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ГОТУЮЧИСЬ
ДО ЕОВСЛЕЕО
Бюро обкому комсомолу прийняло постанову «Про 

ініціативу комсомольських організацій підприємств, кол
госпів, радгоспів та навчальних закладів по проведенню 
ленінської вахти ударних справ юнаків і дівчат області 
на честь 110-ї річниці з дня народження В. І. Леніна».

«...Вашим, товаришу, серцем і іменем мислимо, дихаєм, 
боремось і живем!» — ці поетичні рядки Володимира 
Маяковського, звернені до великого вождя, стали 
крилатими. Ім’я В. 1. Леніна — символ завершального 
року десятої п’ятирічки. Тож множаться ряди учасників 
соціалістичного змагання за гідну зустріч річниці, одна 
за одною народжуються все нові патріотичні ініціативи 
бригад, колективів, окремих виробничників, науковців, 
студентів. 177 комссмольсько-молодіжіїпх колективів об
ласті і більше 4,5 тисячі молодих трудівників планують 
завершити п’ятирічку до знаменної даті!, а майже 900 
юнаків і дівчат дали слово здобути право працювати з 
бсобнстим клеймом. До 22 квітня 1980 року зобов’я
залися: ■

— виконати плани трьох і відповідно двох років оди
надцятої п’ятирічки, одну зміну відпрацювати на зеконом
леній сировині і матеріалах — комсомольсько-молодіжні 
колективи Е. Приступа Дніпровського заводу твердих 
сплавів та М. Петрова Світловодськсго заводу чистих ме
талів;

— виконати шість річних норм з початку десятої п’яти
річки — комсомсльсько-молодгжний колектив зварників 
А. Попова механоскладального цеху М? 2 заводу «Черво
на зірка»;

— видати на-гора понад план 3,5 тисячі тонн вугілля — 
комсомольсько-молодіжна зміна очисного вибою імені 
60-річчя ВЛКСМ дільниці № 1 шахти «Світлопільська» 
(керівник В. Шестоплл. групкомсорг М. Скалозуб);

— виконати п’ятирічну — номссглольсько-молодіжчий 
колектив свинотоварного комплексу колгоспу імені Ле
ніна Знам'янсьного району та члени вантажної електро- 
возної колони імені 60-річчя комсомолу України локомо
тивного депо станції Знам’янка (керівник Е. Шелест, 
групкомсорг В. Литвинов).

Підтримавші! почин цих колективів про проведення в 
січні — квітні 1980 року ленінської вахти ударних справ, 
комсомольсько-молодіжні бригади- формувальників ян
тарного цеху сірого чавуну заводу «Червона зірка» 
(бригадир О. Гриценко, групкомсорг В. Бойко) та за
крійників імені бО-річчя ВЛКСМ Кіровоградської взут
тєвої фабрики (бригадир Є. Скрипка, групкомсорг Л. Бу
дило) виступили з ініціативою б( ротися в 1980 році за 
звання «Бригади зразкової дисципліни». А комсомольці 
та молодь Олександрійської фабрики діаграмних паперів 
закликали працювати під девізом «1!0-н річниці з дня 
народження В. І. Леніна — ІЮ ударних вахт!» Комсо
мольська організація колгоспу імені Леніна Зпам’янсьио- 
го району зобов’язалась заготовити в цьому році 8 пі- 
єяч тонн кормів для громадського тваринництва.

Бюро обкому комсомолу схвалило ці почини, ініціативи 
та підшищ.гіі соціалістичні зобов'язання і зобов’язало 
міськкоми, райкоми, комітети комсомолу підприємств, 
колгоспів і радгоспів, навчальних закладів провести не
обхідну організаторську і масово-політичну роботу но їх 
підтримці і повсюдному пошпревшо.

СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗМАГАННЯ:
ІДЕОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

АГІТБРИГАДА—

ТВАРИННИКАМ
Культармійців села Чер

воного в цю пору найчас
тіше можна зустріти па 
тваринницьких фермах чи 
в трак горнім бригаді. У 
пас це вже традиція: піс
ня приходить до людей на 
їхні робочі місця. Бо й 
справді не кожна доярка 
вибере час піти до сіль
ського клубу, а от зазир
нути після роботи па весе

лі звуки естрадної музики, 
скажімо, до Буднику тва
ринника, набагато зручні
ше. Тому й вирішили ми 
двічі ііа місяць проводити 
туг своєрідні вечори від
починку. Приурочуємо їх

підбиттю подекадних під
сумків соці а дієтичного 
змагання, важливим поді
ям у житті країни, а то й 
просто організовуємо вечір 
дозвілля. ІДс, звичайно, не 
означає, що подібними ак
ціями підміняється робота 
сільського клубу. Навпаки, 
створений на фермі колек
тив художньої самодіяль
ності доярок активно ви
ступає па сільській, район
ній і навіть обласній снопі. 
Напередодні виборів до 
Рад паші агітбригади (а 
їх у нашому селі дві, як
що рахувати й підготовчу 
групу культарміііців-шко-

ЗА
РОЗНВГГ 
ВІТЧИЗНИ
Б ОБЛАСТІ ТРИВА

ЮТЬ’ЗУСТРІЧІ КАНДИ
ДАТІВ У ДЕПУТАТИ 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ РЕС
ПУБЛІКИ З ВИБОРЦЯ
МИ.

Багатолюдними були збо
ри в Устинівці, де з вибор
цями зустрічалася канди
дат у депутати Верховної 
Ради УРСР по Бобринець- 
кому виборчому округу 
№ 330 доярка колгоспу іме
ні Урицького Компаніїс- 
ського району О. К. Довго
пола.

Довірена особа — завуч 
Устинівської середньої 
школи Г. О. Лоєвсьна, шо
фер автобази райсільгосг- 
техиіки А. І. Пудич, доярка 
нолгоспу імені Леніна Л. В. 
Ємельянова говорили про 
трудовий шлях кандидата, 
про одностайну рішимість 
своїх колективів зустріти 
свято народовладдя новиліи 
трудовими даруннами.

О. К. Довгопола подякува
ла виборцям за високе до
вір’я, запевнила їх, що всі
сили віддаватиме здійснен
ню грандіозних накреслень 
партії, дальшому розквіту 
Вітчизни.

* + к

Зустріч із кандидатом у 
депутати Верховної Ради 
республіки по Оленсандр'В- 
ському виборчому округу 
№. 330 електриком Капіта- 
нівського цукрозаводу Но- 
вомиргородського району 
Г. С. Драган відбулася в 
Олександрівні.

З ІЙЕНЕИ ЛЕНІНА, ПІД Л?АйОРОй ЛЕНІНА- 
Н А ТРУД І НА ПОДВИГ!.

Чимало послідовників у іні
ціаторів змагання за званій 
колективу зразкової ДИСЦИПЛІ
НИ — комсомольсько-молодіж
ної бригади закрійників імені 
60-річчя ВЛКСМ (бригадир 
Євдокія Скрипка, групкомсорг 
Людмила Будило),на Кірово
градській взуттєвій фабриці. 
Така відповідь молоді па по
станову ЦК КПРС, Ради Мі
ністрів СРСР і ВЦРГІС «Про 
дальше зміцнення трудової 
дисципліни і скорочення плин
ності кадрів у народному гос
подарстві». У суперництво 
включаються КАЇК фабри
ки, які прагнуть якомо
га ефективніше використову
вати робочий час, сформувати 
стабільні трудові колективи. 
Досвід запозичують у брига- 
дп-ініціатора.

Наш фотокореспондент за
фіксував момент, коли Єбдокіз 
СКРИПКА і Людмила БУДИЛО 
розповідали маркірувальниці 
Валентині ШАМШУР (на знім
ку зліва направо) про методи 
своєї ефективної роботи.

1 ' Фото В. ГРИБА.

ЗОВСІМ НЕДАВНО ВИДА-1 
ЛИ НА-ГОРА ПЕРШІ ДЕСЯТ
КИ ТОНН БУРОГО ВУГІЛЛЯ І 
ГІРНИКИ ШАХТИ «НОВО-І 
МИРГОРОДСЬКА'. ЗА КО
РОТКИЙ ПЕРІОД. ЩО МИ
НУВ З ЧАСУ ПУСКУ ПІД
ПРИЄМСТВА. ВЖЕ ВИЗНА
ЧИЛИСЯ РОБІТНИКИ. ЯКІ 
ЗНАЧНО ПЕРЕВИКОНУЮТЬ 
НОРМИ. ОДИН ІЗ них — 
МОЛОДИ II ВИ ДОБУВШІ к
МИКОЛА КРОСУН.

Фото !. КОРЗУНА.

З НАЙВИЩОЮ

ВІДДАЧЕЮ

лярів) розробили нові сце
нарії, з якими часто висту
пають перед односельця
ми. Зовсім недавно у Бу
динку тваринника підго
товча група сільської агіт
бригади, до складу якої 
входять восьмикласники 
Т. Новикова, Т. Лпдрієв- 
ська, Т. Підвисоцька, 
А. Трухіпа, Т. Янспко, 
Л. Майстренко, О. Банду
ра, В. Рєзпик та інші, взя
ла участь у тематичному 
вечорі. ?РІ£(і — влада на
родна». Пропагандист ком
сомольського політиавчаи- 
їія М. Д. Яшурннська про
читала лекцію «Радянська 
виборча система —- пайде- 
мократичиіша в світі», біб
ліотекар В. В. (^ікорська 
зробила тематичний огляд 
літератури на цю тему. 
Юні культармійці показа
ли свою нову програму 
«В ім’я миру па землі», 
присвячену майбутнім ви
борам до Рад.
(Закінчення на 2-й стор.|.

Кілька днів тому комсомолець Анатолій 
Скрипник в майстернях Гайворонської 
райсільгосптехніки викінчив ремонт свого 
потужного трактора Т-74. Уже вчетверте 
механізатор вироіцувач йме врожай па 
полях рідного колгоспу імені Ілліча.

На з н і м н у: А. СКРИПНИК.
Фото В. ЗЕМНОРІЯ.

На Ленінський комуніс
тичний --- З ВІДМІИННАТ тру
довим настроєм — так ви
рішили молоді працівники 
Кіровоградського 
ливарного заведу ’ 
еідь на ініціативу і 
вих підприємств 
провести 19 квітня 
містичний суботник. Комсо
мольсько-молодіжні ко
лективи з цеху механізації, 
в яких групкомссргамм 
Олександр Дмитрієнко і 
Володимир Шевченко, за
кликали своїх колег кожен 
день, що наближає має до 
Ленінського ювілею, тру
дитися з найвищою про
дуктивністю, під час свяіа 
праці виконати також ряд 
робіт на будівництві спор
тивних споруд і майданчи
ків, впорядкувати терито
рію біля заводських гурто
житків.

У ці дні на Кіровоград
ському чавуноливарному 
заводі формуються ще 
п’ять КМК, члени яких 
прагнуть не відстати від 
своїх товаришів і також 
гідно зустріти «червону 
суботу».

чавуно- 
у відно- 
перєдо- 
Москви

і кому-

С. ЮЗЕФОВИЧ, 
слюсар-ремонтннн ви
варного цеху Кірове 
градсьного чавукспи 
карного заводу.
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ЛМОЛОДІЖНА ЛЕКЦІЯ:
І ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПОШУК

Комісії по пропаганді 
знань серед молоді діють 
спільно з лекторами, гру
пами комітетів комсомолу. 
І така практика дає хоро
ші результати. За минулий 
рік, наприклад, збільши
лась кількість прочитаних 
лекцій, члени лекторських 
груп комітетів комсомолу 
ззяли участь у Всесоюзно
му конкурсі на кращий 
текст лекції для молоді, 
присвяченому 110-й річни
ці з дня народження 8. І. 
Леніна. Це сприяло роз
ширенню тематики лекцій. 
На розгляд обласного жю
рі конкурсу надійшло 32 
тексти. Чотири кращих бу
ли схвалені до наступного 
туру Всесоюзного конкур
су, а їх авторів нагород
жено Почесними грамота
ми обласної організації 
товариства «Знання», об
кому ЛКСМУ.

Нинішнього року ми

Світло
для
людей
плануємо спільно з обко
мом комсомолу оголосити 
конкурс на кращий текст 
лекції для молоді, присвя
чений XXVI з’їзду КГІРС.

Наша комісія подає по
стійну допомогу районним 
і міським. За нашими ре
комендаціями проводи
лись героїко-патріотичні 
читання за книгами Л. І. 
Брежнєва «Мала земля», 

^^Лїолодиіг комунар™

«Відродження», «Цілина», 
використовуються тези під 
час лекцій «Молоді про 
науково-технічний про
грес», «Товариш комсо
мол».

Велика увага приділяє
ться активним формам 
пропаганди. Спільно з ком
сомольськими організація
ми ми організували Ленін
ські читання «Справа Лені
на живе й перемагає», 
агітвиїзди лекторіз, агітпо- 
ходи. Досвід впроваджен
ня цих форм пропаганди 
мають Олександрійська, 
Новоукраїнська, Ві.льшан- 
ська районні організації 
товариства «Знання».

З області діють 27 моло
діжних народних універси
тетів, у яких навчаються 
понад 2,5 тисячі юнаків і 
дівчат. Крім того, при 40 
народних університетах 
створено факультети для 
молоді. Уже два роки діє 
при Палаці культури з 
Світлозодську молодіжний 
народний університет на
укового атеїзму, створе-

Зі січа* 1980 року

ний комісією районної ор
ганізації товариства «Знан
ня» і лекторською групою 
міськкому ЛКСМУ по про,- 
паганді знань серед мо
лоді. Слухачі університе
ту — молоді робітники, 
службовці міста — охоче 
відвідують заняття. Це то
му, що організатори праг
нуть урізноманітнювати 
їх форми: тут і бесіди, і 
диспути, і теоретичні кон
ференції.

...Кілька місяців залиши
лося до 110-і річниці З ДНЯ 
народження В. І. Леніна. У 
центрі уваги районних ко
місій по пропаганді знань 
серед молоді організацій 
товариства «Знання» з цей 
період повинно стати ви
вчення юнаками та дівча
тами біографії вождя, йо
го теоретичної спадщини.

Ю. ПАЖИТНЄВА, 
голова комісії по про-^ 
паганді знань серед 
молоді обласної органі
зації товариства «Знан
ня».

■ Агітбригада тваринникам
{Закінчення.

Лоч. на 1-й стор.).
Раніше червоиспські і 

3 культармійці провели те- 
,| матичшій вечір, присвяче- 
| ний передовим дояркам 
• колгоспу «Мир» Г. Савчсп- 

' ко, В. Ссмешок, М. Сав- 
Іченко, які не тільки успіш

но закінчили минулий рік, 
а й сьогодні надоюють по 

10—II кілограмів молока 
від кожної корови. Вечір- 
«вогішк» називався «Сло-

, во «тваринник» звучить 
. і гордо». Відбулася цікава

>

розмова про сільські про
фесії, йшлося про те, що 
вже зроблено і що ще тре
ба зробити, аби викопати 
важливі вказівки партії з 
питань дальшого розвитку 
сільського господарства.

На цьому «вогнику» 
агітбригада виступила з 
програмою «Розквіт Віт
чизни — для щастя наро
ду». Серед інших, на мою 
думку, цікавих вечорів, 
організованих культармій- 

і цямн, можна назвати: «Дс-

слуга народу», 
комунізм», 

Країни

путат
«Наша мста 
«Молоді виборці 
Рад».

Найближчими 
плануємо провести 
«Що дала мені Радянсь
ка влада?», усний журнал 
«Справжнє народовлад

дя», і, звичайно, не забува
тимемо про вечори дозвіл
ля.

Є у пас ще один цікавир 
задум — провести спіль- 

тваринпи-ний «вогник» з

днями 
диспут

нами сусіднього передово
го господарства села Шля
хового Вінницької області. 
Цс буде не тільки відпо
чинок, а й предметна роз
мова про роботу.

Словом, культармійці 
нашого села прагнуть бути 
застрільниками не тільки 
в організації дозвілля. 
Найважливіше своє зав
дання вони вбачають в 
ідеологічному забезпечен
ні соціалістичного змаган
ня.

Г. ШЕРЕМЕТА, 
завідуюча клубом 
с. Червоного Гайво- 
ронського району.

Дмитро ПЕТРОВ після закінчення Одеського техно
логічного інституту харчової промисловості прийшов 
на Гайворонський комбінат хлібопродуктів. Тут комсо
мольцю доручили бути пропагандистом у школі основ 
марксизму-ленінізму, агітатором. Довір'я треба ви
правдувати. а тому Дмитро наполегливо готується до 
кожної зустрічі зі слухачами, уважно слідкує за но
винками політичної літератури.

Фото В. ЗЕМНОРІЯ.

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «МК»

„Як зреагують 
на безгосподарність“

У наймолодших жите
лів БОБРИІІЦЯ РАДІСНА ПО
ДІЯ — ЕЇДКРИВСЯ ПОВНИ 
ДИТЯЧИЙ КОМБІНАТ НА СТО 
СОРОК МІСЦЬ. ДО ПОСЛУГ 
МАЛЮКІВ — ПРОСТОРІ СВІТ
ЛІ СПАЛЬНІ, КІМНАТИ ДЛЯ 
ІГОР І НАВІТЬ... НАВЧАЛЬНІ 
КЛАСИ, ДЕ ДОСВІДЧЕНІ ПЕ
ДАГОГИ ПРОВОДЯТЬ ЗАНЯТ
ТЯ ЗІ СТАРШИМИ ДІТЬМИ.

НА ЗНІМКАХ: ПА ПРОГУ
ЛЯНКУ!; ІДУТЬ ЗАНЯТТЯ.

Фото І. КОРЗУНА.

У «МОЛОДОМУ КОМУНАРІ» ЗА 15 ГРУДНЯ 1979 РОКУ 
В КОРЕСПОНДЕНЦІЇ ПІД ТАКИМ ЗАГОЛОВКОМ БУЛО ПІД: 
ДАНО КРИТИЦІ РЯД ГОСПОДАРСТВ І ПІДПРИЄМСТВ 
ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗА НЕДБАЙЛИВІСТЬ У 
ВИТРАЧАННІ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ.

Директор Фундунліївсьного хлібоприймального підпри: 
ємства М. Нолісниченно повідомив редакцію, що названі 
у кореспонденції факти мали місце. Результати перевірки 
районним комітетом народного контролю й критичний 
виступ газети обговорено на технічній раді, де розробле
но додатнозі заходи по економії паливно-енергетичних 
ресурсів.

Наказом по підприємству за безконтрольність і безгос
подарність у витрачанні палива та електроенергії вико
нуючому обов’язки інженера-механіна оголошено догану; 
головному інженерові й майстрові енергодільниці заува; 
жено. На водіїв, які робили приписки в шляхових листах, 
зроблено грошові нарахування.

3: * 4: •*.

Із колгоспу імені Свердлова повідомили: «Виступ газети 
було обговорено на засіданні правління та керівного скла
ду колгоспу, Критику визнано справедливою.

З мстою ліквідації виявлених недоліків намічено ряд 
заходів, зокрема, розроблено графіки роботи електрона
грівальних приладів. Найближчим часом будуть встанов
лені автоматичні терморегулятори для нормалізації робо
ти цих приладів, що дасть змогу знизити потужність їх 
У години максимальної завантаженості енергосистеми».

* * *
Критичний виступ газети обговорено й на засіданні 

правління колгоспу «Іскра». Визнано, що наведені факти 
мали місце.

Керівникам виробничих підрозділів вказано на їхню -м 
безгосподарність у витрачанні електричної енергії На- 
мічено шляхи усунення недоліків.

3=3

Виставка 
малюнків Шкільні новини і

відкрилася у Вільшап- 
ській середній школі. її 
учасники — першокласни
ці Шура Лепетенко, Оксана 
Дупаєвська, третьокласни
ця Танп Оннщепко, п'яти
класник Сергій Оннгценко, 
учениця 7 класу Галя Си- 
ііицина повідали мовою 
барв про багряний стяі 
Жовтня і збір урожаю в 
колгоспному саду, осінь у 
лісі і перший сніг. Багата 
палітра у юних художни
ків. Сільські пейзажі, ге
роїв народних казок та ві
домих мультфільмів зобра
жують вони хоч іноді і не 
зовсім вправно, але щиро і 
самобутньо.

Подібні виставки у школі 
не рідкість. Організовують 
їх члени гуртка образо 
творчого мистецтва, який 
веде учитель малювання, 
самодіяльний художник 
Станіслав Григорович Куй- 
біда. Його вихованці беруть 
участь і в районних ви
ставках та конкурсах.

Хлібові 
присвячується

Тиждень, присвячений 
хлібу, пройшов у Повоар- 
хапгельській восьмирічній 
школі. Почався він бесідою, 
у якій йшлося про важкий 
хліб часів революції, гро
мадянської війни та колек
тивізації. про обпалений 
погнем хліб Великої Вітчиз
няної, про блокадний ле
нінградський пайок... По
тім відбулися конкурси уч-

нівських творів і малюнків 
про хліб і хліборобську 
працю.

Закінчився тиждень збо
ром піонерського загону 
шостого класу «Земля хлі
бами славиться». У гості до 
школярів прийшли учи
тель, колишній учасник ос
воєння цілини Л. М. При
сяжнюк, знатні хлібороби 
колгоспу імені Леніна — 
бригадир тракторної брига
ди, кавалер ордена Леніна 
В. Д. Шаров, тракторист 
О. М. Синиця. Розповіли во
ни про цілішу, своїх това
ришів по роботі, про те, як 
вирощують хліб, запросили 
школярів після закінчення 
школи приходити у їхню 
хліборобську сім’ю.

Батьківська 
конференція

Для поглиблення педаго
гічних Ънапь батьків у Під- 
висоцькій десятирічці ство
рено батьківомиї* лекто
рій, що завоював популяр
ність серед мешканців 
села.

Недавно в школі відбула
ся батьківська конферен
ція. Батьки і вчителі вели 
мову про методи вихован
ня у дітей інтересу до 
знань і навчання, культури 
поведінки. бережливого 
ставлення до суспільної 
власності, про професійну 
орієнтацію. психологію 
«важких» підлітків.

Знімає «Піонер»
Ця кіностудія створена

рік тому в районному Бу
динку піонерів. Прийшли 
до неї учні 5—7 класів Но- 
воархангельської і Торго- 
вицької середніх шкіл Ми
кола Куйбіда, Сашко Ваві; 
Олег Лнмарчук, Володя За
біяка, Світлана Вовк, Вале
рій Танасіснко.

Під керівництвом Сергія 
Яценка юні кінолюбителі 
вивчили знімальну апара
туру. навчилися проявляти 
плівку, монтувати стрічку. 
Перші свої роботи гуртків- 
ці присвятили святковій 
Першотравневі» демонстра
ції у райцентрі та зустрічі 
ветеранів війни під час від
криття пам'ятника полег
лим партизанам у Зеленім 
Брамі.

А недавно студійці взяли 
участь в обласному конкур, 
сі любительських фільмів, 
присвяченому Міжнародно
му року дитини. На кон
курс вони представили ко
роткометражний фільм 
«Паш дім» — розповідь про 
свята 1 будні Будинку піо
нерів.

Роботу «Піолзра» від
значило жюрі. Конкурс 
став для школярів пробою 
творчих сил.

Нині у невеличких кімна
тах студії кипить роботи. 
Готуються зйомки двох но
вих фільмів на обласний 
конкурс кіиолюбитслів 
1980 року.

Я. П ЯНИЧУК. 
інструктор Новоархан- 
гельського РК ЛКСМУ.

Самаркандські 
зустрічі

Самарканд зустрів нас 
щедрим середньоазіат
ським сонцем, радісними 
усмішками, дружніми по
тисками рук старшоклас
ників і вчителів Самарканд"- 

середньої школи 
№ 42. Десятиліття дружби 
З клубом «Планета», що 
працює в цій школі, члени 
кіровоградського учнів
ського наукового товари
ства «Глобус» відзначали 
на узбецькій землі.

•з вікон одинадцятиповер- 
хового готелю «Самар
канд» милувалися ми архі-1 
тектурними і скульптурни
ми спорудами одного з най- 
стародавніших міст Серед- 

Азі1». якому вже понйд 
років. Ми ХОДИЛИ ЗІ 

своїми друзями по його ву
лицях, знайомилися з ше
деврами зодчества.

А найбільше запам'ятав
ся вечір дружби в актово,- 
МУ залі 42-ї школи. Про 
роботу товариства і клубу 
розповіли їх президенти 
Валентина Баркова і Віта
лій Попов. На добру згадку 
про зустріч «глобусівц!>: 
подарували «планетянам^ 
рушник і портрет велиноп? 
енна українського народу 
’• Г. Шевченка, а також 
галстуки з рапортами про 
роботу піонерської друж»Г- 
яи Кіоовоградської Сііі 
№ 30. Узбецькі друзі вручц* 
ли гостям національні го
ловні убори — тюбетейки, 
картини з краєвидами ріД‘ 
ного міста. Вечір дружби 
закінчився спільним кон
цертом.

дайдакулов,



31 січвя 1980 року ^Иїолоднй комунлр(( З спіор. «

0 ЕКСПЕДИЦІЯ «МОЛОДОГО КОМУНАРА» «ПОДВИГ» • ОПЕРАЦІЯ «ПАМ'ЯТЬ»

ІЦНА дружба єднає 
комсомольські оргвні- 

зації Паліївської восьми
річної школи Маловисків- 
ського району і середньої 
школи № 60 Кунцевського 
району Москви. А виникла 
вона на основі спільних 
слідопитських походів по 
місцях боїв 8-го Олек
сандрійського Червонопра-І 
порного ордена Суворова 
механізованого корпусу.

Більшість ветеранів кор
пусу — москвичі. У столи
ці нашої'Батьківщини діє 
Рада ветеранів з'єднання. 
В середній школі № 60 є і 
музей 8-го мехкорпусу. 
Шкільна комсомольська 
організація носить його 
ім'я.

У літопис боїз з’єднання 
З фашистськими загарбни
ками славною сторінкою 
уписалися битви за визво
лення Кіровоградщини, зо
крема, танковий рейд у 
глибокий тил ворога, здійс-

’ нений спеціальним заго
ні ном корпусу під команду-

ванням полковника М. Н. 
Крічмана в січні 1944 року.

У зведенні Радінфорглбю- 
ро від 13 січня 1944 року 
повідомлялося:

«В районі західніше Кіро
вограда радянський мото
ризований загін прорвався 
у ворожий тил. Стрімко 
просуваючись уперед, наші 
бійці на одному з аеродро
мів спалили 40 німецьких 
літаків. Діючи в тилах, цей 
загін розгромив штаб круп
ного з'єднання против
ника«».

йшлося про рейд у воро
жий тил у районі Малої

Зиски танкового десантно
го загону 8-го Олександрій
ського мехкорпусу. Танни з 
автоматниками на броні пе
рейшли лінію фронту біля 
села Грузького, що під Кі
ровоградом, і появилися у 
тилу ворога ‘в Мар’янівці

ДРУЖАТЬ
слідопити
(Маловисківсьний район). 
Там червонозорі десантни
ки розгромили штаб і мото
ризовану колону армій
ського корпусу окупантів, 
яка йшла виручати оточе
них у Норсунь-Шевченкіз- 
ському котлі фашистів. По
тім загін узяз курс на Малу 
Виску. У Паліївці зав’язав
ся жорстокий бій із перева
жаючими силами против
ника, який встиг уже під
тягнути свіжі сили і викли
кати авіацію. Все ж танкіс
ти з автоматниками про
рвалися в Малу Виску і 
виконали завдання коман
дування: знищили літаки 
на аеродромі, вигнали фа
шистів із міста, захопили 
військовий ешелон, знищи
ли багато ворожих солда
тів і офіцерів.
В/ ОЖНОГО літа комсо- 
■* мольці - дев’ятиклас
ники Московської ШКОГИ 
№ 60 виїжджають на мі
сяць в один із населених 
пунктів Кіровоградщини, 
визволений 8-м мехкорпу- 
сом від фашистських за-

гарбників. Побували вони 
в Олександрії, селах Сухо- 
дільському ,п.-------- ------
Грузькому 
ського, Мар'янівці 
висківської о

Долинського, 
Кіровоград' 

Мало- 
районів. А

минулого року трудовий 
слідопитський табір моск
вичів був у Паліївці. '

Московські школярі у 
місцевому колгоспі імені 
Щорса збирали овочі та 
фрукти, працювали на то
ку і на фермі. Одночасно 
вели слідопитську роботу. 
Побували в місцях, де при
землилися в 1944-му літа- 
ки-зв’язківці, де радянські 
солдати вели бій із фашис
тами, прориваючись на 
Малу Виску, де під час 
цього бою розмістився 
штаб загону. Поклали живі 
квіти до пам'ятників за
гиблим воїнам. /Лосквичі 
разс?м із паліївськими слі
допитами розшукали піло
та П. Ф. Пономарьова.

А коли москвичі в своїй 
школі підводили підсумки 
Паліївського походу, вони 
гостинно зустріли другого

колишнього пілота-зв'яз- 
ківця — В. Я. Дідковсько- 
го, який прибув із Києва. 
Тоді ж приїхали до друзів 
слідопити з Паліївки. У 
шкільному музеї гості по
бачили стенд про Палій
ський похід москвичів. У 
центрі його — фотографії 
А. О. Буркова, Д. М. Бело
ва, В, В. Дмитрієва. Вони 

героїчно загинули в 
бою під Паліївкою, їхні 
імена навічно залиши
лися на гранітній плиті 
пам’ятника в селі. Біля 
стенду відбулася хви
лююча розмова паліїв- 

ських і московських ком
сомольців із дружиною 
В. В. Дмитрієва. Цікави
ми були також зустрічі 
з В. Я. Дідковським та ве
теранами 8-го мехкорпусу, 
яких розшукали слідопити. 
МОСКОВСЬКІ комсомоль

ці гостинно приймали 
друзів із Паліївки і підчас 
зимових канікул. Побували 
з ни/ли на екскурсії в 
Кремлі, відвідали Мавзо
лей В. І. Леніна. Ознайоми
лися школярі з Паліївки з 
експозицією Третьяков- 
ської галереї, оглянули па
нораму Бородінської бит
ви 1812 року, побували і 
на знаменитих Ленінських 
горах,

Д. ПУТІЄВСЬКИЙ, 
ветеран 8-го Олександ
рійського Червоно- 
прапорного ордена Су- 
ворева мехкорпусу.

«НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ,
НІЩО НЕ ЗАБУТЕ»
Музей історії Ленінграда. 

Експозиція музею повідає 
вам про 270-річну історію 
міста, зокрема, про Петро
град у роки громадянської 
війни, про оборону Ленін
града в роки Великої Віт
чизняної війни.

Адреса музею: Ленінград, 
наб. Червоного флоту, 44.

Брянський обласний крає
знавчий музей. Музей має 
філіал в селищі Навля.

Адреса: м. Брянськ, вул. 
Калініна, 42.

Поннрівський музей Кур
ської битви. Тут експоную
ться матеріали, які розпо
відають про подвиг радян
ських воїнів у битві на 
Курській дузі в липні — 
серпні 1913 року, відобра
жаються події визволення 
міста від німецько-фа
шистських загарбників.

Адреса: Курська область, 
селище Понирі, вул. Лені
на, 6.

Тацінський музей бойо
вої слави. Матеріали експо
зицій розповідають про ле

МИ ПРОДОВЖУЄМО 
ДРУКУВАТИ КАРТУ ВСЕ
СОЮЗНОГО ТЕМАТИЧНО
ГО МАРШРУТУ «НІХТО НЕ 
ЗАБУТИЙ, НІЩО НЕ ЗАБУ
ТЕ», ЯКИЙ Є СКЛАДОВОЮ 
ЧАСТИНОЮ ВСЕСОЮЗ
НОЇ ТУРИСТСЬКОЇ ЕКСПЕ
ДИЦІЇ МОЛОДІ «МОЯ 
БАТЬКІВЩИНА — СРСР»,

гендарний рейд 21-го тан
кового корпусу генерала 
В. М, Баданова, що здійс
неннії в грудні 1942-го ро
ку, під час якого був роз
громлений гітлерівський 
аеродром — головний ре
зерв Паулюса. Документи, 
фотографії, листи повіда
ють вам про Героя Радян
ського Союзу танкіста 
Михайла Нечаева, юних 
патріотів Грнпіі Волкова та 
Феді Ігнатснка.

Адреса: Ростовська об
ласть, селище Тацінсьне, 
пров. Змагання, 9.

Великомихайлівський ме
моріальний музей Першої 
Кінної армії. Завітавши 
сюди, ви відкриєте сторін
ки історії створення Пер
шої Кінної армії, екскур
соводи розкажуть вам про 
життя та діяльність С. М. 
Бульонного, К- Є. Вороши
лова.

Адреса: Бєлгородська об
ласть, Новооскольсьний ра
йон, село Велиномихай- 
лівка.

ТУТ, біля пам’ятників воїнам-землякам, 
воїнам-визволителям починаються 

уроки мужності. Учні Верблюзької се
редньої школи Нозгородківського райо- 
ну слухають розповіді ветеранів війни та 
своїх учителів про бої, що точилися на 
околиці села з жовтні 1943 року. Тоді тут 
фашисти оточили 42-й полк та 32-й ба
тальйон 39-го полку 13-ї гвардійської ди
візії. Але місцеві жителі П. А. Лаптева та 
І. В. Гострик розповіли радянським 
командирам, де і як пересуваються гіт
лерівські частини, вказали шлях можли
вого виходу з ворожого кільця в напрямі 
села Варварівки. За вміле керівництво і 
вивід військ із оточення в районі Верб
люжий командирові 42-го полку гвардії 
майору І. К. Половцю було присвоєно 
звання Героя Радянського Союзу. І. В. 
Гострику та П. А. Лаптєвій вручили меда
лі «За бойові заслуги».

А 12 грудня Верблюжка була повністю 
виззолена від німецько-фашисгських за
гарбників.

Жорстокі бої точилися тут. Близько чо- 
I тирьох тисяч радянських воїнів поляг-

СТОЯТЬ
ОБЕЛІСКИ...

ло смертю хоробрих, виззоляючи село.
Загиблих воїнів поховано в чотирьох 

братських могилах.
Полум’яніють квіти біля пам'ятника 

Есїнам-землякам. Майже 1500 жителів 
Верблюжий не повернулось із далеких 
фронтових доріг. 580 жителів села наго
роджено орденами і медалями. А Т. X. 
Уманський, І. О. Кобилянський, В. Ф. Ско
пенко удостоєні звання Героя Радянсько
го Союзу. Кавалерами орденів Слаьи 
стали В. П. Сало, І. Ф. Мірошник.

Стоять обеліски. Село пам’ятає своїх 
визволителів. А місцеві краєзнавці, -чер
вені слідопити продовжують пошук, щоб 
відкрити нові сторінки подвигів вірних 
синів Вітчизни.

Фото С. ФЕНЕНКА.

Ж

ЯК ТІЛЬКИ у штаб-квар
тирі НАТО стало відо

мо, що Греція не дає зго
ди на розміщення амери
канських ракет, в Афіни 
була направлена спеціаль
на місія під виглядом ар
хеологічної експедиції. 
Три чоловіки в цивільному 
спробували розчинитися у 
юрмі туристів, нудьгую
чих у митниці, але тут же 
були схоплені шофером 
«роллс-ройса», який рво
нув у бік американської 
військової бази.

Інкогніто в Афінах — 
це шило а мішку: уже че
рез два дні після прибут
тя брюсельського рейсу 
газета «Вечірній дззін» 
писала, що в Греції виса
дився десант спеціалістів 
по викручуванню рук.

Невгамовна Асоціація 
іноземних журналістів 
влаштувала в своєму клу
бі прийом на честь глави 
делегації містера Роя Хіч- 
кока, президента амери
канської «Страх тарарах 
корпорейшн».

За традицією першою 
пішла на таран кореспон
дентка журналу «Пар і 
мат» Клотільда Будуар.
— Скажіть, сер, це прав

да, що ви приїхали сюди 
підірвати позиції Греції?

— Правда те, що мене 
звати Рой. Решта — вигад
ки комуністів.

Ще не народився в пре
ріях той мустанг, який 

скинув би Клотільду і 

першої спроби. Настирли
ва розбійниця пера ще 
раз пришпорила почесно
го гостя:

— А хіба ви не приїхали 
сюди продазати ракети?

— Я не торгую назіть 
ракетками для тенісу. Моя 
корпорація продає товар, 

від якого кров холоне а 
жилах... Друзі мої, не бу
демо темнити у своєму 
колі: я продаю страх!

— Хотів би я подивити
ся на ідіота, який пого
диться віддати за це каз
на-що навіть долар! — 
втрутився в бесіду еконо
мічний оглядач лондонсь
кої газети «Лайф ор 
найф», що в перекладі з 
фінансової мови означає 
«Гаманець або життя».

— Страх — це сьогодні 
найходовіший товар піс
ля нафти, — заперечив 
містер Хічкок. — Саме 
він — рушій прогресу. Ус
піху добивається тільки 
той, хто вміє як слід наля
кати. І найкраще це ро
бить...

— «Страх тарарах кор
порейшн»?

— Браво! Ви злучили в 
яблучко.

— Сер, назвіть ваших 
покупців.

— Ми не афішуємо 
своєї клієнтури. Однак мо
жу сказати, що серед на
ших клієнтів є президен
ти, прем’єр-міністри, мі
ністри оборони і началь
ники генеральних штабів, 
президенти корпорацій і

СТРАХ
на И®ИЕВЕЙ®РЗ
S міжнародний фейлетон

лідери політичних партій.
— Навіщо їм страх?
— Страх — найкраща 

реклама. Я дам вам зараз 
ракету «Першинг». Ідіть 
на вулицю і продайте її.

Бажаючих іти на вулицю 
продавати «Першинг» не 
виявилось: журналісти
знали настрій афінян.

— Ото ж бо й воно! — 
вигукнув Рой Хічкок. — 
Легше продати свиню в 
мечетії А ось США про
дали країнам НАТО 108 
«Першингів-2» і 464 крила
ті ракети. Але для цього 
довелось лопотіти. Сім 
відставних і п’ять діючих 
генералів видали на наше 
замовлення книги про на
пад Кремля на Західну 
Європу. Ви напевне чита
ли їх...

— Аякже! Аякже! «Ро
сіяни а Парижі», «Радянсь
кі танки на Рейні — 24 го
дини ходу», «Падіння 
Брюсселя увечері в п’ят
ницю»... Але ж у Європі 
багато американських вій

ськових баз, та й узагалі

в НАТО повно зброї.
— Ми довели, що у ро

сіян її більше. Цим зай
мався наш розвідувальний 
«Центр аналізу». Співро
бітники цього центру ді
стають дані про радянські 
ракети і множать одер
жану цифру на 10. Найцін
ніші відомості ми одер
жуємо з радянських га
зет. Так що — спасибі 
журналістам. Ха-ха-ха!

— Відплив воєнної ін
формації?

-— Вся справа у твор
чій уяві. Наші хлопці ви
користали пристрасть ро
сіян після їхніх успіхів у 
космосі називати будь-яку 
продукцію словом «раке
та». У них є сигарети «Ра
кета», цукерки «Ракета», 
ресторан «Ракета». Коли 
у пресі появились пові
домлення, що в Радянсь
кому Союзі випущено два 
мільйони пилососів «Ра
кета», ми відразу ж під
няли на ноги всю західну 
пресу.

— Але хіба ж ніхто не

Так що нам вдалося пере
конати своїх конгресменів 
і багатьох політиків у Єв
ропі, що в галузі створен
ня крилатих ракет ми пле
темося в хвості в росіян.

— Ну, цих-то перекона
ти неважко: багато хто з 
них сам підстьобує гонку 
озброєнь. А от чи вірить 
вам той, кого ми називає
мо «людиною з вулиці»,
— Джон, Жан, Міхель?..

— Щодо Жана та Міхе- 
ля — ми починаємо їх ля
кати ще в лоні матері,

_  ?
— За даними нашого 

аналітичного центру, жін
ки до пологів проводять 
перед телевізором по 
кілька годин на добу. Ка
жуть, що після наших філь
мів семеро дітей із десяти 
народжуються виродками.

— «Радянська загроза»
— це ваша єдина продук
ція?

— Ні, але вона дає най
більший прибуток. Крім 
цього, у нас є ще на скла
дах «кубинська загроза», 
«ангольська» і «в'єтнамсь
ка».

— А які успіхи у вас у 
Г реції?

— Скажу чесно: тут я 
вперше добряче переля
кався!

— Ви подивилися по те
лебаченню власні фільми?

— Ні! Я боюсь, що нас 
перестануть боятися.

Б. КОРОЛЬОВ, 
власкор АПН.

Афіни.

довідався, що це пилосо
си?

— Якась ліва газетка 
бовкнула щось про пило
соси, але наші військові 
коментатори у той же ве
чір пояснили в телевізій
них інтерв’ю, що мова 
йде про новий вид ракет, 
які створюють вакуум. 
Після цього нам не кош
тувало зусиль протягти в 
конгресі асигнування на 
нові ракети.

— Значить, ви першими 
беретесь за розробку но
вої зброї?

— Нам нічого не варто 
довести, що першими по
чинають Ради. Як тільки 
мої хлопці дістали газет
ний знімок «Ракети» на 
підводних крилах, ми по
турбувались про те, щоб 
увесь Захід дізнався, що в 
росіян появились кр-ілаїі 
ракети у морському варі
анті.

— Але ж вони прода
ють езої судна на підвод
них крилах десяткам кра
їн. Навіть США, Канаді й 
Англії. Ви ж самі себе 
викрили.

— Навпаки! Ми зчинили 
гучний галас про те, що 
росіяни продають свої 
найновіші ракети, щоб оз
броїти противників де
мократії. Тут багато прав
ди. Те, що вони найнові
ші, — це правда. Те, що 
вони за якістю переважа
ють західні, — теж прав
да. І те, що їх більше, ніж 

у НАТО, — знову правда.
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А як відпочиваєте ВИ?
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ПИ ЧАСТО ми, неколек-
* ціонери, замислює

мось над призначенням 
звичайної поштової мар
ки? Мабуть, тільки тоді, 
коли доводиться наклеюва
ти її на конверт. І часом 
поблажливо посміхаємось, 
спостерігаючи за прияте
лем, який укотре любовно 
розглядає кожну марку в 
товстелезному альбомі. 
Однак якщо приятель ігно
руватиме наш скепсис і су
проводжуватиме розгляд 
своєї колекції коментарем, 
то кожна марка з розма
льованого шматочка папе
ру перетвориться для нас 
у частину дивосвіту. А роз
повідь філателіста нагаду
ватиме лекцію з історії, 
географії, ботаніки, мис
тецтва водночас.

Тим часом філателія — 
ке тільки джерело знань. 
Одна зі сфер, де її пізна
вальне значення тісно зми
нається з виховним — пе
дагогіка. Діти охоче зби
рають марки, значки, ста
ровинні монети, 
листівки. Та щоб 
вони не потрапили 
горію набридлих 
потрібна підтримка дорос
лих: батьків, учителів. Для 
емілого педагога інтерес 
дітей до колекціонування 
марок, монет тощо — чу
довий засіб виховання у 
школярів почуттів патріо
тизму, інтернаціоналізм/, 
потягу до знань, естетич
ного смаку.

ФЕКТИВНО підтриму- 
' ють і розвивають в уч

нів корисні захоплення на 
Чеокащині. Працівники 
«Союздруку» разом з учи
телями при сприянні обл
вно і обкому комсомолу 
організували в школах об
ласті так звані народні кі
оски, де діти можуть почу
ти розповіді про цікаві 
марки і придбати їх. У кін
ці минулого року в Ризі 
відкрився перший в Радян
ському Союзі філателіс
тичний магазин спеціаль
но для підлітків. І тут уже 
с постійні покупці.

Охоче заглядають 
школярі нашого міста 
філателістичних відділів 
магазину «Газети і журна
ли» та універсального тор
говельного об’єднання, кі
осків «Союздруку». Зна
чить, юних мешканців Кі
ровограда теж не обминув 
інтерес до цікавого занят
тя. А як же тут справи із 
шефством дорослих?

Член правління обласної 
організації 
товариства 
В. Ю. Чабаненко 
мив, що нині по лінії ВТФ 
робота з учнями проводи
ться лише в одній школі 
обласного центру — СШ 
№ 11.

Мілька років тому існува
ла при обласній організації 
ВТФ дитяча секція, що на
раховувала близько 400 
членів. Вони разом із до
рослими збиралися в Пала
ці культури імені Компа-

ПОШТОЕІ 

згодом 
у кате- 
цяцьск, 

ІС-

і
ДО

Всесоюзного 
філателістів 

повідо-

кінця, де могли придбати 
абонементи на купівлю ма
рон, одержати вичерпну ін
формацію про філателіс
тичні новинки, обмінятися 
марнами тощо. Нині колек
ціонери марок, значнів, ста
ровинних монет збираються 
б парну імені Леніна чи в 
Будинку офіцерів; серед 
них, як і раніше, можна по
бачити і метких хлопча
ків... Але тепер вони «без
правні». бо обласна органі
зація ЕТФ фактично само
усунулась від роботи зі 
шнолярами.

З жовтня минулого року 
працює гурток юних філа
телістів при міському Па
лаці піонерів. Відвідують 
його учні шкіл №№ 5, 8, 32. 
«Загітувала» їх сама керів
ник гуртка Б. Г. Бугзйова, 
а керівництво шкіл і вчите
лі, за її словами, постави
лись до цієї справи без 
особливого ентузіазму.
Отож і відвідують гурток 
при Палзиі піонерів лише 
близько ЗО юних колекціо
нерів, а тим часом педагоги 
не перестають ламати голе
ву над проблемою дозвілля 
дітей і підлітнів.

У деяких школах нама
гаються своїми силами 
спрямувати захоплення ді
тей у корисне русло. З ус
піхом робить це вихова
телька СНІ № 5 В. О. Жи- 
вотовська. Філателіст зі 
стажем, вона допомогла 
скомпонувати колекції уч
ням С. Столярчуку, Л. Ле- 
нівій, В. Соколовському. 
Дітей цікавить різна тема
тика: і Ленініана, і космо
навтика, і фауна та флора; 
не забуто й Олімпіади-оО.

Використовує марки яч 
наочність на уроках англій
ської мови вчитель СШ 
№ 6 В. Б. Штейнберг. 1976 
року учень цієї десятиріч
ки С. ЛАарченко завоював 
бронзову медаль на 
союзній 
виставці 
ті часи, 
ція пои 
ції ВТФ 
них правах...). Тепер таких 
успіхів не чути, хоча й зна
ють у школі колекціонерів 
О. Ткаченко, О. Воропаева, 
р. Жулинського...

В. Ю. Чабаненко з гор
дістю говорить про гурток 
юних філателістів при Но
вом и.ргородській СШ № 1. 
при Будинках піонерів у 
селищі Побузьному Голова- 
ніссьиого району. місті 
Соїтловодсьну. В обласному 
ж центрі захоплення юних 
колекціонерів знаходиться 
«під владою стихії». А стар
ші філателісти, відмежо
вуючись від менших, «за
хищаються»: мовляв, щоб 
бути з нами на рівних, ді
тям гроші потрібні, а бать
ки їм не дають багато..

Ніби й правильно. Але як
би школярі мали чітко ок
реслені тематичні інтереси, 
були знайомі з наталогами. 
могли самостійно визнача
ти дійсну взртість марки 
чи значка, і щоб старші 
контролювали фінансові 
операції дітей, то не вбе
регло б їх від необачних 
г-купон і зайвих витрат. 
*3 ВИЧАЙНО, охопити всіх 

школярів колекціону
ванням, якою б цікавою і 
потрібною ця справа не 
була, неможливо, та й, ма
буть, непотрібно. Однак 
об’єднати, зібрати разом 
бажаючих, спрямувати 
захоплення на користь 
самим і суспільству, 
повнивши при цьому 
яльність дитячих секцій 
мантикою пізнання

$ даного, можна 
тут недосить зусиль окре
мих вчителів чи піонерво- 
жатих. Без дійової до
помоги обласної органі
зації ВТФ, міськкому і рай
комів комсомолу, відділів 
народної освіти юним фі
лателістам і нумізматам не 
обійтись. А збирати марки 
«тільки для себе» їм неці
каво...

Все- 
філателістичній 

в Києві. (Це ще L* 
коли дитяча сек- 

обласній організа- 
була не на пташи-

їх 
їм 

на- 
ДІ- 
ро- 

НЄЗЕІ- 
і треба. І

О. ДАНИЛЕНКО, 
робітник Кіровоград
ського заводу? радіо- 
вирсбів.

II А ЕКРАНИ кінотеатрів
* області виходить новий 

двосерійний художній 
фільм Анатолія Захарова і 
Данила Храбровицького 
«Поема про крила», при
свячений радянському кон
структорові літаків Л. М. 
Туполеву. Автори стрічки 
розповідають про дійсні 
події. Достовірність філь- 
му посилюється докумен
тальними кадрами кінохро
ніки від початку століття 
до наших днів.

Образ В. І. Леніна у цьо
му фільмі створив Юрій 
Каюров. Туполева зіграв 
Владислав Стржельчик. В 
інших ролях — Юрій Яков
лев, Ада Роговцева, Олег 
Єфремов, Анатолій Азо, 
Ігор Лєдогоров, Петро 
Вєльямінов, Ернст Романов 
та інші.

Фільм поставлено на кі
ностудії «Мосфільм» за 
участю об єднання ІКАІК 
(Куба), кіностудій «Дефа» 
(НДР) та «Гомон-Інтерно- 
ціональ» (Франція).

«Сибіріада» — так нази
вається ще одна мосфіль- 
мівська кінострічка. Вона 
складається з чотирьох 
картин, які розповідають 
про освоєння Сибіру, про 
нелегку і водночас роман
тичну працю нафтовиків.

На Міжнародному кіно
фестивалі в Каннах епопея 
«Сибіріада» удостоїлася 
спеціального призу жюрі.

Автори сценарію — Ва
лентин Єжов, Андрій Ми- 
халков-Кончаловський, ре- 
жисер-постановник — Ан
дрій Михалков-Кончалов- 
ський. Головні ролі вико
нують М. Михалков, С. Ша
куров, Л. Гурченко, О. Ко
ренева, Н. Андрейченко, 
В. Соломій, П. Кадочников, 
М. Кононов.

Двосерійний фільм «Мо
сква сльозам не вірить» 
(кіностудія «Мосфільм»)

викличе в кожного, хто йо
го подивиться, думки про 
відповідальність за свої 
вчинки, за людей, що тебе 
оточують, за справу, якій 
ти віддаєш себе. Стрічка 
розповідає про долю жін
ки, яка приїхала в Москву 
молоденькою дівчинкою і 
пройшла шлях від простої 
робітниці до керівника ве
ликого промислового під
приємства.

Автор сценарію — Ва
лентин Черних. Режисер — 
Володимир Меньшов. У 
ролях: Віра Алентова, Іри
на Муравйова, Юрій Ва

сильєв, Олексій Баталов та 
інші.

На кіностудії «Ленфільм» 
режисер Володимир Фетін 
за сценарієм Альвіни 
Шульгіної поставив фільм 
«Тайгова повість».

Б основі стрічки — опо
відання одного з кращих 
сучасних радянських про
заїків Віктора Астаф'єва 
«Сон про білі гори». У 
картині знімалися Михай
ло Кононов, Світлана Смєх- 
нова, Євген Кіндінов та 
інші.

За повістю Олеся Гонча
ра «Бригантина» на кіно
студії імені Довженка ре

жисер Юрій Іллєнко поста
вив фільм «Смужка нескор 
шених диких КВІТІЕ», який 
розповідає про «важких;» 
дітей. Картина стверджуй 
просту, незаперечну істЙ> 
ну — дітям потрібні бать« 
ки, їхня любов, допо/лога.

У головних ролях ЗНЯЛИ-; 
ся Юрій Маджула, Олексій 
Черствов, Регімантас Адо- 
майтіс. .........

С. 1ЛЛЯШЕНКО, 
кореспондент поза
штатного відділу ЄСТС; . 
тнчного виховання 
«Молодого комуна* 
ра».

На знімку: кадр із 
фільму «Поема про крила».

е ЛЕГКА
АТЛЕТИКАЗИМОВ! СТАРТИ ЮНІОРІВ
Останні змагання з 

легкої атлетики на пєо- 
шість центральної ради 
ДСТ «Авангард» покли
кали до Харкова понад 
260 юніорів республі
ки. Серед учасників 
цього турніру були й 
представники Кірово- 
градщини. Вдало стар
тували наші земляки — 
вихованці спортивного 
клубу «Зірка», які під
вищують свою майстер
ність під керівництвом 
В. К. Іванця і Л. А. Са
венко. Чемпіонського 
титулу в стрибках у дов
жину удостоєна дев я- 
тикласниця СШ № 5 
Олена Ковальова. Сріб
ні медалі одержали її 
товариші по колекти
ву — учениця коопера
тивного технікуму Лю
бов Олесимова (на бі
говій дистанції 200 мет
рів) та учень машино
будівного техніку/лу Ба
силі. Шило (на стомет
рівці). Порадував світ- 
ловодець Микола Азор- 
ський (його тренує 1. І. 
Мірошниченко): у спор
тивній ходьбі на 10 009 
метрів він був третім. 
У бігу на 1500 метрів 
третій результат пока
зала учениця Олександ
рійського індустріаль
ного технікуму Світлана 
Петрова (тренер М. Є. 
Жеребятьсв).

В. ТВЕРДОСТУП, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

«Участь у таких пред
ставницьких змаганнях, як 
Олімпіада-80, дозволила б 
нашій команді зустрітися з 
найсильнішими спортсме
нами світу. А це, в свою 
чергу, прекрасна можли
вість підвищити рівень ін
донезійського спорту», — 
говорить один із провід
них індонезійських лучни
ків Дональд Пандіанган. 
«Робіном Гудом Сходу» 
називають цього атлета.

Дональд вважається в 
Індонезії «ветераном» — 
він брав участь ще в мон- 
реальській Олімпіаді і в 
свій час установив світо
вий рекорд у стрільбі з лу
ка. Однак тутешні спєціа-

«МРІЮ ПОЇХАТИ

лісти вважають, що, незва
жаючи на гостру конку
ренцію за право ввійти до 
олімпійської збірної — а 
Індонезія має намір посла
ти всього чотирьох на зма
гання з цього виду спор
ту, — у нього реальні шан
си, на поїздку в Москву.

«Участь в Олімпійських 
іграх буде великою честю 
для мене, — сказав До
нальд Пандіанган корес-

пондентозі АПН. — Але 
Еиступ у такому крупному 
турнірі покладає на спорт
сменів додаткову відпові
дальність. Тому я просто 
зобов’язаний 
успішно».

виступити^,

(АПН).

$ ВІД АФІН — ДО МОСКВИ

ЗУСТРІЧАВ ШІЕРШ...
Ігри VI Олімпіади мали 

відбутись 1916 року в Бер
ліні. У Грюїісвальді збуду
вали повив олімпійський 
стадіон, який чекав спорт
сменів. Але перешкодила 
перша світова війна, і тому 
лише в і920 році олімпійці 
змогли зібратись на своє 
свято. Нього разу Ігри від
булись у бельгійському міс
ті Антверпені. Па VII 
Олімпіаду приїхало 2607 
спортсменів із 29 країн сві
ту. Вперше тут виступали 
представники Югославії, 
Чсхословаччипи,„ Бразілії. 
Аргентині, Монако, Ісрапії.

Чи ж могли бути присут
німи па цих Іграх пред
ставники країни, яка менш 
як два роки тому окупува
ла територію Бельгії? МОК 
відмовив Німеччині та її

союзникам в участі в Олім
піаді.

Полі гнчішй та економіч
ний бойкот, оголошений 
капіталістичним її держава
ми молодій Країні Рад, по
ширювався і па спортивні 
зв’язки — наших атлетів 
не запросили на VII Олім
піаду.

Під час свята відкриття 
Ігор VII Олімпіади 14серп
ня 1920 року вперше-була 
виголошена олімпійська 
клятва відомим бельгій
ським ватерполістом і фех
тувальником Віктором Бу- 
аном, який потім став го
ловою Бельгійського ОЛІМ
ПІЙСЬКОГО комітету.

«Від імені всіх спортсме
нів я обіцяю, що ми буде
мо брати участь у цих 
Олімпійських іграх, повл-

спор- 
слави 
своїх 
текст 
вііго-

жаючи і дотримуючись 
правил, за якими воші про
водяться, в істинно 
тпвпому дусі, задля 
спорту і в ім’я 
команд» — такий 
клятви, яку і ПОІІШІІ
лошуюгь па всіх Олімпіа
дах.

У неофіційному команд
ному заліку найбільшу 
кількість очок у Іграх VII 
Олімпіади 
дп СІНА 
(121,5).
(88). їм і 
ні місця.

Потім були перші зимові 
Олімпійські Ігри, які про
ходили у французькому 
місті Шамопі з 25 січня по 
4 лютого 1924 року.

А Ігри VIII літньої Олім
піади стартували в Парижі 
того ж року...

набралн комаи- 
(203,5). Швеції 

Великобританії 
дісталися призо-
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