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ЛЬВІВ, 14 ЛЮТОГО, 
(РАТАУ). Жити і пра
цювати по Іллічу! — під 
таким девізом проходив 
другий зліт студентів- 
акгивістів вузів Львів
щини.

Вісімдесят тисяч юна
ків і дівчат, які навча
ються в дванадцяти уч
бових закладах області, 
ведуть діяльну підготов-

ЖИТИ

і ПРАЦЮВАТИ

ПО ІЛЛІЧУ

ку до ленінського юві
лею.

Активісти розповіли 
про ту популярність, яку 
завоювали в Дрогоби
цькому 
інституті, 
університеті, 
кому, медичному та ін
ших вузах клуби інтер
національної дружби, 
революційних традицій, 
зустрічі з ветеранами 
партії, самодіяльні теат
ри, літературні студії, 
образотворчі с т у д і ї, 
спортивні клуби.

Делегація зльоту по
клала до підніжжя па
м’ятника В. І. Леніну 
живі квіти.

педагогічному
Львівському 

лісотехніч-

ВЕЛИКИЙ
І НАРОДНИЙ

УРОЧИСТИЙ ВЕЧІР, ПРИСВЯЧЕНИЙ 
200-РІЧЧЮ з дня НАРОДЖЕННЯ 

І. А. КРИЛОВА

МОСКВА. (ТАРС). ІЗ лютого у Великому теат
рі Союзу РСР зібралися численні праправнуки 
великого російського байкаря І. А. Крилова, щоб 
урочисто відзначити 200-річчя з дня його народ
ження.

Па урочистому вечорі були присутні товариші 
Г. І. Воронов, А. П. Кириленко, А. Я. Пельше, 
М. В. Підгоріти, М. А. Суслов, О. М. Шелепіп, 
В. В. Гришин, 1. В. Капитонов, К. Ф. Катушев, 
М. С. Соломепцев.

Словом про І. А. Крилова вечір відкрив секре
тар правління Спілки письменників СРСР С. В. 
Михалков. У день двохсотліття з дня народжен
ня Кризова, говорить доповідач, ми по праву мо
жемо сказати: наше свято — свято багатонаціо
нальне: всі народи Радянського Союзу вшанову
ють великого російського байкаря.

За роки Радянської влади твори І. А. Крилова 
видані більш як п’ятдесятьма мовами пародів 
СРСР і тираж їх наближається до сорока мільйо
нів примірників.

С. В. Михалков спинився далі па найважливі
ших етапах життя і творчості великого байкаря.

Вшановуючи Івана Андрійовича Крилова, під
креслив доповідач, ми віддаємо йому данину ие 
тільки як геніальному письменникові, який утвер
див і прославив улюблений народом жанр, ми ці
нимо його, криловську, життєстверджуючу тради
цію, сприйняту і нашою радянською літературою. 
Поетн-сатирики викривають підступи ворогів на
шої соціалістичної Батьківщини, борються з пе
режитками минулого, утверджують високі мо
ральні ідеали нового суспільства. |

зима..«
І • ' Фото В. Ковпака.

у цк кпрс
і Раді Міністрів СРСР
ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР постановплиз 

на відзначення 200-річчя з'дия народження ве
ликого російського письмепника-байкаря І. А. 
КРИЛОВА спорудити у Москві пам’ятник І. А. 
Кризову.

Сьогодні останній день проходять обласні комсо
мольські збори. Порядок денций — «Авангардна 
роль комсомольців на виробництві».

У ПЕРШИХ ЛАВАХ
• нові комсомольсько-молодіжні КОЛЕКТИВИ
• РАДА МОЛОДИХ,
ЛОКОМОТИВНЕ ДЕПО. 

(Знам’янка]. На комсо
мольських зборах, що 
відбулися тут, молоді за
лізничники затвердили 
соціалістичні зобов’язан
ня, які взяли кожний з 
них окремо, а також ко
лективні зобов’язання 
колон і цехів. Серед кра
щих виробничників нази
вали ім’я машиніста Ми
коли Тимофєсва, одного 
з переможців соціаліс
тичного змагання за гід
ну зустріч 50-річчя 
ВЛКСМ. За минулий рік 
комсомольці - раціоналі
затори Віктор Горох і 
Олександр Омельченко 
внесли по шість рацпро
позиції Вони й запро
понували на зборах ство
рити раду молодих ра
ціоналізаторів, внести до 
кінця року сорок шість 
рацпропозицій.

На зборах йшлося та
кож про шефські зв’язки 
із селом. Створено 
бригаду слюсарів, яка в

• ДРУЖБІ МІЦНІТИ! 
березні відправиться в 
колгоспи для монтажу 
обладнання зрошуваль
них систем. Залізнични
ки проведуть разом із 
сільськими ровесниками 
спільні вечори відпочин
ку, диспути,

А. РАГУЛІН, 
перший секретар

' / Знам’янського мі- 
. ськкому комсомолу.

КОЛГОСП ІМЕНІ ШЕВ
ЧЕНКА. (Новоархангепь- 
ський район). Сьогодні 
секретаря комсомоль
ської організації колгос
пу, тракториста Василя 
Пархоменка можна бачи
ти в майстерні і на полі. 
Разом з Миколою Ска- 
лецьким, Михайлом Гор- 
буновим, Іваном Ісако- 
вим, Михайлом Балиць- 
ким і Василем Цистаном 
він вже зараз турбується 
про майбутній врожай. 
Вчора на комсомоль
ських зборах його за
тверджено ланковим.

Молоді механізатори да
ли своїм товаришам сло
во виростити на площі 
100 гектарів по 45 цент
нерів кукурудзи в зерні, 
а на площі 75 гектарів 
зібрати по 250 центнерів 
зеленої маси.

В колгоспі створено 
ще один комсомольсько- 
молодіжний колектив. 
На зборах схвалили зо
бов’язання молодих 
доярок, які дали слово 
надоїти від кожної коро
ви по 4550 кілограмів 
молока. Механізатори 
взялися меха н і з у в а т и 
ферму. Найближчим ча
сом там буде встановле
но транспортер, підведе
но каналізаційну систе
му. В дружбі механіза
торів і доярок — запо
рука успіхів артільних 
комсомольців.

М. РАЧКОВАН. 
інструктор Новоар- 
хангельського рай

кому комсомолу.

ХРОНІКА ОДНОГО ДНЯ. 
СЕЛО КАМ’ЯНЕЧЕ — ВІД 
ДО ВЕЧОРА

уУ СТОЛІТТЯ, рік 69-й, 
А А тий, день шостий. Це 
ний день. Можливо, трохи

місяць лю
буй звнчай- 
морозяніший, 

ніж завжди в що пору. Можливо, багат
ший па події, ніж попередній. Сонце 
встало о восьмій двадцять шість і заста
ло село вже за роботою, а коли сідало 
о вісімнадцятій годині, то ще багато 
кам’янечан і не думало про спочинок.

День починався неголосно і закінчив
ся неголосно. Починався ще задовго до 
схід сонця, як і десятки років до цього 
— з першим співом півнів, а вгамувався 
десь опівночі, коли в лунких кімнатах 
Будинку культури запанувала тиша. 

г Вже відчиняла двері нова доба, а 
Кам’янече тільки лаштувалося до сну. 
Ще деякий час соковито скрипів серед 
нічної мовчанки сніг під ногами рідких 
перехожих, які поверталися з гостей, або 
з кіно, холодне сяйво повного МІСЯЦЯ, 
що заплутався у верболозах над скутим 
кригою ставом, вихоплювало поодинокі 
постаті, які хутенько поспішали додому, 
сховавши у коміри обличчя...

Розкинувши на постелі натруджені ру
ки, Кам’янече заснуло. Заснуло міцним 
сном здорової людини, з ясним усвідом
ленням, що день прожито недарма.

Село прожило ще один день. Були в 
ньому і радощі, і неприємності, як і в 
будь-якому іншому селі. Та й село, ма
буть, звичайне, таке, як багато інших 
у вашому степовому краї. Можливо, 
мальовничіше — зі своїми тополями, ста
вами, пагорбами, на яких, ніби на хви
лях, застигли хати.

Сказати, що воно краще від Тернівки, 
значить образити тернївчан, сказати, 
що гірше від Надлака — я не берусь 
цього стверджувати, бо Кам’янече —

село гарне. А втім, йому 
можливо, в дечому «повез
ло» більше, ніж іншим.

Чи багато сіл може по
хвалитися, наприклад, 
трьохсотрічною історією? А 
де ще є, скажіть, гора Са
ви Чалого? А сім річок, що 
живлять красуню Синюху? 
1, звичайно, найдорожчі 
скарби Кам’янечого — лю
ди. І їх літописець, який 
зібрав у музеї для сво-

односельчан і для поколінь 
майбутніх багатий матеріал з історії се
ла. Можна провести цілий день у музеї 
з цією цікавою людиною, і перед тобою, 
як на долоні, постане історія Кам’яне
чого від глибокої давнини до сьогоден
ня. Ім’я тієї людини — Спиридон Юхи
мович Пухнатюк, вчитель історії серед
ньої школи, директор народного музею 
па громадських засадах.
■ ВСЕ-ТАКИ повернемося до 6-го лю- 

того, до дня, про який ця розповідь. 
З чого ж складався цей звичайний для 
села день? Звісно, з подій. З великих і 
малих, з таких, що завтра забудуться, 
і таких, про які ще довго згадуватимуть 
кам’янечаии.

ОСНОВНІ ПОДІЇ ДНЯ. Напередодні 
в різних організаціях села відбулися 
збори, на яких трудящі висували канди
датів у депутати місцевих Рад. У конто
рі артілі імені Калініна, в сільській Ра
ді і Буднику культури президія зборів 
зайнята оформленням протоколів. До 
них записують імена доярок комсомолки 
Ніни 1 щепко і кандидата в члени КПРС 
Марії Пуналової...

З майстерень кам’янечанського відді
лення «Сільгосптехніки» вийшло два від- 
ремонтованих трактори... Завідуюча 
швейною майстернею Устшга Русанова 
привезла з райцентру матеріал на кос
тюми. Звістка швидко облетіла село, і 
ось вже прийшли перші замовники — 
завідуючий колгоспним гаражем Петро 
Бевз та учень десятого класу Анатолій 
Білоус...

П'ятдесят шість п’ятірок одержали 
учні середньої школи. Кожний восьмий 
юний громадянин села поніс у щоденни
ку найвищий бал!..

У групі доярок Марії Крищенко і

(Закінчення на 2-й стор.).



2 стор. „Молодив комунар“ 15 лютого ИМИ) року

(Закінчення, Початок на 1-й стор.).

Мотрони Щерби розтелилися корови 
Майка і Танкетка...

У середній школі відбулися батьків
ські збори...

Сто п’ять книг видала односельчанам 
сільська бібліотека...

Відбулося заняття колгоспної агро
школи, яке провів інженер-механік арті
лі, комуніст Володимир Яценко...

Кам’янечанм одержали сто шістдесят 
чотири листи, відправили — дев’яносто 
три. Листоноші рознесли передплатникам 
1.204 примірників газет і журналів...

Голова виконкому сільської Ради 
«прийняв» двох молодиків, які напере
додні хуліганили... Електрик колгоспу 
Петро Шкільним одержав грошовий ви
граш по фестивальній лотереї... Облама
лась в дорозі машина Анатолія Кова
ленка, який віз плити для новобудови... 
По 12,4 кілограма молока надоїла на 
кожну корову доярка Галина Тарану- 
щенко...

Можна до безкінечності продовжувати 
перелік подій, які відбулися в Кам’яне- 
чому 6-го лютого. Багато з них не за
кінчилися в той день, а продовжуються, 
можливо, і сьогодні. Читаються ще кни
ги, які взяли того дня сільські книголю
би. У швейну майстерню приходять на 
примірку знайомі вже вам замовники. 
Згідно сімейного бюджету витрачають-

Тут, біля будинку тваринника, починається Кам янече і збігає вниз прямими стріч
ками вулиць.

ся гроші, які виграв артільний електрик. 
Все йде своєю чергою.

Можливо, хтось із подруг перегнав 
уже по надоях Галину Таранущенко, а 
не в міру темпераментні молодики спо
кутують свої непривабливі вчинки доб
росовісною працею. Сьогодні в Кам’яне- 
чому відбуваються нові події, в яких вже 
бере участь щойно народжена молода 
сім’я. В той день, 6-го лютого, кіномеха
нік Леонід Ткачук тільки готувався до 
весілля, а зараз в його будинку вже гос
подарює молода дружина Лариса. І тс1 
пер вона вже не Павленко, а Ткачук. 
Чимало мине часу, доки односельчани 
звикнуть називати її новим прізвищем. 
Все-таки багатим на події був день 6-го 
лютого. Залишається назвати дійових 
осіб цих подій, але, па жаль, це зроби
ти автор не в змозі. Бо:

ДІЙОВІ ОСОБИ — 2728 мешканців 
Кам’янечого, юні і середнього віку, ощіі 
ще тільки роблять перші кроки (як ка
жуть, пішки під стіл), а інші вже про
жили довге життя. Одні розучують в яс
лах немудру пісеньку «Марипка, відга
дай», а інші, як Гнат Лук’янович Попко, 
40 р. тому організував місцевий колгосп. 
Важко старому даються кроки, коли 
йде, спираючись на костур. Але сам при
йшов і па сцепу піднявся, зібравши до
купи свої немічні сили, коли правління 

артілі вручало ветеранові 
відріз на костюм. Став пе
ред людьми, окинув очима 
залу.

— Ой, люди! Незнайомі 
та молоді. З батьками, з ді
дами і прадідами вашими 
отут, у своєму селі, закла
дав я колись фундамент ар
тілі. Зводьте ж, діти мої, 
онуки ясночолі, і далі світ
лу будову...

_ Першокласники того дня тільки озна
йомилися з математичною символікою 
«більше-менше», а земляк кам’янечан — 
кандидат сільськогосподарських наук, 
директор Вінницької сільськогосподарсь
кої науково-дослідної станції Корнін 
Прохорович Швайко мудрує якраз над 
пшеничним зерном, щоб по весні заклас
ти новий дослід... Всі, буквально всі 
мешканці Кам’янечого, і ті, що зараз 
живуть у селі, і ті, хто з нього вийшов, 
так чи інакше причетні до тих подій, 
які відбулися 6-го лютого.

ПРО ЩО ГОВОРИТЬ СЕЛО? в кон
торі колгоспу і Будинку культури, в 
сільській Раді і на пошті, в їдальні і у 
себе вдома, і просто на вулиці. Ось 
кілька діалогів, кілька рисок до портре-х 
та села.

В конторі:
— Михайле Яковичу (до голови ар

тілі), мені погрібна машина, щоб при
везти зі станції ліс...

— Добре, я дам розпорядження зав- 
гаражем...

На фермі:
— Хіба не бачиш, що січку скидаєш 

не там, де треба? (кормовозу).'
— Але ж хтось до цього тут скидав... 
Дома (десь опівночі):
— Ніно, де вечеря? (до дружини).
— (Крізь сон). Там... На плиті... Все 

накрите...

Микола КОТЕЛЬНИКОВ працює в май
стерні «Сільгосптехніки». Вузли пускових 
двигунів — муфти зчеплення, водяні насо
си, редуктори, які лагодить молодий робіт
ник, — тільки відмінної якості.

У Будинку культури:
— (Тихо, щоб ніхто не чув): Валю, я 

чекатиму тебе після кіно.
— Дивись, жданикп всі не поїж (Валя 

сміється).
У майстерні «Сільгосптехніки»:
— (Завідуючий М. Г. Драган). Приве

ди в порядок робоче місце.
— Зараз... Зробимо, як завжди.

Я ПРОШУ вибачення у вас, кам'яне- 
чани, що підслухані розмови вино

шу читачеві. Але ж ви не від кого не 
крилися з ними, говорили вголос, і коли 
були впевнені в своїй правоті, і коли 
просили поради, і коли ділилися своїми 
думками. Хай цс буде лише сота доля 
тих діалогів, якими ви обмінялися із 
своїми односельчанами того дня. Ви го
ворили, звичайно, більше і на 
ми. Вимагали запчастини і 
ділилися враженнями про 
перегляну пій кінофільм, ви
правдовувались за певив- 
чений урок і доповідали 
про кількість надоєного мо
лока, шептали коханій за
повітні слова і обговорю
вали план масово-політич
ної роботи. І знову ж таки 
— у всьому цьому було ва
ше життя, один день якого 
ви прожили, як і інші, ці
каво, бурхливо і плідно.

Прислухався я до роз
мов, чув чудову мову, влов
лював характерні лише для 
вашого села слова, чув і 
привезені звідкись. Я, на
приклад, дізнався, що «габ- 
лі» — це дерев'яні вила, а 
«чара» — сковорідка.

. ТУРБОТА СЕЛА. їх у 
Кам’янечому дві. Дві голов
ні турботи, над якими ду
мають і голова сільради 
Олександр О м е л я н о в и ч 
Зайцев, і голова артілі 
Якович Григоренко, і директор 
школи Яків Захарович Зеленюк, і секре
тар парторгаиізації колгоспу Костянтин 
Степанович Косов, і завуч школи Олек
сандр Іванович Стрілець, і секретар ком
сомольської організації колгоспу Петро 
Луценко... Думають всі, як це ведеться 
в дружній сім’ї. Думають колгоспники 
і сільські інтелігенти, службовці і робіт
ники, комуністи і комсомольці. Ті турбо
ти — хліб і діти. І хліб, і діти потребу
ють уваги, батьківської ласки, струнки 
господаря, вмілого догляду і люблячого 
серця.

Ні на годину не припиняється бороть
ба за майбутній врожай, пі на годину 
не припиняється виховна робота — в 
школі, дома, в бібліотеці. Стоять, готові 
за першим сигналом весняного сонця 
вийти в поле, трактори, відремонтовані 
борони, сівалки, плуги. На токах бригад 
№ 1 і № 2 машиністи Микола Гулько і 
Дмитро Крамар 6-го лютого очищали 
ячмінь і пшеницю. Петро Іщенко своїм 
«МТЗ-5» вивозив гній на поля, ланкові 
Тетяна Луценко і Марія Новохатська 
заготовляли курячий послід і попіл.

Чорнова робота для білого хліба. По
ки що хліб не любить білоручок. Мож
ливо, згодом, коли все робитимуть ма
шини, їх діти сидітимуть за пультом уп
равління з паманікюрепнми нігтями. А 
поки що... Хліб, крім практичного, ха
зяйновитого розуму, любить мозолясті 
руки.

А В ЦЕП ЧАС важкою зимовою до
рогою веде свою вантажну машину 

Анатолій Коваленко. Той, що ще тільки 
вранці обламався. Швидко ліквідував 
пошкодження і — в дорогу. На піч гля
дячи, об 11.00 ночі. А назавтра повер
неться в село з будівельними матеріала
ми. Цс для вас, діти. Буде у вас нова, 
світла школа. Для вас сьогодні, юні 
ка.м’япечани, вчителька фізики Валенти
на Іванівна Безталанна розповіла нову 
тему «Електромагнітні коливання». Для 
вас будується спортивний зал і стадіон.

І нове село, план якого висить у ка
бінеті голови сільради, з двоповерховим 
універмагом, побуткомбіиатом, кафете
рієм, пляжами, — цс все теж для вас, 
діти. Вам жити в новому селі, вам бути 
господарями всього того, що зробили 
для вас батьки. Ви знаєте їх по імені 
і по батькові, ви назвете не одне прізви
ще, на кого б хотіли бути схожими.

КИМ ГОРДИТЬСЯ СЕЛО. Якщо пе
релічити сільські професії (а їх десят
ки), то в кожній є люди, які здобули 
повагу односельчан за свою сумлінну 
працю і роботящі руки. Хоч Федосія 
Дубовенко зараз вже й па пенсії, але 
слава кращої свинарки міцно трима
ється за нею. Муляр Іван І умепюк • 
неперевершенин майстер своєї справи.різні те-

Михайло

історії у восьмому класі.

переживе тим-

своїм земляком,

Пасічник Михайло Кривий не поступа
ється першістю жодному колезі в облас
ті. Зараз молоду доярку Марію Пукало- 
ву випередили подруги, а в минулому 
році вона була однією з кращих в арті
лі. Так склалося особисте життя, що 
Марія па деякий час змушена була за
лишити роботу на фермі, а оце 
повернулася. В трагедії, що трапилася з 
дівчиною, повинна одна людина. Важко 
Марії зараз, але вона сильна, і ніхто не 
сумнівається, що вона 
часове горе.

Гордиться Кам’япече
Героєм Радянського Союзу Андрієм 
Макаровичем Крамаренком і Героєм 
Радянського Союзу, кубанцем Михайлом 
Сергійовичем Лисовим, який загинув, 
звільняючи українське село від німець
ко-фашистських загарбників. Гордиться 
ветеранами війни — колгоспним шофе
ром Іваном Івановичем Сівачем, слюса
рем Петром Івановичем Сновидою. А 
ще не забувають кам'янечапи вихідців 
із села доктора медичних наук Володи
мира Миколайовича Хмелівського і за
служеного вчителя республіки Олексан
дра Юхимовича Рожновського, канди
дата історичних наук, полковника Кпри- ■ 
ла Арсентійовича ГІрилипка і артиста 
Миколу Григоровича Грисенка. Село гор
диться кожним, хто того заслужив, хто 
зробив для нього, а значить, і для люд
ства, добро.

Того дня всі п’ятдесят три комсомоль
ці були при ділі. Разом з батьками вони 
творили добро і слану Кам’янечого, йо
го сьогодення і прийдешнє.

...Таким він був, звичайний день 6-го 
лютого у звичайному селі па нашій Ук
раїні. Сьогодні вій, можливо, буде тро
хи інакшим, а завтра — ще шакниАча 
алс в кожному з них, як у краплі води,' • 
обов’язково відіб’ються діла і думи ра
дянської людини.

В. ГАНОЦЬКИЯ, 
спецкор «Молодого комунара».

І Іовоархангельський район.
Фото автора.

РЕ-
ЗЕР- 
ВІСТ- 
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НЕ БУДЕМО говорити, хто кращий: ін
женер чи композитор, механізатор чи 

швачка. Кожен обирає собі професію, ви
ходячи з своїх уподобань.

Коли ж для Зої Буйлук, випускниці 
Компаніївської середньої школи, про
дзвенів її останній дзвінок, життєвий 
шлях було вже обрано. Сильна у фізиці 
і математиці, Зоя, на подив подругам, 
подала документи в Кіровоградське про
фесійно-технічне училище.

— Згадується мені один фільм. — го
ворила дівчатам Зоя, — назви вже ке 
пам’ятаю. Так там героїня роздумувала 
про те, хто швидше стане інженером: 
студент стаціонарного відділу чи заоч
ник. І думаєте, хто? Заочник! Ео прак
тично вік уже володіє своєю професією.

Знову ж не будемо сперечатися, хто 
правий: Зоп чи дівчата, які радили їй 
вступити на стаціонар.

Після закінчення училища Зоя Буйлук 
прийшла на Кіровоградську швейну фаб. 
рику робітницею четвертого розряду. На
правили її в третій пошивочний нет ре- 
зервісткою. ІЦо це, знати може лише 
той, кому довелося попрацювати на 
швейній фабриці. Тут треба до тонко
щів знати всі операції, мати спритні ру
ки, встигати за конвейєром. Зоп встига
ла. Про це свідчать цифри перевиконан
ня місячних норм.

— Молода, а працювати вміє, — казали 
літні робітниці.

— Серйозна дівчина, — додавали інші, 
бо знали, що замість того, щоб піти па 
танці (що, на мою думку, не є смертним 
гріхом), Зоя довгими зимовими вечорами 
просиджувала над підручниками, го
туючись до вступу у технікум легкої 
промисловості. Зоя проводила в життя 
свою теорію скорочення строків ПІДІО- 
товки молодих спеціалістів.

Через три роки дівчина повністю ово
лоділа технологією пошиву та обладнан
ням швейних машин. А, крім всього, при
везла з Дніпропетровського технікуму 
легкої промисловості диплом спеціалісті.

Нічого в ньому дивного, може сказати 
читач, звичайний шлях молодого спеціа
ліста. Тисячі робітників і робітниць ово
лодівають зараз спеціальностями магіст
рів, інженерів, педагогів.

У випадку з моєю героїнею все було 
саме так, але... до певного часу. Саме 
до того, коли Зоя прийшла в другий цех 
не робітннцею-резервісткоіо, а майстром 
та ще й старшим. Цій події передувала 
розмова у відділі кадрів швейної фаб
рики.

— Майстром? — розгубилася Зоя.
Директор посміхнувся:
— Допоможуть, дівчино, не ти нерпи 

так починаєш.
Цс підбадьорило. Повірила, що спра

виться з роботою. Та й чому не справи
тись? Адже кожну операцію робила свої
ми руками.

Пройшло кілька тижнів. Старший май
стер знайомилася з людьми, з новими 
машинами. З перших днів відчула, яка 
нелегка ця посада. Десь вийшла з ладу 
машина, там, дивись, хтось не з’явився 
на роботу. Підходила за порадою до за
ступника начальника цеху В. Д. Гром, 
але зустрічала лише відчужений, насміш
куватий погляд: «Мовляв, як воно, у на
чальстві?»

На зборах постало закономірне питан
ня: хто винен у невиконанні плану?

— А ви у майстра запитайте, — кинула 
Валентина Давидівна.

Вже після зборів повністю розкрила 
свої карти:

— Я ж не хотіла тебе. Який з тебе 
майстер!

Невідомо, кого «хотіла» на що посаду 
заступник начальника цеху. Та й чи ма
ла, взагалі, вона право хотіти когось. Цс 
у власній квартирі, за столом можна хо
тіти бачити когось чи не хотіти.

Я далека під того, щоб звинувачувати 
заступника начальника цеху у корисли
вості, але елемент антипатії у її стосун
ках з молодим старшим майстром яь.чо 
був Просто Валентина Давидівна хотіла 
мати під рукою спеціаліста готовою, по
шкодувала для дівчини трішечки тепла. 
нЬіикодувала того, що старший спеціа
ліст завжди готовий передати молод
шому.

Розмова про план відбулася і в кабі

неті директора швейної фабрики:
— Не вмієте керувати людьми! — 

гримів Михайло Ісаковпч Фільштейп.
Зоя змушена була написати заяву про 

звільнення її з посади старшого майстра.
Коли ж дівчина знову повернулася в 

цех, їй запропонували операцію по дру
гому розряду. Це людині, яка лише піс
ля закінчення профтехучилища мала 
четвертий розряд, а потім одержала ще й 
середню освіту в технікумі легкої про
мисловості.

Звичайно, Зоя могла б працювати рс- 
зервісткою. їй навіть запропонували цю 
посаду знову. Але директор фабрики 
сказав:

— Реісрпісти більше гуляють, ніж пра
цюють.

А кому ж хочеться одержувати дарма 
гроші?

Зоїна теорія скорочення строків під
готовки молодих спеціалістів потерпіла 
крах. Я не маю наміру узагальнювати, 
але ж узагальнити може Зоя. Не дар
ма ж вона сказала мені:

— Валентина Давидівна думає, ш 
треба народитися майстром.

Вона в останній розмові не лгада іа 
директора швейно? фабрики МпхаЙл і 
Іспковнча. мені чомусь думається, що 
і він не народився директором.

„ А- ЯОМСОЖЛ,
робітниця Кіровоградської швейної 
фабрики.
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• НАШ СУБОТНІЙ ГІСТЬ

СЬОГОДНІ у нас в гостях кандидат мистецтвознавства, московський ре
жисер Петро Михайлович Єршов. 3-лід його пера вийшла книга «Техноло

гія акторського мистецтв». Він — автор п’яти статей «Театральної енци
клопедії», часто виступає на сторінках журналів «Театральная жизнь» та 

и жизнь”- у минулому — актор, потім викладач школи-студії 
МХАТу. Серед його вихованців відомий артист театру та кіно, режисер 
Олег Єфремов. Г1 > г г

У Кіровограді Петро Михайлович завітав до кропивничан на вистави 
«Марина» та «Спляча красуня». А перед цим побував у театрах Києва, Хар
кова, Талліна, Алма-Ати, Фрунзе, Львова, Тернополя, Ужгорода...

На сценічному 
перехресті

Ні для кого не залиша
ється відкриттям, що су
часний театр переживає 
момент змагання з теле
баченням. Любителів ми
стецтва хвилює питання: 
«Чи витримає театр не
легкий Уіоєдинок?» На 
мою думку, хороший те
атр витримає і підні
меться ще на вищу схо
динку мистецької дос
коналості, а поганий... 
Та навіщо нам погані те
атри, погані вистави?

У зв’язку з цим у те
атральному мистецтві 
намітилися своєрідні тен
денції в творчих пошу
ках акторів, режисерів, 
постановників, художни
ків.

Відкривається завіса. 
На сцені сидять люди. 
Щось говорять один од
ному, не міняючи тону. 
Ходять, рухаються ду
же просто, точно так, 
як ми повсякденно бачи
мо, часом не звертаючи 
уваги, — на вулиці, вдо
ма, на роботі. Нату
рально? Натурально. У 
глядача складаєть с я 
враження, що він загля
нув у чужу квартиру. І 
ніяких думок, емоцій по
бачене на сцені не ви
кликає. Це так званий 
«бурмотливий реалізм».

Візьмемо ту ж карти
ну, де люди рухаються і 
розмовляють натураль
но, і розмалюємо її. То
ді матимемо уявлення 
про другу тенденцію. її 
характерні риси — екс
центрична манера по
водження, що часом ско
чується до клоунади, гі
тари, пісні, які ні про 
що не говорять. Актор 
на сцені непомітний, без 
свого обличчя, без ха
рактеру. Це — тенденція 
безликого актора.

Подібні спектаклі по
казують у Москві театр 
на Таганці та театр імені

Маяковського. Н а й- 
страшніше, що тенден« 
ції «бурмотливого ре
алізму» та безликого ак
тора викликають появу 
цілого ряду епігонів, які 
не мають нічого спільно
го зі справжнім мисте
цтвом.
V ВАШОМУ театрі іме- 
* ні Кропивницького 
я проглянув дві вистави. 
Це досить, щоб склало
ся певне враження про 
театр, але мало, щоб 
охарактеризувати гру 
кожного актора.

Українська музика, 
пісні, спрямоване на 
сцену світло, решітка 
воріт у першій дії «Ма
рини» М. Зарудного —- 
все справляє враження 
театральної умовності. 
Чекаю, що далі. На сцені 
з’являються парубки. 
Перші репліки. І забу
ваю, що я в театрі. Жи
ву з героями. Глядачі ре
агують щиро, як діти. 
Почуваю, що не один у 
своєму переживанні за 
Марину.

Картини настільки на
сичені, що кожна реплі
ка розкриває цілу по
дію. У мізансцені, коли 
Марину витягають з кім- 
нати-кліт к и, зміст 
розкривається уже без 
тексту. Весь зміст п’єси 
зводиться до трикутни
ка: Марина, її наречений 
і пан, що хоче відняти 
Марину. А ось боротьба 
селян проти пана ви
носиться в останню дію, 
коли глядач уже на
строївся на мелодраму. 
В останній сцені бачимо 
повернення до минулого, 
божевільну Марину. Але 
Марина для нас — це 
втілення прекрасн о ї 
людської душі, цілісної 
натури. Божевілля, як 
усяка патологія, від
штовхує глядача. Ось

тут і пішла мелодрама в 
найгіршому розумінні.

В останньому акті зни
кає сюжет. Все тримаєть
ся на спробі посмішити 
публіку: дяк благослов
ляє пістолетом повстан
ця, хреститься, не ски
даючи шапки.

Якщо говорити про не
доліки, їх неважко знай
ти, а коли говориш про 
хороше, легко можна 
скотитися до банальнос
ті. З цим застереженням 
хочу сказати про гру 
артистки С. Мартинової 
в ролі Марини. З одного 
боку бачиш, до чого во
на прагне, з другого 
— як вона бореться за 
своє щастя. Тут і прояв
ляється багатоплановість 
виконавської манери ар
тистки: вона то ніжна й 
любляча (з нареченим, 
батьком), то гнівна, не
скорена, вперта (з па
ном), а то й кокетлива, 
коли хоче відтягнути 
день весілля. Зіткнення 
протилежностей розкри
ває цей образ.

Без фальші, неправди, 
архаїчності вирішена і 
вистава «Спляча красу
ня». Я б сказав, що 
театр взяв детектив і 
точно виконав його з хо
рошим смаком. Та твор
чий колектив міг би під
няти цю п’єсу до вели
ких психологічних уза
гальнень. Я не перебіль
шу, якщо скажу: «Зло
чин і покарання» Досто- 
євського теж детектив, 
але психологізм підняв 
його на таку висоту, що 
роман залишається й до
сі неперевершеним у 
своєму жанрі.
"ВАШ ТЕАТР вигідно 

відрізняється від ін
ших молодістю колекти
ву. Відрадно, що молоді 
артисти володіють не
абиякою акторською 
майстерністю. Театр по
збавлений будь-якої ар
хаїчності, цілком сучас
ний, і йому під силу як 
п’єси з минулого, так і 
сучасного, як реалістичні 
узагальнення, так і гли
бокий психологізм.

П. ЄРШОВ,
■ кандидат мистецтво

знавства.

і Імііам

—у
ЖЕНЯ КАРПУНОВА з 

міста НовомнргороД» 
звертається до редакції 
вперше. Женя хоче стати 
інспектором дитячої кімнаті: 
міліції, але не знає, де 
можна набути цієї про' 
фесії.

Дорога Женю! На цих по
садах працюють здебільшо
го педагоги. Отже, попере
ду — педагогічний заклад.

ТАК ДАЛІ НЕ МОЖ
НА!» Цими словами 

г.с'-пнаїоть свій Лист до ре
дакції ■•ннтелі села Родин- 
кіпки Олександрійського ра
йону С. Французик та 
II. Харченко. «Село повніс
тю електрифіковане, але 
колгоспники вечорами му
сять запалювати гасові лам
пи. Не працюють телевізо
ри, учні псують зір при 
слабкому освітленні. А спра
ву виріши ги дуже просто: 
електрикам треба сумлінно 
виконувати свої обов’язки, і 
напруга буде».

Ваше обурення нам зро
зуміле, тт. Французик I Хар
ченко. Гадаємо, директор 
району електромереж В. П. 
Романов зверне на паш лист 
увагу.

ХВОСТИ», як охрестив Олек
сандр Васильович шпиків, 

од нас не відстають: якщо в 
поїзді вони мирно дрімали, 
усівшись позаду, то тепер їм 
доводиться чимдуж наздоганяти 
нас на двох автомобілях. А ко
ли ми зупиняємося, щоб н* 
тому чи іншому паркані про
читати номер, чи той це бу
динок, що його шукаємо, —* 
«хвости», як горобці, розсипа4 
ються довкола: хто за дерево, 
хто за дім. Насунувши капе
люха низько на очі, вони зир
кають на нас і дуже нагаду
ють класичний тип кіносіїщика, 
над яким кепкують глядачі, не 
вірячи в його правдоподіб
ність.

Знайти потрібну адресу в 
японському місті — ціла проб
лема. Вулиці назв не мають. Кобе 
відношенні не виняток, і таксист катав нас 
биту годину, поки не добралися до місця.

Олександр Васильович мав вручити подруж
жю Н. радянські паспорти і візу для в’їзду 
в СРСР.

— Заходьте, панове, — запросив до кімнати 
сивобородий дід.

Не встиг він це сказати, як його дружина 
— невеличка згорблена бабуся — заперечила 
йому сердито:

— Та які ж вони пани? От і ми вже топа- . 
рнші. Доволі, за сорок п’ять літ «напануьа-* 
лиси» на чужині.

І заметушилася, підсовуючи кожному сті
лець.

Леонід ТЕНДЮК

в цьому

«Витязь» в штормовому океані.

— Почувайте себе, товариші, як у;і<>ма.
Тісна комірчина ледве вмістила гостей. 

Господарі схвильовані і не знають чим і прн- 
гостіпп.

— Став, бабко, самовар! — наказує дружи
ні бородатий земляк. Самовар і ці дешеві з 
русалками і лебедями літографії па стіні — 
невід’ємні атрибути дореволюційного побуту. 
! в мові господарів густо ряботять незвичні 
слуху поняття: бариш, душепрнкажчик. Ніби 
не було ні революції, ні її всеочнщаючого 
пломеню, і то правда: для них її не було.

Людина без батьківщини — що птах без 
крил. Скільки їх блукає по світу, народжених 
під шепіт беріз, закинутих далеко від рідної 
землі вогненним вихором! Серед чужих, по 
той бік барикад. Одні, піддавшись омані хва
леного заокеанського раю. пристосувалися, 
змирилися з образливим іменням безбатчен
ків. Інші ще й досі по-гадючи сичать на рід
ну землю, колиску великої революції. Та біль
шість сприймає свою еміграцію, як трагедію, 
всією душею прагнучи поверну
тися до рідного берега.

«... На руднику я працював, 
на Уралі, — здалеку почав він 
свою розповідь. — Жилу золо
тоносну шукав. Од Тагіла в 
двадцяти верстах. Чорнодже- 
рельний виселок був там, — 
зараз, кажуть. Робітничим 
зветься.

У лісі жив, тільки в неділю, 
бувало, приходив додому. Яке 
то життя! В лісі — гидь, зди
чавіння, а у виселок прийдеш 
— пиятика, мордобій жандарм
ський.

... А тоді під «ружо» постави
ли мене. Японець напав на 
Росію. В Порт-Артурі був, на 
Електричній скелі, артилерис
том. Багато наших полягло, а 
я в полон потрапив. Під Осакою 
в Сакай, там у в’язниці японці 
тримали росіян-полоненнх».

Продовження. Початок в 
газеті за І, 4, б, 8, 11 і ІЗ
лютого.

ТВІЙ ВІЛЬНИЙ ЧАС
Аннета „МОЛОДОГО КОМУНАРА“

З переходом па п’ятиденний робочий тиждень з двома ви
хідними значно збільшилися можливості для організації 
культурного і корисного дозвілля. А чим ти займаєшся у 
вільний час?

Прохання щиро відповісти на поставлені питання і по 
можливості позначити, скільки годин віддаєте тому чи ін
шому виду дозвілля.

6. Відвідування
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1. Читання книг

2. Читання газет, 
журналів

1 •

3. Відвідування кіно, 
театру

4. Ігри і заняття з 
дітьми

5. Відвідування 
концертів

«На Хоккайдо переїхав — хоч трохи ближ
че до рідного берега. Японці там добре до ме
не ставилися, — рибу я з ними ловив. Про 
Радянський Союз нічого не знав, бо не можна 
було про це говорити. А тільки мої японські 
товариші розповідали інколи, що все те, що 
пишуть про мою батьківщину газети, — брех
ня. Траплялися і серед ннк, правда, злі лю
ди. От хоча б і Ояхасі. До війни він був по
ліцай. Завжди розпитував мене про Росію. 
Співчував. Тепер він начальник іноземного від
ділу жандармерії тут, в Кобе. Теж завжди ці
кавиться, іцо мені пишуть з Росії. А тільки я 
«розкусив» його, .хто він».

У нижній кімнаті старого уральця живе па 
квартирі американський адвокат, «плут в выс

шей степени», як про нього 
сказав господар. Дідусь ніяк 
не може внселнтн цього хитрого 
юриста: «Двісті тисяч ієн дай, 
тоді звільню квартиру» — зая. 
вив «охоронець закону».

— За мов жито та мене й 
бито, — гірко посміхнувся ста
рий. — Ояхасі тепер мені не 
допоможе, я знаю. Всі вони з 
тельбухами американцям про
далися. Є тут такий землячок 
мій, Швець Іван, колишній 
штабс-капітан у Врангеля. За
раз він — староста американ
ської церкви. «Наша візьме!» 
— любить говорити своїм при
хожанам. Собача ного душа! 
Христопродавець! До війни зем
ля ця, де тепер американська 
церква, належала російській 
церкві. Все підпорядкували 
собі!

, належала 
Все _ _______

От цей американський 
блюдолиз і галасує: «Наша 

візьме». Знаєм, яка це «наша!».
Ні, сищнки знахабніли. Вони, бачимо, за

глядають у вікна. Та їх треба зрозуміти. Ми 
ось уже кілька годин за столом гостинного 
господаря п'ємо собі чай, мирно бесідуємо, а 
як же сіромахам на вулиці стовбичити!

Під щоденною загрозою бути иеблатопадій
ним, обплутані тенетами недовір’я і підозри, 
живуть на чужині ті, хго колись злякався 
відверто глянути в очі революції.

Рідна земляї Прю неї так сказала сімдеся
тирічна супутниця старого емігранта-уральця.

— Ніченьки не було, щоб не думала про 
Батьківщину. Лягали і вставали з думкою 
про неї.

«Ми були неправі. Ми стратили життя на 
чужині. Якщо можна, пробач, Батьківщино, і 
дозволь хоч померти під твоїми березами», — 
так написав у листі до Президії Верховної Ра
ди СРСР дев’яностолітній блукач.

У Батьківщини — материнське чуле серце. 
(Далі буде).

Японія. На вулицях Фуснки.

спортивних 
видовищ

7. Перегляд 
телепередач

8. Заняття спортом
9. Участь у худож

ній самодіяльності
10. Участь у громад

ській роботі
11. Любительські заняття 

(фотографування, ко
лекціонування і т. д.у, 
вказати, які саме

12. Раціоналізаторська 
робота

13. Туризм, рибальство, 
мисливство, заміські 
прогулянки

14. Гра в шахи
15. Гра в доміно
16. Відвідування ресторанів, 

кафе
17. Відвідування близьких, 

рідних
18. Проведення часу в 

компанії друзів
19. Відвідування танців
20. Пасивний відпочинок 

(лежання)
(Див. па звороті).
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15 лютого 1969 року
Валерій ГОНЧАРЕНКО

СВІЧАДО
(ФРАГМЕНТИ З ПОЕМИ)

І
Учора світились котики, 
Квітневого сонця пивні.
І скільки було екзотики 
В брудному комбінезоні. 
Бриніли шнури, мов струни. 
Дівчата ламали брови.
Я сам був, як свіжий струмінь, 
У жилах твоїх, будово. 
Машини гули про мене. 
Видзвонював кран про мене, 
Про юність мою зелену. 
Про радість мою шалену, 
і вій золотисті спиці 
У колесі дня мигтіли.
І кельмн, як срібні птиці, 
Над кладкою тріпотіли.
Ті птиці... Мрійливе... В’юнисте. 
Що краще за тебе в світі, 
Моя комсомольська юносте, 
Уперта, пряма, як вітер?

II.
Я вештаюся кварталами, 
Розмінююся на пустощі, 
Ну ЩО У житті збирали МИ; 
Слова, поцілунки, зустрічі* 
Пробачте, життя! Десь чавкають, 
Що щастя не любить герца, 
Один його міря чаркою, 
А інший — безжально серцем... 
Пливуть в голубих вітринах 
Хустини і капелюхи.
Я б душу свою відкрив їм, 
Якби вони мали вуха.
Ось бризка слюнявим сміхом 
В трикутник зігнутий хлист: 
«Учора одна чувиха 
Железно рубала твіст».
Послухам! Змети бровою 
Пилинки па іншім слові, 
А бачив ти, як зимою 
«Укалують» на будові? 
Шаріють обличчя нишком. 
Риштовкн риплять, мов сани. 
Ну що?.. Попливла усмішна, 
Як ложечка у сметані. 
А поряд; «Привіт, Валерко!» 
«Миколо, це ти? Привіт! 
Працюєш?» «в бригаді Берка. 
Сачкуем лише В обід». 
А збоку: «Гей Боб, салютік! 
€ кадра одна, це — клас..,» 
1 голос Миколи: «Нюта... 
Весілля було у нас». 
Вітаю банально, ревно.
І знов за спиною зринуло: 
«Старик, мої предки древні 
Сотнягу мені підкинули».,. 
Микола; «Робить охота 
Без всякої нахлобучки, 
Я мамі своїй в суботу 
Двадцятку послав з получки»...

III.
Алеї в’юнкі торую,
Мннаю притихлий парк,
Де статуї імітують 
Закоханих пізніх пар.
У ваті, в снігу ялинка,
1 дівчина, горда дів... 
«Пробачте, заждіть, я тільки 
Скажу вам... ну кілька слів. 
Це, звісно, і так відомо.
1, мабуть, не так важливо 
Для когось... хороша Томо, 
Ви — просто маленьке диво...» 
Сміється щаслива шубка. 
Виспівують каблуки.
«Ви кажете завше шутки. 
Ах, всі ви жартівпнкн».
і крутиться площа гамірна,
А з нею — літа, віки.
1 стукіт, як звуки камерні, 
Видзенькують каблуки.
І знову я сам. Свідомо
Свою ж безтурботність крав. 
А знаєте, мила Томо, 
Я вперше не жартував.
Я добрий такий півроку, 
М’якни, хоч на туфлі мажте.
А все-таки мирний спокій 
У вас би хотілось вкрасти..,

Молодий комунар“

ХРОНІКА ЗМАГАНЬЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ

1 стор.

• СПОРТ, • СПОРТ, • СПОРТ • СПОРТ ІииааиА

СТАРТ У «БІРЮСИНЦІ»
І знову на засніженому березі ставу, де стоять будівлі 

туристського табору «Бірюсинка» (Знам'янський район), 
ранкову тишу стривожили голоси юнаків та дівчат. У ше
ренги шикуються лижники. Це — учасники обласних зма
гань по орієнтуванню на місцевості. Серед спортсменів — 
кіровоградці, знам’янчани, кремгесівці.

Маршрут лижників по маркірованій трасі. Шлях спорт
сменів стелиться крізь лісові брами, берегами ставу, через 
долину.

У трудній дорозі з найкращого боку показали себе 
спортсмени Кіровоградського інституту сільськогосподар
ського машинобудування. Вони і стали переможцями зма
гань. На другому місці перша команда Кіровоградського 
технікуму сільськогосподарського машинобудування, на 
третьому — друга команда цього учбового закладу.

В особистому заліку призером змагань став студент Кі
ровоградського інституту сільськогосподарського машино
будування В. Рилькоо. Другим був І. Жерноклєєв (технікум 
сільськогосподарського машинобудування), третім — 
С. Запров (інститут сільськогосподарського машинобуду
вання). в. кот.

На знімках: лижники в дорозі (фото вгорі); кубок — у 
спортсменів Кіровограда,

Фото АВТОРА.

А про дівчат
ЗАБУЛИ

В нашому селі молодь любить 
спорт. На жаль, організувати 
сільських фізкультурників ніко
му. Влітку в якійсь мірі по
жвавлюють свою роботу секції, 
в яких йде заняття футболістш 
та волейболістів. Успіхів особ
ливих нема. Футболісти, на
приклад, «ходять в середня
ках» : були перемоги, були й по
разки, коли виїжджали до су
сідів.

А коли настають зимові дні 
справа з спортом зовсім зало 
падає. Перша причина — піде 
тренуватись. На спортзал і надії 
нема, а от спорткімнати давно 
чекаємо. Та клуб, в якому иоиз 
має бути, будується вже три 
роки. Коли відчиняться його 
двері — не відомо.

1 ще одна прикрість. Якщо се
ред хлопців можна назвати 
імена спортсменів, які мають 
певні досягнення, то за дівчат 
просто й згадувати не можна. 
Фізкультуру і спорт молоді 
колгоспниці неначе й забули. 
Знову та ж причина — нема 
кому організувати дівчат, нема 
кому їх тренувати.

Оксана БЕСА РАБ,
с. Бузннковате 

Ві.іьшанського району,

А 12 лютого закінчились змагання серед 
ііайсильніших волейбольних команд Кіро
вограда на честь Дня Радянської Армії. 
У фінальному матчі зустрілися спортсмени 
педінституту (факультет фізичного вихо
вання) та ШВЛП. З рахунком 3:1 пере
могу здобули майбутні льотчики.

Д ЧЕРКАСИ. Тут відбулися зональні 
змагання па першість республіки з важкої 
атлетики. Змагаючись із спортсменами 
Вінницької, Херсонської та Черкаської об
ластей, у командному заліку кіровоград
ські важкоатлети, на жаль,. посіли трете 
місце.

Серед переможців у вагових категоріях 
були два наших спортсмени — кандидат п 
майстри спорту Віктор Коренецькпй (па- 
півсереднп вага) та майстер спорту Олег 
Богданов (важка вага). Останній встано
вив два рекорди області: у поштовху 
(187,5 кг.) і в сумі триборства (472,5 кг.).

ХІЯОІ»

РЕДАКЦІЯ ОДЕРЖАЛА ВІДПОВІДЬ

Під таким заголовком у «Молодому комуна
рі» 25 січня був опублікований фейлетон, в яко
му піддавались критиці незадовільна робота Кі
ровоградського рекламного комбінату, наводи
лися факти оформлення з граматичними помил
ками вивісок ряду міських магазинів і кіосків.

Директор рекламного комбінату О. Самойлов 
повідомив редакцію, що зараз колектив працює 
над тим, щоб усунути неполадки в роботі під* 
присмства.

Начальник торгового відділу міськпромторгу 
С. Бузько, директор оптово-роздрібного мага
зину № 17 Ф. Захарченко та директор Кірово* 
градського ЦУМу М. Штерн надіслали листи, до 
сповістили, що помилки, згадані у фейлетоні, 
будуть виправлені найближчим часом. 

Яке твоє головне аахоппемма?-------

Тв відчув на собі турботу про дозвілля твоєї комсомоле

єької організації? В йому пп турбота? Аннета
Ти задоволений своїм дозвіллям? ІЦо заважає зробити йо

го змістовним? Хто винен у поганому дозвіллі — ти сам чи

Кіровоград,ІНШІ?

Твоє уявлення про ідеальне проведення дозвілля? Чого тв 

бажагпі?
вул. Луначарського, 36f

9 . ’•!
Просьба повідомити про себе " .*£ , 1 . г , І

■їй Г= редакції газети
освіта „Молодий ... '
мігпе роботи

громадське порученця » -

комунар“ -■ >Якщо бажаєш, вкажи прізвище, ім’я, по батькові , ——

ВИРІЖ, СКЛЕЙ І ОПУСТИ В ПОШТОВУ СКРИНЬКУ. 
ПОШТОВУ МАРКУ МОЖЕШ НЕ ПРИКЛЕЮВАТИ.

*( ; * 1. • 
і . , 1 і ‘

@ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
НЕДІЛЯ, .16 лютого. Перша 

програма. 12.30 — Для воїнів Ра
дянської Армії, і Флоту. :«Спи 
полку». (Челябінськ). 13.00 — 
Програма передач. (К). 13.05 — 
Концерт дитячої художньої СПі 
модіяльності клубу електроме
ханічного заводу. (Харків). 13.55
— лТЕК-69». (К). 11.25 — Теле-
гачок. (К). 14.45 — уДарпнци
моя». Репортаж з агітпункту< 
(К). 15.15 — Першість світу з 
хокея з м’ячем. СРСР — Шве
ція. (Стокгольм). У перерві — 
теленовпнн. (М). 17.15 •— Про
грама кольорового телебачення, 
»Клуб кіномапдрІЕпнків». (МІ, 
19.45 — Фестиваль багатосерій
них радянських і зарубіжнії:): 
телевізійних фільмів. »Зустрічі», 
Прем’єра. (11 серія). (НДР), 
21.00 — «Сім днів». Міжнародна 
програма. (М). 21.45 —■ .«Співає 
Л. Гавриленко». (Львів). 22.00
— «Держава — це ми». (К), 
22.15 — .«Командарм Днбснко», 
Кіноварне. (К). 22.30 — «Камер
тон доброго настрою». (Лу
ганськ). 23.00 — Першість світу-
з швидкісного бігу на ковзанах, . * 
Чоловіки. (М).
ПОНЕДІЛОК, 17 лютого. Перша 
програма. 16.10 — Республікан
ська школа юних математиків. 
(К). 16.40 — Наші оголошення, 
(Кіровоград). 16.45 •— «Останній 
кидок». Телефільм.. (Кірово
град). 17.40 — «Наука — вироб
ництву». Тележурнал; (К). 18.00 
— Для школярів. Телевізійне 
агентство «Піонерів». До 100« 
річчя з дня народження Н. К» 
Крупської. (М). 18.30 — «Ленін*, 
ськнй університет мільйонів», 
Історія КПРС. «Партія — орга
нізатор розгрому німецько-фа
шистських загарбників (1941— 
45 рр.)». (Передача третя). (М). 
)9.00 — Інформаційна програма 
«Час». (М). 19.30 — До 25-річча 
Корсунь-Шевченківської битв». 
«Битва під Корсунем». Доку
ментальний нарис. (К). 19.50 -я 
«Погляд». Молодіжна програма. 
(К). 20.50 — Телевісті. (К). 21.00
— Г'ершість СРСР з хокея. «Ди
намо» (М) - ЦСК (М). 22.15 — 
«Весільні Дзвіночки». Телефільм, 
1 та II частини. (Кіровоград).

Друга програма. 23.25 — Що
денник Республіканського зльб* 
ту студентів. (К).

ВІВТОРОК, 18 лютого. Перша 
програма. 11.00 — Телевісті. (К)(
11.10 — «Неспокійний народ», 
Документальний кіноварне. (КБ
II. 35 — «Шкільний екран». Фі*^^ 
зика для учнів 10 класу. «ФІ-. 
зичні основи радіозв’язку». (КБ
12.10 — «Новгород Великий», 
(Телефільм. (Кіровоград). 12.40 «• 
Кіножурнал та художній фільм 
«Вдвічі більше, аніж нічого», 
І. Серія. (Кіровоград). 17.20 — 
Тележурнал. (Луганськ). 18.00
— «Теремок «Світлячок». (Дній* 
ропетровськ). 18.30 — «Лепінсь« 
кий університет мільйонів». По- 
літекономія соціалізму. В. І. ЛЄ-. 
пін. «Як організувати змагання», 
Передача друга. (М). 19.00 
«Екран новатора». (Кіровоград), 
19.20 — Фестиваль багатосеріЙ* 
них радянських і зарубіжний 
телевізійних фільмів. «Зустрічі»ц
III. серія. (ІІДР). 20.30 — Інфор
маційна програма «Час». (М), 
21.15 — кіножурнал та художній 
фільм «Вдвічі більше, аніж піт

’ чого». (К). 22.05 — «Я на життя 
• закохано дивлюся», (Одеса)« 
- 22.35 — «Життю даруємо музи

ку». (Львів). 23.15 — Щоденнії« 
першого зльоту студентів. (К).

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
НЕДІЛЯ, 16 лютого. 9.00 — 

.Гімнастика для дітей. (М).О.ІЗ
Телевізійні новини. (М). 9.30

— ^Будильник». (М). 10.00 -і*
:«Музнчннй кіоск». (М). 10.30 —

.Телевізійний фільм «Крізь час», 
. (М). 10.50 — кНовшіп дня». (М). 
,11.00 — Кінопрограма. 12.30 -4 
Для воїнів Радянської Армії і 
Флоту. (Челябінськ). 13.05 — 
Концерт дитячої художньої са
модіяльності. (Харків). 13.55 — 
*ТЕК-69». (К). 14.25 — ■«Телегпвв^' 
Чок». (К). 14.45 — «ДарницЯ,^?Г
моя». Репортаж з агітпункту 
(К). 15.15 — Першість сиїту з хо
кея з м’ячем: СРСР — Швеція, 
(Стокгольм). 17.15 — зКлуб ки» 
но.мапдрівників». (М). 19.45
Телевізійний фільм НДР. «Зу
стрічі». (II серія). (М). 21.00 ■* 
;«СІм днів». Міжнародна про» 
грама. (М). 21.45 — Концерт
Л. Гавриленко. (Львів). 22.15 -р 
Кінонарнс «Командарм Днбен? 
ко». (К). 22.30 — «Камертон доб
рого настрою». (Луганськ). 23.00
— Чемпіонат світу з швидкіснб* 
то бігу на ковзанах. (М).
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