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Хлібороби колгоспу 
«.Україна» Новгородків- 
ського району зобов’яза
лися в ювілейному році 
засипати в засіки Батьків
щини 10 200 тонн хліба. 
Буде вагомим і внесок 
молоді: 5 комсомольсько- 
молодіжних агрегатів гос
подарства збиратимуть 
урожай.

За околицею Верблюж
ий, в обіймах крислатих 
лісосмуг, шепочеться мо
ре хлібів. Наливається 
зерном, тужавіє колос. 
Його вже ледь-ледь тор
кається легенька позоло
та. Види на врожай ра
дують хліборобів, і вони 
планують взяти з кожного 
гектара по тридцять два 
центнери ранніх зернових.

Як же підготувались ме
ханізатори колгоспу «Ук
раїна» до жнив? Чи все 
тут зроблено для того, 
щоб зібрати врожай без 
втрат, до колоса, до зер
нини? —

...На широкому подвір'ї 
центрального /механізова
ного току господарства 
рівними рядами вишику- 
вано жниварки і комбай
ни. Яскравою фарбою ви
лискують вони проти 
сонця.

— Готовність, як перед 
боем, — посміхається на
чальник цеху оослинни- 
ціва Григорій Макарович 
Шспель. — Техніку хлопці 
полагодили надійно. Та 
перед жнивами думаємо 
востаннє перевірити на 
герметичність комбайни і 
автомашини, після чого на 
комбайнах з’явиться напис 
«Д-77».

Молодь Кіровоградіцини 
палко підтримує лист 
майстрів збирання до всіх 
жниварів республіки
«Жнивам ювілейного ро
ку — зразкову готов
ність, швидкі темпи і ви
соку якість роботи!»

О
Майстра збирання у 

своєму листі закликали 
комбайнерів, водіїв авто
машин, працівників об'єд

За кілька днів відбуде
ться взаємоперевірка го
товності техніки до жнив 
з друзями по соціалістич
ному змаганню — механі
заторами колгоспу імені 
Ульянова. Зараз йдуть 
останні приготування до 
взаємоперевірки. Вже 
складено план проведення 
жнив, продумані раціо
нальні схеми переведення 
збиральної техніки з од
ного поля на інше. За
тверджено комісію якості, 
яка буде проводити конт
рольні обмолоти.

Площа, зайнята у колгоспі 
«Україна* під ранніми зерно
вими. чимала — 4648 гектарів. 
Хлібороби планують упорати 
що киву за дванадцять днів. 
У роботі буде зайнято 28 ком
байнів і С> жниварок. Середнє 
навантаження па комбайн 
складає 166 гектарів.

За прикладом кубанців у 
господарстві створено 4 зби
рально - транспортні загони. 
Кожний із них — це крупний 
виробничий підрозділ, який 
буде не тільки збирати зерно, 
а й очищати поля від соломи, 
обробляти ірунг під попі по
сіви, технічно обслуговувати 
машини (за кожним закріпле
на «лстуїка»). Потурбувалися 
і про побут механізаторів у 
полі: . підготували пересувні 
душові установки, в степу бі
ли міст, роботи жниварів 
розбили намети, де ЛЇЬдіі бу
дуть відпочивати. Поряд — 
пересувні агітвагончикп. Тут 
комбайнери зможуть перегля
нути свіжі і дзети. журнали, 
послухати бесіду агітатора чи 
політ!оформ.зтора. Куховарки 
вже склали меню, будуть 
частувати жниварів смачним:/ 
сніданками та обідами біля 
комбайнів.

Хлібороби колгоспу на 
ювілейній вахті на честь 
60-річчя Жовтня зустріча
ють жнива краще підго
товленими, ніж торік. За
вершальний тур цієї під

ВТРАТ НЕ БУДЕ!
нань «Сільгосптехніка» і 
хлібоприймальних під
приємств докласти всіх 
зусиль до своєчасної під
готовки до жнив, переве
зень і приймання врожаю, 
широко розгорнуті) соціа
лістичне змагання за нн- 
сокоорганізоваве прове
дення збирання і хлібоза
готівель. Ми приймаємо 
заклик! Ще в травні дер- 

готовки припав саме на 
пе^і.с." коли в кожному 
виробничому ,.,^-.-^,.^^„1 
йде жваве обговорення 
проекту нової Конституції 
СРСР, і це додає механі
заторам сил і натхнення.

У жнивах ювілейного 
року візьмуть участь по
над сто п’ятдесят комсо
мольців та молоді. Ком
сомолів цього господар
ства—найчисельніша в ра
йоні. Комсомольсько-мо
лодіжні агрегати очолили 
молодї комуністи і ком
сомольці. Зобов’язання у 
них — високі. Приміром, 
комсомолець Степан Суль- 
жик зобов’язався комбай
ном «Нива» скосити 200 
гектарів і намолотити 6400 
центнерів зерна. Водії — 
комсомольці Микола Се- 
меренко, Анатолій Прозо- 
ров, тракторист Віктор 
Притиченко дали слово 
забезпечити своєчасне і 
якісне перевезення зерна 
від комбайнів.

Комітет комсомолу роз
робив чіткий план участі 
молоді у косовиці хлібів. 
Створено комсомольський 
штаб «Жцива-77». Члени 
цього штабу будуть ви
значати переможців, вру
чати їм перехідні червоні 
вимпели, проводити по- 
літінформації, випускати 
«блискавки».
ЯЛОВИЙ поштовх у поси- 
ив лення соціалістичного 
змагання комсомольців за 
право підписати Рапорт 
Ленінського комсомолу 
БІК КПРС до 60-річчя Ве
ликого Жовтня внесла по
станова секретаріату ЦК 
БЛКСМ «Про завдання

жавва комісія прийняла 
Новом нргородськпй еле
ватор ІЗ ОЦІНКОЮ «ВІДМІН
НО». 1!а комсомольських 
зборах ми затвердили 
комсомольсько - молодіж
ну зміну по прийманню 
зерна нового врожаю її 
очолив зміїніпй майстер 
Василь Тодосієв. Зміна 
щодоби прийматиме до 
З тисяч тони зерна. Під

КОЛОСЯТЬСЯ ХЛІБА
Колосяться хліба, 
Колосяться хліба.
Це не мрія,
Не радість, 
Не пісня хіба? 
Колосяться хліба . 
Запашні, молоді. 
Може то колоситься 
Твій подвиг в труді. 
Ген прибої рясні 
Аж хлюпочуть на шлях. 
То хвилюються думи 
Твої у полях. 
Колосяться хліба 
В тополинім краю, 
Виколошують долю 
Твою І МОЮ.
Чуєш, поле співа 
Гімн добру і красі. 
Умивається день 
В світанковій росі. 
Наливається сонцем 
Хліборобська судьба. 
Колосяться хліба, 
Колосяться хліба...
Леонід НАВиДОВИИ.

Фото В. Ковпака.

комсомольських ооганіза- 
цій в збиранні УР°" 
жаю, заготівлі сільсько
господарська:: продук
тів і кормів у 1977 ро
ці». Вона допомогла зосе
редити увагу комсомоль
ців на найважливіших ді
лянках роботи у підго
товці до жнив. $

«Комсомольський прожек
тор» регулярно висвітлюй ап 
хід ремонту збиральної тех
ніки. наслідки трьох рейдіи- 
перевірок тощо. Взяти хоча б 
такий приклад. Одного діі'я 
листівка «КП» розповідала: 
«Комсомольсько - молодіжний 
екіпаж, очолюваний молодим 
комуністом В. Валовим, у 
складі комсомольців — поміч
ника комбайнера Олександра 
Бугрі» та /ракториста Леоні
да Клітченка першим поста
вив техніку на лінійку готов
ності. Рівняйтесь па них!*

Час плине швидко. Незаба
ром і жнива. Молоді механі
затори старанно готуються до 
виходу в поле, те і ще раз 
перевіряють техніку, щоб. бу- 
ва, не підвела. Жнива цього, 
року будуть складні. В госпо
дарстві є полеглі хліба. До їх 
збі.рання слід готуватися ре
тельніше. Доводиться ДСІИО 
переобладнувати техніку, аби 
запобігти втратам зерна.

Ось-ось дозріло заго
монять колгоспні лани, і 
рушать в поле жниварі. 
Разом з ними прокладуть 
свої маршрути на польові 
стани до агітмайданчиків 
сільські аматори. Будуть 
піснею, добрим словом 
кликати хліборобів зустрі
чати всенародне свято —
60-річчя Великого Жовтня
вагомими трудовими здо
бутками. В державні засі
ки посиплеться добірне 
золоте зерно ювілейного 
року.

Л. ЗГЕРСЬКЛ. 
Нові предківський 
район.

готували механізми, пуль
ти управління слюсарі Ва
лен піч Дзюба і Володи
мир Гетьман.оператор Га
лина Максгов та інші чле
ни зміни. Чекаємо ігового 
врожаю!

В. ІГНАТОВ, 
секретар комсомоль
ської організації Но- 
вомнргородського еле
ватора.

КВІТИ 11.1 МОГИЛУ ГЕРОЯ
ПОКЛАЛИ ДІТИ ТРЬОХ РЕСПУБЛІК,
ЗАКІНЧИВШИ свій трудовий день

• ВИЇЗНИЙ КОРПУНКТ «МОЛОДОГО КО/МУНДРАз 
ПЕРЕДАЄ ЗІ ЗНАМ ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

У шкільних музеях селища Дубівка Тульської об
ласті і Репіно Естонської РСР зберігаються однанєві 
експонати — український вишиваний рушник і орна
ментована шкатулка з землею. Історія у цих речей 
також однакова. На рушникові підносили хліб-сіль, 
зустрічаючи гостей з Прибалтики і Росії, в україн
ському селі Диківка Знам’янськото району, а шка
тулку з землею взятою на могилі воїнів Великої 
Вітчизняної війни, подарували тут на прощьнкя. 
Експонатам — більше п’яти рокіс Але дружбі укра
їнських, російських і естонських дітей значно біль
ше літ.

У 1944 році, визволяючи 
Диківку, загинув туляк Ієан 
Самсонов. До останнього 
патроиа відстрілювався він 
у бронетранспортері, відби
тому у ворога. А потім... 
Коли підоспіла підмога, 
лейтенант стікав кров'ю від 
шести ран, нанесених йому 
кинджалом у рукопашному 
бою. На руках українських 
селян він помер, в україн
ському селі його і похова
но. Посмертно Івану Самсо
нову присвоєно звання Ге
роя Радянс-кого Союзу.

Через двадцять п’ять літ 
після останнього бою Сам-. . .  —“"Ч

Єднав 
побратимів 

любов до землі
С Відбулося сьоме засідання між

народного клубу молодих механіза
торів «Кіровоград-Толбухін»

11<>сеі/ц-м роботи комітетів комсомолу агр.тр>іо-про»»»:слових 
комплексів ділиться перший секретар То.чбухіисьнОтр ойруж- 
кому ДКСМ Іван СїАНЕВ.

сонова могилу свого зем- 
ляка-героя розшукали чер
воні слідопити Узловської 
середньої школи № 18. 
Спершу на Україну на
дійшов лист, а потім при
їхала і делегація учнів, яка 
поклала початок традицій
ним зустрічам. Ось уже сім 
років російські і українські 
старшокласники проводять 
свої канікули разом у табо
рі прп ■’ ’ -:’’-’очинку Диків- 
сьної с~, школи.
П’ять піт -'''’«полку при
було» — у (-табір приїхали 
учні Репінос «. 'ОЇ ШКОЛИ 9

(Закінчення ча 3-й стор.).



З опор ,)1^олодвіА комунарі 2 лиаиж І»ТТ рожу

VII ЗАСІДАННЯ МІЖНАРОДНОГО КЛУБУ «ТОЛБУХІН — КІРОВОГРАД»

Добру джпнські степи й Придніпровські... Багаті хлібом і трударями, що пле
кають його на -загальне добро та щастя. Віддалені кілометрами, та з'єднані спіль
ними помислами хлібороби двох братніх народів. Бо немає святішого для.нас, ніж 
засівати зерна на дорідні врожаї, засівати з любов'ю зем но нашу. Тому й міцніє 
багаторічна дружба, що єднає Кіровбградщину й Толб у хінський округ НРБ. З 
її джерел заструмувало бажання молоді села бути разом у своїх турботах про 
завтрашній день хліборобних ланів. З цих джерел виник міжнародний клуб мово- 

дах механізаторів «Кіровоград-Толбухін». Па своє сьоме засідання члени клубу 
зібралися в орденоносній Кіровоградщині. Знатні молоді хлібороби, спеціалісти 
сільського господарства, комсомольські працівники Толбухінського округу братньої 
Народної Республіки Болгарії і Кіровоградської області винесли на обговорення 
цього разу дуже важливе питання — участь молоді в дальшому розвитку інтен
сифікації сільського господарства, його спеціалізації та концентрації.

Великий хліб
Івана-' Христова

Із виступу першого секрета
ря Толбухінського окружкому 
Димитрозської Комуністичної 
Спілки Молоді Івана СТАНЕБД:

— У процесі створення аг
рарно-промислових комплексів 
у нашому окрузі комсомоль
ські організації і комітети ма
ли відповідальне завдання: 
провести роз’яснювальну ро
боту серед юнаків і дівчат се
ла, щоб кожен із них зрозумів 

--------мо-іодьх—х/ііцьцобів, адже досвід друив 
тепер можна використати і в своїй бригаді, ланці...

На фото справа наліво: механізатор бригади промислової ^Виробництва сс'а 
Лїетодиєво аграрно-промислової о комплексу «Голбухін — Восток» 1 еоріїн КОЛ ЕВ. 
комбайнер колгоспу «Більшовик» Гайворонсі.кого району Сганісл:» СТОРОЖУ К, лан
кова механізованої ланки колі оспу імені Леніна Нопоар.хаїн ельемрго району, лауреат 
премії Ленінського комсомолу Валентина ЄФРЕМЕН КО.

прогресивне значення нової 
форми організації сільськогос
подарського виробництва, зро
зумів необхідність підвищення 
продуктивності праці. Центр 
всієї організаторської роботи 
зосередили в основній вироб
ничій одиниці — бригаді про
мислово: о виробництва. Нині 
98 процентів посівних площ 
округу обробляють 69 таких 
колективів. Щоб підвищити 
відповідальність за якість ро
біт у бригадах, комітети ком
сомолу створюють ланки, агре
гатні групи, котрі функціону
ють всього один рік; де є 
можливість, то й бригади про
мислового виробництва оголо
сили молодіжними. 8 окрузі 
працюють 22 молодіжні брига
ди, 118 ланок і агрегатних г->у~ 
до складу яких входять 9’2 мо
лодих механізатори, кс.грі об
робляють третину усіх посів
них площ.

Інша наша турбот — бо
ротьба за досягнення високих 
результатів у праці.

Позитивну роль у зміцненні 
економіки аграрно-промисло
вих комплексів відіграв рух за 
Освоєнні передового досвіду 

та укладення особистих до
говорів між передовиками і 
молодими хліборобами. Понад 
2,5 тисячі юнаків і дівчат села 
беруть участь у цьому. З них 
чотири молодих механізатори 
округу були удостоєні високої 
урядової нагороди — ордена 
Праці, ще дванадцятьом ЦК 
ДКСМ присвоїв звання націо
нального передовика. В 1976 
році молодіжна бригада про
мислового виробництва села 
Методиєзо, очолювана Іваном 
Христовим, на площі тисяча 
гектарів виростила і зібрала по 
60,4 центнера пшениці.

За трудові успіхи молодих 
хліборобів окружна комсо
мольська організація була на
городжена Почесною Грамо
тою ЦК ДКСМ.

З ентузіазмом 
молодості

Із виступу другого секретаря 
Кіровоградського обкому ком- 
сомолу Івана ГНИ5ІДЕНКА;

Коротко про хід та результа
ти спеціалізації і концентрації 
сільського господарства на Кі- 
ровоградщині. В рослинництві 
враховані, перш-^а все, при
родно-кліматичні особливосіі 
та вимоги вирощування сіль
ськогосподарських культур. 
Північно-західна зона, на якій 
розташована третина орних зе
мель, найбільш сприятлива для 

. нроОництва цукрових буряків. 
Тому тут питому вагу цієї куль
тури в структурі посівних площ 
довели до 11,7 процента. Вало
вий збір цукрових буряків за 
минулу п’ятирічку тут складав 
54,5 процента від загального 
по області.

Концентрація і спеціалізація 
внесла свої корективи і в роз
виток овочівництва і садівни
цтва, сприяла проведенню 

комплексної механізації тва
ринницьких ферм.

В 1976 році спеціалізовані 
господарства виробили 70 
процентів свииини і яловиччи- 
нй, 65 — вовни, 68 — яєць від 
загального обсягу в області.

Нині в кожному адміністра
тивному районі відповідно 
Постанови ЦК КПРС «Про даль
ший розвиток спеціалізації і 
концентрації сільського гос
подарства на базі міжгоспо
дарської кооперації і інтегра
ції» створені агропромислові 
об єднання. Це зумовлює ряд 
завдань для комітетів комсо
молу. Одним із головних — 
розвиток взаємозв’язків ком
сомольських організацій і під
приємств об’єднань, узгод
ження і координація дій, з ме- 

тою посилення впливу на 
виконання державних 
планів і соціалістичних 
зобов'язань, використан
ня резервів виробництва 
поліпшення якості про
дукції, тощо.

Поки що ми не встано
вили зв’язку з ко/лсо- 
мольськи/ли організація
ми виробничих підрозді
лів, які знаходяться в ін
ших областях, а такий 
зв’язок конче необхід
ний. Адже відомо, що 
об’єднання може справ
лятися з плановими зав
даннями, в той час, як 
виробничі підрозділи, 
розташовані на території 
інших областей, х відста
ють зміцнення ді
лових зв’язків з міськко
мами і райкомами ком
сомолу, які очолюють 
комсомольські організа
ції філіалів наших об'єд-

нань, — одне із першочерго
вих завдань, котрі треба вирі
шувати негайно.

Участі, молоді області в інтенси- 
ф:кації сільського господарства, 
його спеціалізації і концентрації, 
агропромисловій інтеграції вира
жається в цілком конкретних фор
мах. Ось головні з ііііх:

— будівництво тваринницьких 
комплексів, виробничих майстерень, 
станцій техобслуї овупання;

— праця комсомольсько-молодіж
них колективів у рослинництві, 
тракторних бригадах, автогаражах; 
па тваринницьких комплексах;

— створення постійно діючих кор
модобувних бригад і лапок. До ре
чі. минулого року в області працю
вали 231 такий колектив. 12 тисяч 
иііапііі і дівчат дбали про створен
ня запасу кормів. Цей загін енту
зіастів заготовив для громадського 
тваринництва 61 і тисяч тонн гру
бах кормів, 39,5 тисячі тонн сіна, 
125 тисяч тонн сінажу, і мільйон 209 
тисяч тонн силосу;

— орі аиїзація соціалістичного 
змагання, конкурсів професійної 
майстерності;

— створення умов для праці, від
починку, побуту.

Великий досвід організатор
ської роботи серед молоді 
аграрно-промислових комплек
сів мають, як відомо, комітети

Димитровської Комуністичної 
Спілки Молоді братньої Болга
рії. Нам потрібен досвід дру
зів. Під час нинішнього засі
дання міжнародного молодіж
ного клубу механізаторів «Кі
ровоград — Голбухін» перши
ми нашими успіхами в органі
заторській роботі по мобіліза
ції молоді на інтенсифікацію 
сільськогосподарського вироб
ництва наші комітети щиро ді
ляться з болгарськими дру
зями.

Виручай,
товариш 
трактор!

Із аиступу інженера другої 
бригади аграрно-промислово
го ко/лплексу міста Генерал 
Тс-шево Георгія ДІМО8А:

— Кількість машин в сіль
ському господарстві у нас знач
но зросла. Але в напружені 
моменти їх все ж не вистачає. 
Причина цього відома механі
заторам — неуїцільнений ро-
бочий час тракторів і інших ма
шин, низь <ий коефіцієнт змін
ності. Наші спеціалісти під
рахували, ш.о усунення цих 
причин дасть можливість втри
чі збільшити темпи сільськогос
подарських робіт. Колективи 
кількох бригад промислового 
виробництва виступили із за
кликом — підвищити коефі
цієнт змінності на тракторах, 
тобто різко підвищити їх за
вантаженість. Активну участь у 
розгортанні змагання за най
ефективніше використання цих 
машин взяли комітети комсо-

Досвід роботою 
сильний

Із аиступу ланкової комсо
мольсько-молодіжної ланки 
колгоспу імені Леніна Ново- 
архангельського району, лау
реата премії Ленінського ком
сомолу Валентини ЄФРЕМЕН- 
КО:

— Вже чотири роки наша 
ланка вирощує зернову куку-

Після засі
дання Лідія 
Ш А ПО ВАЛО
ВА (зліва) — 
старший на
уковий спів
робітник Кіро- 
воградсь к о ї 
державної об
ласної сіль
ськогосподар
ської дослід
ної станції — 
показує рідне 
місто Марії 
.'І ХМЬОВІЙ — 
днрек тору 
Толбухінсько
го будинку 
піонерів.

рудзу. Найвищий врожай поки 
що був по 104,2 центнера зер
на з гектара. Секретів у нас в 
технології отримання таких 
врожаїв немає, тільки добива
тися їх нелегко. Поле своє весь 
час контролюємо, щоб вчасно 
дати все необхідне посівам. 
Еже при обробітку грунту ство
рюються передумови для отри
мання високих врожаїв кача
нистої. Лущіння після поперед
ника, зяблеву оранку, весняне 
боронування і передпосівну 
культивацію провели в найкра
щі агротехнічні строки.

* • *

На засіданні клубу виступи
ли; старший інженер обласного 
управління сільського госпо
дарства Г. М. Заярнюк, голов
ний агроном обласного управ
ління сільського господарства 
В. СЕ>. Хілько та інші.

Учасники засідання прийняли 
спільні заходи по гідній зустрі
чі 60-річчя Великої Жовтневої 
соціалістичної революції та 
:00-річчя визволення Болгарії 
В>Д турецького іга.

Фото В. КОВПАКА.
молу,
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вогонь життя

ВІЛЬНОЇ

наш Основний
Обговорюємо проект Конституції СРСР

ПІ>НР°-’*ПОЮ умовою людського жат- 
тя» назвав працю Карл Маркс. Такою вона, 

одначе, поки що не стала для більшої частини на
селення планети. ЗО мли. безробітних (і частково 
зайнятих) налічують розвинуті країни Заходу, 
300 мли. чоловік ні мають роботи в «третьому 
світі/, ще соті мільйонів — імовірні кандидати 
в армію «зайвих людей».

Иершнм «островом безпеки» у свігі безробіття 
став Радянський Союз. 47 років, що минули від- 
іоді, як в СРСР закрилася остання біржа пра
ці, строк цілком достатній, щоб вигнати страх 
безробіття із свїдомосіі поколінь, які живуть. 
У проекті нової Конституції СРСР, поданому 
4 червня цього року, па всенародне обговорення, 
немає навіть згадки про безробіття. Зате розши
рено статтю про пращо. Вона гарантує не тільки 
можливість вільно трудитися, а "

• РАДЯНСЬКА 
ДЕМОКРАТІЯ

й право на вибір 
професії, роду 
занять і роботи 
відповідно до 
поклик а п н я, 
здібностей, про
фесійної підго
товки, освіти і 
врахування су
спільних 
треб.

Право 
ни на 
професії 
мсжувалося 
СРСР і раніше. 
Але можливос
ті оволодіння 
тією чи іншою 
спеціальніс т ю 
були незрівнян
но меншПмн. 

професії найчастіше

ліоди- 
внбір 

не OU- 
в

Якщо в минулому люди набували . 
безпосередньо на робочому місці, то сьогодні перевага 
піддається професійній підготовці молоді в різних на
вчальних закладах. У 1976—80 роках народне госпо
дарство одержить 20,6 млп. працівників, у тому числі 9.‘і 
мли. спеціалістів дадуть вищі й середні спеціальні на
вчальні заклади і 11 мли. — професійно-технічні учили
ща. Це на 2,2 млп. більше, ніж у минулій п’ятирічці.

Особлива увага звертається на підготовку кадрів на 
селі, де поки що значна частина населення зайнята ма- 
лохвааіфікованою працею. У нас у країні створено біль
ше 1500 сільських професійно-технічних училищ, у яких 
нині навчається понад 600 тисяч чоловік. У 1971—75 ро
ках в них підготовлено понад 2,5 млн. сільських робіт
ників. тобто на 500 тисяч більше, ніж у попередній п'я
тирічці.

'^jTАле значна часті на робітників минає професійно-тех
нічні училища — на всіх поки що не вистачає місці . 
Для ці.ї частини робітників існують різні ферми на
вчання без підриву від основної роботи — заводські 
гуртки, нлвчал.ші комбінати, курси підвищення кваліфі
кації, які реа іьно розширяють можливості досягти успі
ху у вибраній сфері діяльності.

У 1971-1975 роках у нашій країні в основному завер
шено перехід до загалі неї середньої освіти. 1975 року 
переважна частина школярів — більше 96 процентів — 
після закінчення восьмого класу продовжила навчання 
в середній школі чи інших навчальних закладах, які за
безпечують середню освіту. Сьогодні її дають багато 
професійно-технічних училищ. Така форма підготовки 
вважається найбільш перспективною. За роки десятої 
п’ятирічки її намічено розширити вдвоє.

Звичайно ж. працівник, що дістав більш, і-псоку 
освіту, свідоміше, ініціативніше бере участь у 
житті колективу, управлінні суспільним вироб
ництвом. Такт участь приносить йому її більше 
моральне задоволення.
TJ-A3OM з тим ставиться завдання дальшого 

вдосконалення всієї загальноосвітньої систе
ми. І передусім середньої школи. Як відзначив па 
XXV з’їзді КПРС Я. 1. Брежнєв, «у сучасних умо
вах, коли обсяі необхідних для людини знань 
різко й Швидко зростає, вже неможливо робити 

і юлозну статку на засвоєння певної суми фактів. 
Важливо прищеплювати вміння самостійне попов- 

Кдмовати свої знання, орієнтуватись у стрімкому 
МЖгоці наукогої і політичної інформації».

У проекті Конституції СРСР появилася пева 
стаття. цщ стосується поліпшення умов праці, 
сколочення, а надалі й праного витіснення важ
кої ручної праці на основі комплексної механіза
ції ї ї аі-.томатизації виробництва. Ця вимога — 
природний результат великих соціально-економіч
них змін зростання освітнього и загального жит
тєвого рівня.

Для людини, яка починає свою трудову діяльність, як 
показують соціологічні дослідження, розмір заробітку 
перестав відігравати головну роль, як цс було п попе
редні роки. Пзревага віддається тим професіям, гим ді
лянкам виробництва, де кращі умови роботи, змістовніша 
праця, хай навіть це зв’язано з втратою в зарплаті.

Иаяіішй в С₽СР дефіцит робітничих кадрів не випад
ково найвищий там, де умови праці гірші, — на заво
дах важкого машинобудування, в шахтах, ливарних 
цехах і т. д. Зауважу, іцо тут працівники дістають різні 
і.і.іі ги — вишу зарплату, тривалу відпустку, вони рані
ше можуть' пі ги па пенсію та ін.

Хоча ці пільг-! ще відіграють свою роль, кардинальний 
і найефективніші н у сучасних умовах Шлях розв’язання 
проблеми кадрів — поліпшення умов праці. Вже п Ніі- 
нішпьому п’ятиріччі намічено приступати до промисло
вого виробництва приладів і пристроїв програмного 

И /прж.іішіі для автоматичних маніпуляторів, що повніс- 
ц заміняють людину на важких і шкідлн шх для здо- 
Ик2.“ Помітно знижується частка ручної праці.
і/ л’ ”!-1:-ше засобів механізації застосовується на Ban
ff ,а*,ІО'Розгантажува.чьн1)Х операціях.
й .Цімн шітаїшями зайняті тепгр майже па всіх 
в ш у лЕаХі кері лінки яких знають: щоб залу- 
Я працікиика на своє підприємство, треба ви-
| явній максимум ініціативи, випередити інших у 
І питанні поліпшення умов праці. Така конкуренція 
й передусім в інтересах працівника.

і 
і

і
і

■

М. ХИТЛЙЛЕНКО.
(АПІІ).

ЗОБОВ’ЯЗУЄ
Людина, що не бере участі в 

суспільній праці не знає ні 
творчої насолоди, ні справж
ньої радості в житті. Що це 
спразді так, мабуть нікого й 
переконувати не треба. Для 
нас, радянських людей право 
на працю, утверджене Основ
ним Законом Радянської дер
жави, таке звичне і невід’єм
не від нашого способу життя, 
що над ним навіть не замислю
єшся. Здається інакше й не бу
ває.

Молодість і труд поняття не
роздільне. Молодість живиться 
працею, поривається вперед, 
розвивається завдяки їй. У стат
ті 66 Конституції СРСР гово
риться: «Обов'язок і справа 
честі кожного здатного до 
праці громадянина СРСР — 
сумлінна праця в обраній ним 
галузі суспільно корисної ді
яльності, суворе дотримання 
трудової і виробничої дисцип
ліни». Право і обов’язок — 
єдине ціле, закон комуністич- 
ного суспільства.

Байдуже ставлення до кол
госпного майна, техніки, на 
жаль, подекуди зустрічається. 
А тому, мені здається, буде до
речно доповнити вище наве
дену статтю Конституції таки
ми словами «...особиста відпо
відальність за доручену йому 
державну та громадську влас
ність...»

О; ПРИХІДЬКО, 
тракторист колгоспу «Ук

раїна» Добровеличківського 
району.

Пам’ятники, котрі увіковіч- 
нююіь безсмертний подвиг бій
ців революції, героїв війни і 
праці — наше спільне надбан
ий. Вони належать до тих 
справжніх культурних ціннос
тей, які з плином часу не втра
чають величезного ду 
емоційного впливу на 
козі покоління людей. Пам’ят
ники ввібрали в себе 
сердець тих, хто зводив 
вражений і захоплений 
духу героїв. До їх г:

/ховного, 
нові й

вогонь 
їх, 

силою 
духу героїв. До їх підніжжя 
приносять квіти і приводять ді
тей, вшановуючи пам’ять тих, 
хто загинув, захищаючи вічний 
вогонь життя.

Перечитуючи статтю 67 проекту 
Конституції, яка зобов’язує грома

дян СРСІ* турбуватись про збере
ження історичних пам’яток та ін
ших культурних цінностей, я з гор
дістю думаю про ті зусилля, які 
вже доклали і певгомно доклада
ють організації Товариства охорони 
пам’ятників історії та культури, 
ного громадські активісти. Та робо
ти тут те дуже і дуже багато. Лі
чені місяці, які залишились до 
славного 60-ріЧчч Великою Жовт
ня повинні стати місяцями 
наполегливого, копіткого пошуку, 
встанозлення нових фактів з мину
лого рідного краю, повернення іс
торії країни Імен її славних синів 
і дочок. А добровільних помічників 
у товариства немало, серед них і 
пошукові групи старшокласників, 
піо:іерн-слі допити.

Наша спільна, кровна спра
га — не проходити байдуже, 
побачивши, як чиясь зла рука 
завдає руйнувань народним 
святиням, 'залишає на них на
писі). Ііа мій погляд, статтю 67 
проекту Конституції треба до- 
повнпти словами, що громадя
ни СРСР зобов’язані турбува
тись' про збереження і охорону 
історичних пам’яток та інших 
к у л ы у р н их ці ші остей.

В. ПОВІЙЧУК, 
коксультанг Кіровоград- 

' ської обласної організації 
Товариства охорони па
м’ятників історії та куль
тури.

ОСТАННІЙ ЕКЗАМЕН
Ви бачите фотографії, які надійшли до редакції 

останньою поштою. На них — державні екзамени 
Кірової радському інституті сільськогосподарського 
машинобудування. Екзаменаційна комісія, дипломні 
проекти, хвилювання — сьогодні все це скінчилося. 
Ьо ж скінчилося і навчаніїч у великої групи молодих 
людей, які з новими дипломами спеціалістів ввіллю
ться у виробничі колективи країни. їм викопувати 
ірандіозні завдання десятої п'ятирічки, накреслені 
Х.\\ з’їздом КПРС. Щастп вам, друзі!

ВИПУСКНИЙ БАЛ!

КЛЯТВА НА
ВОЛГОГРАД, 1 липня. (Крр. ТАРЕ І. ЫРЮ- 

КОВА). В іора в місті-гсрої на Во.ізі завершився 
четвертий фестиваль дружби МО.ІОДІ СРСР І 
ІІДР. Присвячений CU-річчю Великого Жовтня, 
пін проходив під девізом- «Ленін. Жовтень. Мо
лодь». Емблемі фестивалю можна було в ці дні 
побачити всюди. Micro, що розкинулося на 80 
кілометрів вздовж Волги, було місцем братер
ських зустрічей, хвилюючих ііодііі, які заповню
вали кожний день фестивалю.

Цскравою маніфестацією дружби, вірності 
ідеям Леніна, Жовтня стаз і завершальний день 
фестивалю. Він збігся з тридцятиріччям, створен
ня Товарнеіва німецько-радянської дружби, ді
яльності якого високу оцінку дав у своєму при
вітанні Генеральний секретар ЦК К Я PC, Голова 
Президії Верховної Ради СРСР товариш 
Л. 1. Брежнєв Цій події було присвячене ури- 
чисте засідання, в якому взяли участь делегаті! 
фестивалю.

...Урочисто звучить музика па Ма.маєвогсу 
кургаиі. Вій увесь у вогнях кольорових прожек
торів. У руках юнаків і дівчат — понад іи ти
сяч факелів.

На вершині Мамаєпого кургану починається 
мітинг, присвячений закриттю четвертого фестя-

•* п л

(Закіїїчення.
Початок на 1-й сіор.).

Естонії. їм тут сподобалося 
і нинішнього року вони по
вторили візит.

Ось гак у Диківці утворився 
дружини колектив старшоклас
ників. які по-братському нарів
но ділять сонце, працю і відпо
чинок. Разом — на буряковому 
полі шкільної виробничої брига
ди чи в колгоспному юроді, 
разом — на спортивних май
данчиках, на річці, разом — 
увечері біля і.огіїнща. де укра
їнці пробують «У зори то у зо
реньки...», а естонці і росіяни 
азартно виспівують «Ги ж ме
не підманула».

— ІЦо казатимемо вдома? — 
жартома турбуються керівники 
прибалтійської і російської де
легацій .Надія Сапронова і 
Лоона Пу.чигк. — Не Хочуть 
їхати твідсн наші учні...

Зерно Істини в цьому жарті є.
■ Розлучатися г .друзями буде 
важко і Андрійкові Роменськпх. 
який уже втрете в Диківці, і 
Майвс Сслль, яка 
ській землі вперше.

— А ви думаєте 
ЛСГКО? — В ТОП ГОСТЯМ ПІЛІІО'ЛІ- 

дає дяківська старшокласниця 
Люда Циганко. — ДСІ1 ятого 
травня у Тулі пас приймали так 
ісстііііно, що, мимоволі, кортіло 
поміняти прописку,

п;)м було

ІДЕ ПІДГОТОВКА до
141 З ЕКЗАМЕНАТОРАМИ

£ ЗАСІДАЄ ЕКЗАМЕНАЦІЙНА; 
КОМІСІЯ ЛИП ЛОМІІІІП ПРОЕКТ 
ЗАХИЩАЄ СЕРГІЙ ЧАЛ 11Н.

Фото В. ГРИВА.

ВІЧНУ ДРУЖБУ 
валю дружби молоді СРСР і НДР. Слово пах 
дасться Б. М. Пастухову.

Комсомол, вен радянська молодь безустанні 
зміцнюватимуть дружбу і єдність, поглиблював 
тнмуть співробітництво браних спілок молоді, 
мололого покоління країн соціалістичної спів
дружності, всього прогресивного юнацтві. Дпи 
ВЛКСМ і СНИМ, сказав наприкінці Б. ЛІ Пасту
хов. зразком братерських пзаемооідиоснн, синії 
робітництва, революційної солідарності завжди 
■були, є і будуть КПРС і СЄПІІ.

У листі Центральному Комітетові КПРС. Гене- 
ралі.илну секретареві ЦК КПРС. Голові Прели« 
дії Верховної Ради СРСР товаришеві Л. І. Брсж.« 
непу і Центральному Комітетові СЄПІІ, Гене
ральному секретареві ЦК СЄПІІ, голові Дер
жавної ради Н'ДР товаришеві Е. Хонеккеру 
учасники фестивалю запевнили, що ВПКСЛ1 і 
'---------  • " ’ Рад і ІІДР ще

ІІ'ДІ» товаришеві 
учасники фестивалю запевнили, 
СПИМ, юнаки і дівчата Країни 
тісніше згуртуються навколо СВОЇХ рІДИІІХ пар
тій. примножать зусилля п боротьбі за мнр І 
комунізм.

Над Мамаєпнм курганом г.ро.івучав інтерна- 
ціопа.т, який викопали тисячі юнаків і дівчат. 
Волгоград передав естафету наступного, п’ятого 
фестивалю дружби молоді СІ’СІ* і ПДІ’ місту- 
побратнму Карл-Маркс-Шгадгу.

і
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школяріз багато 
хоча б розповіді 

життя. Естонці мо-

РІДНИТЬ 

що. Ну, 
про своє 
жуть похвалитися пришкіль
ним садом, який на респуб
ліканських оглядах постійно 
займає перше місце. Від 
туляків цікаво послухати 
про їхній клуб «Пошук», 
який поставив за /лету дові
датись про подвиг всіх сво
їх земляків у Великій Віт
чизняній війні. Диківці гос
тинно розчиняють двері 
піонерської кімнати, де ба
гато географічних карт. На 
одних — місця, з жителями 
яких учні ведуть переписку. 
На інших — маршрути по
ходів дорогами слави бать
ків. Показати є що — крає
знавча робота юних диків- 
ціз відома далеко за межа
ми області.

ІІу і. зпіічайно ж. зближують 
дії ей години праці, годіїин від
починку. Недавно .естонці орга
нізували в таборі своє націо
нальне свято «Яаніпясії», яке 
дещо нагадує наш вечір на 
Івана Купала. Пісні нрнбалтій- 
ців, їх ігри, що демонстрували
ся під час свята, швидко стали

І

і для днківціп, і для До
тепер купальські мело- 

звучать мало 
роїгорік гься

СВОЇМИ 
бівців. 
дії 
КОЛИ . 
ІІІІІЦС дружби.

Та найтісніше 
члени табору 
під час двох Інших подій. Пер
ша — лінійні слави 22 черпни 
біля могили воїнів Великої Віт
чизняної війни, які загинули, 
визволяючи село Днкіпку Де
сятки прізвищ на пантах — ні
би перелік націй нашої країни. 
Лежать в українській землі ся- 

Росії, Білорусії, 
Середньої Азії, 

і дітей, хто клав КНІГН 
підніжжя пам'ятника 

зрозумів, що дружба,

це ‘завжди, 
увечері ерг«

згуртувалися 
старніокласнішіи

пн Кавказу, 
Прибалтики, 
КОЖСІІ .. ................. -
до підніжжя пам'ятника вої
нам, зрозумів, що дружба, яка 
єднає нині живих, освячена ви
сокою жертвою полеглих.

І друга подія — комсо- 
мольсь то-молодіжний су- 
ботник. Цього дня всі пере
виконали норми. Тому, що 
всім хотілося внести свою 
частку у справу зміцнення 
миру на планеті. Адже ко
жен переконався, як добре 
жиги, взявшись 
друзями.

о.
с. Днківка
Зна м’яііського

за руки з

ЖУРБА.

району»

і
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сшор „Молодяй комунар**

брюнетка, Марія 
поет, незвичноВИСОКА струнка 

мала, як каже 
розкішні, чорні з сизим відливом коси. 
Фет взагалі у жіночій красі найбільше 
цінував волосся. Літературознавці на- 

згадує 
локони.

віть підрахували, скільки разів 
він про коси, кучері та жіночі 
Підрахунки ті досить вагомі.

За характером сестри різнилися — 
наскільки старша вдалас-^ різкою і аи- 
буховою, настільки Марія була стрима
ною і не по роках поміркованою.

До Фета Марія одразу поставилась 
якось особливо, тривожно.

— Ваші вірші я знаю давно, — сказа
ла. — Знаю і люблю...

І спалахнула.
На садибі крім центрального будинку 

стояло кілька флігелів, до них вели від 
парадного дерев яні тротуари. Гості 
могли за будь-якої погоди пройти на 
нічліг, не вимазавши взуванку. Чоловіки 
спали в одному з флігелів покотом: по
кривали сіно килимами, зверху засти
лали простирадла, в голови подушки — 
і постіль готова. Та хіба там заснеш — 
реготали щоночі до світанку, 
п’яні офіцерські дебоші в 
градківці.

А зрання, прямо в халаті поет любив 
ходити до пекарської хати, про се та 
про те порозмовляти з економкою, або, 
сівши проти огню, дивитись Б отвір га- 
рячої печі.

Почалися святки, Фет уже й забув, 
коли їздив до ескадрону. Де Федорів 
ки злетілося ще більше, щовечора тан
ці, аж лісом відгомони йшли. Строга 
Марія Лазич, що незмінно сиділа 
роялем, його інтригувала, він шукав

-------------------- Миколі СМОЛЕНЧУКУ — 50
З липня Миколі Кузьмовичу Смо.ченчуку спопнюєі: ся 50 років. Ше 

з студенте« ких років, навчаючись v Кіровоградському педінституті, 
Микола Смолі-нчук починає дослідницьку крає інавчу діяльність. 
Него пошуки, знахідки стають яскравими сторінками книг, — розпо
відний про кнгтн наших видатних земляків І. Гобілевпча та М. Кро- 
ішішнцького. Читачам добре відомі твори М. Смодснчука — повісті 

«Ст’сііи полинові •. «С-.еніичаип», «Рсдня», романи «Оіі, літав орел», 
«Сиве покоління» та інші

Тісна дружба в’язу« письменника з обласною молодіжною газе
тою. Адже 1 викладацька діяльність в педагогічному Інституті 
ім. О. С. Пушкіна, і виступи в пресі служать єдиній цілі — вихован
ню молодого покоління.

Щиро вітаючи Миколу Кузьмовича з ювілеєм, редакція пропонує 
читачам уривок s новою твору письменника, щойно підготовтсного 
до друку. Цс художніо-докуменгальна повість « Дві зорі на висоїі 
небесній». У НІЙ йдетіся про восьмирічне неребунаин,і иеликого ро
сійською поста А. Фста на півдні України, де він. визнаний інтим
ний .-;ірик світоьої величини, зустрів двох жінок, яких оспівував про
тлієм усього життя.

2 ЛЯПЕЯ 1&77 pony

Марія ЛАЗИЧ
згадуючи 
Єлисазет-

Біля неї йому було приємно, навіть 
коли зони не розмовляли. Таке відчував 
він уперше в своєму житті. Поет 
ЩО про свої почуття вони 
хоч це й не зовсім так.

— А чи помітили ви, — 
якось, — як після весілля 
воджаючи вас з Юлькою

каже,
не говорили,

за
3 

нею зустрічей, ловив себе на тому, що 
хотів узнати її більше, а вона навіть по
являлася рідко в гамірливому жіночому 
хорі гостей.

Говорячи про ближче знайомство по
ета з Марією Лазич, пошлемось на ньо
го самого: «Я був здивований її широ
кими знаннями моїх улюблених поетіз. 
І, між іншим, вона перша познайомила 
мене з поемою Тургенева «Параша».

Головною темою їх розмо.в при 
зближенні стала Жорж Санд-, популярна 
е ті дні 'французька письменниця. Діля
чись враженнями про прочитані книги, 
молоді люди висловлювали власне став
лення до кохання.

Приємним для поета було й те, що 
Лазич майже з дитинства захоплювалася 
його віршами.

Марія добре знала не лише літерату
ру, у неї було досить широке коло інте
ресів, вона навіть давала уроки своїй 
молодшій сестрі, дівчині з непокірли
вим характером та посередніми здібно- 

» стями.

запитав він її 
Каміли, пре

до дверей 
флігеля, я попрощазея з вами, як 
здалося, надто інтимно?!

— Звичзйно!
В одному з віршів тих літ поет 

як бін бачив її, схилену «пугливой 
ЗОЙ-

мен:

пише, 
голо- 

над книгой или пестрою канзой»: 
Следить твои шаги, молиться и любить — 
Нс прихоть у меня и не порыв случайный: 
Мой друг, 
Я в серне 
Постигнув 
И нежной 
Я что-то грустное душой предузнаю...

Багато говорили вони про музику. Ви
являється, Піст, перебуваючи в Єлиса- 
ветграді, помітив небуденну натуру Ма
рії Лазич, зум:в оцінити її поетичний 
уклад душі. Перед від’їздом з міста ве
ликий композитор написав їй до альбо
му прощальну музикальну фразу. Дівчи
на за проханням поета неодноразово 
виконувала на роялі ту дивну фразу, 
під її впливом поет навіть написав вірша.

Дивно, що він її не помітив тоді в 
Єлисааетграді. адже Лазич, мабуть, не
одноразово бувала в товаристві сеоїх 
родичів Божеських. Очевидно, він вза
галі нікого не бачив тоді, крім чарівної 
Олександри Бржеської.

Отож, прийшло кохання. «Ми не всти
гали наговоритись, — пише Фет у сво
їх спогадах. — Бувало, всі розійдуться

мое дитя, поперк — тебя хранить 
увлечен какой-то силой тайной, 
чудную гармонию твою — 
слабости и силы сочетанье.

по своїх місцях, і час уже за північ, а 
ми при тьмяному світлі кольорового 
ліхтаря продовжуємо сидіти в алькозі 
на дивані».

Та чари кохання володіли ним, люди
ною практичного розуму і холодного 
розрахунку, недовго — Фет вирішив, 
що з його достатками одружуватись він 
не має права.

Не радив йому одружуватись і о’Ко- 
пор:

— Офіцеру, що мас три сотні на рік 
до корнетського жалування, одружува
тись на безприданиці — значить необ
думано і нечесно брати на себе обіцян
ку, яку не в силі виконати1..

Та навряд- чи поділяла вищесказане 
Марія Лазич, котра жила тепер у Федо- 
рівці безвиїзно. Чує серце, багато не- 
довисказав тут поет, не все так гладень
ко було між закоханими. Багато поетів 
іизнають, що їхні біографії виражені у 
віршах. Вчитаємось в одну з поезій Фе
та, надруковану десь через рік після 
цих подій з «Москвитянине». Читаєш 
«Шепот, робкое дыханье...», присвяче
ний чарам любовної ночі, і мимоволі 
згадується кольоровий ліхтарик та запів
нічний альков гостинної Петковичів:
Сзст ночной, ночные тени.
Тени без конца,
Рид волшебных изменений 
Милого липа.
В дымных тучках пурпур розы, 
Отблеск янтаря, 
11 лобзании, и слезы,
II заря, заря!..

* ♦ ♦

... У Березівці Фет дізнається 
трагедію, яка наклала відбиток 
його життя і творчість. Ось як 
дає про те поет:

«оо 
усена

рОЗПОЕІ-

«В день мого приїзду ДО Бржеських І 
появився Михайло Ілліч Петкович, V 
вітаючись зі мною, вигукнув: £

— А Мерія того!..
__ що? Що? — перелякано запитав я.
__ Які — вигукнув ВІН, дико дивлячись 

мені в очі: — Ви нічого не знаете?
І, помітивши моє косніюче здивуван

ня, додав:
— Та її ж уже нем«. Вона померла. 1, 

боже мій, як жахливо!..»
Трапилось це, 'як твердять більшість 

біографів поета, влітку 1850 року.
Фет описує смерть Марії Лазич так: 

читаючи на дивані якийсь французький 
роман, вона закурила. Сірник кинула на 
підлогу, вважаючи, що він погас. Але 
він продовжував горіти. Спалахнуло бі
ле серпанкове плаття, що спадало не 
підлогу, та дівчина помітила це, коли 
правий бік був уже повністю в огні. Роз
губившись, Мар’я кинулась к мньтами 
до балконних дверей гостинної і, вва
жаючи, що полегшення знайде вона на 
чистому повітрі, побігла по широки:; 
сходах в сад. А там спалахнула як факел 
і впала посеред саду на траву, закривши 
лице руками. На крик дівчини збіглись 
люди і віднесли її в спальню, 
радити їй уже нічим не змогли 
кілька днів Марія померла.

Так воно було чи ні — сказати важк^к 
Хоч про те, Що Лазич згоріла, свідчите | 
поет і в листі до Борисове: «Я чекав жін
ки, — писав він, 
дочекався її.
і вмерла зі словами: не 

Насторожують останні 
зич. Не роздумами над 
його чи Тї зина? — того 
знатись! З останніх слів 
що смерть закоханої 
втратила надію на ш.астя, була не 
падковою. Чого б інакше здіймати вину 
за свою кончину з 
Натякають на те й 
тературознавець А. 
ство і юність якого 
Миргороді, в листах 
знавця І. Бойка, які 
ласному державному архіві, писав, що у 
версії випадкової смерті Марії Лазич 
«багато неправди і ця непразда кошту
вала багато грошей зацікавленим осо
бам. Без сумніву — це самогубство» 
Б. Садсоський також твердить, що за 
свідченнями сучасників Лазич покін«,''>- 
життя самогубством. «Лазич померз 
жахливою смертю, — пише в своїй ос
танній праці про поета Д. Благой, — та
ємниця якої, як і обстазини народження 
Фета, так до кінця й не розкриті».

збіглись 
та заяо- 
— через

— яка зрозуміє мене і 
Бона, згоряючи, прийшла... 

він винен, а я», 
слова Марії Лз- 
тим — в чому 
нам уже не ДІ- 
Лазич виходить, 
дівчини, котра 

ви-

коханої людини?! 
біографи поета. Лі-
Бунцельм.ан, дитин- 
г.ройшли в Нозо- 
до місцевого крае- 

зберігаються в об-

Газета виходить
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Кілька днів у нашій області перебували митці з Москви 
1 Ленінграда. Відомий естрадний колектив — інструмен
тальний ансамбль «Самоцвіті:» під керівниці вегл ІО. Ма- 
лікова був гостями трудівників Світловодська, Олек
сандрії, Знам’янки. Вокальна група і оркестр «Диско» 
(керівник І. Петренко) та популярний естрадний 
Валерій Ободзинський виступили з концертами у 
українці, Малій Впеці. Знам'янці.

А па стадіонах у Кіровограді і Новгородківці 
лиси великі концерти майстрів мистецтв, в яких 
участь обидва колективи.

У концерті також брав участь народний ансамбль тан
цю «Колос» кіровоградського Палацу культури імені 
Жовтня.

На фото: співає В. ОЬОДЗ Іі НСБКІІИ; під час кон
церту на стадіоні СК «Зірка».

співак 
Ново-

вілбу- 
ВЗЯЛІІ

Фоге В. КОВПАКА.

ФУТБ0Л «КОЛОС»—«3!РКА»-З:1
На 22-й ігровий день кі

ровоградська. «Зірка» про
вела свій передостанній 
матч першого кола у Ні
кополі. Вона мірялася си
лами з «Колосом». Пер
ший тайм закінчився ну
льовою нічиєю. У другій 
половині господарі

поля першими приступили 
до активних дій. Вже на 
4-й хвилині Валентин При- 
пепський відкриває раху
нок. А через десять хви
лин, після удару Павла Ба
сова на табло з являється 
носа цифра — 2:0. На 74-й 
хвилині кірозоградці від-

квитали один м’яч. Гол за
бив Сергій Бибиеанцєв. 
Через три хвилини гравці 
«Зірки» порушують прави
ла в межах штрафного 
майданчика. Пенальті. Йо
го чітко реалізує майстер 
спорту Петро Найда. Раху
нок 3:1 на кооисть «Коло- 
су» не змінився до кінця 
матчу.

Ї&К у/ Ж

4 ЛИПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА.

Новини. 9.10 - К т. Гімнастика.
9.30 — К. т. Мультфільми для 
дітей, 10.00 - К. т. “У світі тва
рин». 11.00 — К. т. «Наша біо
графія. Рік 1952-й». І4.00—Док. 
фільми. 14.25 — К. т. М. Шоло- 
хов. «Донські оповідання». 15.10 
— К. т. «Пісні і танці народів 
СРСР». 15 55 — Телефільм «При
годи пса Цнвіля». 1 і 2 серії. 
17.00 — К. т. «Мамина школа»
17.30 — К. т. Московські школя
рі чіпають вірші радянських 
постів. 1.8 00 — Новин::. 18.15 — 
К. т. «У кожному малюнку — 
сонце». 18.30 — К т. «Грає 
квартет арф». 18.40 — К. т. 
«Змагаються трудящі Влади
мирської області». 19.25 — К. т. 
П Бомарше. «Безумний день, 
або весілля Фігапо». Фільм- 
ьистава. (21.00 — «Час»). 22.45— 
К. т. Чемпіонат СРСР з плаван
ня По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
концерт Уральського народного 
хору. 10.30 — «Розквіт україн
ської радянської науки». 11.00—

К. т. Новішії. 11.15 — К. т. Пер
ший Всссоючіпй фестиваль са
модіяльної художньої тпорчості 
трудящих. Хмельницька область.
15.55 — «Товари — народу». 
16.25 — «Народні таланти». Ви
ступають учні Хустсі.кого культ
освітнього учил.нца. 16.55 
«Телевізійний екран кінолюбн- 
тсля». 17.30—«Соціальний порт
рет колективу шахти «Кочегар
ка». Передача перша. 
Реклама, оголошення. 
«Зелений конвейєр».
К. т. «Вісті». 19.30 — К. т. Чсм- 
иіоигт СРСР з футболе: ЦСКА 
— «Карпати». 21.15 — Грає за
служений артист УРС.Р В. Чер- 
нов. 21.45 — «Україна жнивує». 
22.00 — К. т. Телефільм «Ваші 
права». 23.05 — К. т. Новини.

у вівторок, четвер, 
суботу.

5 ЛИПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новини. 9.10 — К. т. Гімнастика. 
9.30—К. т. П. Бомарше. «Безум
ний день, або весілля Фігаро». 
Фільм-вистава.. 14.00 — Док. 
фільм «Точка зору». 14.55 — 
К. т. «Ми знайомимося з прнро- 

«Творчість 
К. т. «Ро- 

москвичів».
Чи-

за 
Но- 
за-

316050. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-82.

Друкарня їм. Г. АГ Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торіівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

дою». 15.15 — К. т. 
Б. Брехта». 16.15 — 
бітннча гарантія
16.45 — К. т. ‘Книга. Час. 
тач». 17.15 — К. т. «Один 
всіх, всі за одного». 18.00 — 
вини. 18.15 — «Людина і 
коїі». 18.45 — К. т. До 15-річчя 
з дня проголошення незалеж
ності Алжирської Народної Де
мократично'! Республіки. Док. 
фільм «Вони завоювали свободу. 
Хроніка Алжіру». 19.45 — К. т. 
С. Прокоф’єв. «Класична сим
фонія». 20.СО — К. т. «Наша

біоі рафія. Рік 1953-й». 21.03 -1
— к- т- Чемпіонат

3 Футболу: «.Динамо’ 
(Іиілісі) — «Торпедо». По 5»* 
К1НЧ<|;ні — новини.

Д РУ ГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
Кінофестиваль «.Пенінсьішй ал** 
оегл». Док. телефільм «У роки 
кнпробупань». 10.40 — Фіяьм-
^?*плЄ,,Т «Російські наспіви». 
.. 0І> ~ К. т. Новини. 11.15 — 
к. т Для піколяоіп. «Знай, лй* 
би. бережи». 11.45 _ х т „ці- 
ша біографія. Рік 1950-й» 12.55 
— К. т. Т - - • •
па!». 15,55_ ’
коншнтрапія • 
напрям». 16..30 
народних іис:-..... 
ської Філармонії, 
шкільних широтах». 
«Соціальний портрет колективу 
шахти <■Кочегарка» 
друга. 18.00 
шепни. 18.30
18.4.« Обговорюємо пг ; т
Конституції СРСР 19.0,
К. т. «Вісті». 19.30 — К. т. Ре
портаж 3 виставки автопортрета 
•>о\‘"с‘‘ких '• Радянських митців.

~ Концсрт-вітаиня жнивв- 
?Я*1' — 'На добраніч. Ді
ти.» 21.00— > Час». 21.30 — К-Т. 

нстуи концертно-естрадного оР* 
кестру Українського тслеба«ск- 

і радіо. 22.00 — «Старт» По 
закінченні — к. т Новини.

Телефільм «Ваші пр»;
Спеціалізація і 

мат істра.тьшж
— Грає оркестр

інструменті:: Харків"
............. і-’. 17.00 - «Н»

17.30 -
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