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БУТИ ГІДНИМИ ВИСОКОГО 
РЕВОЛЮЦІЙНОГО ПОКЛИКАННЯ

УРОЧИСТЕ ЗАСІДАННЯ ЦК КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ 1 ВЕРХОВНОЇ РАДИ
УРСР. ПРИСВЯЧЕНЕ 70-РІЧЧЮ ПРОГОЛОШЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ
НА УКРАЇНІ ТА УТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

25 грудня в Палаці куль
тури «Україна» відбулось 
урочисте засідання Цент
рального Комітету Компар
тії України і Верховної Ра
ди Української РСР за учас
тю представників партій
них, радянських, громад
ських організації'!, трудя
щих міста Києва, Київської 
області і воїнів Радянської 
Армії, присвячене 70-річчю 
проголошення Радянської 
влади на Україні та утво* 
рения Української РСР,

У президії — член Політ- 
бюро НК КПРС, перший 
секретар ЦК Компартії Ук
раїни В. В. Щербицький, 
члени і кандидати в члени 
ГІолітбюро Ц1\ Компартії 
України- І. О. Герасимов, 
ЇО. Й. Єльченко, Є. В. Ка- 
чаловський, Б. В. Качура, 
В. А. Масол, В. П. Миронов, 
І. О, Мозговий, В. О. Соло
губ, О. А. Титаренко, В. С. 
Шевченко, С. І. Гуренко, 
В. А, Івашко, Ю. П. Коло*

трудовим
РИТМ XII 
ПЯТИРІЧКИ

Досягнуте—-не межа
Є РІЧНИЙ!

Про дострокове вико
нання плану другого року 
дванадцятої п’ятирічки 
рапортував колектив ван
тажно-транспортного уп
равління виробничого 
об’єднання «Олександрія- 
вугілля». Зараз на його 
трудовому календарі — 
початок лютого наступно
го року. Продуктивність 
праці тут зросла проти 
планової на 7,5 процента,

г

Чималих успіхів у праці 
досягла комсомольсько- 
молодіжна зміна на чолі 
з комсоргом Балерієм Са- 
мойленком, яка працює на 
розвантаженні залізничних 
оагоніо, що надходять на 
будівельний 
Криворізького 
збагачувального
пату окислених руд.

майданчик 
гірничо- 

комбі- 
Всі

З ТУРБОТОЮ

І

ПРО ЛЮДЕЙ
Працівники комсомоль

сько-молодіжного колек
тиву Ульяновської район
ної аптеки № 91 річний 
план виконали ще задов
го до новорічного свята. 
До кінця року вони зобо
в'язалися реалізувати на
селенню товарів на суму 
понад 5 тисяч карбован
ців.

З 25 трудівників аптеки 
20 — віком до тридцяти 

мієць, В. Д. Крючков, Я. П. 
Погребняк. Тут же — вете
рани партії, учасники рево
люції, громадянської і Ве
ликої Вітчизняної воєн, 
знатні трудівники народно
го господарства, діячі на
уки і культури, воєначаль
ники, керівники зарубіжних 
українських прогресивних 
організацій, які прибули на 
ювілейні торжества.

Засідання відкрила член 
ГІолітбюро ЦК Компартії 
України, Голова Президії 
Верховної Ради УРСР В. С. 
Шевченко.

Урочисте засідання ого
лошується відкритим.

Звучать Гімн Радянсько
го Союзу і Гімн Української 
РСР.

З доповіддю «Під прапо
ром Великого Жовтня, кур
сом перебудови» виступив 
член ГІолітбюро ЦК КПРС. 
перший секретар ЦК Ком
партії України В. В. Щер
бицький.

На урочистому засіданні

значно знижено простої 
вагонів.

Вагомий внесок у за
гальний успіх зробили 
члени комсомольсько-мо
лодіжних колективів теп
ловоза № 3, де старшим 
машиністом Г. Циганюк, та 
тепловоза № 15, який 
очолює старший машиніст 
П. Т, Колесник.

Ці екіпажі ще в листо
паді рапортували про ви
конання річного плану.

Г. КАЛЬЧЕНКО.

23 члени Спілки працюють 
на совість. В результаті 
кожен вагон під розван
таженням простоює на 
1,52 години менше від 
нормативного часу.

Я. НІКІШИН, 
начальник станції 
Промислова.

Долинсь’кий район.

років. У авангарді колек
тиву йдуть комсомольці. 
Наталка, Гонтар і Наталка 
Богачук — фармацевти. 
Ліки дівчата готують зав
жди якісно і швидко. Від
пускають їх хворим Лідія 
Герасименко і Наталія 
Бондар. Вони, як, зреш
тою, і всі інші аптекарі, 
постійно дбають про своїх 
відвідувачів, стараються 
не тільки працею, а й доб
рим словом зарадити хво
рим.

Л. СТЕБЛОВСЬКИЙ.
м. Ульяновка.

виступили: член КПРС з 
1926 року, учасник грома
дянської війни С. В. Оста
пенко, оператор цеху гаря
чої прокатки комбінату 
«Криворіжсталь», член Цент
ральної Ревізійної Комісії 
КПРС, Герой Соціалістич
ної Прані А. В. Сторожуй, 
завідуюча птахофермою кол
госпу імені Ватченка Лети- 
чівського району Хмельниць
кої області, депутат Верхов
ної Ради УРСР М. І. Мазур
кова, начальник Київського 
вищого військового інженер
ного училища зв’язку, Ге
рой Радянського Союзу ге
нерал-лейтенант М. К. Пи
липенко, член КПРС з 1935 
року, учасник революційно
го руху па західноукраїн
ських землях І. 1. Сторо
ни«, член Виконавчої ради 
Ліги американських укра
їнців, член ЦК Компартії 
СІНА, редактор газети «Ук
раїнські вісті» М. Д. Гану- 
сяк, директор Київського 
н а у ново-д осл і д 11 ого і нетя- 

Микола Давидов, перший секретар Знам’янського міськкому комсомолу на за
питання, які з КМК району вже рапортували про виконання річного плану, від- 
пооів не відразу. Запитав, якими більше цікавимося: тими, що трудяться □ селах, 
а чи промисловими. Зрештою, запропонував:

— У районі п’ятдесят два молодіжні колективи. В передноворічні дні ми часто 
чуємо: план двох років виконано! Радують успіхами, як і завжди, залізничники. 
Та хочеться, добре слово сказати і про доярок.

І Микола, щоб даремно не витрачати часу на загальні розмови, запросив у су
сідній кабінет, де знаходився секретар комітету комсомолу колгоспу «Маяк» Сергій 
Погорілий.

Перша у районі
Сергій поспішав. Та коли дізнався, що 

цікавимося комсомольсько-молодіжним 
колективом, який очолює Світлана Про- 
тивцева, вирішив виділити трохи часу й 
пресі.

— У нашому колгоспі молочнотоварна
ферма № 2 з року в рік виборює пер
шість у соціалістичному змаганні. Не 
був винятком і нинішній. Здебільшого 
там працюють досвідчені доярки, тру
довий стаж котрих/нараховує десяти- 
ліття. —

Хлопець захопився. Всі, хто був при
сутній у кабінеті, уважно слухали сіль
ського ватажка молоді. Він розповідав 
цікаво і конкретно, без прикрас. Гово
рив, що молодіжний колектив там ство
рено півтора роки тому. До нього вхо
дять, крім доярок, іце й-зоотехнік Світ
лана Іваиовська, чоловік С. Протнвце- 
вої — Микола. З перших днів об’єднаної 
прані члени КМІ\ твердо вирішили: не 
відставати від старших товаришів. Про
дуктивність прані за рік зросла на де
сяті. процентів. Значна частина всіх ви
робничих операцій механізована.

Особливо радо розповідав Сергій про 
керівника комсомольсько-молодіжного 
колективу Світлану Протіївневу. Цс во
на запропонувала своїм подругам під
тримати почни старших колег і працю
вати з перевиконанням місячних зобо 
в ячань. Тепер усі доярки одержують віл 
кожної корови по десять кілограмів мо
лока щодоби.

Світлана Противцсва при плані три 
тисячі кілограмів молока в передново
річні дні наблизилася до чотиритисяч
ного рубежу.

Очі хлопця світилися гордістю за то
варишку по Спілці.

— Як ви думаєте, — запитав юнак, •— 
це багато чи мало надоїла паша комсо
молка?

Всі посміхнулися і, мабуть, кожен по-

туту педіатрії, акушерства 
і гінекології, член Комітету 
радянських жінок, голова 
правління Українського 
республіканського відділен
ня радянського дитячого 
фонду імені В. І. Леніна 
академік АМН СРСР О. М. 
Лук’янова, голова Націо
нального виконавчого комі
тету Товариства об’єднаних 
українських канадців П. 1. 
Кравчук, голова правління 
Спілки театральних діячів 
України, депутат Верховної 
Ради УРСР, лауреат Дер
жавної премії СРСР, на
родний артист УРСР С. В. 
Данченко.

Учасників урочистого за
сідання вітали представники 
комсомольців і молоді рес
публіки, воїнів Радянської 
Армії і Військово-Морсько
го Флоту.

Під звуки «Пісні про три
вожну молодість» вносяться 
прапори республіканської 
комсомольської організації, 
пам'ятний Червоний прапор 
ЦК Компартії України, 
пам’ятний Червоний прапор 
ЦК ВЛКСМ, прапор піонер
ської організації України. 
До залу входять представ
ники молоді — бійні сту
дентських загонів, учні 
СПТУ, курсанти військових 
училищ, піонери, школярі, 
спортсмени. Тут же театра
лізована група.

До учасників засідання 
звернулися молода трудівнп- 

ця харківської швейної 
фабрики «Динамо» Алла 
Минайленко, лауреат премії 
Ленінського комсомолу, ви
бійник шахти імені В. І. Ле
ніна з Горлівки Юрій Ли- 
товкін, учень профтехучили
ща № 33 Хмельницької об
ласті Василь Біленький.

Від імені багатотисячно
го загону студентської мо
лоді учасників урочистого 
засідання вітала студентка 
третього курсу Київського 
держуніверситету Миросла
ва Шевчук.

Про вірність нинішнього 
покоління захисників Бать- 
чівщини славним бойовим 
традиціям батьків і дідів, 
які грудьми захистили Віт
чизну в роки громадян
ської і Вітчизняної воєн, го
ворив курсант Донецького 
вищого військово-політично
го училища інженерних 
військ і військ зв’язку іме
ні генерала армії О. О. Єпі- 
шева Олександр Севальньов.

Урочисте засідання ЦК 
Компартії України і Верхов
ної Ради УРСР оголошує
ться закритим.

Під склепінням Палацу 
культури «Україна» урочис
то звучить партійний гімн 
«Інтернаціонал*.

Потім відбувся святковий., 
концерт майстрів мистецтв 
і художніх колективів рес
публіки.

(РАТАУ).

думав: чотири тисячі... Для молодої 
тваринниці — чудовий показник!

молоді

Успіхи ке Забарились

Інструктор райкому комсомолу Ольга 
Мосіїіченко добре знає КОМСОМОЛЬСЬКО: 
молодіжний колектив молочнотоварного 
комплексу, що трудиться в колгоспі іме
ні Дзержинс.ького. Молоді тут багато. 
Воші, як і решта працюючих, в цьому 
році мали змогу оцінити переваги бригад
ного підряду. І хоч стаж КМК невели
кий — його наприкінці року тільки засно
вано, але фінішували доярки успішно.

— Комсомольці не відстають від тих 
доярок, які свого часу були наставни
цями молоді, а інколи навіть вправніші 
за своїх старших колег, — розповів 
М. П. Дюшко. головний зоотехнік госпо
дарства. — А ще вони доклали чимало 
зусиль, аби додатково до плану вироби
ти 65 тони молока.

Правда, праця тваринниць тут дещо 
відрізняється від аналогічної в інших 
господарствах. Па комплексі створено 
ланки, робота проходить у дві зміни.

У ці дні настрій в усіх дівчат особливо 
піднесений. Не так успіхами в праці (і до 
цього часу вони були), як тим, що давня 
їхня мрія здійснилася: всі вони, 
н завзяті, об'єдналися в КМК.

— Тепер про чотиритисячний 
ник наступного року думають 
молки. — похвалила старанних 
йниь Ольга Мосіїіченко.

Коли ж її запитали, чи виправдають 
свою впевненість подруги Галини Штз 
кал. Оля заявила:

Ланка Галі одна з кращих сьогодні 
на комплексі. З такими друзями, як 
Михайло Макаровець, Оксана Борнео 
вець, Олександра Пасіка, Марія Мель 
ник можна сягнути і більшого.

Н. КАНАТЕНКО, 
студентка факультету журналістики 
Львівського держуніверситету.

показ 
комсо 

прачів

(

? Аї ПРОДОВЖУЄМО ОБ
ГОВОРЕННЯ ПУВЛЩИС-
> ТИЧНОЇ СТАТТІ «своя 
'< МОВА - ЧУЖА?». ВІДГУ-

КИ ЧИТАЧІВ. (2 СТОР.).
НАШІ ЗЕМЛЯНКУ 

ВЕЛИКУ ВІТЧИЗНЯНУ. 
(2-3 СТОР.).

Г|ЯКІ ФІЛЬМИ ВИ ПО- 
БАЧИТЕ В КІНОТЕАТРАХ 

1$ МІСТА У СІЧНІ? (З СТОР.). 
І? А УВАГА! ПІДСУМКИ
> БЛЩ-КОНКУРСУ «НА
?МИСЛИВСЬКИХ СТЕЖ- 
.? КАХ» (З СТОР.).
? (З ГІСТЬ ГАЗЕТИ - 

ВІДОМИЙ ПАРОДИСТ во- 
І> ЛОДИМИР ВИНОКУР, 
і? (4 СТОР.).

с в

Костянтин ЛЕСЬЄВ

НОВОГО
ЩАСЛИВОГО
РОКУ!

Не збиймося з вірного кроку, 
і Вже тануть застійні сніги...
Нового щасливого року,

' Мої земляки дорогі! 
І Розгін набирає країна,
Оновленням дише земля, 
І кожна радянська людина 
Відчула турботи Кремля. 
Не словом парадним — 

ділами.’
Й радіє душа: «Живемо!». 
Затримки ж не буде 

за нами —
Вітчизні усе віддамо: 
Жар серця, енергію, розум, 
і помисли, чисті й святі.
Нас тих не злякають 

прогнози, 
Хто Правді стоїть на путі, 
Хто варить зневіри отруту, 
Щоб совість приспати.
О. ні!
Ненависть до Чесності люту 
Па праведнім спалим вогні! 
В яскраво-веселім багатті 
Сконає минувшини зло, 
Щоб стали духовно багаті, 
Й зерно Доброти проросло. 
Вітаючи радісні зміни, 
І ти, співвітчизнику мій, 
Високе наймення Людини 
Ганьбить і в малому не смій! 
Відступництва чорної плями 
На прапор душі не проллю. 
Як завше, земними грудами 
Насущний мій хліб зароблю. 
Світлішайте, людськії душі: 
Весну принесуть журавлі— 
Й брудними струмками 

чинуші 
Злетять із обличчя землі. 
Як пінно потоки клекочуть! 
До прірви виносять сміття... 
І серце співає-тріпоче: 
Тебе я вітаю, Життя! 
Вітаю і юність і ясність 
Простих возвеличених слів! 
Хай править державою 

Гласність, 
[Як Час Перемін повелів: 
Ми ставим війні перешкоди. 
Щоб сонце не щезло в імлі 
Хай в мирі стомовні народи 
І в дружбі живуть на землі' 
Розоримо злоби пустелю, 
Щоб квітли сади навесні, 
Щоб щастя — у кожну

оселю,
Безхмарне — 
Тобі і мені.
Не збиймося з вірного 

кроку — 
Розтануть глибокі сніги. 
Щасливого — мирного — 

року.
Мої земляки дорогі!

с. Солгутове, 
Гайворонський район.



2 стор. «Молодий комунар»
______ —-29 грудня 1987 року

0 нашій газетіІ(]7)всресіія цього року викликала пін-
УБЛІЦИСТИЧНА стаття під таким заголовком о ПРОДОВЖУЄМО

РОЗМОВУ
р ок и й резонанс у читачів. ААи вже публікували відгуки 
вчителів, бібліотекарів, школярів, ветеранів комсомолу
(«МК» за 7, ^7,^27 жовтня, 26 .тистопада та 5 грудня).

мов, тим багатший і 
тим 

Мій

де читачі висловлюють занепокоєння станом вивчення рід- 
ної мови в школах обласного центру, намаганням бать
ків, українців за національністю відвернути своїх дітей 
від української мови, звільняючи їх під вивчення цього
предмета 5' школі.

Продовжують і ги листи, в яких читачі пропонують
розширити обрії початої розмови. Сьогодні друкуєм--
ще три відгуки.

знає 
ширший її світогляд, 
вища вона духовно, 
батько - вірменин зараз чу
дово говорінь по-українсь
ки іі давно читає українсь
кою мовою.

Коли перед нами стало пи
тания, в яку школу віддати 
дітей — в російську чи ук
раїнську — вибирати не 
довелося, бо кругом у на- 

тільки 
ніколи: 

Та з ди
чи гають

«БАЗАР-ВОКЗАЛ?»
о акій контикувався негостинний прийом студентами 

Так називалась репліка, в ‘ ашн„обудування чотирьох журналы.
Кіровоградського ,НСТ%*].У / за багат0 років зустрічей із читачами ця нам 
«Молодого комунара». Дійсно. с„озо мовлене в мікрофон, важко почути,
далася безпрецедентною: “’У*’ ’ З.за столу й піти із залу: не ми ж набн-
КІлька разів ми поривала>• ’’*А ,ОС11;1И, то чому маєм терпіти цей глум? ОдІіак 
вались зі своєю бесідою нас 1 . іли на ,запитання студентів, й. обурені 
ГЛЖ ....

"на " ПІДЛНС"“ ““•**

((Своя мова—чужа?»
сказати всім тим, хто

ЗОЛОТІ СЛОВА^-^х.
Л. ЯВОРСЬКИЙ,

учитель.
с. Нозомиколаївка,
Новгородківський район.

до- 
одне:

Те, що прочитав у статті 
— це просто сором і ганьба 
для нас, українців. Я _ ду- 
Йаю, що причина такої не
поваги до рідної мови в то
му, що люди не бачать 
Необхідності ' в г 
Місцях: на стадіонах, у троє

на вокзалах, в 
Я за профссі- 
якось, розпові- 
про Кірозо- 
іиїх пробудити 

вони живуть 
такого ечав-

тому мікрорайоні 
російськомовні 
№№ 13, 9, 18, 19. 
тпнетва мої діти 
обома мовами, а коли при
їжджають у село до бабусі, 
то розмовляють доброю ук
раїнською.

Справді, десь утворилася 
прогалина між минулим і 
сьогоднішнім днем, щось ми 
недогледіли 
вальному 
вихованні 
не пізно 
вище.

в інтернаціо- 
й патріотичному 

молоді. Але ще 
виправити стано-

• . н 
офіційних ЩЕ НЕ ПІЗНО Я. КРАМАРЕНКО.

м. Кіровоград.

Лейбусах, 
кінотеатрах, 
єю вчитель і 
Даючи - дітям 
£рад, хотів у 
гордість, що 
недалеко від 
ного міста. Говорив їм, їло 
Тут було створено петиції 
на Україні професійний 
атр, що в Кіровограді жив 
І творив Марко Кропив- 
цицький, інші видатні діячі 
нашої культури. І раптом 
мене один хлопчик перебив 
І скрушно сказав: «А хіба 

українське місто? Там же 
всі по-росіііськп говорять, 
й там був. Там навіть сло
во «барвінок» на вивісці 
рншуть по-російськи». Не 
уважаючи на це, я говорив 
Далі. А він мені не вірив — 
бо ще малий, у другому 
К л а с і д е йому вже знати 
Географію.

Насамперед, слово рідне 
Треба піднести у школі. Ад
же ще наш земляк 
Сухомлпнськнй 
«Школа стає 
Вогнищем культури 
Тоді, коли в пій панують 
чотири культи: культ рідної 
мови, книги. Батьківщини і 
Людини». Ці золоті слова 
повинні, мені здається, ви
сіти над порогом кожної 
інколи. Якщо ж забудемо 
їх. то не сформувати нам 
Справжньої людини.

Я не уявляю собі ніколи, 
ІЗ якій би кожен учень 
дорожив рідною мовою, 
Оберігав, не плекав її. А 
Кіровограді до чого 
щ.'іц? Говорячи братньою 
російською мовою, можна

те-

в. о.
писав: 

справжнім 
ліпно

не 
не 

в 
дій-

Коли я прочитала статтю, 
чесно кажучи, страшнувато 
стало. Уявилась перспекти
ва: мине кілька десятиліть і- 
молоде покоління чигатиме IIур А ЮТІлСЯ 
українську літературу тіль- 1 їїік/ 1 ШЛІ...
кн у перекладі...

Пригадую найперше вра
ження від Києва: на вули
цях люди розмовляють ук
раїнською мовою, до того ж 
досить чистою, літератур
ною. 1 не оглядаються на 
того, хто говорить по-укра
їнськи. А в нас у Кірово
граді? Не буду повторюва
ти статтю — в ній про це 
написано досить. Шанують 
свою рідну мову в західних 
областях України. В нашій 
же області з цим не все га
разд.

Не раз мені доводилося 
бувати в інших союзних 
республіках: у При бал піці, 
у Закавказзі. З якою ша
ною ставляться там до сво
го, рідного, 
національного,
більшість свого 
батько 
вірменин 
живе на 
роки він
ти й журнали 
мовою. З дитинства в нашій 
сім'ї звучало три мови: ук
раїнська, російська й вір
менська. Моя мама, україн
ка. також навчилася гово
рити по-вірменськії, та н 
ми. діти її, дещо перейняли. 
І знаю напевно: як приєм
но нашим родичам по бать
ковій лінії у Вірменії, коли 
мама приїжджає до них у 
гості іі спілкується з ними 
гіо-вірмснськл!

Батько завжди говорив 
нам. і зараз навчає внуків, 
що чим більше людина

неповторного, 
Переважну 
життя мій 

Алавсрдяи,м. с.
за національністю. 
Україні. Але всі ці 
передплачує газе- 

вірмепською

У А РОДИ ВСЯ він в 1921 році у селі Ад- 
жамці. 1930 року батьки переїхали на 

проживання в м. Долииську. Тоді якраз 
Микола пішов до інколи. Вчився добре. 
Був дуже пам’ятливий, любив спорт. 
Брав участь у художній самодіяльності. 
Був редактором загальношкільної стін
газети.

Закінчивши 8 класів середньої ніколи 
в 1938 році. Микола Турчанін вступив 
до Тамбовського загальновійськового 
училища, яке й закінчив у 1940 році. 
Ставши лейтенантом, одержав призна
чення в Подольське стрілецьке кулемет
не училище.

В травні 1941 Миколу направили на 
підготовку танкових командирів при 
Першому Ульяновському танковому 
училищі. Війна застала його на посаді 
командира курсантського взводу.

В травні 1942 року, коли Турчавіна 
остаточно «приписали» до штабу нашо
го танкового корпусу, настали дні стра
хітливих боїв на тій ділянці фронту в 
районі Орла. 29 червня фашисти розпо
чали наступ. На світанку вони пустили 
з хід бомбардувальники. які безперерв
но завдавали ударів по Лінпах. Цс міс
то складали в основному дерев’яні бу
дівлі. тому за один бойовий день піл 
нього майже нічого не шіііплося.

Всім бойовим частинам було віддано 
наказ вийти на передній коай лінії обо
рони з ворогом і зайняти її на дільниці 
«ід Червоної Поляни до Великої Віреїі- 
кн. На узліссі за селом Орншкіпо роз-

а вони

Взагалі я людина спокій
на і вивести мене з рівно
ваги важко, але після про
читання статті...

Звичайно, я розумію тих 
людей, котрі росіяни за на
ціональністю і до того, як 
оселитися в Кіровограді, 
жили в інших республіках. 
Але серце обливається кро
в'ю, коли читаєш, що люди, 
які зроду-віку жили па Ук
раїні, зросли тут, ходили 
по цій землі. їли її хліб — 
цураються мови нашої Ук
раїни.

Згадаймо XVI століття. З 
поту і крові наша пісенна 
мова. Скільки славних пред
ків - земляків полягло в 
боротьбі з польськими маг
натами, які насаджували 
чужу нам мову! А тепер 
самі ж нащадки полишають 
рідне слово забуттю.

Та що говорити... Хіба 
може людина стати борцем, 
патріотом, захисником рід
ної землі, коли своя мова 
стає їй чужою?

Багато не пишу, бо знаю, 
що листа не опублікуєте. А 
хотілося б, щоб усі ВОНИ 
прочитали та задумалися, 
та схаменулися, хоча нав
ряд чи вони читають що га
зету, адже для них... «чи
тать на украинском языке 
неинтересно...».

Я. ПОЛЯКОВ, 
17 років.

с. Торгсзиця, 
Нозоархангельський 

район.

містився штаб корпусу. Село бомбарду
вали безупинно 14 ворожих літаків. Го
ріла орловська земля, плавилася броня, 
але радянські танкісти стояли на 
смерть, стримуючи натиск танків Гуде- 
ріана. В цих запеклих боях Микола

Зозулі, заступника секретаря комітету 
« Уявіть собі, що поріг вашої оселі пе

реступили гості. З одного бону ГІСТЬ 
це гість: й-ого шанувати треба, якщо не 
на 100 відсотків, то хоч ои на 93. «лс 
які почуття викликатиме гість, якого че
кали у .визначений час не один, недва, 
а триста господарів — студентів КІСМу. 
та так і не дочекалися? Скажете, була 
причина? Можливо. Але ввічливі люди 
звичайно знаходять час, щоб заздале
гідь хоча б вибачитись та відмінити зу
стріч, тим більше, так би мовити офі
ційну. Отож, уже до зустрічі з корес
пондентами молодіжної газети у трьох
сот студентів КІСгЛу склалася уява про 
них як про людей, м’яко кажучи, неви- 
хованих. Тож, як бачимо, питання «Скіль
ки ви збираєтеся вміщувати публікацій 
про етичне виховання молоді? > було до
речним. Газеті, дійсно, треба писати про 
це багато. І, зокрема, про оооа язнмв.с і ь 
і вихованість.

Та не будемо переходити на особистос
ті. щоб розмова ця не нагадувала відоме: 
«А ще капелюха одягнув'».

Давайте нраще поговоримо про набо
ліле. Невже редакції невідомо, як важ
ко нам, комсомольському активу, дається 
передплата кожного примірника вашої 
газети? Скільки вислухаєш у відповідь 
на справедливе «Обласну молодіжну га
зету повинен читати кожен комсомо
лець», не менше справедливих нарікань 
на адресу більшості ваших публікацій. 
Але ми слухаємо. Зауважте, ми, а не ви. 
Слухаємо, сперечаємося, доводимо. Наго
лошуємо на удачі газети, даємо аванси 
на майбутнє. Знову ж таки ми, а не ви. 
Але справа йде туго. І вам, здається, час 
уже зрозуміти, що не допоможуть у її ви
рішенні і ті додаткові строки, на які 
продовжили передплатну кампанію на 
«Молодий комунар». Зараз вже не ті ча
си, коли можна було примусити молодь, 
якщо на читати, то хоча б передплачува
ти те, що їй не до вподоби. І фону«, и--- в 
тому, що, як вам здасться, в Ка.Мі на
вчаються обмежені люди. Як відомо, 
«Комсомолку-, у нас передплачують із 
задоволенням, а примірники «Собесед
ника» зачитуюіо до дірок.

Тому і наполягали ми на цій зустрічі. 
Думали, газетярі зуміють зацінавити. Не 
вийшло. І, мабуть, не тільки в недостг.т 
ній гостинності студентів НІСМу треба 
вбачати причину невдалої зустрічі з чо 
тирма журналістами «Молодого комуна
ра». лкі за шумом не почули, або не хо
тіли. почути зацікавлених голосів тих, 
хто вболіває за справи молодіжної га
зети.

Вваїкасмо, що співробітникам моло
діжної газети зараз, як ніколи, треба ви
йти з кабінетів, забути про тишу, а по
вернутися обличчям до тих, про ного і 
для кого вони мають писати, не просто 
знати їх справи, а жити цими справами.

Коли ми разом вболіватимемо не так 
за долю передплати, як за долю газети, 
то не буде потреби в таких безцільних 
зустрічах, а передплату на «Молодий 
комунар» можна буде переможно закін
чувати ЗО жовтня».

Така відповідь. Публікуємо її повніс
тю, не боячись, що в читачів складеться 
про газету думка відмінна від тієї, яку 
вони мали досі. Хоча, якщо відверто, ця 
відповідь забрала багато газетної пло
щі, яку можна було б використати з 
більшою користю.

В останні роки газета самокритично 
визнає саої недоліки, прорахунку слаб
кі місця. Про це ми відверто говоримо 
зі своїми читачами під час безпосеред
ніх зустрічей, про це пишемо на сто
рінках газети. Бо свідомі того, що тіль
ки не приховуючи недоліки, можна спо

діватись на їх виправлення.
Не будемо глибоко коментузоти від

повідь в. Зозулі, хоча цього потребує 
майже кожен факт. Ні, не те, що доко
ри його несправедливі. Але вони надто 
однобокі. А це і є напівправда. Наполо
вину ж це неправда, намагання видати 
бажане за дійсне. І те, чого не відбула
ся перша зустріч (в ній мали б бути за
цікавлені обидві сторони, але комітет 
комсомолу наче чекав, що з поважної 
причини журналісти не зможуть приїха
ти, аби згодом дорікнути; не чекати на
годи вщипнути один одного повинні ми, 
а шукати взаєморозуміння). І що журна
лісти не почули зацікавлених голосів на 
зустрічі (почули, але як їх було мало!). 
І що співробітникам газети зараз, як ні
коли, треба вийти з кабінетів (це абсо
лютна некомпетентність, не будемо по
вторювати скільки зустрічей, усних ви
пусків, свят газети провели тільки восе
ни цього року — про незначну частину 
їх ми повідомляли читачам). І що... Чи 
варто продовжувати перелік фактів на
півправди?

Передплата на газету нинішньої осені 
проходила 8 складних умовах. Ніхто 
цього не приховує. І ми себе також не 
заспокоюємо тим, що з подібними труд
нощами передплати мали справу коле
ги в переважній більшості областей рес
публіки. Та й вирішувати цю проблему, 
на наш погляд, мають не тільки журна
лісти. Для того й влаштовуємо ми свята., 
усні випуски газети, короткі зустрічі з 
читачами, аби знати їхню думку про га
зету, їхні інтереси, вподобання, запити. 
Знати, щоб задовольняти ці запити. Ко
мітети комсомолу мають сприяти орга
нізації цих зустрічей, зацікавленій роз
мові. Досі таке сприяння ми відчували 
всюди. Чому ж із студентами КІСМу на 
вийшла розмова?

Саме це питання повинно було б тур
бувати комітет комсомолу. Але замість 
того, щоб проковтнути ту гірку правду, 
про яку йшлося у репліці «Базар-вок- 
зал?» і подумати серйозно над пробле
мами дисципліни студентського середо
вища, власного безсилля — комітет ком
сомолу став у позу ображених і вирішив 
перейти в атаку.

Так, зараз пресу критикувати стало 
модно. Й не дивно, що модно саме для 
тих, кого преса критикує. Мовляв, у по
ру гласності журналістам багато дозво
лили... Ні, ми не проти критики, будь 
ласка. Але критика має бути об'єктив
ною, а не реакцією на ображені амбіції.

Сьогодні виходить останній номер га
зети в нинішньому році. Думається, шо 
багато цікавих публікацій знайшли чита
чі для себе в 1987-му, Доводилось го
ворити й про менш цікаве — критику ж 
бо у нас ще не всі навчились сприймати 
мужньо. Треба вчитись. Аби не виника
ло подібних непорозумінь.

Редколегія «МК».

ЗАВЖДИ НА
приймав своє бонове хрещення. Бій під
тримував зв’язок зі штабом Брянського 
фронту. За Миколою закріпили три 
«ПО-2». Вони допомагали здійснювати 
зв’язок. «Мессери» полювали за цими 
машинами, знаючи, що вони перевозять 
цінні, секретні документи про наші дії 
на фронті. Подекуди літаки не поверта
лися із завдання. Сам Турчанін теж лі
тав. В один з вильотів «мессер» почав 
полювати за «ПО-2», але досвідчений пі
лот зумів зманеврувати й уникнути пря
мого попадання куль. Летіли просто по
між хатами по вулиці. А коли здійсни
ли посадку, то нарахували в корпусі лі
така 52 пробоїни. Пощастило їм, що 
двигун залишився непошкодженим. Зав
дання виконали. А їх, таких завдань, 
Микола мав но десять на день,

Особливо важке становище склалося 
на правому краї нашої оборони, де діяв 
танковий корпус під командуванням ге
нерала Лизюкоіїа. Німці кинули на цю 
дільницю оборони 760 танків, піхоту. 
Сили були нерівними. Фашисти про
рвали дві лінії основної оборони. Окре
мі підрозділи увірвалися в розташуван
ня штабу корпусу. Між корпусами по
рушився зв’язок. Генерал Катуков по
слав Миколу вияснити обстановку.

ЛІТОПИС ВЕЛИКОЇ

У цей час німці вже розстрілювали 
штаб з автоматів, поряд стояли броне
транспортери. Поранений Лизюков упав 
скраю лісу. На нього кинувся фашист із 
багнетом і відрізав генералові голову, а 
потім, замотавши в плащпалатку, кинув 
її до кузова бронетранспортера... Це 
встиг побачити зв'язковий Микола Тур
чанін І доповів про все Катукову. Той 
негайно зв'язався зі Сталіним...

Це сталося 29 липня 1942 року о 2 
годині дня. Ворог наступав. Та нелегко 
віддавали йому радянські танкісти кож
ну п'ядь рідної землі. За участь в тих 
боях офіцер зв’язку Микола Турчанін 
одержав орден Червоної Зірки, йому 
підвищили на один ступінь військове 
звання.

Потім нам довелося воювати разом 
під Сгалінградим. біля самого Дону. 
Штаб фронту містився в м. Серафимо- 
ничі, командуючим був Костянтин Роко- 
.■овський. Фронт називався Донським.

19 листопада 1942 року затремтіла 
земля від артилерійської канонади. Опа
дала штукатурка зі стін, шибки розліз
лися вщент. Маті війська пішли в на
ступ. Війська ворога. які зпахо щппея 
на нашій ділянці фронту, відчули такий



ж

19 грудня 1987 року

на 
ро- 
об-
ХІ-

вині, на відстані 8—10 
метрів від кущів та де
рев. Місце для вогнища 
слід розчистити від снігу 
та опалого листя й бажа
но утрамбувати.

Гріючись або готуючи 
їжу біля вогнища, не за
будьте рушниці та боє
припаси скласти а одно
му спеціально підготов
леному місці, щоб запо
бігти нещасному випад
кові.

«Молодий комунар»

Фотополювання — 
полювання із фото- 

Його перева-

УВАГА! ПІДСУМКИ БЛІЦ-КОНКУРСУ
З

Це
рушницею, 
ги в тому, що тут мисли
вець, переживаючи спов
на всі перипетії, трудно
щі й радощі полювання, 
не завдає природним ба
гатствам краю ніяких 
збитків. Враховуючи те, 
що на сьогодні відстріл 
дичини є засобом підтри
мання її кількості в оп
тимальних рамках, мож-

роди. Створено цілий ряд 
заповідників, залучено до 
цієї справи вчених і гро
мадськість; 1918 року 
при сільськогосподарсь
кому комітеті Наркомзе- 
му України було органі
зовано секцію охорони 
природи; 1926 року Все
український Централь
ний Виконавчий Комітет 
та Рада народних коміса
рів затвердили «Поло
ження про пам'ятки

З стор

каран- 
біоло- 
часом

яка
займається 
пропозицій

Державної про-

спе-
ПІД-

ДО

схожі на щойно 
жюрі роз-

’ОЕКТУ Дер- 
програми охо

рони навколишнього сере
довища й раціонального 
використання природних 
ресурсів СРСР на три
надцяту п'ятирічку і 
перспективу ДО 2005 
ку, пропоную: різко 
мёжити використання
мічного захисту рослин. 
Він заснозаний на вико
ристанні токсичних орга
нічних і хімічних сполук, 
шкідливих для всього жи
вого. Адже існують ІН
ШІ методи захисту рос
лин: агротехнічні, 
тинні, механічні, 
гімні... Останнім
ми занадто захопилися 
Хімією», — так почаз сво
го листа один з учасни
ків бліц - конкурсу мис
ливців Василь Баленко з 
Устинівського району. Ре
дакція переадресовує 
цю пропозицію ко,місії 
облвиконкому;
ціально 
готовкою 
названої 
грами.

Листи,
процитозаний, 
цінює як свідчення заці
кавленості мисливців
проблемами екології. 
Втім, те ж саме підтвер
дили й зідповіді на запи
тання бліц-конкурсу, які 
оцінювалися за десяти
бальною системою. Ниж
че подаємо кооотко пра
вильні відповіді на них.

1. Якщо на полюванні 
виникла потреба розпа
лити вогнище, мисливець 
повинен подбати про по
жежну безпеку у лісі або 
лісопосадці. Вогонь ба
жано розводити на галя-

Перед останнім туром ма
того шахового конкурсу на 
іерше місце претендують 
вов — кіровоградці А. АВ- 
,€ЄВ (4-І очка) та В. ЦИ- 
ЛЛЬОВ (42). На третьому 
’ ’ М. АТАМАНЮК з 

' очок).
перевірити 
дев’ятого

Е
Iа9’
Field — М. А 7 

айворона (37 
Пропонуємо

{ішсяня завдань 
уру:

ЗАВДАННЯ 
І. ФаІ

Kpd4.
4. Ф:а8-|-

I. ФаІ
Kpd5. 3.
C:df "

№ 17
Кр сІ5. 2. ФІіІ 

3. ФІ18-І- Kpd5.
Kpdf4. 5. Фе4Х.

Ф:сЗ+ 
КсЗ

ФеЗ. 2. 
ФЬ ? Крсб.

~:d6. 5. ФЬбХ. 
ЗАВДАННЯ №

1. Фе8 Те4. 2. ФІ7,
3. ФІ5 і а 4. Ф.-е4Х.

Заздання останнього 
ситого туру:

ЗАВДАННЯ № 19
БІЛІ: Kph7, Са5,

ВІТЧИЗНЯНОЇ

4.

18
КН.

де-

НА МИСЛИВСЬКИХ СТЕЖКАХ

поведінки 
полюзанні 

Положення 
і про

господарст-

птиці та копитних 
щороку 

наказом го- 
президії облради 

Цього року, при- 
норма відстрілу

Коли необхідність у 
вогні відпаде, вогнище 
слід погасити, дотримую
чись при цьому необхід
них запобіжних заходів.

2. Правила 
мисливців на 
регламентує
про полювання 
мисливське 
во УРСР. Норми відстрі
лу дичини пушного звіра, 
дикої
встановлюються 
спеціальним 
лови 
УТМР. 
міром, 
на зайців складає одного 
звірка 
день 
більше 
У листопаді - грудні 
території 
ни можна 
чок, гусей, 
голубів, лисиць, 
косуль, кабанів, 
на 
ліцензіями.

на мисливця за 
полювання і не 
десяти за сезон, 

на 
Кіровоградщи- 
полювати ка- 
лисух, диких 

зайців, 
причому 

копитних — тільки за

на сказати, що звичайне 
полювання і фотополю
вання доповнюють одне 
одного; як спорт фото
полювання не менш за
хоплююче, ніж полюван
ня з рушницею.

4. Традиції охорони 
природи на Україні ся
гають сивої давнини. Так, 
ще в «Руській правді» 
(XI—XII 
положення 
окремих 
звіріз Київської Русі. 
XVII—XVIII століттях було 
видано ряд указів про 
охорону гнізд деяких 
птахів, заборону полюва
ти на лосів. У XIX століт
ті на Україні існували ок-

.... ■------ ,, ство-
розмно- 

а 
зони 

річок.

«Руській
ст.) знаходимо 

про охорону 
мисливських 

в

ремі ділянки лісів, 
рені з 
ження 
також 
вздовж
Після перемоги Великого 
Жовтня Радянський уряд 
України почав дбати про 
державну охорону при-

метою
звірів і птахів, 

захисні 
великих

культури І природи» то
що.

1940 року створено Уп
равління по заповідни
ках, зоопарках і - зооса
дах при Раднаркомі УРСР 
(з 1946 року перетворене 
на Головне управління по 
заповідниках при Раді 
Міністрів УРСР). Здійсне
но також цілий ряд ін
ших заходів для охорони 
природи республіки.

Червона книга УРСР 
появилася 1976 року. До 
Червоної книги УРСР за
несено близько ста видів 
представників фауни і по
над 150 видів представни
ків флори республіки.

5. Перш ніж знімати 
шкуру, треба дати тушці 
захолонути, аби уникну
ти попадання крові на 
хутро. Знімають шкурки 
різними способами: труб
кою, панчохою, пластом. 
Перший із названих спо
собів — для лисиць, зай
ців, вовків, куниць, но-

рок, видр, ондатр, білок. 
При зніманні .трубкою 
слід гострим ножем роз
різати шкіру по внутріш
ньому боці задніх лап від 
їх середніх пальців до 
анального отвору, потім 
розпороти хвіст різно по
середині нижньої

Після 
зробити 
редніх лапках по 
рішньому боці 
реднього 
тьового 
ху. 
ють 
Починають це із 
лап, відтягуючи 
пальцями і 
надрізаючи ножем там, 
де вона важко відділя
ється від сухожиль.

Обезжирення 
шкірок виконують 
жем, за допомогою 
си, великої колоди, ско
би. Всі названі засоби не 
повинні бути гострими у 
своїй робочій частині. Іс
нує ГОСТ, який регла
ментує розріз і форму 
правилок. Вони теж бува
ють трьох типів: 
ті, розсувні, 
Найбільше 
вильчаті, які розділяють
ся на п’ять номерів (при
міром, для лисячих шку
рок — № 2, для заячих 
— № 3).

Коли сушіння шкурок 
надворі неможливе че
рез погану погоду, ко
ристуються отоплюваним 
приміщаннями. Темпера
тура — 25—ЗО градусів
тепла (оптимальна); вона 
може бути й нижчою, 
але тоді шкурки сох- 

. нуть повільно.

лінії, 
можна 

на пе- 
їх внут- 
від се
до лік- 
або па- 

Після цього, відділя- 
шкурку від

цього 
розрізи

пальця 
суглоба

тушки, 
задніх 
шкіру 

обережно 
ножем

знятих 
но- 
ко-

вильча- 
клиновидні. 

поширені

Оброблені 
шкурки 
заготівельні 
протягом , 
після того, 
добуті.

Найглибші 
ШІ ВІДПОВІДІ 
ня бліц-конкурсу надіс
лав уже названий тут Ва
силь БАЛЕНКО. Йому 25 
років, за спеціальністю 
він агроном. Одержав
ши найбільшу кількість 
балів — 50, 8. М. Бален
ко став переможцем З 
одержує призи — при
мус похідний та патрон
таш. З огляду на те, що 
решта учасників конкур
су відповіли тільки на 
деякі запитання, та й то 
не завжди правильно, 
другого місця жюрі на 
присудило нікому. Третє 
місце із результатом 20 
очок зайняла наша читач
ка із Долинської Н. В. 
ІЛЮЩЕНКО. їй присуд
жено третій приз — сум
ку мисливську, 
одержати призи, 
можці повинні звернути
ся особисто в обласну 
раду УТМР або в редак
цію «Молодого комуна
ра», 
вати по номеру 4-66-79.

Жюрі дякує всім учас
никам бліц-конкурсу «На 
мисливських стежках» і 
висловлює надію на те, 
що вони і надалі брати
муть участь у масових 
заходах редакції в ново
му 1988 році. Для цього 
треба лише узажно слідку
вати за нашими публіка
ціями.

ЧОРНІ: Kpbö, Т(3, TI14,
Сі І, СІ12. плі. аб, сб, сЗ, 15, 
Іі(> (10).

Білі починають.
Мат у 2 ходи. (2 очка).

ЗАВДАННЯ № 20
БІЛІ: Kpcl, 0g2, ТЬ4.

ThG. Cd2. Кц7, КІ17, п.п. а4. 
ЬЗ. сЗ, g4. ІіЗ (12).

ЧОРНІ: Kph4, Фа5, ТЇ8, 
Tg8, Се7. Cf7, п.п. аз, 15, g3, 
115 (10).

Білі починають.
Мат у 3 ходи. (З очка).

Че шахіст
прожив й 
його Ім'я

й висушені 
слід здавати в 

організації 
десяти днів 
як вони були

й найпозні- 
на запитан-

Щоб 
пере- І

Можна зателефону-

ЖЮРБ

КІНОЕКРАН СІЧНЯ

сорока 
,___ ___ _ ___  ___ ^стало
Г>езсме|Тгннм. Це був справж
ній революціонер: цілеспря
мований. чесним, працелюб
ний.

Але Ерйесто Че Геваоа 
був ще Й спортсменом. Він 
грав у футбол, полюбляв ве
лоспорт, спортивне рибо
ловство, захоплювався піа-

хами... Че Гевара високо ці -] 
нив цю гру, вважаючи, що 
вона виховує, розвиває мис
лення. Він казав. Що той. 
хто грає у шахи, має вели
кі аналітичні здібності. Ось 
чому Че намагався зробити 
шахи на Кубі масовим спор
том. Для Че-шахіста харак
терна надзвичайна хороб
рість у грі, активні дії. Він 
уникав позиційного харак
тер.' гри. йшов тільки па 
перемогу.

Че був ініціатором чис
ленних шахових турнірів. 
Він організовував змагання 
між працівниками держав
них закладів країни, від
кривав великі турніри, 
приймав участь у сеансах 
одночасної гри.

Стрічку «Забута мелодія 
для флейти» зняв режисер 
Ельдар Рязапов. Ця карти
на розповідає про людину, 

;яка колись зрадила заради 
! кар’єри музику, а зараз 
; зраджує кохання.
; Як завжди, у фільмі Ря
занова чудовий букет акто

рів. Леонід Філатов яскра-

цього жанру? Саме такий 
рідкісний 'експеримент і про
понує глядачам відомий 
режисер кіностудії «Мос- 
фільм» Алла Сурикова.

Ім’я режисера А. Сурико
вої відоме глядачам за її 
роботами «Будьте моїм чо
ловіком», «Щиро Ваш...», І 
ось тепер перед памп нова

сав відомий драматург 
Е. Володарський («Свій се
ред чужих, чужий серед 
своїх», «Мій друг Іван Лап
шин», «Перевірка на доро
гах»), Поставив стрічку 
І. Шешуков. Глядачеві за
пам’ятаються чудові актор
ські роботи Л. Гурченко, 
О. Борисова, М. Рибпикова,

АТАКИ
удар, що, втративши всяку зд; 
вити опір, здавалися в полон.

...У дні боїв за звільнення 
Від фашистських загарбників 
Турчанін, вже нагороджений 
Вітчизняної війни II ступеня, 
ведений у штаб 159 танкової

Білорусії 
Микола 

орденом 
був гіере- 

бригади. 
На посаді заступника начальника штабу 
виконував ряд бойових завдань, в яких 
просто випадковість залишила йому 
Життя. Він неодноразово брав участь в 
боях у тлу ворога.

Після звільнення м. Вітебська ми під
ходили до міста Бсшеиковичі. Для 
Штурму цього укріпленого пункту Мико
ла одержав відповідальне завдання: очо
ливши цілу групу ганків, прорватись че
рез місто в тпл ворога, зруйнувати 
йію оборони, знищити німецький і:: 
І він виконав наказ! За участь у 
Операції Турчаніна нагороджено 
Й0м Вітчизняної війни і ступеня.

Звільнили Латвію. Литву, зет \ 
боями у Східну Прусію. Там, де 
Складалася важка обстановка, п 
9” на Т-34 Микола Турчанін. В 
Ставляв бонові частини, підказу 
Ц найменшими втратами добитися

У квітні 1914 ми підійшли 
«Другої столиці» фашистської Ц мсччиїш

[ лі- 
щтаб. 

тій 
орде

ни 
ус- 
до

са-
зі

за-

Ке-

— Кенігсберга. 5 квітня одержали на
каз брати його штурмом. Рано - вранці 
розвідка без єдиного пострілу пробра
лася в розташування ворога. За ним пі
шли в бій чотири танкових бригади, 44 
мотострілецьких бригади, артполк,-мі
нометний полк, дивізіон «Капош» іа 
мохідиі установки. Ворог нас чекав 
сходу, та даремно — ми наступали в 
хідній частині міста...

10 квітня наші війська оволоділи
нігсбергом. А через кілька днів покінчи
ли із залишками німецьких військ па 
мисі Пілау.

М. С. Турчанін достойно витримав ви
пробування війною. Він дожив до Пе
ремоги. Був потім начальником штабу 
ганкової бригади, командиром танково
го батальйону. Із 1953 по 1958 рік ніс 
службу за кордоном у званні гвардії 
підполковника. Одружився із землячкою 
з м. Долинської, появилися діти... З 
1960 року мій однополчанин у запасі. 
Але не складає рук. Ось уже чверть ві
ку працює в Дніпропетровському авто 
управлінні. Виросли дві дочки й сип 
підростає, п’ятеро онуків. Живе ця ве
лика щаслива сім'я у Дніпропетровсь
ку, де я її н відшукав завдяки допомо
зі Долинського раіівіііськкомату через 
43 роки після війни. Наша зустріч була 

по
па-

• радісною й хвилюючою. Адже нас 
в'язала воєнна молодість, спільна 
м’ять болю і втрат.

А. ЛАВРЕНТЬЄВ. 
На знімку: М. Турчанін у травні 1945.

во грає, складну роль чи
новника і водночас закоха
ного мрійника; Тетяна До- 
гілєва стає в картині вті
ленням кохання — чистого, 
справжнього і тому непе
реможного; Олександр Шир
ини і Валентин Гафт впст.у- 
пають в ролях колег Леоні
да Семеновича.

Інші ролі виконують 
В. Дворжсцькин, О. Майо- 
рова, О. Фатєєва. О. Пан- 
кратов-Чоринй, П. Мср- 
кур’єв. II. Агагюза, Т. Ага- 
фонова.

Стрічку знято на кіносту
дії «Мосфільм» у 1987 ропі.

Ще одна кінопрем’єра січ
ня — художній фільм «Лю
дина із бульвару Капуци
нів»—тож знятий на «Моє- 
фільмі».

Комедії, як відомо-, бува
ють різні: ліричні і сатирич
ні, ексцентричні і музичні, 
фантастичні і - пародійні. ІІу, 
а коли в одній комедії по
єдналося все різпомаїття

комедія режисера, де го
ловну роль виконує Андрій 
Миронов, улюбленець міль
йонів кіноглядачів. Серед 
його партнерів — блискучі 
комедійні і пекомедійні ак
тори: Микола Караченцов і 
Олег Табаков, Олександр 
Яковлев і Михайло Бояр
ський. Спартак Мішуліп та 
Ігор Кваша...

Стрічку «Друга спроба 
Віктора Крохіна» знято на 
«Лснфільмі» у популярному 
ніші спілі «ретро». На екра
ні — побут післявоєнних 
ленінградських комуналок, 
напівголодне існування тих 
літ, яке було б, мабуть, ще 
тяжчим, якби не чудові 
якості радянських людей— 
доброта, великодушність, 
самовіддача. На такому тлі 
розвивається історія героя, 
історія сумна й гірка, бо 
життя його пішло хибним 
шляхом...

Оператор картини — 
R. Бурикін. Сценарні иапн-

А. Богдановой Цікаві й ви
конавці трьох головних ро
лей: Сашко Харашксвнч, 
Вітя ГІолуектов та профе
сійний боксер Михайло Те
рентьев.

«Срібні струни». Так на
зивається фільм, присвяче
ний Василеві Васильовичу 
Андрееву — творцеві пер- ' 
того в Росії оркестру на
родних інструментів, чудо
вому виконавцеві, дириген
тові, композиторові, просві
тителеві. то пробуджував 
у російському суспільстві 
інтерес до народної музич
ної культури.

Фільм знято на кіностудії 
«Ле.нфі/іьм» режисерами 
II. Кадочппковим та О. Даш
кевичем за сценарієм П. Ка
дочникова та Г. Смирнова. 
У фільмі знялися: О. Галі- 
біи, І. Малишсна. О. Соло
вей. П. Кадочникова.

Л. МИСЮРА.
На знімку: кадр э 

фільму «Забута мелодія для 
флейти».
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ЗУСТРІЧ ДЛЯ ВАС ТЕЛЕБАЧЕННЯ
«ЗДРАСТУЙТЕ!..»

У нас в гостях заслужений артист 
РРФСР Володимир ВИНОКУР

КОР.: Володимире, нк 
починалась ваши творча 
доля?

ВИНОКУР: Ще школярем 
я пробував співати у ху
дожній самодіяльності. 
Мені подобалися театр, 
естрада — мабуть через 
те і вступно до інституту 
театрального мистецтва. 
Після нього працював у 
Московському театрі опе
рети, потім мене запроси
ли солістом до ансамблю 
«Самоцвіти». Там уперше 
спробував пародіювати. 
1977 року став лауреатом 
Всесоюзного конкурсу ар
тистів естради за монолог 
«Старшина». Тоді й вирі
шив працювати самостій
но у жанрі монологів та 
музичних пародій. В ре
зультаті — пластинка «Па- 
родін-80». 1981 року в 
Московському театрі естра
ди відбулася прем’єра мо
го спектаклю «Виходжу 
один я..». Акомпанував ме
ні Лев Оганезов. Через два 
роки — спектакль «Чи не
має зайвого каиточка?». 
Тут зі мною вже працюва
ло двоє — Роман Казаков 
та Ілля Олейников.

КОР.: Хто став вашою 
першою «жертвою»?

ВИНОКУР: Найпершу па
родію я виконав на Мико
лу Сліченка. Чи образився 
він? Звичайно, ні. Адже 
Микола — розумна люди
на, котрій притаманне тон
не почуття гумору. Паро
дія ж — не що інше, ям 
дружній гумор. Потім бу
ли пародії на Володимира 
Висоцького та Анатолія 
Папанова. Перед творчістю 
цих людей я просто схи
ляюся.

КОР.: Ваші улюблені но
мери?

ВИНОКУР: «Соловьиная 
роща» — пародія на мого 
нращого друга Льва Ле-

ХЧЧЧчжчч-ж.чч

щенка. Янщо навіть хтось 
із публіки забуває її, то я 
нагадую цю пісню 
йому своєму 
Останнім часом 
уваги приділяю 
Кобзону.

НОР.: Що ви 
на йго.’ібви і ш нм 
чим у професії пародиста?

ВИНОНУР: Найголовні-
повагу до 
творчості.

на мож- 
вистулі. 

багато 
Йосипу

і
вважаєте * 

най важ- ♦
І
♦

ВИНОКУР: 
шим вважаю 
артиста, його 
Адже голос І манери по
винні бути справді пізна
ваними. Ну, а найважче — 
жартувати і не зробити 
боляче. Тексти не повинні 
бути образливими для ар
тиста, на котрого робиш 
пародію.

КОР.: Що б ви порадили 
людям без почуття гумору?

ВИНОКУР: Розвивати
його. Для цього: не обра
жатися на дружні жарти, 
сміятися разом з усіма, 
почастіше ходити на ест
радні та гумористичні кон
церти. На мої, приміром.

КОР.: Над чим працюєте - 
зараз? $

ВИНОКУР: Закінчена ро- £ 
бота над новим, третім X 
спектаклем, в якому зай- § 
нятий цілий творчий 
лектив. Прем’єра має від
бутися на початку ??? 
року із Театрі естради. На
зиватиметься вистава
«Здрастуйте...». Іде робота 
над другим диском (для 
тих. у ного не розвинене 
почуття гумору).

КОР.: Ваші побажання 
нашій газеті у новому . 
році? ' $

ВИНОКУР: Побільше усмі- £ 
хатися, згадуючи слова £ 
дитячої пісеньки «От улыб- <> 
ни солнечной одной пере- О 
станет плакать самый ♦ 
грустный дождин»! <>

Інтерв'ю записав |
Д. ТКАЧЕНКО. *

ко-
1988

ЗІ ГРУДНЯ 
А ЦТ (І програма)

7.00 — «90 хвилин». 8.35 — 
Пісні і танці народів СРСР. 
905 — Очевидне • неймо
вірне. 10.05 « Ііазки Ново
го року». 10.35 — «Коли за
свічується ялинка». 10.55—. 
Лі Сіой. Симфонія «Душа 
дракона». 11.35 — Телефільм 
«Плато Путорана». 11.45: — 
Пісні М. Кутузова. 13.00 — 
«Пригоди Петрова і Васєчкі- 
на. звичайні і неймовірні». 
Телефільм для дітей. 1 і 2 
серії. 15.15 - Фільм-кон-
церт «Російська фантазія». 
16.05 — Мультфільм. 16.50
— Ж. Візо — р. Щедріш 
«Кармен-сюїта». 17.50 
Мультфільм. 18.00 — «...До 
шістнадцяти і старші». 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00-- 
Супутиик телеглядача. 19.35
— Кінокомедія «Смхгастий 
рейс». 21.00 — «Час». 21.40
— «Навколо сміху». Вечір 
гумору. 23.10 — «Які чудо
ві життя і земля...». 23.40 — 
«Країна моя». Документаль
ний телефільм. 23.50 — «З 
Новим роком, товариші!». 
Поздоровлення радянсько
му народу. 0.05 — Новоріч
на святкова вистава. 3.35 — 
Танці, танці, танці... 4.05— 
Концерт артистів зарубіж
ної естради.
А УТ

10.00 — Новини. 10.15 — 
Для дітей. -Ура, канікули».
10.45 — «Перун-87». 11.45— 
Художній фільм для дітей. 
«Проданий сміх», і серій.
12.45 — До національного 
свята Куби — Дня визво
лення. «Грамма» — сестра 
«Аврори». (Кіровограді. 13.45
— Новини. І 3.55 — У дні
шкільних канікул. «Дітям— 
все найкраще». 1-1.05 —
Концертна програма. 14.50

—. Кінопрофама дивовиж
ний ебіт природи. 15.10

-Лауреати Державних премій 
УРСР 1987 р в галузі'наткн 
і техніки. 16.40 — Зірки’ра
дянського балету. 17.40 —

. Музична мозаїка. Погода.
17.50 - Вистава «Сватання
на ■ Гончарівці». 19.00 —
Актуальна камера. 19.35’ — 
Продовження вистави «Сва
тання на Гончарів«!». 20.05 
— Документальний фільм 
«Мистецтво всіх часів і на
родів». 20.25 -- Співає -.на
родний артист УРСР Василь 
Зінкевич. 20.50 — На добра
ніч, діти! 21.00 — «Час».
21.40 —- Музична розва
жальна програма. 23.15 • — 
Мультфільм для дорослих.
23.40 —- «Країна моя». До
кументальний телефільм.
23.50 — «З Новим роком, 
товариші:». 0.05 — «Щедрий 
вечір добрим людям». 01.35
- Кінокомедія «Найчарівні- 

ша і пайпривабливіша». 
д ЦТ (II програма)
19.15 — Концерт. 19.55 — 
Вечірня казка. 20.10 — Хо
кей. Чемпіонат світу серед 
молодіжних команд. Збірна 
СРСР — збірна Швеції. З пе
ріод. 20.45 — Співає і тан
цює молодість. 21.00 —
«Час». 21.40 — Грає Дер
жавний квартет їм. Шоста- 
ковича. 21.50 — «Чегем-
ський детектив». 23.10 —
«Які. чудові життя і земля...».
23.40 — «Країна моя». До
кументальний телефільм.

Д ЦТ (І програма)
1 СІЧНЯ

9.С0 — Новини. 9.15 —
Музичний подарунок. Про
грама телебачення Польщі.
9.40 — Мультфільм. 10.00 — 
Фільм-вистава Малого театру 
Союзу РСР «Кам’яна квіт
ка». 12.00 — «Придвікські 
утіхи». 12.20 — Програма 
телебачення Куби. 13.20 — 
Документальний телефільм.
13.50 — Балет Л. Мі-шуса

«Дон Кіхот». Вистава Ленін
градського театру опери та 
балету імен! С. -Кірова. .Під 
час перерви — 15.05 — Но
вини. 16.00 — Фільм-нон 
церт «Вистава починається».
16.25 - «Грай. гармонь».
17.40 — Телефільм «Гарде
марини, вперед!». 1 серія. 
19.00 - «Пісня-87». Заключ
ний вечір Всесоюзного те- 
лефестивалю п Концертній 
студії Остапісіно. 21.00 
«Час». 21.40 -- Продовжен
ня заключного вечора <Ліс- 
ня-87»; 23.10 —• «Погляд».
Вечірня . інформаційно-му
зична програма.
А УТ

9.00 — Новини. 9.15 —
ЛьодовгГ фантазія. 10.15 — 
Телефільм «Майстриня го-. 
Селенів». 10.25 — «Світ по
езії». Хоеё Марті. 10.45 — 
♦Незвичайні пригоди італій
ців у Києві». Музично-роз
важальна передача. 11.40— 
Новини. 11.55 — П. І. Чан- 
ковський. «Лускунчнк». Ви
става Державного академіч
ного театру опери та бале
ту УРСР імені Т. Г. Шев
ченка. 13.40 — Для дітей. 
«Карнавал». 14.20 — Ху
дожній телефільм для дітей. 
«Проданий сміх». 2 серія. 
15.30 — У дні шкільних ка
нікул. «Дзвінка заметіль». 
15.55 — Концерт вокально- 
інструментального ансамб
лю «Смерічка». 16.25 —
Лялькова вистава. «Нові 
пригоди Кота у чоботях». 
С. Прокоф’єв, Г. Сапгур.
17.25 — «Автограф»-. Заслу
жений артист УРСР Валерій 
Леонтьев. 19.00 — Актуаль
на камера. 19.30 — Кіноко
медія «Пропала грамота». 
20.50 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 — Все 
про кіно. Прем’єра циклу 
«Серйозні жарти’ мульт
фільму».
Д ЦТ (II програма)

9.00 — Гімнастика. 9.20— 
Документальні телефільми. 
10.00 — Фільм-концерт «Тан
цює «Покуття». 10.30 — «В 
чому секрет?». Документаль-

ішй телефільм. 11.05 - Те-’ 
лефі.чьм для дітей. «Про 
Червойу Шапочку». 1 і 2 се
рії. 14.15 — «Держави вічна 
любов. Московський Кремль», 
Документальний Телефільм. 
Фільм І. «Стіни і башти». 
Фільм 2. «Собори». 15.25 -- 
Телефільм «Театр». 1 і 2 се
рії. 17.40 -- Документаль
ний (Телефільм. 17.50 —'
«Пісні, народжені п доро
гах». Концерт. 18.15 До
кументальний телефільм.1 
19.00 — Мультфільми. 19.20 
— Хокей. Чемпіонат світу 
серед молодіжних команд. 
Збірна СРСР — збірна Ка
нади. 2 і 3 періоди. Під час 
перерви -- 19.65 -■ Вечірня 
казка. 20.45 — Документаль
ний телефільм. 21.00' 
«Час». 21.40 — Фільм «Вік—’ 
не перешкода». (Куба). •

Дорогі друзі!
НАСТУПНИЙ НО

МЕР «МОЛОДОГО КО
МУНАРА» ВИЙДЕ У 
П’ЯТНИЦЮ, 1 СІЧ
НЯ- Переважна біль
шість з вас вже знає, 
що це буде перший но
мер тижневика «Мо
лодий комунар». Но
мер, який, сподіваймо
ся, за змістом і фор
мою набагато відрізня
тиметься в кращий бік 
від «МК»-87... Втім, 
зачекаємо з авансами.

До зустрічі, дорогі 
друзі, на сторінках 
тижневика «Молодий 
комунар»!

Редактор 
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ФАБРИКА 
ХІМЧИСТКИ ОДЯГУ ТА ПРАННЯ БІЛИЗНИ 
ПРОПОНУЄ НАСЕЛЕННЮ СВОЇ ПОСЛУГИ.

Без слів.

Чищення зимових та де
місезонних пальт, плащів, 
курток, костюмів, суконь, 
дублянок, шуб із синтетич
ного хутра, леро-пуховихта 
килимових виробі в.

Одяг з бавовни, вовни, 
нейлону, що втратив від 
н -.ІНШІ свій колір, ще дов
го служитиме, якщо ви ви
дасте його для перефарбу
вання.

Пропонуємо вам фарбу
вання натурального хутра 
(лисиці, песня, шубної 
овчини) у чорний колір.

Ношені хутряні шуби 
можна оновити шляхом по
лірування.

Перо-пухові вироби (по
душки, перини) можна по- 
чистити па фабриці, старі 
напірники замінити на нові.

Фабрика має можливість 
раз на тиждень, щочетвер
га проводити чистку дубля
нок і виробів із замші. 
Прийом замовлень прово
диться тільки в приймаль
ному пункті селища Гірни
чого,

Можна скористатися по
слугами дрібного ремонту 
одягу, відрізанням і приши
ванням гудзиків, заміною 
брючної тясьми, підкладок.

Подаємо адреси приймаль
них пунктів хімчистки:

вул. Героїв Сталінграда 
(будинок побуту «Темп»), 

вул. Радянська, 1.., 
вул. Н. Марнса, 78, 
вул. Пацаєва. 15, 
вул. Дзерисинсьиого, 80, 
вул. Жовтневої револю

ції, 31.
сел. Гірниче.

Шановні товариші!
Здавайте свої речі в хім

чистку регулярно. Це по
ліпшить якість і скоротять 
строки виконання замов
лень.

У терміновій хімчистці, 
що знаходяться в Будинку 
побуту «Інгул» та по вул. 
Панфіловців (поруч із заво
дом «Ремпобуттехніка»), ви
конуються замовлення на 
хімчистку одягу від 3 до 24 
годин, а також у присут
ності замовника.

НОВОРІЧНІ новини
ЮВІЛЕЙ

Своєрідний ювілей від
значили під Новий рік 
театрали Периферійська. 
Виповнилося десять літ 
відтоді, як біля каси 
востаннє були мовлені 
слова: «Чи немає зайвого 
квитка?».

№ 88 м. Китайська Сприт- 
ненко. Він дістав запчас
тини до автомобіля, 
рійний випуск якого 
плановано 
п’ятирічку.

се-
за- t

на наступну |

НАУКУ

КРАЩИЙ
ЗА ПРОФЕСІЄЮ

На конкурсі «Нумо, 
стачальникиї», який

по-
про- 

йшов напередодні Нового 
року, перше місце посів 
експедитор автобази

ВНЕСОК У
Свій внесок у педаго- ? 

гімну науку зробив аспі- £ 
рант П. Активенко. Напе-І 
редодні Нового року він | 
захистив дисертацію на $ 
тему: «Поліпшення якості х 
бабусиних окулярів як | 
фактор підвищення ус- ? 
ПІШНОСТІ В середній ШК0- 0 
лі». ♦

Ернест КУЛІН.

З НОВИМ РОКОМ!
♦Новий рік — свято 

особливе!
Новий рік — це нові 

нздії, плани, задуми, 
побажання і, зрозумі
ло, подарунки та обно
ви. І тому у переддень 
свят у магазинах особ
ливо багатолюдно. Ад
же у новорічну ніч 
кожний з нас хоче зро
бити подарунок дру
зям, рідним, коханим.

Що ж вибрати?
Бути красивою у новорічну 

ніч — бажання кожної жінки. 
До їх послуг гарний одяг, різно-

манітні прикраси, чародійка- 
косметика.

Усе необхідне для елегантного 
вигляду знайдуть у магазинах 
чоловіки. А як нетерпляче чека
ють новорічне свято діти. Вони 
знають — Дід Мороз залишить 
під ялинкою цікавий подарунок.

Отже, днів залишається до 
Нового року все менше, а приєм
них клопотів і приготувань все 
більше.

Магазини споживчої 
кооперації запрошу
ють всіх на передсвят
кові ярмарки.

Поспішайте, адже 
Новий рік — на поро
зі!

УКООПТОРГРЕКЛД МА.

«Молодой коммунар я — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.
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