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Сьогодні 14 січня 1978 року. Звичай
ний субоїній день. Але для 135 тисяч 
комсомольців Кіровоградщини він особ
ливий. Сьогодні в урочистий зал внесуть 
прапор твоєї обласної комсомольської 
організації. Встань, ровеснику, бо пра
пор цей з когорти червоних прапорів, 
які завжди маяли попереду, з якими ко
муністи і комсомольці, всі радянські лю
ди йшли на ратний і трудовий подвиг, ви
ходили на святкові демонстрації і на ко
муністичні суботники. Прапор комсо
мольської організації — це біографія 
теоїх дідів та батьків, це твоя причет
ність до Всесоюзної Комуністичної Спіл
ки Молоді, котра поклялася бути вірною 
справі великого Леніна. І звершеннями 
молодих гордяться батьки наші — кому
ністи.

Сьогодні кожен із нас, кожен із заго
ну комсомоли Кіровоградщини, звітує 
перед собою і перед товаришами про 
свої комсомольські справи. Про те, як 
жив і працював, чим зустрів 60-річчя Ве
ликого Жоптчя.

Кращих із кращих відзначила Батьків
щина. Напередодні Новою року Указом 
Президії Верховної Ради СРСР Валенти
ну Боровик з колгоспу імені Леніна Но- 
воархангельського району, Віктора Ми- 
копенка з колгоспу «Перше травня» 
Петрівського району і Миколу Самодіна 
з колгоспу імені Свердлова Олександ- 
оівського району нагоооджено орденом 
Трудового Червоного Прапора. За доб
лесний труд у році ювілейному.

У рік 60-річчя Жовтня, рік прийняття 
нової Конституції СРСР юнаки і дівчата 
орденоносної Кіровоградщини змагали
ся за право підписати Рапорт ЦК КПРС. 
Це почесне право завоювали 7,5 тисячі 
комсомольців. Вагомими трудовими да
рунками зустрічають обласну комсо
мольську конференцію юнаки і дівчата, 
слово яких ніколи не розходиться з ді
лом, ті, хто славить ім’я своє ударними 
комсомольськими справами. ' Серед 
них — переможці соціалістичного зма
гання минулого року: хлопці з колони 
Знам’янського локомотивного депо (ке
рівник С. Пугачов), бригада плавильників 
Світловодського заводу чистих металів 
(бригадир М. Петров, групкомсорг В. Та- 
таренко), бригада різальників металу 
ковальсько-пресового цеху заводу «Чер
вона зірка» (бригадир Л. Артеменко, 
групкомсорг Г. Кушнірова) та інші.

Свяшені імена: Батьківщина, Партія, 
Комсомол. Значущі своєю глибокою та 
близькою суттю, значущі своїми звер
шеннями і пориваннями. Нам, молодим, 
Батьківщина, Партія довірили своє май
бутнє. Комсомольці сімдесятих почина
ють його сьогодні. Своєю працею, свої
ми переконаннями, своїм розумінням 
обов’язку, своєю відповідальністю перед 
минулим і майбутнім.

Ми говоритимемо сьогодні про наші 
справи. Про те, чи все ми робимо для 
того, щоб труд наш був високопродук
тивним і ефективним, чи завжди йдемо 
ми в лавах перших, чи стаємо за приклад 
іншим. XXV з’їзд КПРС накреслив перед 
радянським народом ясні й радісні пер
спективи. Почався третій рік десятої 
п ятирічки. Наші плани на рік 1978-й — 
то гідна зустріч XXIII з’їзду комсомолу 
України і XVIII з'їзду ВЛКС/А, наш удар
ний трудовий Рапорт 60-річчю Всесоюз
ної Ленінської Комуністичної Спілки 
Молоді.

У кожного покоління своя прикмета 
часу. Ми живемо й за тих, хто не повер
нувся з війни. Ми будуємо комуністичне 
суспільство, про яке мріяли юнаки і дів
чата будьонівках у далекі 20-ті роки. 
Тримаймо високо й гордо червоний пра
пор нашої обласної комсомольської ор
ганізації! Будьмо гідними їхньої пам'яті 
і їхніх мрій, ровеснику, комсомольцю 
сімдесятих!

ЗА КОМСОРГА!
Фото В. КОВПАКА.

В ТРУДІ ЗДОБУТА ЧЕСТЬ ^КОНФЕРЕНЦІЇ

"ЖГ ЯВИ. шановний читачу, зовсім не- 
“ звичну для тебе картину: у великому 
залі, обважнілому від громіздких скульп
тур і незграбних чорних меблів, засідає 
IV Державна дума України. «Влада» ви
блискує перстнямп та прикрасами старого 
золота, рідкісних каменів, яким ціпи не 
складеш. 76 членів об'єднує дума. І серед 
них — 47 поміщиків, 2 епіскопи, 10 попів. 
З купці-домовласники, 6 осіб вільних про
фесій, 6 волосних старшин і... 2 робітники. 
Сумне предстаспицтво — чи не так?

А тепер, юний друже, завітаймо на XX об
ласну комсомольську конференцію — ви
щий місцевий керівний орган обласної орга
нізації. Майже 700 делегатів представляють 
всі міські і районні комсомольські організа
ції. всі категорії і групи молоді. Ці люди 
удостоєні такої честі за свою ударну працю, 
за відмінне навчання, активну участь у гро
мадській роботі. Робітничу молодь — серце 
нашої Спілки, його цементуючу силу пред
ставляє 147 кращих із кращих молодих ви
робничників — комсомольців найрізноманіт
ніших галузей промисловості, будівництва, 
транспорту і т. п. Серед них — правофлан
гові п’ятирічки — бригадир комсомольсько- 
молодіжної бригади різників металу «Чер

воної зірки» Леонід Артеменко, плавильник 
Світловодського заводу чистих металів Ми
кела Петров — бригада, яку він очолює, 
сьогодні працює в рахунок лютого 1979 ро
ку — та багато інших.

А хіба за умов класової нерівності, експлуатації 
і гноблення людини людиною змогли б на такому 
форумі представляти сільську молодь рядові тва
ринники і а механізатори? Кавалер орденів Жовт
невої Революції і Трудового Червоного Прапора 
трактористка колгоспу імені Суворова Устинів- 
ського району Ніна Васильева, доярка колгоспу 
«Росія» Голоканівського району Ніна П’япнчук.. 
Н;шу хліборобську славу представляє Віктор Мн- 
когенко — кращий молодий комбайнер області, 
який тооік своїм «Золотим «Колосом» намолотив 
14 Е00 центнерів «золотого» зерна

Тобі, ровеснику, мабуть, буде цікаво й те. то 
наймолодша серед делегатів — Світлана Сухаїнь- 
ка — носімнкласниця ГолованівськоТ середньої 
школи № 1, іцо кожний другий з делегатів має 
вищу або незакінчсііу вищу освіту. Всі. крім 
школярів, мають дипломи спеціаліста або атеста
ти зрілості.

Серед делегатів — 53 депутати Верховної 
Ради УРСР, обласної, міських і районних 
Рад народних депутатів...

Квітнуть обличчя учасників конференції у 
сяйві урядових нагород. За доблесну працю 
ті пагоооди — і ветеранам, і молодим. За 
партією Леніна пліч-о-пліч же йти нам до 
світлих вершин комунізму!

ПЕРШІ УДАРНО
ТИЖНІ

Спільна справа єднає 
колективи Кіровоградсько
го заводу тракторних гід
роагрегатів і харківських 
тракторобудівників. Нова 
техніка, вирішили вони ще 
на початку п’ятирічки, по
винна виходити тільки з 
державним Знаком якості. 
В патріотичному поході 
множать кращі трудові 
традиції молоді робітни
ки. Комсомольсько-моло
діжна бригада дільниці 
платину цеху № 2 Кірово
градського заводу трак- 
тооних гідроагрегатів, де 
бригадиром Володимир 
Бадов, групкомсоргом Лю
бов Васильєва, всі деталі 
насосів тоактора Т-150 ви
пускає лише відмінної 
якості.

Цей колектив нещодав
но виступив з ініціативою 
«XVII! з’їздові ВЛКСМ — 
вісімнадцять ударних тиж
нів?» Напередодні облас
ної комсомольсько" кон
ференції бригада В. Бадо- 
вт закінчила трудову вах
ту перших двох тижнів. За 
цей час колектив вигото
вив понад план 590 комп
лектів деталей тракторних 
насосів. Усі комплекти 
прийнято з першого 
пред’явлення.

ГРУПКОМСОРГ— 
КРАЩА ДОЯРКА
Новий комсомольсько- 

молодіжний колектив сгво- 
рено на молочнотовар
ному комплексі кол
госпу «Ленінським шля
хом» Олександрійського 
району. Своїм групком
соргом дівчата обрали 
Людмилу Новак — нращу 
доярку господарства.

Високі рубежі намітив 
колектив. По 3 тисячі кіло
грамів мопока від кожної 
закріпленої корови зобо
в’язалися одержати дівча-* 
та до 29 жовтня — ювілею 
Ленінського комсомолу, < 
до відкриття XVIII з’їзду 
ВЛКСМ — по 1200. В ці дні 
вони прагнуть не допусти-* 
ти зменшення надоїв в 
умозах зимового утриман
ня тварин.

ВЕЧІР 
ПІДШЕФНИХ 

Нещодавно у восьмиріч
ній школі № 12 м. Кірово
града відбувся вечір тру
дової слави, організова
ний вожатими-виробнич- 
никами, робітниками міс
цевої панчішної фабрики. 
На ньому виступила пере
дова робітниця підприєм
ства Л. В. Залевська. Вона 
розповіла учням про свій 
життєвий шлях, про ударні 
будні своєї п’ятирічки 
(трирічний план виконала 
за два роки).

Цю зустріч було присвя
чено 60-річчю Ленінсько
го комсомолу.
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ГОРДІСТЬ
НАША
1 СЛАВА

Робітник Олександрійського елек
тромеханічного заводу Олександр 
Фоменко — переможець республі
канського конкурсу молодих токарів.

Успішно стартувала обласна 
молодіжна експедиція «По
шук — 60 комсомольських літ», 
присвячена 60-річчю ВЛКСМ.

Тисячі молодих аматорів сце
ни взяли активну участь у пер
шому Всесоюзному фестивалі 
самодіяльної художньої твор
чості трудящих.

Є ІНТЕРВ’Ю «мк»

- 14 січня 1018 року
ВЛКСМ-60

Хліб — візитна 
картка орденонос
ної Кіровоградщи
ни. Торік область 
продала його дер
жаві" 1 млн. 400 
тис. тонн, з них 
900 тис. тонн — 
комсомольські.

30 тисяч юнаків і дівчат пра
цюють у сільському господар
стві, 17 тисяч з них — комсо
мольці.

Наше слово до тебе, делегате XX обласної комсо
мольської конференції. Сьогодні ти обговорюватимеш 
роботу обласної організації, прагнутимеш разом з 
усіма чітко визначити місце свого осередку і своє 
особисте в третьому, вирішальному році десятої 
п’ятирічки, році 60-літнього ювілею нашої молодіж
ної спілки, звітуватимеш перед партією, звірятимеш 
свій крок по комуністах. Твій погляд спрямований у 
зоряне майбуття, і воно бачиться в сяйві нової Кон
ституції радісним, щасливим.

Тобі (та й, певно, всім читачам] буде цікаво пере
горнути кілька сторінок історії комсомолі! Кірово
градщини, довідатись про перших делегатів комсо
молу, тих, що згодом, ставши комуністами, відстою
вали Радянську владу, будували новий, соціалістич
ний світ.

Хвилюючою подією в житті юнаків 
і дівчат був обласний кінний агітпохід 
«Вершники революції», присвячений 
60-річчю Великого Жовтня.

У 1200 гуртках і семінарах комсо 
мольської політосвіти, в школах еко
номічних знань і загальноосвітніх на
вчається майже 90 тисяч молодих ви
робничників.

Майже 500 клубів інтернаціональ
ної дружби активно діють у містах і 
селах Кіровоградщини. Особливо ве
лика популярність міжнародного клу
бу молодих механізаторів «Кірово
град — Толбухін».

Перший наставник молоді 'Кірово
градщини — двічі Герой Соціалістич
ної Праці, знатний механізатор країни 
О. В. ГІТДЛОВ.

«Малим БДМом» називає молодь 
Кіровоградщини обласну ударну бу
дову Долинська — Помічна.

300 комсомольсько-молодіжних ко
лективів усіх галузей народного гос
подарства, 15 тисяч молодих вироб
ничників рапортували про виконання 
планів двох років п’ятирічки ще на
передодні 60-річчя Великого Жовтня.
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Понад 17 тисяч юнаків і дівчат уча
ться сьогодні у вузах і середніх спе
ціальних навчальних закладах області.

• ІНТЕРВ’Ю «МК» • ІНТЕРВ’Ю «МК»

ПЕРШІ
ЕЛЕГАТИ

Першу Єлисаветградську 
повітову конференцію 
комсомолу було скликано 
20 серпня 1920 року. Тоді 
в повіті налічувалось 
близько 20 комсомоль
ських осередків.

* * «

Перша губернська конфе
ренція відбулася в Мико
лаєві 1921 року (Єлисавет- 
град тоді входив до скла
ду Миколаївської губер
нії).

Зі спогадів Л. Зефірової, 
члена КПРС з 1920 року, 
однієї з перших комсомо
лок Кіровоградщини, де
легата І губернської ком
сомольської конференції:

ТАК

ролоградщини складалася 
з ЗО райкомів і 2 міськко
мів ЛКСМУ, об’єднувала 
2945 первинних комсо
мольських організацій, у 
яких налічувалось 64 757 
членів і кандидатів у чле
ни ВЛКСМ.

Є. А. Співаковська очо
лювала Бобринецький рай
ком комсомолу в 1929— 
1932 роках, вона — деле
гат кількох повітових кон
ференцій.

Друкуємо кілька юядків 
її спогадів.

ЗА ЗВІТНИЙ
ПЕРІОД...

Людина праці. Людина колективу. 
Така думка у Василя МАКСИЛЩО- 
ВА, електрослюсаря Гайворонського 
тепловозоремонтного заводу:

— Якби мене спитали, чий приклад 
я хотів би наслідувані, я без вагання 
відповів би: приклад Корчагіна. Мат
росова, Гагаріна. А ще — приклад 
групкомсорга нашого комсомольсько- 
молодіжного колективу електроапа- 
ратної дільниці Олександра Полино
ва. Пі, подвигу він ще не здійснив. 
Але, впевнений, такі, як Сашко, гото
ві до нього завжди Якщо конкретно, 
то групкомсорг — приклад для мене 
в усьому. Хочу, щоб мене поважали 
так, як Сашка.

Сам він з робітника вийшов у май
стри. Коли ще працював елсктрослю- 
сірсм, завжди був у числі ударників, 
працею відстоював честь колективу 
Став майстром — знов же про колек
тив дбає. На районній комсомольській 
конференції від нашого імені Олек
сандр Поляков виступив з ініціати
вою «Заступимо на ударну вахту на 
честь XVIII з’їзду ВЛКСМ і 60-річчя 
Ленінського комсомолу!» І як майстер

КОМСОРГ
СУЧАСНИЙ — 
ЯКИЙ ВІН?
допоміг бригаді визначити конкретні 
економічні рубежі почину.

Вболіває чаш групкомсорг за спіль
ну справу передусім. Коли потрібно, 
ю стає поруч нас і працює, не обме
жується тільки керівними вказівками. 
В трудовому колективі така риса 
непомітною, звичайно, не залишається.

Поважають Сашка ще її за те, що 
труднощів не уникає. Іноді думаю: 
«Як йому вдається всюди встигати і 
не завалити жодної справи?» Один із 
кращих майстрів заводу, відповідаль
ний за політнавчаиня комсомольців і 
молоді — в складі комітету комсомо
лу заводу, член парткому і студент 
2-го курсу КІСМу— І ніколи не по
скаржиться, що йому нелегко.

Якось па всіх вистачає Сашка Ме
ні він допоміг підготуватися до 
вступу в комсомол. Хочу бути таким, 
як наш групкомсорг.

Людина цікава. Вважає Василь 
ГЛУЩЕНКО, механізатор колгоспу 
«Дружба» Новоукраїнського району;

— Нам пощастило із секрета
рем комсомольської організації. 
Олександр Вергун, наш ватажок, — 
і справді людина цікавю. Поруч нього 
просто неможливо нудьгувати. Вміє 
Олександр захопи ги чи то колекціону
ванням книг, чи то спортом, чи то 
просто переглядом цікавої кінокарти
ни. До речі, серед молодих механіза
торів господарства чимало спортсме- 
нів-розрядників. Волейбол, футбол, 
кульова стрільба, гирьовий спорт — 
тс улюблені види спорту Олександра 
і кожного з нас. А ще секретар комі
тету комсомолу чудово грає на всіх 
музичних інструментах. А ще днює і 
кочує в школі як громадський вихо
ватель. У нього безліч захоплень і ма
ло вільного часу. Друзів—теж безліч.

Таким і повинен бути комсомоль
ський ватажок.

ПОЧИНАЛОСЬ
«На першу губернську 

нас, делегатів, їхало чо
ловік 10—12. Нині прига
дую лише окремих — На
умова, Мінського, Карець- 
ку, Плавського, Степанова, 
Сєроза, Шкляра.

Разом з мандатами ми 
одержали по великій 
грудці цукру-рафінаду 
(приблизно з кілограм).

Голодний був час, та 
якось не думалося про це. 
Вірили, що буде згодом і 
хліб, і все інше.

Отримавши провізію, ми 
попрямували на вокзал. 
Там було стільки народу, 
що здавалося: все насе
лення країни вирушило в 
подорож залізницею. 
Пред’явили мандати. По
діяло. Нам дісталися міс
ця у вагоні четвертого 
класу (купе з полицями в 
три поверхи). Доїхали до 
Знам'янки. Зупинилися. 
Далі їхати не можна. На 
залізниці діє банда зеле- 
нівців. Зупиняють поїзди, 
грабують усіх, убивають 
комуністів. Запропонува
ли нам їхати в об’їзд — 
через Вознесенськ. Ми 
погодились.

Добиралися довго. Про
стоювали в дорозі по 
10—12 годин далеко від 
станцій. Хлопці забігали в 
села і міняли цукор на 
картоплю, кавуни. Почува
ли себе ситими, задоволе
ними і були цілком щас
ливі.

Ось із таким «комфор
том» їхали в ті часи на 
конференцію комсомоль
ські делегати...»

* * *
Довоєнна обласна ком

сомольська конференція 
відбулася 1939 року. На 
час її скликання обласна 
комсомольська організа
ція налічувала у своїх ла
вах 31 884 чоловік.

• • »
II Кіровоградська облас

на комсомольська конфе
ренція відбулася 22—23 
вересня 1940 року. На неї 
було обрано 215 делега
тів. Були присутні на ній 
199 чоловік.

На час скликання II об
ласної конференції ком
сомольська організація Кі-

«...Комсомольська брига
да на чолі із заворгвідді- 
лом райкому ЛКСМУ Сав- 
ченком.. шукаючи схова
ного куркулями хліба в 
селі Братському, знайшла 
в стіні хати зброю — об
різи, а в селі Відрадній 
Долині комсомолець
І. Жовтян виявив у одно
го куркуля дві гвинтівки, 
чотири гранати і шаблю».

Такою була робота, про 
яку згодом на повітовій 
конференції скажуть про
сто, без прикрас: «За 
звітний період комсомоль
цями Бобринецького ра
йону усуспільнено сіль
ськогосподарського інвен
таря.., заготовлено хліба.., 
загітовано до вступу в 
колгосп...» А в кінці: «В 
боротьбі за перехід від 
одноосібного господарю
вання до суцільної колек
тивізації від рук куркулів 
загинули: член ВЛКСМ Ан
тонов, член ВЛКСМ Кри-
иоручко...»

Будні колективізації. Па
ла ятаймо про них у цей 
радісний січневий день.

III обласна (перша піс
лявоєнна) комсомольська 
конференція відбулася 
21—28 жовтня 1946 року. 
Склад конференції — 300 
чоловік.

На час її скликання 
36 227 членів ВЛКСМ уві
ходили до 2787 первинних 
організацій.

Сьогодні ти своєю учас- 
тю в XX обласній ком
сомольській конференції 
вписав ще одну сторінку 
до славної історії комсо
молу нашої області. Знай, 

час’ ’ комсомолець 
2017 року з такою ж ціка
вістю прагнутиме дізна- 

ч.им жила молодь у 
60-м рік Ленінського ком
сомолу. Пам’ятай, що й 
в«Д тебе залежить, якою 
ОУТИ СТОРІНЦІ ІСТОрії, КОТ
РУ ми .творимо сьогодні. 
ЬУДЬ гідним пам’яті пер- , 
Ших КОМСОМОЛЬЦІВ, З ЧЄС- г* 
тю пронеси в житті висо
ке звання делегата ком
сомольської конференції) 
рівняйся в житті на кому
ністів.



14 сїчгяяг 1878 року
■ У ДРУГОМУ класі Василів- 
I * ської середньої школи 
І писали твір. Напружено пуль- 
I сували думки. Бо тема не з 

легких: «Ким я хочу бути і 
І чому?» Оте «чому?» не одно- 
I го учня просто загнало в ту- 
I пик.

А наступного дня в класі 
обговорювали твори. Кожен 

І захищав вистраждане вчора 
І «чому?».

...Отак з другого класу ми по-
I чикаємо профорієнтаційну роботу
І серед учнів, яка триває до тогоІ дня, коли випускник школи вибе

ре собі роботу за смаком. Здійс-
■ ждеться розроблений з допомо- 
I юю райкому комсомолу шкільний-21 план профорієнтації молоді.

і після школи юнак чи дівчина І не виходить з-під нашого контро-
■ лю. Діємо знову ж гаки спільно: 
І батьки, школа, наставники, ком

сомол. І в цьому складному про
цесі формування нової людини

І важко розмежувати ідейне загар
тування, трудове й моральнеІ виховання. Наведу кілька прикла-

■ дів. Наставник колюспу «Комін-
■ терн» М. Т. Ніколенко не одного І юнака видів у люди. У колишніх

ного учнів тепер свої підшефні.В Несподівано захворів Дї. Г. Ні ко
лонко. Чотирнадцять юнаків на

■ чолі з групкомсоргом Сашком
І Почкаєм понад місяць не тільки

виконували роботу за свого стар
шого товариша, а й повністю збе-

■ реглн йому заробітну плату. А го
ловне — людина і в лікарні не по-

■ чувала себе самотньою, вона була
■ в колективі, так само появлялося 

в табелі її прізвище...
І Отже, той справді помиляється.І хто вважає, що трудове вихован

ня можна покласти на якусь аб-
■ солютно окрему полицю. Бачите,
■ як у молодіжному колективі во

діїв автомобілів юнаки не тільки
■ набувають фахової майстерності— 

вони міцніють морально, звіють 
політично, у них розвиваютьсяІ кращі риси радянської людини.

Нині в районі чимало мо- 
I лоді із середньою спеціаль-
■ ною та вищою освітою. Не 
І будеш же ти підходити до

кожної групи з однією мір
кою. Практикуємо районні 
збори молодих учителів, спе- 

Я ціалістів сільського господар
ства, хліборобів. Ділоза, 
принципова розмова у нас 

я зиходить лише тоді, коли
■ участь у згаданих зборах бє-

чЛ руть усі зацікавлені організа-
Я ції. Причому така спільна
К виховна робота повинна бути
В заздалегідь гродумана, узгод

жена, запланована.
Здійснювати комплексний 

И підхід до справи виховання
молоді нам найкраще допо
магає Ленінський залік. Отож 

№ особистий комплексний план
кожного учасника заліку по
винен бути реальним, напру
женим, він повинен бути 

І конкретним поглядом у май-
I бутнє. Допомогти юнакам і
№ дівчатам чітко визначити своє

ідейне, трудове й моральне 
зростання — обов’язок сек- 

к ретаря комітету, активістів.
■ На жаль, до цього у багатьох 

ватажків молоді руки не до
ходять. І найчастіше не тому, 
що ватажок не вміє чи лі
нується. Просто йому ніколи.

Отут, мені здається, слід 
запозичити досвід черкащан, 
який, до речі, вже застосову
ють у деяких наших районах. 
Мова йде про запроваджен
ня посади заступника голови 
колгоспу по роботі з молод
дю. Така людина дуже необ
хідна — адміністратор плюс 
хороший організатор, настав
ник. Комсомольці охоче до
віряють на звітно-виборних 
зборах кермо організації са
ме таким товаришам.

Значить, комплексний під
хід у нашій роботі передба
чає ряд міцно зв’язаних 
проблем, вирішувати які тре- 

і ба вже сьогодні. І комп- 
г лексно,

Дмитро ЗАМША, 
перший секретар Бобри- 
нецького райкому ЛКСМ 
України.

Оі ДНОГО разу в автобусі я 
випадково почула:

— Уявляєте, тільки вчора в 
школі читав лекцію прокурор 
міста, а вже сьогодні вони 
знову вчинили бійку. Не можу 
їх зрозуміти. Що ж ЇМ іще 
потрібно?

Не знаю, хто були ті мої 
випадкові сусіди в автобусі — 
вчителі, вожаті, батьки? Та 
проблема, що хвилювала їх, 
близька нині всім. А найбіль
ше нам, комсомольцям. Бо 
ще нерідко виходять вечора
ми на вулицю, знічев’я роз
пивши пляшку вина і так са
мо знічев’я влаштувавши 
бійку, що може закінчиїись 
навіть злочином, хлопці і дів
чата, котрим ледве виповни
лось по шістнадцять. Так що 
ж їм потрібно?

Кажуть, що у нас у Заваллі 
теж був такий час, коли рідко 
який вечір обходився без бешке
ту. Га нині про це мало хто іі 
згадує. За минулий рік не було 
скоєно жодного злочину, КІЛЬ
КІСТЬ правопорушень різко гмен- 
шилась. Ьспіх? Звичайно. Але як
би мене попросили назвати одну 
найголовнішу його причину, то я 
б цього зробити не змогла. Бо од
нієї її просто не може бути.

Праьова пропаганда? їак, без
перечно. Наш клуб правових 
знань «Щит і меч» має неабияку 
популярність як у молодих робіт
ників графітного комбінату, так 
і у школярів. Те ж саме можна 
сказати і про кіноклуби «Підлі
ток». що є в кожному селі нашо
го району, про лекторій «Правові 
знання — юним», що працює при 
Г'айворонській районній дитячій 
бібліотеці, про загони юних дзер- 
жиіінів і юних друзів міліції. Зу
стрічі з працівниками міліції та 
прокуратури, їхні фахові розпові
ді, відповіді на запитання допо
магають підліткам багато що 
зрозуміти. 1 все ж мало просто 
пояснит і підліткеві, що влаштову
вати ввзчері бійку не можна. 
Потрібно запропонувати йому про
вести якось цей вечір... Як саме? 
Ось гут і починається широке ко- 

Іло діяльності для нас. Чого не 
йдуть паші хлопці на вулицю? Та, 
мабуть, тому, що па вечорах у 
комсомольсько-молодіжному клу
бі «Гренада» їм набагато ціка
віш«..

Не буду спинятися на 
проблемі організації дозвіл
ля. Вона, безперечно, важли
ва, проте знов-таки не єдина. 
Бо штовхає підлітка на зло
чин чи правопорушення не 
тільки брак зайнятості, а й, 
згодьтеся, брак певних пере
конань, моральних устоїв. -То
му треба знати не тільки те, 
чим живе підліток взагалі, а й 
що його цікавить, хвилює. І од
ній людині тут ніяк не справи
тись. Лише в тісному контак
ті з батьками, вчителями, ше
фами, лише всім разом мож
на добитися правильного 
виховання. Нещодавно в ін
спекції у справах неповноліт
ніх при районному відділі 
внутрішніх справ зняли з об
ліку Віктора Мельника, учня 
Гайворонської середньої 
школи №2. І в тому, що 
хлопець стаз на правильний 
шлях, заслуга не тільки ін
спектора міліції. Класний ке
рівник, учителі, однокласни
ки, вожаті — всі вони були 
поруч Віктора, зуміли заціка
вити його, допомогли йому 
зрозуміти свою помилку. Ось 
так, спільними зусиллями, і 
належить нам дбати про на
ших хлопціе і дівчат, про їх 
виховання. Це дуже складно. 
Але необхідно.

Людмила БОГАЧОВА, 
секретар комітету ком
сомолу Заваллівського 
графітного комбінату 
Гайворонського району.

ДИВО пишного волосся, 
розкуйовдженого на ту

гому вітрі, крила яскраво- 
червоної ’ довгої мантії, наче 
величезне вогнище на тлі 
надвечірнього неба. І така 
вона гнівна й рішуча, старо- 
єгипетська богиня Ізіда у сво
їй колісниці, немов справді 
володарка всього світу...

Я часто пригадую цю бар
висту картинку з якоїсь кни
ги і мимоволі усміхаюся. Ну 
куди тій Ізіді до нашої, ска
жімо, Надії Сидорчук, май
бутньої трактористки з Доб- 
ровеличківськсго району! І 
вродою Надя хоч куди. А як 
одягнута! Не згірш за міську 
модницю. Та й не одна якась 
там колісниця їй підвладна. 
Тракторі Три десятки пар кін
ських сил. Оце богиня!

Трактор, який іще півстоліття 
чому своїми трьома колесами на
ганяв жах на селян, тепер став 
буденною, необхідною машиною 
нашого народногосподарського 
організму. Тому не богам, а по
тужним К-700 і крокуючим екска
ваторам, їхнім творцям і господа
рям ми повинні сьогодні поклоня
тися.

...В останні роки дівчата-ви- 
пускниці шкіл мріють здебільшого 
про професії стюардеси, кондите
ра, перукаря, продавця, модель
єра. Ал.- ж кондитерами бути не 
всім. Щоб випікати смачні торти 
чи тістечка, треба мати для цього 
борошно, масло, молоко, багато 
інших продуктіп. А все це необ
хідно спершу виробити.

Земля ж — найбільше наше ба
гатство — без рук хліборобських 
родитиме лише бур’ян. Тож 
станьмо її господарями, дівчата: 
Наші вправні руки не згірш за 
чоловічі можуть водити і берегти 
машину, вирощувати і збирати 
щедрі врожаї. А якщо зважити іі 
на те, що праця чоловіків най
більше потрібна сьогодні на бу
дівництві, у вугільній, мсталур- 
іійній промисловості, то висновок 
очевидний: на полі нині не виста
чає дбайливих жіночих рук.

Механізаторський фах, як і 
будь-який інший, нелегкий, та 
цілком посильний для жіноцтва. 
Я переконалася п цьому на сво
єму майже десятирічному досвіді. 
І переміняти професію не зби
раюсь, бо маю велику радість від 
того, що обробляю землю, пле
каю високі врожаї. Ось і торік 
механізована ланка, яку я очо
люю, виростила і зібрала на кож
ному із 150 гскіарів по 61,7 цент
нера зерна кукурудзи, майже на 
4 центнери більше, ніж зобов’язу
валася. Собівартість центнера 
нижча за планову.

А нинішнього року нам, 
комсомольсько - молодіжній 
ланці, треба працювати ще 
краще, адже це рік XVIII з’їз
ду ВЛКСМ, рік 60-річчя Ле
нінського комсомолу. Тому- 
то ми й зирішили: будемо 
боротися за 70-центнеровий 
урожай зерна качанистої. Ме
ні особисто просто необхідно 
примножити свої зусилля, бо 
нещодавно товариші вітали 
мене з високою урядовою 
нагородою — орденом Тру- 
дозого Червоного Прапора.

Всі ми сьогодні виглядаємо 
весну. Весну наших хлібороб
ських надій, вашу, дівчата, 
першу механізаторську вес
ну. Бо за нашого, радянсько
го суспільного ладу маємо 
всі можливості набути про
фесії механізатора, стаИі 
справжніми хліборобами, 
«богинями» землі. Зробіть 
перший крок до машини, 
твердо й упевнено йдіть до 
мети. Тоді підкориться вам 
найсучасніша техніка і гідним 
буде ваш трудовий внесок на 
честь ювілею Ленінського 
комсомолу.

Валентина БОРОВИК, 
ланкова комсомольсько- 
молодіжної механізованої 
ланки колгоспу імені Ле
ніна Новоархангельського 
району, лауреат премії 
Ленінського комсомолу.

>л2Иол'одвгй комунар* *

——* СЛОВО ДЕЛЕГАТАМ “■

Проблеми,
© До виховання — 

комплексний підхід
© Що замість вулиці?
© Трактор підкориться 

вам, дівчата!
© Молоді повинні бути 

дбайливими
© Чому пустують 

хороми культури?

8 О СТАННІМ часом прижився
І красивий, урочистий- об

ряд — посвячення в робіт
ники. Це високе й горде 
звання я присвоював би тим 
юнакам і дівчатам, котрі на
вчилися не тільки норми вико
нувати, а й ощадливо стави
тись до сировини.

Минулого, ювілейного ро
ку комсомольці і молодь на
шої фабрики разом з усім 
колективом виступили ініціа
торами руху за економію си
ровини і матеріалів. Комітет 
комсомолу допоміг бригадам 
намітити конкретні зустрічні 
плани, всі розрахунки котрих 
спря/лозані на заощадження 
шкіряних товарів — основно
го матеріалу, з якого шиють 
дитячі черевички. Між окре
мими робітниками, колекти
вами бригад, дільниць, цехів 
почалося змагання за еконо
мію кожного квадратного де
циметра сировини. Тепер 
економісти підсумовують ре
зультати цього змагання за 
рік. Можу навести поки що 
такий факт. До 60-річчя вста
новлення Радянської влади 
на Україні колектив фабрики 
із заощаджених матеріалів 
дав у магазини 843 тисячі пар 
дитячого взуття.

Рух молоді за економію та 
бережливість—справа корис
на й самому робітникові: ви
ховує такі риси будівника ко
мунізму, як почуття дбайли
вого господаря, прагнення 
примножити ці багатства, 
нетерпимість до розбазарю
вання їх. Справа ця корисна 
й державі — збільшуються ії 
матеріальні ресурси, а зна
чить, зростає могутність. Та 
рух за економію і бережли
вість треба зробити постій
ним, а не як це ще буває, 
приуроченим до знаменних 
дат. Адже деякі колективи' 
ведуть цю корисну роботу 
окремими кампаніями. І комі
тети комсомолу вважають та
ку систему цілком прийнят
ною.

) І ще поділюсь однією дум
кою. Я — за економію. Але 
таку, від якої не розлізуться 
у малюка черевички після 
першого дощу, не вийде з 
ладу сівалка першого ж сезо
ну а полі. Словом, я за таку 
бережливість, щоб із зеко
номленого вийшло більше 
доброякісної продукції, щоб 
підприємство не мало жод
ної рекламації.

Петро БОЙКО, 
вирубувальник цеху № 2 
Кіровоградської взуттє
вої фабрики.

З стор» -— —

(1£ ОЛИ розмова заходить 
про дозвілля сільської 

молоді, то зачіпають перед
усім питання роботи місце
вого Будинку культури чи 
клубу. Прекрасні будинки 
культури, концертні баяни, 
естрадні оркестри, електро- , 
інструменти, костюми — ось 
далеко не повний перелік то
го, що .мають аматори сцени 
в наших селах.

Я часто спостерігала таке 
явище, коли вчорашній деся
тикласник, активіст громад
ського життя школи, після 
одержання атестата про се
редню освіту відразу ж ста
вав інертним до колишніх 
своїх захоплень. Він неначе 
вже соромився брати участь 
у вокальному чи танцюваль
ному гуртку, самоусувався 
від виконання громадських 
доручень.

У чому ж річ? Я сама учас
ниця художньої самодіяль
ності і добре розумію, що 
той, хто по-справжньому лю
бить сценічне мистецтво, так 
легко розстатися з ним не 
може. І водночас факти свід
чать про химерний парадокс, 
коли в окремих будинках 
культури інструменти припа
дають пилом, а сільська мо
лодь розважається в чайній 
за склянкою вина. !

Як аргумент тут відразу ж 
можуть мені закинути, що у 
нас іще гостра недостача ху
дожніх керівників із музич
ною освітою. Це правда.

Але не буду ходити далеко 
за фактом. У нашому селі є 
гарний естрадний оркестр, 
яким керує десятикласник 
Микола Грабчак. Отже, при 
бажанні можна вийти зі ста
новища.

Між іншим, чи обов’язково сек
ретареві сільської комсомольської 
організації мати музичну освіту, 
щоб, скажімо, разом зі своїми 
комсомольцями організувати ці
кавим літературний вечір, улаш
тувати захоплюючий диспут, ство
рити драмгурток?..

Гадаю, що суть того пара
докса, коли сільська молодь 
нудиться на своїх вечорах 
дозвілля, криється в ній са
мій. Значить, тут не сказав 
свого вагомого й рішучого 
слова комсомол. А саме він 
і повинен бути заспівачем 
усіх добрих молодіжних 
справ. І, безумовно ж, моло
діжних вечорів відпочинку.

Ганна ГОЛУБЕНКО, 
вчителька Грушківської 
середньої школи, депу
тат сільської Ради.

Ульяновський район.
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СПІВАЮ 
ІМ’Я ТВОЄ, 
комсомол
• З ПОЕТИЧНОГО ДОРОБКУ ЧЛЕНІВ 

ЛІТЕРАТУРНОГО ОБ’ЄДНАННЯ

ДВАДЦЯТИЙ ВІІІ
Двадцятий віче,

ти — моя колиска,
Ти — мере,

що розбурхане у шторм.
Ти піднімавсь

в суворих обелісках,
І прикладав до губ

тривоги горн.
Ти повен див.

ще на очах звершились,
Любові повен

і добра,
Пора надій

і сподівань пора,
Заманлива й нескорена 

вершина.
Ми виростаєм —

твої рідні діти,
Міцніють наші крила

й голоси.
Тож ми за тебе зсі тепер

в одвіті —
За кожен колос, води

і ліси.
І радісно,

і боязко за тебе,
Двадцятий,

неповторний ьіче,
Ти — мов іе небо, 

неповторне небо,
Що молодим нам дивиться 

у вічі.
Віктор ГАНОЦЬКИЙ.

ТРИВОЖНА 
МОЛОДІСТЬ

Першим комсомольцям 
Гаиворонського району присвячую.

Тривожною молодість ваша була:
Куркульські обрізи, пожежі, погоні...
Зоря на будьопівці кров’ю цвіла. 
Вслухались у піч нерозсідтані коні. 
Панки-исдобнгкп, розлючені пси, 
Охвістя Петлюри — по всій Україні. 
Отамани п’яні, «зелені» і «сині», 
Від кари народу тікали в лісп.
Погоня удень, па світанку, вночі, 
Вітрами обпалені чонівців лиця, 
До бою сурмили бійці-сурмачі — 
Смертельна іскрилася криця.
У скронях вистукував тупіт коппг, 
Вростали, клинки в зашкарублі долоні, 
Мішалися з кров’ю пилюка і піт, 
Носились степами налякані копі...
Тривожною молодість ваша була,
Та світлою вірою очі зоріли1
Щоб парость нова для цвітіння зійшла, 
Серця комсомольські яскраво гор’ли.

Кость ЛЕСЬЄВ.

СУРМИ ДОРІГ
Не снігами талнми
Крізь цвітіння дим —
Молодими далями
Молодим іти.
Зорями наметані
Голубі літа.
Мічені наметами
Завтрашні міста.
Шалсм, а не розчином 
В’яжем кладку днів.
Крила нам нарощувать,
Як дзвінкі пісні.
Не здаватись марності,
Марить про майбуть: 
Торувать ча Марсові 
Неп покірну путь! 
Ген, ми небо стягнемо 
Обручами трас.
Молодими стягами
Багряніє час.
Розсуватись рамками
Обріям крутим...
Молодими ранками 
Молодим іти!

Валерій ГОНЧАРЕНКО.

БУВАЛЬЩИНА

„НОЧУЙ ДОМА“

Дід Упас радо зустрів онука:
— То ти тепериики з районі керуєш?
— Та ніби...
— І що ж ти робиш?
— Літаю на мотоциклі по фермах і 

бригадах, до клубів і шкіл.
— А де ночуєш?
— Дома — раз на тиждень.
— Ато що, у дізчат?
— Та де доведеться...
— І що ж ти робиш, як прилетиш на 

місце призначення, одразу керуєш? 
Ким же?

— Я, можна сказати, не керую. Я ін
структую. Вчора, приміром, сценарій ве
чорниць склав в Оєсіївці. Щедрів
ки розучували.

Дід здивувався:
— А хіба теперички дівчата 

щедрівок не знають?
— Пісень багацько вивчили, а 

щедрівки нові — до бригадирів 
і ланкових з ними підуть.

— Оце робота! Літаєш собі і 
співаєш.

— І ще стрибаємо. Якщо ні
де розігнатися, стрибаємо з міс
ця... ГеПеО складаємо.

— А на фермі?
— На фермі вимпели вручаю...
Дід вражений:
— Оце робота!..
Потім лукаво:
— Коли ж женитися думасш?
— Та ще нареченої не знайшов. Дівчат 

багато але вони мене Олександром Пет
ровичем величають...

— Е, тоді ти й не оженишся, коли та
ка позиція. А якщо оженишся, то втече 
дружина — вдома ж не ночуєш...

— То що ж мені робити в такому разі? 
Дід багатозначно:

— Ти наміть собі гарну дівчину, доярку, ска
жімо. Внесли її в передовики, а тоді одру
жуйся.

— Та нона ж не поїде п райцентр — там 
Ферми немає.

— Л ти до неї. І там покажи свою лінію па 
гузькому плацдармі.
ром. Щедрівок теж
Ліоні коза пасеться. 
ІЦс н на мандаліні
програма у тебе повинна бути: зроби так, щоб 
тебе не називали Петровичем. Ти ще встигнеш 
ним бути. Ти будь собі Сашком Кремінцем. 
Простим і розумним.

— А я я: який?
. — Но іуй дома.

— Та я ж

От у нашому селі, прнмі- 
ніхто не знає. 1 на ста- 
А тії, Сгшо, у пас спец, 
смієш.,. Але зараз одна

встнгнуне Мені в шести селах не-

обхідно побувати за добу. Я ж інструктор 
райкому комсомолу...

— А та не літай. Ти осідай довше на одному 
місці. Інакше не оженишся...

Мудрий Сашків дід постав перед ону
ком як справжній комсомольський акти
віст — усе він знає, все для нього 
просто...

Сашко тепер бідкається: що йому ро
бити — ночувати в селах чи повертатися 
щовечора в районний центр? І женитися 
час настав. Але ж і роботи он скільки: 
на день — сім параграфів...

м. КРОКУН.
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НА ТЕМИ
КОМСОРГСЬКІ

Коли гам треба побувати водночас на засіданні 
штабу «Комсомольського прожектора», в спорт
клубі товариства «Авангард» і па зборах первин
ної комсомольської організації, згадайте знамени- 
юге барона Мюихаузсиа — і вам відразу стане 
легше. * А *

Комсорг повинен уміти все- співати в хорі, гра
ти у футбол, писати вірші до стіннівки, малювати 
плакати і навіть... пришити гудзика до власного 
піджака. ♦ А *

Якщо ви помітили, що на голові стало менше 
волосся, ніж задумів у голові, знайте: прийшла 
пора одружуватись.

І КОМСОРГАМ БУВАЄ СМІШНО
«ЗДОГАДАЛАСЬ»

Комсомольський вата
жок філологічного факуль
тету Олена Запорожець 
сиділа в пустій аудиторії 
з нгвегигаючою Марією 
Дрімко і перевіряла її 
вельми скромні знання з 
літератури:

— Так яку ж поему 
Шевченко написав, запо
зичивши сюжет з єванге
лія?

— Оцю, як вона?
— Ну, скоріше. Твір на

званий жіночим ім’ям, то
бі дуже знайомим.

— Ага.
— То як же зветься по

ема? — Олена нетерпляче

подивилась на Дрімко і 
почала підказувати: — 
Перша буква «М»...

— М-м-м, — промимри
ла Марія.

— Згадала?
— М-м-м...
— Ну ссь. як тебе зва

ти: «Ма-а...»
— Маша! — радісно ви

гукнула Дрімко і тут же 
знітилася.

— Та ти й справді 'Ма
та. А ось поема називає
ться всо-таки «Марія»!

ОЧІ Б ТЕЛЕФОНУ...
Секретар комсомоль

ської організації будівель-
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16 січня
ПЕРША ПРОГРАМА.

« Час». 8.35 — Гімнастика. 8.55— 
Мультфільми. 9.20 — Телефільм 
«Вічний поклик». 5 і 6 серії. 
14.30 — Док. телефільми. 15.35 — 
«Рідна природа». 16.00 — «Ма
мина шкота». І6.30 — «Творчісйг - 
Павла Ніліпа». 17.30 — «Відгук
ніться. сурмачі». 18.00—«День за 
днем». (К-Д) І8.І5—«Вірші — ді
тям». 18.15 — «Народна твор
чість». Телеоглпд. 19.10 — «На 
землі тюменській». 19.55 — Теле
фільм «Вічний поклик». 7 серія. 
21.00—«Час». 21.30 — «Обличчя 
друзів», 22.15—Твори Л. Бетхове
на виконує лауреат міжнародно
го конкурсу Н. Панкова. По за
кінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
К. т. «По рідній країні». 11.00— 
К. т. Новини. 11.15 — К. г. По
етичний альманах «Сузір’я». 
11.45 — К. т. Кіноварне «Свема 
вчора, сьогодні, завтра». 12.10— 
«Соціальний портрет колективу 
Львівською автобусного заво
ді». Пепедача 1. 12.40 — К. т. 
Фільм «Бід і до». 17.05 — Теле
фільм «Казки та Історії». 17.25 
— «Партійне життя». 18.00 — 
Камерний концерт. 18.30 — Те
лефільм «Розсип». 19.00 — К. т. 
«Вісті». 19.30 — Концерт. 20.00— 
К. т. «»утбол. Всесоюзний тур
нір команд майстрів вищої ліги 
па приз тижневика «Недсля»ГХ* 
ЦСКА — «Торпедо». II тайм. 
20.15 — К. т. «На добраніч, ді
ти!». 21.00 — «Час». 21.30 —
В. Константинов, В. Рацер. 
«Хід конем». Вистава. В антрак
ті — к. т. Новини.

ТЛУМАЧНИК „пкя
НЕВРОЖАЙ — лекція, 

яка нікого не вразила.

КОМПРОМІС — «Ком
сомольський прожектор», 
що містить більше веди, 
ніж вогню.

КОМБІНАТ — букваль
но: комсорг бігає на танці.

ЗАШМОРГ (переносне) 
— зашились молоді ор
ганізатори.

його управління № 1 Пет
ро Борщ, зачувши вимог
ливий дзвінок, швидко 
підняв телефонну трубку:

— Борщ слухає. Хто го
ворить?

— Ложка.
— Яка ложка?
— Звичайна, тобто...
— Розігруйте свою те

щу, а тут цей номер не 
пройде, — сердито випа
лив Петро Борщ, і кинув 
трубку на важіль.

А за півгодини в кабіне
ті знову різко пролупав 
дзвінок.

— Борщ слухає, — вхо
пив грубку комсорг.

Ти що, Петре, блекоти 
об’ївся? — невдоволено 
прогудів голос секретаря 
райкому ЛКСМУ, — тобі 
товариш дзвонить у спра
вах, а ти...

— Який товариш?
— Ложка. Повий ін

структор нашого рай
кому...

17 СІЧНЯ
■ ГГЕРША ПРОГРАМА,
а «Час». 8.35 — Гімнастика. 8.55— 
І Мультфільми. 9.25 — Телефільм 
І «Вічний поклик». 7 серія. 10.30 
І — «У світі тварин». 11.30 —
І Увертюри до опер Дж. Россіпі. 
І 14.30 — «Твій труд — твоя висо

та». Док. фі.имн. 15.25 — «Чи 
любите ви театр?». Ю.І0 —

І «Робітнича гарантія москвичів». 
І 16.4(1 — «Зірочка». Кііюальма- 
I пах для дітей. 17,30 — «Від 14 
І до 18». 18.00 — Новини. 18.15 —
■ Основний закон нашого життя. 
І Зустріч з молодими раціоиаліза- 
1 торами заводу «Червона зірка».

18.45—«Літературні'бссіди». 19.30 
— Пісні радянських композите^ 

І рів. 19.50 — Телефільм «Вічний 
І поклик». 8 серія. 21.00 — «Час». 
І 21.30 — Концерт Державного на- 
| родного ансамблю пісні і танцю 
] «ЛІазовшс». ,22.30 — Док. тсте- 
I фільм «Це — автоспорт». По 
І закінченні — повіїни.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
• Програма док. телефільмів. 11.00

- К. г. Новини. 11.15 — «На 
арені нирку». 11.10 — К. т. 
«Шкільний екран». 10 клас. Ук
раїнська література. 12.10 —
«Соціальний портрет колективу 
Львівського автобусного заводу. 
Передача 2. 17.45 — «Конститу
ція діє. живе, працює». 18.00 — 
«Телевізійна школа .механізато- 

В ра». 18.30 — К. т. Концерт ор- 
3 кссіру народних інструментів. 
І 19.00 - К. т. «Вісті». 19.30 — 
В К. т. Коннерт. 20.00 — К. т. 
І Футбол. Всесоюзний турнір 
І команд майстрів вищої ліги па 
І приз тижневика «Неделя». 

«Спартак» — «Локомотив». 
2 тайм. 20.45 — «На добраніч, 

І Діти!». 21.00 — «Час». 21.30 — 
І Концерт. 22.00 — «Старт». По 
В закінченні — к. т. Новини.

0“

з

, МОЛОДІЖІІА*- 
РЕКЛАМА

І
 Два вихідних дні. Як про
вести сеоє дозвілля! В цьо
му вам допоможе наша 
афіша.

В УКРАЇНСЬКОМУ МУЗИЧ
НО-ДРАМАТИЧНОМУ ТЕАТРІ 
ІМЕНІ М. Л. КРОГІНВНИЦЬ- 

ІКОГО ВИ ЗМОЖЕТЕ ПОДИ
ВИТИСЯ ВИСТАВУ м. ЗАРУД- 
ного «тил».

А в неділю (вдень і ввечері) 
кропивпнчанн покажуть коме
дію М. Старнцького за мотива
ми повісті ЛІ. Гоголя «Соро- 
чинський ярмарок».

І
 У ЗАЛІ ОБЛАСНОЇ ФІЛАР
МОНІЇ 15 СІЧНЯ ВИСТУПА
ТИМЕ РЯЗАНСЬКИЙ НАРОД
НИЙ ХОР.

У КІНОТЕАТРІ «КОМСОАЩьг 
ЛЕЦЬ» Ітиме стрічка «Легенд* 
про ТІля» (третя й четверта 
серії), знята «Мосфільмом» за 
мотивами твору Шарля де Ко- 

I стера «Легенда про Ті.тя Улеп- 
шпігеля».

Суботнього печора самодіяль
ні артисти ПАЛАЦУ КУЛЬТУ
РИ ІМЕНІ ЖОВТНЯ покажуть 
свою нову виставу «Кремлів
ські куранти» м. Погодіпа. 
Роль В. І. Леніна виконує ве
теран колективу О. Волошин. 

Іф. Діержячсьіого — М. Горо
хов. Рибака — в. Попов, Забє- 
ліпа — Л. Варфоломеев. Поста
вив спектакль режисер М. Бар- 
СІ,КИЙ.

А в неділю черпоиозорівці 
урочисто відзначатимуть юві-* 
лей народного театру — йому 
сповниться 00 років. У його 

ЙпсртуарІ було понад 70 драма
тургічних творів українських, 
російських і зарубіжних класи
ків, сучасних апторів.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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