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ЗВАЖАЮЧИ НА ВЕЛИЧЕЗНЕ ЗНАЧЕННЯ УСЛЬ 
ХІВ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ В БУДІВНИЦТВІ НО
ВОГО СУСПІЛЬСТВА, ЦК КПРС ЗАКЛИКАЄ ВСІ 
ПАРТІЙНІ організації, всіх КОМУНІСТІВ, 
ВЕСЬ РАДЯНСЬКИЙ НАРОД ЩЕ САМОВІДДАНІ
ШЕ БОРОТИСЯ ЗА ЗДІЙСНЕННЯ ВЕЛИКИХ ПЛА
НІВ КОМУНІСТИЧНОГО БУДІВНИЦТВА, ЗА ГІД
НУ ЗУСТРІЧ 100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЗА
СНОВНИКА НАШОЇ ПАРТІЇ І РАДЯНСЬКОЇ ДЕР- 
ЖАБИ В. І. ЛЕНІНА.

(З Постанови Пленуму ЦК КПРС 
<Про підсумки міжнародної Наради но* 
муністичних і робітничих партій*).

ґ

1ІКІМ1’ЛІАЦІІІ НЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про Пленум Центрального Комітету 
Комуністичної партії Радянського Союзу

t

26 червня 1969 року відбувся Пленум 
КПРС.

Пленум заслухав доповідь Генерального 
тов. Л. І. БРЕЖНЄВА «Про підсумки міжнародної Наради кому
ністичних і робітничих партій».

У дебатах на доповідь виступили тт. П. Ю. ШЕЛЕСТ — перший 
секретар ЦК Компартії України, В. В. ГРИШИН — перший секре
тар Московського міськкому КПРС, Д. А. КУНАЕВ — перший сек
ретар ЦК Компартії Казахстану, П. М. ФЕДОСЄЄВ — директор

КРОКОМ 
У МАЙБУТТЯ

Центрального Комітету

секретаря ЦК КПРС

Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС, Г. Й. ЧИРЯЄВ —ч 
перший секретар Якутського обкому КПРС, Л. О. КУЛИДЖА
НОВ — перший секретар правління Спілки кінематографістів 
СРСР, О. О. ЄПІШЕВ — начальник Головного політичного управ
ління Радянської Армії І Військово-Морського Флоту, В. С. ТОЛ- 
СТІКОВ — перший секретар Ленінградського обкому КПРС.

Пленум ЦК одностайно прийняв постанову на доповідь тов. Л. !• 
БРЕЖНЄВА «Про підсумки міжнародної Наради комуністичних і 
робітничих партій».

УРОЧИСТІ ПЛЕНУМИ РАЙКОМІВ
КОМСОМОЛУ, присвячені 
50-РІЧЧЮ ЛКСМУ.

Завтра — День радянської молоді

ПЕТРОВЕ.

Колона молодих петрів- 
,чан перед початком робо
ти пленуму вирушила до 
пам’ятника В. І. Леніну, 
^цоб покласти квіти любо
ві й відданості. Букети 
.степових квітів лягли і до 
підніжжя пам’ятника вої
нам, які загинули при 
звільненні селища.

Учасники плонулєу тепло 
привітали гостя, Володи
мира Івановича Вельміна, 
який у 1924 році очолю
вав комсомольську органі
зацію району.

З доповіддю виступив 
перший секретар райко
му комсолюлу М. Корж. 
«Комсомолі? району, — 
сказав він, — с чим і ким 
гордитися. Її шлях — це 
шлях бойових і трудових 
звитяг. Бід перших комсо
мольських осередків у 
‘Петровому, Иосипівці та 
Інших селах, які брали 
участь у боротьбі проти 
білих банд, від перших 

(Комунарів, які створювали 
колгоспи, веде родовід 

. комсомол району. Його 
вихованці С. Погорілий, 

|Л. Ткаченко, Г. Онищенко, 
ф. Щур стали в роки Ве

ликої Вітчизняної війни 
Героями Радянського Со- 

•юзу. А сьогодні ми може
мо пишатися тракториста- 

“Ми Василем Суперекою з 
колгоспу «Росія», Василем 

'Омаровським з колгоспу 
'імені XX з’їзду КПРС, Лю
бою Давиденко з колгоспу 
■мені 40-річчя Жовтня, до
яркою Вірою Бочкою з 
колгоспу «П£ршО травня» 
та іншими молодими пе
редовиками виробницт- 

і па».
Рішенням бюро райко

му комсомолу па/л’ятни- 
ми Червоними прапора
ми нагороджено комсо
мольські організації рад
госпу «Петрівський» та 
Петріеської середньої 

ч* ШКОЛИ.
На пленумі виступили за

ступник секретаря комсо
мольської організації кол- 

I госгіу імені Чкалова Л. 
Каргіна, ветеран комсомо

лу б. І. ВОльмін, секретар 
парткому радгоспу «Ма- 

ріампільський» С. Ф. Ба- 
какьов секретар комсо
мольської організації Ба- 
лахівської восьмирічно ї 
школи Т. Кривошея.

В роботі пленуму взяв 
участь і виступив з про
мовою перший секретар 
обкому ЛКСМУ М, Сиро
тюк. Він вручив значки 
ЦК ВЛКСМ «За активну 
роботу в комсомолі» трак
тористові П. Герасимен- 
ку колишньому секретарю 
комсомольської організа
ції колгоспу «Жовтнева 
перемога» та завідуючо
му відділом комсомольсь
ких організацій Петрівсь- 
кого райкому комсомолу 
А. Ковальову.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК
На урочистому пленумі 

райкому комсомолу, при
свяченому 50-р і ч ч ю 
ЛКСМУ, під палкі оплес
ки присутніх доярка кол
госпу імені Карпа Маркса 
Ганна Наконечна повідо
мила, що вона виконала 
річне зобов'язання по 
надою молока. За 5 міся
ців 20 днів комсомолка 
надоїла по 2200 кілогра
мів на корову - первістку 
при річному зобов'язанні 
2Ю0 кілограмів.

Почесним гостем плену
му був колишній вожак 
комсомолі? Новоархан- 
гельська, лауреат рес
публіканської премії імені 
М. Островського пись
менник Василь Козаченко. 
Він розповів про комсо
мольські будні 30-х років, 
про участь молоді Ново- 
архангельська в партизан
ському русі в роки Вели
кої Вітчизняної війни.

СВІТЛОВОДСЬК.
Про трудові успіхи ком

сомольців району гово
рилось у «виступах учасни
ків урочистого пленуму 
міськкому ЛКСМУ. Доб
рими словами згадува
лись молодіжні колективи, 
керовані КлавдісЮ Круть
ко, Володимиром Семено- 
вим, Тамілою Гончарук.

Перед комсомольцями 
виступила ветеран комсо
молу м. СвітлоЕОДсика 
€. Г. Душко.

Для комсомольців Знам’янського локомотивного ДСПЭ свято 50-річчя ЛКСМУ було ПОДВІЙНИМ. В цей день їх 
комсомольська організація нагороджена пам’ятним Червоним прапором ЦК ЛКСМУ. Такої високої честі мо« 
лоді залізничники удостоєні завдяки таким, як члени комсомольсько-молодіжного колективу підйомно-ремонт
ного цеху, який очолює старший майстер комуніст Микола Поривай. Змагаючись за гідну зустріч піввіково
го ювілею комсомолу України, вони вибороли першість серед інших ремонтних цехів. Колектив домігся знижен
ня простоїв локомотивів на ремонті на півтори доби. Щоденні норми ремонтники виконують на П8 процентів.

На фото: члени комсомольсько-молодіжного колективу підйомно-ремонтного цеху (зліва направо^
слюсарі-рсмонтіінкп Володимир АНДРЕЇШИН. Юрій САФРОНОВ. Сергій ІГНАТЬЄВ, Олександр БАБКІН, 
Олександр БЕЗРЕБРИГІ та 'рункомсорг Валерій СТРОГАНОВ,

Фото В. КОВПАКА.

ВАЖЛИВІ ЗАВДАННЯ
СЕРЕДНЬОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ

Майже БОТ тисяч чоловік 
навчається у 747 технікумах 
та училищах нашої республі
ки, які щорічно готують для 
різних галузей народного гос
подарства близько 180 тисяч 
техніків, агрономів, медичних 
працівників, учителів, еко
номістів, бухгалтерів і інших 
спеціалістів середньої ланки.

Про завдання по поліпшен
ню якості підготовки спеціа
лістів та ідейно-вихоппої ро
боти в технікумах і учили
щах республіки йшла мова на 
скликаних за рішенням ЦК 
КП України кущових нара
дах директорів і секретарів 
партійних оріанізацій серед
ніх спеціальних навчальних 
закладів, які були проведені 
у Києві, Львові, Харнові і 
Херсоні.

Як відзначалося у допові
дях та виступах, бурхливі 
темпи розпитку нашої країни 
вимагають від викладачів 
технікумів і училищ не тіль
ки йти в ногу з життям, але 
вже сьогодні орієнтуватися на 
майбутнії.

Колективи середніх спеці
альних навчальних закладів 
мобілізують свої зусилля на 
пошуки пових. найбільш ефе
ктивних шляхів ні ДВІІЩСІІНЯ 
якості підготовки спеціаліс
тів, полііііпепня навчання і 
вихованки учнів з урахуван
ням постійно зростаючих ви
мог життя.

Завдання полягав в тому, 
щоб спрямувати зусилля пра
цівників середніх спеціальних 
навчальних закладів на під
готовку молодих спеціалістів 
високої кваліфікації, з широ
ким політичним кругозором і 
організаторськими здібностя
ми. Необхідно безперервно 
вдосконалювати навчальний 
процес, підвищувати науко
вий і методичний рівень кож
ного уроку, лекції, семінару, 
практичного заняття.Треба по
ліпшити добір, розстановку і 
виховання викладацьких кад
рів, посилити вимогливість до 
них за наслідки навчально- 
виховної роботи.

Директори та секретарі 
партійних організацій у своїх 
виступах відмічали, що в тех
нікумах та училищах респуб
ліки створюється чітка систе
ма виховної роботи, поглиб
люється її політичний зміст. 
Особлива увага була зверну
та на підготовку до ІСО-річ- 
чя з дня народження В. І. 
Леніна.

Учасники наради пред'явили 
підвищені вимоги виклада
чам суспільних дисциплін, які 
в процесі навчання повинні 
на основі марксистсько - ле
нінської теорії формувати в 
учнів комуністичні переконан
ня, пробуджувати в них ін
терес до суспільних проблем.

Необхідно, щоб вся ноліти- 
ко-виховиа робота була спря-

окремих навчальних 
відсутні необхідні 
лабораторії, май- 
налагоджене ила-

корпусів, лабораторій, майсте
рень, гуртожитків на 26 тисяч 
місць, поліпшилось побутово 
обслуговування учнів.

Проте навчально - матері
альна база багатьох техніку
мів та училищ ще не задо
вольняв вимог сьогоднішнього 
дня. В 
закладах 
кабінети, 
стерні, не 
нове постачання технікумів та 
училищ матеріалами, прила
дами, устаткуванням, паочпи- 
мн посібниками тошо. Були 
висловлені побажання, щоб 
міністерства та відомства, у 
підпорядкуванні яких знахо
дяться середні спеціальні на
вчальні заклади, базові під
приємства, обласні Ради де
путатів трудящих приділяли 
більше уваги зміцненню на
вчально-матеріальної бази.

Учасники нарад прийняли 
рекомендації, спрямовані ка 
поліпшення якості підготовки 
спеціалістів, посилення Ідей
но-виховної роботи в техніку
мах та училищах.

В роботі нарад взяли участь 
відповідальні працівники ЦК 
КП України та Ради .Мініст
рів УРСР. міністерств і ві
домств, які мають у своєму 
підпорядкуванні середні спе
ціальні навчальні заклади,се
кретарі. завідуючі відділами 
шкіл та науки і учбових за
кладів обкомів КП Україпн, 
працівники ЦК ЛКСМУ, об
комів комсомолу. Міністерст
ва вищої і середньої спеці
альної освіти СРСР, гості а 
РРФСР. Білорусії та Молда
вії, директори та головні ін
женери крупних підприємств, 
випускники технікумів — удар
ники і Герої ЄоціалісгнчиоТ 
Праці.

момва па оволодіння уч
нями ленінською теоретичною 
спадщиною, формування у 
кожного майбутнього спеціа
ліста матеріалістичного сві
тогляду, виховання юнаків і 
дівчат в дусі радянського па
тріотизму, пролетарського ін
тернаціоналізму, готовності до 
активної участі в боротьбі за 
втілення в життя величних 
комуністичних ідеалів, непри
миренності до будь-яких про
явів буржуазної ідеології.

На нарадах значна увага 
приділялась питанням вико
ристання молодих спеціаліс
тів. Керівники підприємств, 
місцеві партійні та радянсь
кі органи виявляють турботу 
про молодих фахівців, ство
рюють їм належні побутові 
умови, допомагають закрі
питись на виробництві. Од
нак у роботі з молодими спе
ціалістами ще мають місце 
недолікн. Керівникам підпри
ємств і установ погрібно біль
ше піклуватися про викорис
тання молодих спеціалістів за 
призначенням, створення умов 
для їх виробничого І творчо- 
іо зростання.

Промовці шдзпачалн, що за 
останні роки в республіці про
ведена значна робота по зміц
ненню навчально - матеріаль
ної бази технікумів та учи
лищ, 3 початку п'ятирічки по
будовано близько 500 тисяч 
квадратних метрів навчальних
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2 стор.ЮНІСТЬ КРАЇНИ РАД
«ЗЕМЛЕЮ МОЛОДОСТІ» НАЗВАВ МАЯКОВСЬКИП 

??^ГДУВ;НКУ ,РЛД- 1 ЦЕ НЕ ЛИШЕ ПОЕТИЧНА МЕ- 
ГАФОРЛ. СРСР — КРАЇНА ДІЙСНО МОЛОДІЖНА - 

населення, і ЗА ЗРОСТАЮЧОЮ 
,Р,2'!!£Ю МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ В БУДІВНИЦТВІ 
НОВОГО СУСПІЛЬСТВА. ОСЬ ЦИФРИ в яких 
«СПРЕСОВАИ!» ВРЛЯ> ЕНТУЗІАЗМ. МУЖНІСТЬ МО
ЛОДОЮ ПОКОЛІННЯ НАШОЇ КРАЇНИ
Т АК БУЛО. Далекі, але 
ц ніколи не меркнучі роки 

революції. Молоді пролетарі 
йшли за Іллічем о перших 
лавах тих, хто атакував ста
рий світ. І революція сто
крат підтвердила ленінську 
оцінку молодих: «На само
віддану боротьбу завжди 
першою піде молодь». Кож
ний другий червоної вардієць 
Пітера був молодший 27 ро
ків, Три чверті своїх членів 
послав РКСМ на фронти гро
мадянської’ війни. Більше 300 тисяч молодих за закликом 
партії пішли на новобудови першої п'ятирічки. В роки 
Великої Вітчизняної війни партизанські загоїш на ЬО 
процентів складались з молоді. Із її тисяч Героїв Ра
дянською Союзу сім тисяч — вихованці ВЛКСМ.

ТАК Є. Половина населеп- 
1 ня СРСР — люди мо

лодші ЗО років. Із кожних 
десяти трудівників промис
ловості п’ятеро, а в будівни
цтві шестеро — люді! КОМ
СОМОЛЬСЬКОГО віку.

Молодь — значна сила 11 
найсучасніших, вирішальних 
галузях виробництва, бо но
на має професії, іцо потребу
ють серйозної технічної під
готовки. У нас кожний другий

вчитель і лікар — людина, що не розміняла іце четвер
того десятка. І’, кожній тисячі інженерно-технічних пра
цівників майже п'ятсот чоловік — молоді люди. Армія 
наукових працівників наполовину складається з молодих.

Більше десяти мільйонів юнаків і дівчат. \ їх числі
три мільйони комсомольців, 
трудяться в колгоспах і рад
госпах.

В русі новаторів беруть, 
участь більше 5 мільйонів 
молодих раціоналізаторів.

Кожний четвертнії ірома- 
дяннн країни — учень чи 
студент. Молодим надані SOP 
вузів, більше 4 тисяч техні
кумів, 220 тисяч загальноос
вітніх шкіл. Лише в мину
лому році у вищі і середні 
спеціальні учбові заклади 
вступило 2 мільйони 20(> ™-
сяч юнаків і дівчат.

Про спрямованість ідеалів молоді цікаві дані одержа
ні порівняно недавно комсомольськими соціологами, на 
питання анкети «Що рухає вчинками твоїх однолітків?» 
більше Зї процентів опитаних відповіли: «Бажання при
нести як можна більше користі людям, суспільству». •

лише близько дев’яти про-
центів відповідаючих напи
сали: честолюбство, кар'є
ризм. Ід 17 з половиною ти
сяч опитаних лише 106 чоло
вік назвали як основну умо
ву щастя гроші. Переважна 
більшість головним для щас
тя вважає цікаву роботу, по
вагу оточуючих. хорошу 
сім’ю.

Ленінський комсомол шеф- 
сів>є над будівництвом біль

ше ст.* велика« промислових підприбмегв і електростан
цій, залізничних і нафтогазопровідних трас. Прапори 
ударних комсомольських майорять 
иубліканських і обласних но
вобудов.

Радянська .молодь підтри
мує братерські і дружні 
зв’язки з 1300 молодіжними 
організаціями 120 країн 
світу.

ВЛКСМ — бойовий аван
гард молоді — об’єднує сьо
годні більше 23 мільйонів 
юнаків і дівчат багатонаціо
нальної Радянської держави. 
І лави його кожний день рос
туть. Росте внесок комсомо
лу в будівництво комунізму.

(ТАРС).

над десятками

* |ЙГ

„Молодий комунар0------------------ ----- --------------------

Т>СЕ ПРОГРЕСИВНЕ ЛЮДСТВО, трудящі нашої 
" країни готуються гідно відзначити 100-річчя 
від дня народження В. І. Леніна. В ці дні погляди 
мільйонів людей звернені на батьківщину Ілліча, 
в місто Ульяновськ, де народився вождь пролета
ріату, звідки починався його шлях □ революцію. 
Сюди, на береги Волги, ведуть сотні Доріг. Свя- 
щена земля, яка дала світові мислителя і вождя, 
кожного дня зустрічає делегації, групи людей з 
усіх куточків земної кулі, які приходять сюди, 
щоб вклонитися цим місцям, де кожен камінь, 
кожен пагорбок знав Володю Ульянова.

Наш кореспондент теж нещодавно побував в 
Ульяновську, зустрічався із земляками Ілліча, від
відав визначні місця, пов’язані із життям В. .1. Ле
ніна. З цього номера «Молодий комунар» почи
нає друкувати репортажі з Ульяновська свого 
спецкора, розповіді молоді Ульяновська про своє 
місто, про ленінські місця.

О А 1700 кілометрів знаходиться 
від Кіровограда Ульяновськ. 

Майже 100 років відділяють нас від 
того дня, коли в невеличкому про- 
вінціальному місті Симбірську на
родився Володя Ульянов. Що таке 
1700 кілометрів? Три години літа
ком — і з Ульяновську. Що таке 
100 років для людини, яка ввійшла 
у безсмертя? І сто, і тисячу років 
світ буде боротися жити ідеями 
Ілліча, які сколихнули його і вказа
ли єдино вірний шлях до щастя — 
шлях революційної боротьби.

.„Світ знає чимало чудових міст, 
великих і красивих. Кожне з них 
славиться чи то архітектурними па
м’ятками, чи величчю краєвидів, чи 
розкішною природою. Ульяновську 
ні для чого хвалитися ні тим, ні ін
шим. Він — батьківщина Ілліча, йо
го колиска. Одне з найдорожчих, 
найсвятіших для кожного з нас 
місць на землі. Хай десь чудовіші 
краєвиди, рівніші вулиці, десь збу
довано велетні-заводи, яскравіші 
на газонах квіти. Хай! Та кожен 
знає, що все те починалося тут, по
чиналося 22 квітня 1870 року. І як 
би ми багато не знали про Улья
новськ — читали в книжках, бачили 
на фотографіях, все ж кожен вва
жає за свій обов'язок побувати на 
батьківщині Ілліча, пройти тими ву
лицями, до він ходив, постояти над 
Волгою, де він колись зупинявся, 
відвідати будинок, де жили Ульяно- 
ви. Ми приїжджаємо сюди не лише 
для того, щоб на власні очі побачи
ти місця, предмети і речі, зв’язані з 
іменем Леніна. Ми приїздимо сюди, 
щоб побути наодинці з Іллічем, зві
рити з ним свої думи і діла, ми 
приїздимо сюди вчитися ЖИТИ і 
боротися по Іллічу. Тож і не дивно, 
що більшість і остей Ульяновська— 
молоді люди. Цілком зрозуміле їх 
прагнення починати свою дорогу у 
велике життя саме з Ульяновська. 
В той донь, коли я там був, місто 
відвідали учні з Оренбурга, молоді 
робітники з Чувашії, комсомольські 
пропагандисти з Іваново, студенти 
Саратовського книго-торгового тех
нікуму.

Нещодавно газети і радіо повідо
мили про 5-мільйонного відвідувача 
Будинку-музею В. І, Леніна. Ним 
став дніпропетровець. А міг бути і 
наш зе/лляк — з Кіровоградщини. 
Всього за кілька днів перед цим Кі
ровограді теж побували в цьому 
будинку. З хвилюванням підходили

ПРАПОРОНОСЦІ
ДВА ДІАЛОГИ. 
МІЖ ЯКИМИ ВІСІМ РОКІВ

Ще здаля, визирнувши вікна автобуса, по
бачила вона Новгородку. Білостінні будинки, 
зелені сади на горбах, верби біля річки. «Гар
но, як і в пас на Хмельниччині», — поду
мала.

Зайшла в контору правління колгоспу імені 
Леніна, привіталась. Звернулася до всіх при
сутніх разом:

— Моє прізвище Токар, зовуть Галиною. 
Приймете працювати па свиноферму?

Назустріч їй підвелась повна, піке немоло
да жінка, «кинула дівчину уважним поглядом.

— А може, дояркою підеш?
— Дояркою? Що ви. боюсь! Ніколи біля к<>- - 

рів не була, раптом не справлюсь.
— А ти не бійся. Галю. Не одна ж будеш, 

u в колективі. Жінки у нас хороші, допомо
жуть. Та й я завжди буду поруч. Згода?

Галя відважилася:
— .Згода!
— Тоді позиайі. .чимось: Катерина Петрівна. 

Ідемо, покажу тобі ферму...
Чимало вели утекло з того дня. Нещодавно 

після паради н червоному кутку Галина То
кар підійшла до завідуючої ферми Героя Со
ціалістичної Праці Катерини Петрівни Дмиг- 
ровської і знову, як і топ» разу, довірливо 
заглянула п ласкав! очі цієї доброзичливої 
жінки. "

— Катерино Петрівно, хочу вступати в Ко 
муністнчиу партію. Може, ласте мені реко
мендацію?

— Сідай, — підсунула Катерина Петрівна 
стільця Галині і сіла сама, — в партію, ка
жеш? Що ж, дочко, вірне рішення прийняла. 
Працюємо разом пе один рік,- Поручуся за 
тебе.

Завідуюча фермою відкрила свої записи.

- На 20 червня гн надоїла від кожної ко
рови по 2059 кілограмів молока. Такому по
казникові можуть багато доярок позаздриш. А 
пам’ятаєш,- яі. тн боялася зразу: не справ
люсь, мовляв?

Обидві розсміялись, пригадуючи ту розмо
ву. Самі собою прийшли спомини — про пер
ші невдачі • І перемоги, про присвоєння фермі 
звання колективу комуністичної праці, про 
створення комсомольсько-молодіжного колек
тиву, який включився w в обласне змагання 
тваринників за гідпу зустріч 50-річчя комсомо
лу України і 100-річчя з дня народження В. І. 
'Леніна,.. • ' . '

Помовчали трохи. Потім псіати: робота Не 
жде. Катерина Петрівна -міцно потиснула Га
лині руку:-

— Вірчі п тебе...

КОЛИ КОЖНА - 
«ОДНА З КРАЩИХ»

А спробуйте іапигатн Катерину Петрівну, п 
кого попа пе віріггь .■ своїх підлеглих, у кому 
сумнівається Ще й образиться.

— Дівчата у нас золоті. —, радіє вона* — 
Раїси Ковальчук портрет па районній Дошці 
пошани бачили? Оце ж вона з нашої Ферми, 
комсомолка. Галина Лелиця — теж одна з 
кращих. Вже. надоїла по 2070 кілограмів мо- 
іока від корови. І Галя Грабова — комсо
молка. її мати, Олександра Лаврентіївііа, 
комуністка, перша трактористка нашого кол
госпу. Гали теж збирається н партію. Буду 
голосувати за неї двома руками...

Для Катерини Петрівни І Люба Локвицька 
«одна з кращих», І Клава Бухопснко, і зоотех
нік Ольга Лісова. Про молодого комуніста 
Тетяну Маруїцак Катерина Петрівна говорить 
небагато, алє з неприхованою материнською

28 червня року

ми до невисокого де
рев'яного будинку. І 
хоч, ще коли ми йшли 
вулицею В. І. Леніна, 
тут багато будинків 
схожих один на одно
го, цей ми пізнали ще 
здалеку. Розповідати 
про кожну кімнату, 
про кожну річ в них, 
значить нічого не ска
зати. Хіба можна пе
релічити все, коли все 
тут «його», «їхнє»? 
Затримався на хвиль
ку біля шахівниці, 
за якою не раз

Тієї землі, про яку В. І. Ленін зга
дував у своїх творах, коли писав 
про хижацькі закони капіталістично
го суспільства. Тієї землі, яка, ко
лись гірка від поту і сліз, колосить 
золоті пшениці, квітує садами, на 
якій живуть мої щасливі земляки-

Зараз, коли я пишу ці рядки, зно
ву переживаю хвилюючі години зу
стрічі з Ульяновськом. Знову в дум
ках повертаюся на вулиці і з сквери 
міста над Волгою і ніби бачу, як 
крутою вулицею спускається разом 
з хлопцями юний Ульянов до річки 

Свияги, щоб скупатися. Бачу, як, 
вийшовши разом з товаришами з 
дверей гімназії, що на Новому Він
ці, Володя йде на берег Волги, яка 
зовсім поруч. Там вони проводжа-

1. ВАШИМ, ТОВАРИШУ, 
ІМЕНЕМ...
сидів Володя, хочу детальніше роз
дивитися, збагнути, прийти в себе, а 
група в якій я був, вже пішла далі. 
А слідом уже підходять інші... За
тримуюся більше, ніж треба, в «йо
го» кімнаті. Залізне ліжко, стіл бі
ля вікна, поличка з книжками, гео
графічна карта... Вікно виходить на 
подвір'я. Там ще квітує бузок.

...На подвір'ї зупиняюся. Хочеться

ють пароплави, катаються на чоз- 
нах. Ніби бачу, як сімнадцятирічний 
Володя Ульянов востаннє дивиться 
на рідне місто, бо має виїздити ра
зом із сім'єю. Він залишив Сим
бірськ ще не марксистом, не бор
цем, але вже готовим ступити на 
революційний шлях. Спливе багато 
і багато років, та Ілліч все життя 
буде згадувати рідне місто, хоч йо-

ще і ще раз по
вернутися до кім
нат, пройт и с ь 
хиткими східця
ми в «його» кім
нату. Та вже сиг
налить автобус. 
Фотографуємося 
на згадку. Чи ж 
то буде найдо
рожча згадка, оте 
фото? Найдорож
ча буде в серці. 
І вже згодом, по
вернувшись до
дому, зрозумієш, 
яке велике випа
ло тобі щастя — 
причаститися жит
тям найдорож
чої людини.

Іменем Ілліча 
називаємо най
дорожче, най
краще, найве- 
личніше.

Найкраща ву
лиця — імені Ле
ніна.

Розкішний парк Будннок-музей
— імені Леніна.
Потужна електростанція — імені 
Леніна. В кожному місті, в кожно
му селі — є імені Леніна. В Улья
новську, на його батьківщині, іме
нем вождя названа колишня Мос
ковська вулиця, де жили Ульянови. 
Чудовий Палац книги — його імені. 
Найкрасивіша площа, що над Вол
гою, — імені Леніна.

Ми йдемо до Ілліча з найдорож
чим, найсвятішим. Є в Ульяновську 
жменька землі кіровоградської.

гордістю: це її Дочка, нагороджена орденом 
Леніна. Зараз очолює змагання доярок, надої
ла но 2,5 тисячі кілограмів... Не може заві
дуюча фермою натішитись і хлопцями:

— Скотар Микола Кумпан такий вже робо
тящий, старанний. Майбутні тещі зітхають 
йому вслід: «Мені б такого зятя...» Групком- 
сорг Олексій Ліскяк трактористом працює, 
не.заміннмою людиною став. Вечірню школу 
закінчує, сюрприз йому готуємо. А думаєте, 
мало від шофера-молоковоза залежить? Чис
тота молока, наприклад. Та комсомолець 
Михайло Дзюма на своєму місці.

Не тільки під Катерини Петрівни — »ІЗ 
усіх членів правління колгоспу і парткому 
можна ііочуїн багато теплих слів на адресу 
комсомольців, молодих тваринників ферми 
•А 1. Торік середній надій молока па одну 
фуражну корову становив на фермі 3200 кіло
грамів. В цьому році дівчата зобов’язались 
па честь ленінського ювілею надоїти по 6500 
кілограмів. Підрахунки запевняють, що ЦІ 
зобов’язання будуть перевиконані. Вже зараз 
вироблено молока на С00 центнерів більше, 
ніж торік за цей же час. 600 центнерів. Це 
120 тисяч пляшок молока, проданих додатко
во споживачам!

Бюро обкому ЛКСМУ підвело підсумки пер
шого етапу обласного змагання комсомоль
сько-молодіжних колективів області. • Серед 
переможців — комсомольсько-молодіжнії Гі ко
лектив молочно-товарної ферми № І колгоспу 
імені Леніна. Він нагороджений перехідним 
Червоним прапором обкому ЛЦСМУ І занесе
ний до Книги пошани обласної комсомольської 
організації.

Ця звістка прийшла на новгородківську 
ферму напередодні Дня радянської молоді. 
Вона обрадувала, схвилювала, надала те 
більше натхнення І сил комсомольцям-тваріїи- 
никам, які від сьогодні — прапороносці висо
кого змагання. А місце прапороносців попере
ду. Щоб і самим іти до нових успіхів, і ін
ших пес гп за собою.

А. КРЯТЕНКО,
спецкор «Молодого комунара».

с, Нрагородка.

В. І. Леніна п Ульяновську.
Фото АВТОРА.

му за турботами і не доведеться 
навідатися у місто свого дитинства. 
До його міста приходимо ми, його 
діти і онуки. Сотні доріг ведуть сю
ди. Літаком, автобусом, залізницею, 
пароплавом по Волзі. Однією з них 
прибув і я до тебе, Ульяновськ, 
щоб побачити тебе, священне місто, 
батьківщино Ілліча.

Віктор ҐАНОЦЬКИЙ, 
спецкор ‘Молодого комунара». 
Ульяновськ—Кіровоград.

МІЖНАРОДНИЙ 
МОЛОДІЖНИЙ СЕМІНАР

На інтернаціональну зустріч «Ленін 1 
сучасний світ» ЦК ВЛКСМ і Комітет мо
лодіжних організацій СРСР запросили 
представників усіх братніх спілок молодг 
соціалістичних країн, комуністичних моло
діжних спілок з капіталістичних держав, 
юнацьких демократичних організацій Азії, 
Африки, Латинської Америки, Австралії. 
І загрршення було прийнято з великою 
вдячністю, та інтересом. Семінар відбува
тиметься в нашій країні з ЗО черпни по 
12 липня, на нього приїдуть понад 200 
юнаків і дівчат з 90 країн.

На прес-конференції, яка відбулась У 
Москві 26 червня, голова КМО СРСР 
Г. Янаєіі розповів радянським та інозем
ним журналістам про програму зустрічі.

На пленарних засіданнях семінару,- які 
проходитимуть у радянській столиці, пе
ред зарубіжними друзями виступлять з 
лекціями і доповідями визначні громадські 
Діячі і а вчені. Потім гості роз’їдуться по 
країні. Зустрічі у Волгограді, Ростові-на- 
Дону, Кисні і Єревані теж обіцяють бути 
цікавими. Відбудуться колоквіуми на те
мп: «Марксизм-леніиізм — наукова теорія 
боротьби молоді за революційне перетво
рення світу». «Роль молоді п національній 
реконструкції». «Ленін про виховання мо
лоді».

За «Круглим столом» має відбутися об
мін досвідом роботи спілок молоді в спра
ві поширення Ідей Маркса, Леніна серед 
молодих робітників, селян, студентів, інте
лігенції.

Програму семінару, повідомив Г. Яняев, 
складено з максимальним урахуванням 
пропозицій і побажань зарубіжних Друзів.

І ості радянської молоді відвідають 
пам ятні місця, зв'язані з життям І діяль
ністю Володимира Ілліча, зустрінуться я 
ветеранами Комуністичної партії, побува
ють на заводах і п колгоспах.

(Кор. ТАРС).
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дають хлопці і розходяться кожен 
до свого «кондуктора». Так нази
вається пристрій для складання 
стояків. З учора на кожному вер
стаку акуратно лежать заготовки.

Володимир Семепов проходить по 
майданчику, оглядає, чц вСе га
разд у його хлопців, потім йде до 
пере гака. У нього своя справа; го
тує нижню секцію.

Почувся брязкіт металу, заблима
ли перші голубі вогники електро
зварювання. Новий робочий День 
рушив у колективному марші.

- „Молодий комунар" З стор.

Сонце >це по встигло розтопити 
повітря. Груди з приємністю вдиха
ють вранішню прохолоду. Сотнями 
голосів загомонів завод. Ось-ось 
розпочнеться робочий день.

На складальному майданчику, бі
ля будки, зібрались п’ятеро. В буд
ці — спецівки, інструмент, креслен
ня. Зрештою, креслення вже пс 
потрібне. Не перший день збирають 
МОЛОДІ робітники тросостояки ДЛЯ 
опор лінії електропередач.

— Сьогодні зробимо по три стояки 
па брата. Щоб і за Миколу, — ка
же бригадир Володимир Семепов 
хлопцям.

Взагалі їх шестеро. Але сьогодні 
Миколи Корнієвського немає: він У 
відпустці.

— По три, так по три, — відлові-

«СТЕПАНЕНКЛ
ОСТРИЖІТЬ!..»

Перукар — це обід 
повітрі, в затінку, бо

на свіжому 
_ жарке сонце 

вже заглянуло’ в кожен куточок за
водського двору.

До обіду працювало» непогано. 
Баштовий крап вшосте підійшов до 
майданчика, щоб забрати стояки 
і передати їх електрозварювальпн- 
кам. Десь там працює й дружина 
Миколи Мулікн. Пообідавши, Мико
ла дістає «Приму», не поспішаючи, 
розминає, припалює. Він в усьому 
не поспішає. Подивиться, продумає, 
а потім уже робить. Без метушні, 
без зайвих рухів. Хлопці зберуть по 
два стояки, він — три, хлопці по 
три, Він, дивись, — чотири.

— То як сьогодні, зіграєм? — за
питує хтось.

Питання стосується Анатолія 
Шкурка, волейболіста цехової
команди. Сьогодні їм грати з цехом 
металоформ на приз заводської Ра* 
діогазети. Анатолій ствердно киває 
головою.

— Не програйте, бо «остриже
мо», — жартують друзі.

— Степапсика «острижіть». У них 
там щось футбол шкандибає.

Та Віталій Степаненко цього не 
чує. Пообідавши, він пішов у Нсх- 
Вранці зіпсувався домкрат, (,ез 
якого не можна відрегулювати ба
рабан нижньої секції. Правда, за
готовок на сьогодні досить, та чи 
буде з чим працювати завтра, ^г і 
вирішив проконтролювати, як слю
сарі ремонтують домкрат.

Лилась звичайна для перерви роз
мова. Про футбольні новини, про 
те, чи поступить Віталій до енерге
тичного технікуму, про скорин 
від’їзд молодих хлопців до лав 
Армії.

— Що робитимем, бригадире, ко
ли Шкурко I Корнієвськнй одні путь 
гімнастерки? — питає Ларіон Воз
няк.

— Не хвилюйся, Ларіоне. Хороші 
руки знайдуться. Днями одержав 
листа під Мишка Горбунова. Скоро 
демобілізується, просить залишити 
місце в бригаді. Він у пас тс Д® 
військової служби працював, робо
тящий хлопець.

Бригадир піднімається першим...

ПРО ЩО ХЛОПЦІ 
НЕ ГОВОРИЛИ

Минулого року бригада слюсарів- 
складальннків Володимира Семено
ва з Світловодського заводу мета- 
локонструкиій виявилась кращою. 
На честь комсомольського свята їй 
було присвоєно звання імені 
60-річчя ВЛКСМ.

В бригаді — шестеро. Микола Му- 
ліка — помічник бригадира, слюсар 
четвертого розряду, вже досвідче
ний робітник. Віталій Степаненко — 
групкомсорг бригади, переможець 
змагання на кращого по професії. 
Ларіон Возняк — недавній воїн, а 
сьогодні відмінний слюсар. Анато
лій Шкурко і Микола Корнісвський, 
що після школи прийшли на завод, 
вже мають по другому, розряду. 1 
бригадир-комуніст Володимир Се
менов. він же секретар цехової пар
тійної організації.

Вже стало звичним, що бригада 
виконує план на 130—140 процен
тів. Серед молодіжних колективів 
вона посідає перше місце.

«ВОЛОДИМИРЕ, 
ЙДЕШ ДОДОМУ?»

Так запитали хлопці 
склавши комбінезони і

— Ні, затримаюсь.
В нього ще є робота, 

раховуватн, що вже

бригадира, 
інструмент.

Треба під- 
зроблено в

цьому місяці, поговорити з майст
ром відносно заготовок. Сьогодні 
котрийсь з хлопців кинув під ноги 
відрізок кутника: гнутий. Примусив 
вирівняти. Ллє ж па це гається час. 
І, крім того, це вже не вперше. По
трібно попередити заготівників.

Потім — розмова в партбюро. 
Дві кращі комсомолки цеху — Ві
ра Сизова і Ліда Бойко вирішили 
подати заяви про вступ До партії. 
З ними ще раз зустрінеться секре
тар парторганізації.

...Хлопці з бригади розходяться. 
Десь там біля воріт Микола зустрі
неться з дружиною. В них ще баїа- 
то роботи вдома, та вдвох упораю
ться. Анатолій захищатиме честь 
цеху з волейбола, а Віталій піде 
на стадіон, бо саме на сьогодні 
призначено тренування, Ларіон же 
до самого вечора пропадатиме на 
морі. -

Попрацювали сьогодні добре. Та
ки зібрали по три стояка. Л на вер
стаках акуратними купками лежать 
заготовки. Вони чекають на хлоп
ців. Взавтра знову прийдуть сюди, 
засмаглі, міцно складені, одягнуть 
комбінезони і візьмуть в руки інст
румент. 1 знову бригадир скаже 
своїм хлопцям:

— Домовились: по три на брата. 
Щоб було, як і вчора.

Б. КУМАНСЬКИИ. 
наш власний кореспондент, 
м. Світ.човодськ.

І

І
І

РУКИ, В яких
ЖИВЕ ЛЮБОВ

Кошлате хмаровиння клубочнлось над полем. Дихалось 
легко. Пахло дощем. Машина вже під’їжджала до бурякової 
плантації, коли перші краплини впали па скло.

— Оце наш цукор. — показуючи рукою на зелене поле, що 
простяілось аж до лісосмуги. — сказав секретар партійної 
організації колгоспу Володимир Лісннчук. — А люди — ди
віться самі. Ось наші ланкові — комсомолка Рая Брижатюк і 
Оля Котик. Молоді, енергійні, завзяті...

Поки ми розмовляли з членами лапок, до краю поля набли
зився трактор. Тракторист розвернув агрегат і вже було ру
шив у зворотному напрямі, але тут ми відчайдушно замахали 
руками, даючи зрозуміти, що хочемо поговорити з ним.

— Ну, іцо ж, здрастуй, здрастуй, Василю Томчук.
Нас не треба знайомити. Адже вісімнадцять років тому ми 

навчалися з тобою в Долнпівській семирічній школі. Сиділи 
за однією партою. Потім дороги паші розійшлись, і оце аж 
тут, на буряковому полі, де. кажуть, на всю глибину роз
крився твій талант землелюба, трудівппка-творця. пересікли
ся знову.

Звичайно ж. зараз нам не до розмови про буряки, хоч. 
власне, я приїхав, щоб написати про тебе саме як про од
ного з кращих молодих механізаторів району.

Я дивлюсь на твоє засмагле, змужніле на степових вирах 
обличчя і не можу позбутись якогось дивного почуття. 
Я пам’ятаю тебе хлопчиком, таким, як і сам. А зараз ве
реді мною зріла людина з твердим поглядом і міцними ру
ками. А втім, що ж тут дивного?

За ці роки багато змінилось — як навколо нас, так і и нас 
самих. Хочеш, Василю, я нагадаю тобі один епізод з твого 
шкільного життя. Давай повернемося і тобою до панюго 
класу, сядемо за нашу парту і звідти подивимось на твоє 
поле.

Це трапилось на уроці історії. Здається, ми вивчали тоді 
походи царя Навуходоносора. Коли вчителька попросила те
бе розповісти про них, ти відповів, що не вивчив урок.

— Сідай — сказала вчителька. — Завтра прийдеш з ма
мою.

А вранці и побачив твою матір. Вона ввійшла до класу, 
поставила коло дверей сапу I вузлик, підійшла до столуч 
Вчителька розповіла їй про те, що тн не вивчив урок. Мані 
вислухала її й тихо сказала: «Ви пробачте мені; це я вин
на,-Ми зараз прориваємо буряки. Норми великі, а я хотіла, 
щоб швидше прорвати, і втяла його позавчора па цілий день. 
Поміг він мені добре, а вночі — спав не ворушачись. Уран
ці ледве розбудила до школи».

Лін уважно слухали її розмову. Нам потрібен був досвід, 
бо ніхто не міг гарантувати, що завтра його батьки не при
йдуть до вчительки з таким же візитом.

Це були давно. А зараз ми стоїмо з тобою в полі, ирні.іу- 
шено гуркоче трактор, клубочаться хмари, і я думаю про 
тебе.

Вас у сі.м’і було четверо. Ти — старший. Роки твого Ди
тинства видались нелегкі — повоеііні. Часто треба було по
єднувати навчання в школі з роботою, допомагати батькам 
идома чи в полі і ото, мабуть, ще тоді ввійшла в твої руки 
любов до праці, до землі. Може, хтось здивується: як не
любов у руках? Ти знавш напевно: у справжнього х.тіоорооа 
любов до землі і прані живе в руках

Зараз ти живеш буряковим полем. Разом з Миколою 
Мельником засіяв його, потім обробляй сходи... Тепер ти по
чуваєшся господарем, майстром на цьому полі. А прига
дуєш Василю, коли ти, закінчивши сім класів, пішов пра
цювати причіплювачем? Старші трактористи жартували, 
примушували шукати іскру, що нібито загубилась у трапі. 
Що ж, ти знайшов свою ісьру в житті. Подружився з таки
ми ж, як сам. молодими, заповзятими до роботи: Миколою 
Корчменннм, Миколою Мельником, Дмитром Поліщуком, 
Олександром Шереметовим. 1 став повноправним членом ме
ханізаторської сім’ї. Одне тебе непокоїло: приходять У 
бригаду молодші і в кожного середня освіта, а и тебе 
не було. Порадився з секретарем партійної організації 
В. М. Лісничуком I вирішив продовжити навчання у вечір
ній школі. Звичайно, було нелегко...

Вже й вечір опускається над полем. Трактор твій мовчить. 
А ми ніяк не наговоримося з тобою, Я зичу тобі успіхів, ба
жаю, щоб комсомольський вогник І надалі палав у твої 
очах.

ТУТ хлопчаки закидають свої вудки У 
воду Тихого або Великого океану. 

Тут майже постійно дмуть протягові віт
ри і взимку через перемети проїжджають 
лише бульдозери. Тут люди звикли ДО 
труднощів, і мужність тут — норма по
ведінки.

«Навкруги вода, а всередині біда...» — 
ось похмурі слова про старий Сахалін. 
Тепер цей острів називають комсомоль
ським.

У суворій боротьбі зі стихією мужнів 
сахалінський комсомол. Ось три епізоди 
цієї нелегкої боротьби.

САХАЛІНСЬКА СТАЛЬ
В Агнівській тайзі споконвічно хазяю

вав сахалінський ведмідь. Тільки дове
лось йому потіснитись. Взимку двадцять 
дев’ятого року перша окружна конферен
ція комсомолу вирішила: Агпівська тайга 
повинна стати валютним банком країни. 
Заклик сахалінського комсомолу—«При
їздіть па острів! Нам потрібні сміливі 
і відважні люди» — першими почули 
хабаровці. 100 хлопців з Гіриамур'я ста
ли першими робітниками нового Агнів- 
ського комсомольського лісокомбінату. 
За ними приїхали по путівках 
ВЛКСМ ще 1200 молодих людей освоюва
ти далеку «північну точку».

Зараз важко навіть уявити собі, шо 
пилки, сокири та коні — ие була вс,( 
техніка лісорубів. Кажуть, найміцнішнй 
камінь — кремінь. Напевне, кремінь роз
пався б при випробуванні, яке випало 
першобудівннкам.

Зима тридцятою року ніби вирішила 
зломити людей: безперервно мели заме
тілі, валив сніг. На вивозці лісу було 
700 коней, але працювали лише 250: ос
танні не витримали.

А люди, щоб нагодувати голодних ко
ней. розпороли матраци і віддали с||,о 
тваринам. Самі сиали на голих парах. В 
той час лютувала цинга, і місто Олек- 
сандрівськ прислало хлопцям кілька в°- 
лів, щоб у раціоні будівельників з'яви
лося м’ясо. Але комсомольці вирішили: 
полів не вбивати, використати замість 
внбракуваннх коней на вивозці лісу.

Ліс агнївських хлопців ішов за кордон. 
Іноземні судна стояли не біля причалу, 
а ча рейді. Згідно з умовою кожна заі'- 
ва хвилина простою іноземного судна 
сплачувалася золотом.

Іноземці могли одержати великий ба
риш на цих штрафах. Але комсомольці 
вирішній: ие віддамо жодної копійки. 
За чотири дні навантажили 2400 топи лі
су. Тоді на суднах не витримали темпу— 
надіслали представника: в|ц прохав 
хлопців «працювати повільніше».

Прийшла весна... М’яким став сніг. І

Вячеслав СОКУРЕНКО

А ти посміхаєшся І кажеш: Глгі„,т(1
— Що Ж, комсомольський вогник, звичайно, буду бери ти.

Але ж недавно я стан членом "«РгП-^ нЛрОдОВИИ,

член обласного літоб єднання.
Колгосп імені Шевченка 
Гайворонського району.

СИНІВСЬКЕ
Україно, ладонько моя, 
Непогасна, промениста зоре. 
Ти мій дім і ти моя сім’я. 
Ти моє багатство неозоре. 
Тн... А мимо — сотні поїздів!
Тн... /\ мимо — сотні пароплавів? 
Милі стюардеси — не судіть. 
Не сумуйте гомінкі вокзали.
Я сьогодні вдоспіта вставав, 
Відгострив натрудженого плуга, 
і хмеліла буйна голова. 
Як леміш гартований я слухав. 
Як виходив у недальній степ, 
Де ромашок марено врочисте, 
Де на стернях росами цвіте 
Веснами розхлюпане дипшетво. 
Там до світу за ченігн став, 
Та її не маю сили спочивати. 
Бо леміш у землю пророста. 
Бо орати — скільки ще оратш 
Скільки сіять, скільки ще косить... 
Не гудіть заклично пароплави. 
Мимо.
Мимо.
Мимо, поїзди —
У моїх очах пшениць заграви.
м. Світловодськ.

БАЛАДА ПРО МУЖНІСТЬ
от тоді хлопці в обірваних міських паль
тах, у кепках, обвитих кольоровими шар
фами, кинули лозунг: «Місяць — >,а 
службу промфінплану!» Вдень ліс вали
ли, а вночі, коли ‘на чорне сахалінське 
небо сходив місяць, брав морозець 1 
сковував дороги, хлопці його вивозили.

Не спали по кілька діб. Бувало, йде 
хлопець звичним шляхом поруч з возом, 
тримає в руках віжки і спить. 1 кінь іде 
звичним шляхом і теж дрімає на ходу.

Сталь гартують у вогні і воді. Сахалін
ська комсомольська сталь гартувалась У 
тайзі.

вчасно. Все йшло нормально. За бортом 
кружляли сопки, сірі кущі, назад повз 
шлях, схожий на смугу перешкод. У гли
бокому вибої машина забуксувала. Вис
кочили, налягли. Потім проїхали трохи 
і знову налягли. 1 так кілька разів.

Але руки, обвітрені, звиклі до вітру І 
морозу, обдирались до крові. Довелось 
піти за трактором. Йшла година, друга, 
третя...

А «вартові» все стояли на своєму пос
ту. Працювали. Та й хто з сахалінців 
зробив би інакше..''.

ЛЕГКА НАФТА

А це вже майже наші
Сахалінська нафта, зл твердженнями 

спеціалістів, відноситься до легких 
нафт. Але це за вагою. А взагалі, вона 
скоріше навіть важка.

...На дільницю Сазанку бригади їздять 
щодня. На зміну, зі зміни. А шлях ,,а 

північному, та 
тоді

дивно.
Все

Сахаліні, та ще 
ще па Сазанку 
поганий. Тож і ... „
бригада іноді запізниться, 
трапитись в дорозі.

на 
був 
не

дуже 
якщо 
може

Ось тому ні Ваня Епілогов, ні Олекса 
Синарнн. ні Руднк Бахтизов і не хвилю
валися спочатку, коли бригада Толі Чер- 
иишова не приїхала до початку зміни.

Як завжди гув бур, світився в темноті 
«ліхтар», долото на великій глибині дов
бало землю, щоб у відповідь бив фонтан 
чорної, довгожданної нафти.

Про цю історію можна розповідати 
високими словами. Наприклад, порівня
ти Вашо, Олексу і Рудика з вартовими, 
які не залишили свій пост, не пішли 
також, коли їхня зміна скінчилася. Хлоп
ці, звичайно, про себе так не думали. 
Просто дивилися за приладами, потім 
збиралися разом і говорили про звичайні 
дурниці. Як, мовляв. здорово було б 
полежати зараз на пляжі лс-нсбудь ” 
районі Сочі, погрітись і зіграти в шахи. 
Чи покатати в більярд. Потім вони зно
ву стояли біля приладів. Після цього 
змінили турбобур. Знову говорили, диви
лися з вишки і знову працювали.

Власне, хви початися за Толю і всіх 
його хлопців ие Доводилось. їх багато, 
вони разом, і єдине, що могло підвести 
— то це шлях. Хто його не знав!

Так воно і було. Чернищевці виїхали

ВІК ПЕРЕМІГ ОКЕАН
Великий океан. Ного назвали Тихим. 

Чому — рибалки про це не знають. Не 
знає і вертольотчик Володя Тарзанов. 
Але впевнений, що навіть Великий ПІД* 
владний ліОаГі»*.; ’ -<з пазу Володя вже 
довів це.

На рейді стояв океанський парьг.ла» 
«Новороссийск». Море штормило, роз
гойдувало судно, розлючено кидало в 
обшивку свинцеві хвилі. Навантажуван
ня вже закінчувалося. Буксир, ховаю
чись у водяних яругах, вів у море плаш
коут. Збоку, біля берега, стирчали ске
лі. Ніби тонка струна, лопнув стальний 
канат. А збоку — скелі, смерть. І на 
плашкоуті — тринадцять моряків.

Буксир гасав морем, шукаючи плаш
коут. В шторм полетіла морзянка.

Цей політ не передбачала ніяка інст
рукція. Навпаки, інструкція забороняла 
цей політ.

Та Володя Тарзанов піднявся в по
вітря.

Зверху океан здається сірою пустелею. 
Тільки зараз у пустелі — буря. Ось і 
плашкоут. Зараз його кине на каміння.

Володині пальці побіліли. Машина 
нижче. ІЦс нижче. Повисла драбинка над 
плашкоутом. Один моряк ухопився за 
неї. Тепер його потрібно перенести на бе
рег. Гуркотить гвинт над головою. Вер
толіт кидає пружним вітром. Ось берег. 
Тепер знову назад. 1 знову до берега, і 
так тринадцять разів.

1 нехай Великий океан рідко буває ти
хим. він псе одно підвладний людям...

* * *
Ось три історії, три епізоди з біографії 

сахалінського комсомолу. Тільки три.
Альберт ЛИХАНОВ. 

(АПН).

Всюди встиіаг Алла СІДЕЛЬН ИКОВ.Х: і на засіданні 
комітету комсомолу виступити, 1 взяти участь у вечорі 
кмітливих та пннахідливнх, і на спортивний майданчик 
завітати, де змагаються друзі по роботі. Та Цінують ї( 
не лише за активну участь н громадському житті Кіро
воградської взуттєвої фабрики. На підприємстві Алла 
одна і кращих виробничниць.

Фото Г. УДОВИЧЕНКА.
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СПОВІДЬ слово ВЧОРАШНІХ 
ДЕСЯТИКЛАСНИКІВ

ПЕРЕД
ДОРОГОЮ
ПРО ПІДСУМКИ АНКЕТИ 
«МОЛОДОГО КОМУНАРА>
*10 ЗАПИТАНЬ ВИПУСКНИКОВІ*.

Минуло півтора місяця від
тоді, як в одному з травне
вих номерів «Молодого ко- 
мунара» з’явилися «Дестггь 
запитань винус». ннкоьі». Ка
жучи відверто, анкета не за
лишила баіідужнмн школя
рів, Писали не тільки деся
тикласники. До редакції шо- 
для надходили десятки лис
тів від учнів 8— 9 класів, сту
дентів, молодих вярооинчнн- 
ків. «Коли я «тримав газету 
із айпитаннями випускни
кам, — пише Василь Помома- 
ренко з Оситняжки Ново- 
миртч родського району, — 
зразу ж став давати відпо
віді. На перші запитання 
відповідати було неї рудно, 
над останніми — довелося 
помізкувати. Ну, що, на
приклад, я можу сказані про 
щастя? Його не можна уяви
ти, вимріяти, його треба 
відчувати. А для того, щоб 
відчувати щастя — слід, ма
буть, бути завжди у вирі 
людських долей, турбот, ра
дощів і невдач, і хоч я нині 
учень — у мене є мов ма
леньке щастя, щастя мої о 
народження па землі Сон
ця, під зорями Добра...

Хто ти? — запитує .мене 
газета, і я відповідаю без 
вагання: людина. Мрію ста
ти морським офіцером. Ві
рю в здійснення своєї мрії, 
шкодую, що мій батько не 
міг бути матросом.

Мій ідеал — Фелікс £д- 
муидовіїч Дзержннськіїй, об
раз цього відважного чекіс
та надихає мене бути чес
ним, скромним, правдивим.

Не уявляю щастя без мо
ря. І, мабуть, тому найбіль
ше люблю астрономію, су
спільствознавство, фізику. 
Ці предмети.. .Гц- СЩЛИМСТіі 
ДруЩ допоможуть мені У 
майбутніх мандрівках.

Важкий труд моряка ** 
ось моя романтика».

Ми не випадково подали 
майже повністю лист Василя 
ІІономаренкц. Юначі мрії, 
настрої, сподівання примо
танії тотожні сотням наших 
читачів. Для прикладу візь
мемо лист Анатолія Кучс- 
репка з Копепковатої Ново- 
архангельського району. Від
повідь па кожне запитання 
випускник лає чітко, логіч
но, продумано. Так. проду
мано, бо, напевне, давно за
мислився хлопець вад свої
ми життєвими нутіїмн-доро- 
і ами.

«Моя улюблена мрія, — 
пише Анатолій, — стані 
трактористом, вирощувати 
хліб... Спасибі шкільному 
комсомолом, він привив ме
ні любов до землі... Ис 
уявляю життя без прані, без 
відданості рідному краєві... 
Щасливий, шо можу унаслі- 
дуватп професію батьків — 
стати чесним хлібоїюбом...»

Закохана у золотої раннє 
пшеничне море і Віра Іва- 
пенко з Рівної о ііовоукраїи- 
ського району, .вона збирає
ться стані агрономом, так, 
як і її ровесниця Люба 
Дмшрісва з Косівкн Олек
сандрійською району. Що 
ж, хай щастить вам. дівча
та, улюблена праця завжди 
приносить велике щастя.

До багатьох відповідей па 
анкету учні прикладають 
лист в. в яких розповідають 
про свої вдачі, радощі, три
воги. Написала такого .чиста 
і Ран Кармазіиа з села Нср- 
чу нового.

«Дорога редакціє!
Заповнивши анкету, я ви

рішила ноділникя з тобою 
МСТИм дуже важливим пи
танням. Ось п закінчила де
сятий. Аж не вірнться, йж 
страшнувато якось перед до

рогою... «До чого тн готова, 
КОМСОМОЛКО?» айіиргуе ме
не життя. «Я вимріяла сооі 
роботу» — відповідаю, 1 
червонію. Бо в наипіму селі 
до обраної, мною професії 
славляться упереджено. От, 
мовляв, провчилася десять 
літ, а 'збирається прйцюшітн 
ткалею! “Невже професія 
ткалі, муляра, доярки, ка- 
тсняро не почесна, не ко
рисна? Думаю, що скептики 
че майні, ііраиа гак говори
ти, Кожна праця и нашому 
суспільстві необхідна, ко
рисна. Не ссім же зразу піс
ля школи вчитися у вузах, 
технікумах, не всім бути 
лікарями, інженерами, ар
тистами... Мені подобається 
прана ткалі і я не сором
люся її».

Ми поділяємо думки Раїсн 
Кармазінаї, віримо в щи
рість її анкетних відповідей, 

«Лікар — це слово має ли
ше п’ять літер, але ж Який 
глибокий дміст має воно, — 
пише Лариса Лісковська з 
• Іугииіщ Пстрівського ірайо- 
ну. — Подавати першу до
помогу, робити людей житте- 
іадісніїмп. здоровими — то 
найбільше щастя на землі»,

Як бачимо, найбільше тур
бує ячсранініх десятикласни
ми вибір професії. І в ньо
му є своя закономірність, 
своя діалектика, реальність, 
шо пройшла в сьогодні че
рез дов.і лча виховної Ро
боти. Адже в кожній анкет! 
на ;іаіііпан;:іі «Твій ідеал?» 
юнаки і дівчата пишуть — 
Володимир Ілліч Ленін, Пав
ло Корча: і:, Фєлікс Едмуп- 
довпч Длержинський, Зоя 
Космодем’янська... Значить, 
посіяні вчителями зерна, 
проростають, щоб зпколоску- 
вати згодом щедрими нйр- 
жаямн трудових подвигів, 
людської краси, гідності.

Анкета ще раз ствердила 
думку про серйозність паню
го инпускшнса, про його 
уболівання за долю землі, 
із цвітіння травневих рай
ків. «Хай буде на землі одне 
щастя, — пише Іван Ковалі- 
шин з села Синьки Ульянов
ського району. — І тому ц 
збираюся вцвчіїтпси па 
юриста... Щоби відстоювати 
честь, правду, щоби каряці 
зло».

...Широка дорога випуск
ників, широка не тільки ви
бором професії, а й доброю 
триногою за друзів, за рідні 
куточки, де Вперше взято До 
Рік букваря,

В. ЮР’ЄВ.

—-------------------------- НАШ СУБОТНІЙ ПСІЬ ------------

І ЩЕДРИЙ КУХОЛЬ
Театра.її,п: афіші з леї ким сумом сповіщають про закінчення гастролей 

Армавірського драматичного театру ім. А. Б. Луначарськсго. Місяць колектив 
акторів з далекої Кубані був бажаним гостем любителів театрального мис
тецтва вашого міста іі області. За цей час армавірці показали глядачам 01 ви
ставу. І де б не виступали паші гості, всюди їх приймали но-.итілому тепло 
й радісно. Про це іі розпоііідае паш суботній гість — головний режисер Арма
вірського театру Альберт Васильович Бондаренко,

Завжди, коли ідеш у гості, охоп
лює почуття підвищеного настрою, 
радості: тебе чекають нові зустрічі, 
знайомства, небачені місця... І до 
цього настрою, як завше, приєднує
ться десь там, на самому денці, ні
кому не вислоелена тривога: а як 
будуть зустрічати? Чи зумієш викли
кати прихильність до себе, симпа
тії? Чи нобі знайомства перейдуть 
У дружбу на роки, чи визначаться 
лише строком гостювання?.. Почут
тя не нове, і нам, акторам, людям, 
чиє життя за язане не лише з рід
ним містом, а й з гастрольними 
поїздками по країні, воно відоме 
здавна.

До гастролей у Кіровограді ми 
готувалися з особливим хвилюван
ням. їхали у ваше місто вперше. 
’ знали, що кіровоградський гля
дач вихований на традиціях україн
ської класичної драматургії, на 
п’єсах Кропивницького і Карпенка- 
Карого, українських радянських 
драматургів — Корнійчука, Заруд- 
ного... А вимогливий театрал, як 
правило, примушує прискіпливіше 
переглядати свої здібності і мож
ливості. Більше всіх хвилювався 
заслужений артист РРФСР Г. С. Гра
дов, який народився і виріс у Кіро
воград*, чий мистецький шлях по
чинався на сцені театру ім. Кро- 
пивиицького 40 років тому. До зу
стрічі з містом своєї юносіі готу
валася й артистка М. Т. Серженко, 
яка багато років тому грала в Кі
ровоградському театрі російської 
драми. Тривожилися за свій успіх

молоді актори: Тетяна Баштанова, 
Олександр Калабухов, Юрій Доб
ронравов, Галина Угнівенко, Костян
тин Співак, Володимир Кузнецов.... 
Адже Армавір — Кіровоград для 
багатьох із них шлях першої гаст
рольної поїздки.

31 травня виставою «Солов'їна 
ніч» розпочалися наші гастролі на 
Кіровоградщині. Якби квіти, подаро
вані в той день виконавцям, розси
пати по сцені, вийшов би величез
ний килим, зітканий з тюльпанів, 
бузку, півоній, троянд, з теплоти і 
щирої пошани любителів театраль
ного /листецтва.

За час гастролей наш колектив 
показав 30 вечірніх, 5 денних вистав 
у місті і 26 — в районах області. 
Де б ми не були, нас приймали з 
радістю, як дорогих і довго очіку
ваних гостей, як давно знайомих 

друзів. Хіба можна забути теплу 
зустріч з хліборобами села Сусло
вого Компаніївського району? Дїв- 
чаїа в українських національних 
костюмах піднесли нам хліб-сіль на 
вишиваному рушнику. А над голо
вами зустрічаючих майоріло вели
ке гасло: «Дорогі армавірці, вітає
мо з святом відкриття Декади ук
раїнського мистецтва в Росії і по
чатком гастролей вашого театру на 
Кіровоградщині!» Після закінчення 
спектаклю колгоспники села наго
родили учасників вистави не лише 
гучними оплесками, букетами кві
тів, а й піднесли по кухлю запаш
ного молока. Так нас ще ніде не зу
стрічали — і, природно, цей зво

(7'9 Наша адреса і телефони
м, Кіровоград, аул. Луначарського, 36. 

Телефони: секретаріату — 29-33-55, відділу про 
паганди — 29-35-57, решти відділів — 29-33-55.

БК 0І7ОД Індекс 0И97.
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Позавчора п Кіровограді відкрито восьмий пліт туристіе-г.раєзнапців. 'Старим ко
муністам, комсомольським ‘активістам, педагогам експедиційні .загони рапортували 
про свого діяльність протягом минулого навчального року.

В перший день зльоту було проведено оглнд-конкурс па кращий похідний біпуйіг, 
кращий девіз експедиційної о загону. Юиі туристи Світловодська. Знам’янки, Олек
сандрії. ііовоукраїпкії, представпики інших районів області показали учасникам зльо
ту, членам жюрі свої матеріали, які попи зібрали під час туристських мандрівок.

А на другий день відбулися змагання з туристської техніки, орієнтування на міс
цевості, Кращі учасники .художньої самодіяльності, які були в складі експедиційних 
загонів, дали для юних туристів великий концерт.

Сьогодні ббласннй вліт юних туріїстіп-краезнавіїїв закінчує свою роботу.
На зні;мку: група туристів міста Кіровограда перед змаганнями з орієнту

вання на місцевості,
Фото X). ЛІ ВАШ НИКОВА.

• ФУТБОЛ

ТУР
СЮРПРИЗІВ

Наближається до німця перше коло 
чемпіонату країни серед команд другої 
групи класу «А», і дедалі стає гострішою 
боротьба за кожне очко, кожен тур під
носить нові сюрпризи. Яскравою ілю
страцією цього був позаминулий тур, 
коли більшість лідерів зазнали поразок

рушливий прийом залишиться о 
пам’яті назавжди.

Тепло приймали нас глядачі Боб- 
ринецького району. За «хороше об
слуговування трудящих» тут рай
ком партії вручив нам пам'ятний 
адрес і Грамоту. Приємні враження 
залишилися в артистів театру від 
зустрічей в Новоукраїнському, Но- 
во/лиргородському, Знам’янському 
районах.

Двічі нам щиро аплодували ро
бітники заводу «Червона зірка». 
В обідні перерви ми показували 
машинобудівникам уривки з вистав, 
розповідали про наш театр, його 
колектив, запрошували на наші 
спектаклі. Група акторів була в гос
тях у воїнів Кіровоградського гар
нізону.

В Кіровоград армавірці привезли 
десять вистав: дві з світової класи
ки — «Останні» М. Горького та 
«Пані-міністерша» Б. Нушича, реш
та — п’сси радянських драматургів. 
Ми вибрали для гастролей краще 
з нашого репертуару. Та закінчую
ться гастролі, а враження таке, ніби 
ми не все показали, що в запасі 
найкращі драми, комедії, і ми обо
в'язково повинні зустрітися з кіро- 
воградцями. Ще більше міцніє це 
почуття під впливом звісток з Ар
мавіру. Зі справжнім мистецьким 
тріумфом там закінчують свої гаст
ролі кропивничани.

Віриться, дружба, яка Зав’язалася 
між глядачами .Кіровограда і Арма
віра, не закінчиться 29 червня. І на
дія ця має міцну основу. В нашому 
краї, де більшість населення — ук
раїнці, завжди широко відчинені 
двері для кропивничан. Щирі оп
лески, квіти садів і степів, що 
незмінно супроводжували наші Ви
ступи на Кіровоградщині, радість 
зустрічей, лай сприймаємо як запро
шення на майбутнє.

Л. БОНДАРЕНКО, 
ГОЛОВНИЙ режисер Лрмйвір- 
сьного театру ім. А. В. Лупа- 
чараїкоги.

«МОЛОДІВ К0ММУНЛР» — орган К пробоїна ДСйОГО 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова обласного .управління 
по пресі, м. Кіровоград, ву.т. Гліпкії. 2-
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від аутсайдерів. В останньому турі деякі 
провідні команди зустрічалися між со
бою і в основному розійшлися мирно. 
Так, «Металіст» і «Металург» зіграли 2:2, 
«Суднобудівник» і ниіоські армійці — 1:1, 
«Карпати» і «Кривбас» — 2:2. Сильна
сімферопольська команда прогрела 
(0:2) «Буковині», кіровоградське «Зірка» 
зазнала поразки (0:1) від вінницького 
-«Локомотива».

А ось як закінчилися матчі між іншими 
командами третьої підгрупи другої групи кля* 
су «А»; «Шахтар» — «Будівельник» — 
«Хімік» - »Дніпро» - 0:0, СКА (Одеса) •*» 
«АЬтом'обіліс?» — 1:0, «Локомотив» (Херсон)™' 
• Десна» — 4:0, «Авангард» — СКА (Львів) 
3:0, «Азовець» — «Динамо» 3:1,

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

НЕДІЛЯ, 29 червня. Перша 
програма. 9.00 — Гімнастика 
для всіх. (М). 9.30 — Для шко
лярів. «Будильник», (М). 9.45— 
Новини. (М). 10.00 —’«Музвіший 
кіоск». (М). Ю.зо — Для школя
рів. Концерт артистів Ленін
градського театру ляльок. (Ле
нінград). 11.05 — «TEK-G9». (К). 
J1.15 — Для дітей. Телефільм. 
(К). 12.30 — Мальовнича Украї
на. «Високий замок». Кінова
рне. (Львів). 13.00 — .«Сільська 
година». (М). 1-1.00 — Для вої- 
нів Радянської Армії і Флоту. 
(Дніпропетровськ). 14.30 — Про
грама кольорового телебачення.
1. Г. Прієде. “«Троянський 
кінь». Прем’єра телеспектаклю.
2, Концерт. (М). 10.00 — «Тобі, 
юність». Бал випускників серед
ніх шкіл. (М). 17.00 — Інфор-, 
маційпа програма «Час». '(М). 
J7.30 — Програма кольорового 
тслебппсіїїія. «Клуб. кІноизпд- 
рівпиків». (М). 18.30 — В-ефірі 
«Молодість». Сьогодні — День 
радянської молоді. (М), 19.15 — 
,«Л ви, товаришу...» Прем’єре 
телеспектаклю. Частина перша. 
(М), 20.15 — «Європа; події, 
країни, проблеми». (М). 21.00 — 
«А ви, товаришу...» Телеспек
такль. Частина друга. (М). 
22.00 — Фестиваль лсі.радіюї 
пісні «Золотий Орфей». (Бол
гарія).

ПОНЕДІЛОК, 30 'іервпя. rfep- 
ніа програма. 11.00 — Тслсвісті. 
(К). І і .10 — «Голос». Телефільм. 
(К). Ю.ЗО — республіканськії 
школа юних математиків. (К). 
I7MJ0 — Новвцп, (Mb 17-15 — 
Наші репортажі. (Кіровоград). 
17)30 — «Маршрутами п'яіирін- 
ипБ. (К-оліііііііірад). 18.00 — Тс- 
ЛС#ТІСТІ. (К). 18.20 — Нюеїінп
>орде — трудівник*. «Зіічарийіі- 
іпій степом». (Дніпропетровськ). 
і8йо — «Па лапах 'діщюнйх*. 
(Кіровоград).. IV.25 — Оголопіеч- 
іія. ІКІрОвоІрд-д). 19.30 - Дні 
к^тьтури Польської Народної 
Республіки в СРСР. «Ставка 
бірьшо, «ііж життя». Художній 
фільм, І cfcpin. (М)..20.30 — Ін
формаційна проірами ‘«.Час», 
(М), >?1.15 — 'Вистава /ІрмаЬір- 
сьКоГо лрам.тЛі’їЛОГО ТС4Ц1У 
ім. Лущніареїжогл. Г.' МдГвдні. 
wFBili дшї;і МнЛіз». (Кіроно- 
гф«д).

Друга ирокрама. М.-І9 — :Ку.'п>- 
тура Слова, (її). 79.09 — тГіісіїі 
біііої чайки». (Olicta). 21.15 — 
М. Погоді». «Чорнлрка». ГІрс- 
мУрп тслсснслтаклго. (Годаь- 
ніій). 22,45 — .«На музичній .хпя- 
лф, (М). ЄЗ.1’5 — Пойпіпк Ко
ментар. (М).

ВІВТОРОК, 1 липня. Перша 
програма. 10.00 — Новини. (М)м 
10.15 — Для дітей. «Приходь, 
казко». (М). 10.45 — Для школя
рів. Концерт хореографічного 
ансамблю -.Шкільні роки». (М). 
і 1.45 — Для Дітей. ХудожпіП 
фільм «Снігова королева». СКі« 
.ровогр.зд), 14.15 — Передача, 
‘присвячена 60-річчю Лспіноьпої 
Комуністичної Спілки Моделі 
України. (К). -20.40 — Програма 

•кольорового телебачення. їіем« 
ціорат СРСР з футбола. *Дкі 
Ядмо» (М) — «Динамо» (К); 
В перерві — тслсвісті. (К). 21!ІЬ 
— Інформаційна ‘ирограМа 
.«Час». (М). 21.45 — Клуб «Ом« 
нознторів. (К). .22.45 — ТцоЬч.нй 
вечір Московського театру, 
їм. О. С. Пушкіна, (К).

Друга програма. 11.45 — ,-Для 
школярів. «Діла піонерські» <• 
(М). ,12.15 ~ Для Ції.оляріВ-.Иа 
арнз клубу «Золотий м’-я'І*« 
Всесоюзний турнір баснст6ол|с-. 
тів. (М). J3.65 — Тслввісгі. -(К),

ПОКАЗУЄ МИКОЛА)®

НЕДІЛЯ, 29 червня. И.00 --- 
Гімнастика ллтг дітей. -(М)л9.І-і 
—-1100111111. (М). 9.30 - іДУ/КМЬ, 
ник». (М). 10.00 — «Музичний
■Кіоск*. (М), 10.30 — Конігсрс
артистів Леїііпгродсьіфіо те.афу 
люльок. (Ленінград).
Теленарис »Імені Леніни». -І2-ІО
— -Телефільм Д-тя .-дітей. (К).і 
12.30 — .«Камертон добррко на? 
строю». (Донецьк). ш.ОО -? 
«Сільська година». (М).-14-.00 
Д#гя воїнія Радянської Армії • 
Флоту. (ДнінроігетіювсЬк). І4'.ЗЦ
— Гірщ-рама кольорового толе-
бачення. 1. Г. ^Іріеде. '«Трави« 
сііКиП кіпь». Телеспектакль. ‘2, 
•Концерт. (М). ьС.іїО — «Ті^Гі І, 
юністьі». (М). 17.00 - Пімяфа- 
м.з «’-Іас». (М). 17.30 — -І4₽о«
г.рама кольбрового тблсбачопАя, 
хЗСлуб кіпомап'дрівпчк'в». (М),
Ні.ао — іСьогоДііі -- День фа- 
дянської молоді. (М). 1!):І5
«А ви, тпварійиу.-.». ДслсСіфК“ 
тдкль. Частина нерціа. /м), 
20.15 — «Європа: події, щкіїни, 
проблеми». (М). 21:00 — *А ви, 
тюшфпіи у...» •Телес гщк та кл ь,
Г'іаетнпа друпа. (.4). 22!00 —•
Фестиваль естрадної пісні .«Зо» 
«іотіїй Орфей». (Болгарія),

Редактбр В. ПОГРІБНИЙ.
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