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Одностайна підтримка 
політики партії
ЗБОРИ АКТИВУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ ПАРТІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«В КОЛГОСПАХ 
ЧЕКАЮТЬ НАС»

14 червня в Кіровограді відбу
лися збори активу обласної пар
тійної організації, які обговорили 
підсумки травневого (1972 р.) Пле
нуму ЦК КПРС у питанні «Про між
народне становище».

Присутні з великим піднесенням 
обрали почесну президію зборів 
у складі Політбюро Центрального 
Комітету КПРС.

На зборах . виступили перший 
секретар обласного комітету КП 
України М. М. Кобильчак, перший 
секретар Кіровоградського міськ-
кому КП України І. П. Валявський, 
бригадир свиноферми радгоспу 
«Третій вирішальний» Нозгород- 
ківського району Г. І. Дейнека, 
перший секретар Новоукраїнсько- 
го райкому КП України М. Г. Че
редник, обласний військовий комі- 

• cap П. П. Китаєв, секретар партор- 
ганізації колгоспу імені Карла 
Маркса Устинівського району 
О. М. Дощенко, ректор інституту 
сільгоспмашинобудування Г. Р. 
Носов, секретар вузлового парт
кому станції Помічна Добровелич- 
ківського району П. А. Пархомен- 

I. ко, машиніст екскаватора Моро- 
зівського вуглерозрізу І. В. Різни- 
ченко, перший секретар Новомир- 
городського райкому КП України 
В. К. Дримченко.

Учасники зборів одностайно під
тримали внутрішню і зовнішню 
політику Центрального Комітету 
КПРС, спрямовану на дальший 
розквіт нашої великої Батьківщи
ни, на зміцнення справи миру га 
міжнародної безпеки. Промовці 
підкреслювали, що в документах 
Пленуму ЦК КПРС дано глибокий 
марксистсько-ленінський аналіз
сучасної міжнародної обстановки, 
всебічно охарактеризовано діяль
ність партії та уряду на міжнарод
ній арені, визначено актуальні зав
дання зовнішньополітичної лінії 
Радянського Союзу.

Виступаючі на зборах відзнача

ли велику роботу нашої партії, її 
Центрального Комітету, особисто 
Генерального секретаря ЦК КПРС 
товариша Л. І. Брежнєва, спрямо
вану на розрядку міжнародної на
пруженості, зміцнення миру та 
безпеки народів, на здійснення 
зовнішньо-політичної програми, 
виробленої XXIV з’їздом партії.

Здійснюючи програму миру, Ра
дянський Союз наполегливо бо
реться за ліквідацію всіх вогнищ 
імперіалістичної агресії. -Вірна ле
нінським принципам інтернаціона
лізму, наша країна послідовно під
тримує героїчний народ В’єтнаму, 
народи інших країн Індокитаю, які 
стійко і самовіддано захищають 
свою свободу і незалежність.

Наша партія, її Центральний 
Комітет і радянський народ рішу
че виступають на боц: арабських 
народів, що відстоюють свою 
справедливу справу в .боротьбі 
проти ізраїльських агресорів та їх 
покровителів.

Тверда відсіч агресії незмінно 
поєднується в радянській зовніш
ній політиці з конструктивною лі
нією на врегулювання назрілих 
міжнародних проблем, неприми
ренність в ідеологічній '■ боротьбі 
— з готовністю розвивати дер
жавні відносини з країнами про
тилежної суспільної системи.

Зовнішньополітичні ініціативи 
Радянського Союзу в Європі є га
рантуванням європейської безпе
ки на основі визнання територі
альних і політичних реальностей, 
що склалися в результаті другої 
світової війни. СРСР активно вис
тупає за розвиток взаємовигідних 
зв'язків з усіма країнами, в тому 
числі країнами Азії, Африки, Ла
тинської Америки. З цією метою 
здійснюються численн: контакти, 
візити і зустрічі.

На зборах підкреслювалося, що 
нині одне з найважливіших зав
дань партійних, радянських, проф
спілкових і комсомольських орга

нізацій — широке роз’яснення і 
пропаганда рішень травневого 
Пленуму ЦК КПРС, посилення ор
ганізаторської роботи по виконан
ню завдань п’ятирічки. Необхідно 
донести зміст і значення прийня
тих документів до свідомості кож
ної, людини, мобілізувати зусилля 
всіх .трудівників міста і села на 
дострокове здійснення завдань де
в’ятої, п’ятирічки.

Роботі по роз’ясненню матеріа
лів травневого Пленуму ЦК КПРС 
повинна бути підпорядкована ді
яльність лекторських груп, агітко
лективів, груп політінформаторів, 

, доповідачів, організацій товарист
ва «Знання», культурно-освітніх 

, закладів, преси, радіо і телеба
чення.

• Промовці говорили, що у відпо
відь* на рішення травневого Пле
нуму ЦК КПРС трудівники облас
ті примножують свої зусилля в 
боротьбі за успішне розв’язання 
завдань господарського й куль
турного будівництва, ще ширше 
розгортають соціалістичне змаган
ня за гідну зустріч 50-річчя утво
рення СРСР.

Збори одностайно прийняли ре
золюцію, в якій цілком і повністю 
схвалили рішення травневого Пле
нуму ЦК КПРС, зовнішню політи
ку Комуністичної партії і Радян
ської держави.

Збори партійного активу запев
нили ЦК КПРС і ЦК КП України, 
що комуністи, всі трудящі Кіро- 
воградщини будуть і надалі пра
цювати над тим, щоб успішно вті
лити в життя величні плани кому
ністичного будівництва, накресле
ні історичними рішеннями XXIV 
з’їзду КПРС, і внесуть гідний 
вклад у боротьбу радянського на
роду за торжество комунізму, за 
зміцнення справи миру та міжна
родної безпеки.

Учасники зборів одностайно 
прийняли вітальний лист Цент
ральному Комітетові КПРС.

Нещодавно проїжджа
ла польовою дорогою. 
Колоситься пшениця, на
лилось жито. Скоро 
жнива. Це пора гаряча 
не лише для колгоспни
ків. Сповнюється вона 
турботами і для нас, 
культармійців Знам'ян- 
ського залізничного клу
бу імені Леніна. Адже 
хлібороби чекають на
ших лекцій, бесід та кон
цертів.

Минулого року в жни
ва п’ять разів виїжджали 
на польові стани і трак
торні бригади. Нині пла
нуємо збільшити і кіль
кість виїздів агітбрига
ди, і радіус її дії. Пере
дусім побуваємо у відда
лених господарствах ра
йону. А потім поїдемо 
до старих друзів __
колгоспи «Маяк», «Ок- 
тябрь», імені Шевченка, 
імені XXI 
«Родина».

Ми вже підготували 
нову програму виступів 
агітбригади. Вона, зви
чайно, повністю присвя
чується жнивам. З лек
ціями виступатиме наш 
керівник М. П. Новиков. 
Одна з його лекцій на
зивається «Рішення XXIV 
з’їзду КПРС — в життяі». 
Він проведе такоік бесі
ди про міжнародне ста
новище. ' • -

Я ж підготувала лек
ції, присвячені наступно’-' 
му ювілею СРСР.,’Це 
«Назустріч 50-річчю ут

з’їзду КПРС,

ворення СРСР», «В сім’Ґ 
вольній, новій» та «Куль
тура Радянської Украї
ни».

Ще торік ми згуртува
ли постійний концертний 
колектив. Ось і цього лі
та до агітбригади входи
тимуть молодий спеціа
ліст лабораторії енерго- 
дільниці Вероніка Бого-’ 
молова, яка на наших 
концертах виконує му
зичні фейлетони, співак 
виконроб міжколгоспбу
ду Юрій Усатенко, пра
цівниця Знам’янської 
міської аптеки, наша спі
вачка Валентина Натя- 
гайло, учні другого місь
кого професійно-техніч
ного училища Олександр 
Мамолат і Олександр 
Литвинов, які "вміло ви-~ 

.У__ конують. _ інтермедії
жартівливі сценки

- колгоспні теми.
Думається, що, як і 

рік, нашій'роботі не бу- 
. де перешкоджати брак 

транспорту. Бо наші про
хання про автобус відра
зу задовольняє локомо
тивне депо або ж район
ний відділ культури. Всі 
зустрічі з колгоспника
ми проходитимуть на їх 
робочих місцях: біля 
ферм\ чи на польових 

1 станах.
Т. МеЛЬОХіНА? 

лектор, заступник ке-, 
рівнина .’ агіткульт-. 
бригади залізничного 
клубу імені Леніна. ’ 

. м. Знам’янка. . ,

та 
на

то-

КИЛИМ ПЕРЕМОГИ
• 13 і 14 ЧЕРВНЯ НА ОБЛАСНІЙ ДОСЛІДНІЙ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ СТАНЦІЇ ПРОХОДИВ ЧЕТВЕРТИЙ 
ОБЛАСНИЙ КОНКУРС МАЙСТРІВ МАШИННОГО ДОЇННЯ

л є.

U —

В конкурсі взяли участь представники всіх районів, 
крім /Лаловисківського. Чому — пояснимо згодом, а 
зараз познайомимо читача з тим, як протікало зма
гання.

Першого дня майстри машинного доїння розбира
ли й складали доїльні апарати. Тут потрібна вправ
ність, точність рухів, уважність. Найкраще ці якості 
проявила Валентина Жук, комсомолка з колгоспу 
«Цілях Ілліча» Знам’янського району. Апарат «Ім
пульс» вона розібрала за 7 хвилин 7 секунд, тоді 
як для найвищого балу достатньо швидкості у 9 хви
лин Уже потім, коли ми поверталися із відділення 
дсс'лідноі станції Степове, де другого дня учасники 
конкурсу змагалися у доїнні, «тренер» Валі, голов
ний зоотехнік Знам’янського управління сільського 
господарства А. Г. Кириченко говорив:

— Вона зуміє виконати ту саму операцію за шісіь 
з половиною хвилин, — і тут став ділитися міркуван
ням, за рахунок чого. 19,9 .

Наш читач знає прізвище В. Жук. Це вона 196У

1970 років захищала честь Кіровоградщини на рес
публіканських змаганнях і щоразу здобувала чемпі
онський титул.

Крім Валентини Жук, за першість області боролись 
ще чотири комсомольці. Але їм щастило не так. Не 
володіють тією майстерністю, тим досвідом, умінням 
перебороти хзилювання. Хоча вже сам факт, що сім- 
надцятилітня Валентина Андреева стала чемпіонкою 
Новомиргородського району, свідчить про можли
вість молодих. Згадаймо, в колгоспі «Комуніст», 
звідки й В. Андреева, працюють такі майстри, як 
Любов Мельниченко, Надія Осніговська.

А Валя Жук була неперевершеною і з сумою 97,5 
бала піднялась на найвищу сходинку п’єдесталу по
шани. Поруч неї друге місце зайняв Вікгср Василиев 
з колгоспу імені Карла Маркса Новоукраїнського 
району, третє — Валентина Куліда з обласної сіль
ськогосподарської дослідної станції. В. Жук і В. Ку
ліда одержали в подарунок килими, В. Васильєв — 
туристську путівку. Заохочувальними подарунками й

грамотами оргкомітету нагороджені всі учасники 
змагань, а комсомольці — ще й грамотами обкому 
ЛКСМУ, котрі вручив інструктор обкому Анатолій 
Свердликов. —

У липні цього року відбудеться республіканський 
конкурс майстрів машинного доїння. Кірово'-радщи- 
на відряджає на нього трьох наших призерів.

А тепер скажемо й про недоліки, на які звернула 
увагу завідуюча відділом тваринництва обласно? 
сільськогосподарської дослідної станції Н. Г. Бон- 
дарЛко, підсумовуючи результати конкурсу. Ще не
достатньо уважні майстри до вимог особистої гігіє
ни, допускають порушення при підготовці ДО ДОЇННЯ І 
апаратів. Залишають бажати кращого робоча пове
дінка й естетика виробництва. . і

І — про маловисківців. Чи нема в районі тварий- 
ників, які б оволоділи машинним доїнням корів?, 
Очевидно, є. Та районне управління відрядило на обяд- 
ласні змагання доярку, яка доїть корів вручну. От І 
не насмілилась вона вступити в боротьбу з тими, ДЛЯ 
кого доїльний апарат — знаряддя щоденної працЬ 
Тим більше, що й у районному конкурсі участі й» 
брала — такого не було. .

І. ЧОРНОГОРЕЦЬ. •
На фото: (зліва направо) Валентина КУЛІДА, 

Валентина ЖУК і Віктор ВАСИЛЬЄВ.

Фото В. Халютіна.



-------- й стор. - ---------
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Завтра сповнюється 90 років 
з дня народження Г» ДимитроваПОБОРНИЦІ

МИРУ

Фото М. СЕРГІЄНКА.

лікарні, 
ЦІВЧІІ- 

робогу

комсомолка I.amjs ТІРУДСЬКЛ працює медсестрою в 
луди прийшла, пр закінченні Кіровоградського медучилнща. 
Ria з електрокардіографічному кабінеті. Хворі шанують її за 
І чуйно ставлшія до уих.

М а ФОТВІ комсомолка Г. ПРУДСЬКА«

СОФІЯ. Тут відбулась урочиста цере
монія вручення міжнародної Ленінської 
премії «За зміцнення миру між народа
ми» визначній болгарській громадській і 
політичній діячці, членові Політбюро ЦК 
БКП, Голові всенародного комітету бол- 
гаро-радянської дружби Цолі Драгой- 
чевій.

За дорученням комітету по міжнарод
них Ленінських преміях «За зміцнення 
миру між народами» диплом про при
судження премії і золотий нагрудний 
знак Ц. Драгойчевій вр/чив кандидат 
у члени Політбюро ЦК КПРС, секретар 
ЦК КПРС Б. М. Гіономарьов.

Ц. Драгойчеза щиро подякувала за 
високу нагороду і запевнила присутніх, 
що й далі віддаватиме усі свої. сили 
і досвід боротьбі за торжество благо
родних ідеалів людства — справі миру і 
дружби між народами.

ПО ПРАЦІ-
Яскраво оформлена афіша кли

кала иа вечір трудової слави, 
Який влаштовував колектив Кіро
воградського заводу тракторних 
гідроагрегатів. Він мав відбутися 
я приміщенні не так давно збудо
ваного Палацу культури ирацівнн- 
КІо державних установ і комуналь
ного господарства імені 50-річчя 
СРСР. Але завод має свій клуб 
Імені Калініна... Та про це потім.

У просторому фойє лунають 
танцювальні мелодії. Кружляють 
ьїолоді пари. Кожному, хто при- 
Ходить на речір, прикріплюють на 
ГРУДИ Sftjanog.^.профілем Ілліча. 1 
ад одразу настроює на урочне- 
Всть.

Д потім — клич фанфар під ви
сокими скленііЛ’іями залу засідань. 
Урочисте внесення заводського 
прапора з орденськими стрічками.

ЛЕКТОР, ЛЕКЦІЯ, ЛУДИТОРІЯ

БАГАЖ ЛЮДМИЛИ ДЕМ’ЯН
Нести широким масам молоді культуру — таку 

(^Нагородну мету поставила перед собою один з мо
лодик лекторів Світловодського міськкому ЛКСМУ 
Людмила Дем’ян. Серед її слухачів — молоді буді- 
іІалЬники, металурги, працівники торгівлі. Всіх при- 
6&5люг тема лекції «Про культуру поведінки радян
ської молоді». Адже мова в ній — про добрий смак, 
уміння одягатися, гарні манери, ввічливість. Дбайли
во підготовлена і змістовно викладена Людмилою, 
Из К ці я добра сприймається слухачами.

багато літератури довелося опрацювати їй при під
готовці до чергового виступу перед юнаками і дів
чатами. Тут і робота С. Уткіна «Нариси з марксистсько- 
СіОНтнсько: етики», книжка В, Іванова і Н. Рибакоза 

.йІДф таке етика», різні статті з газет та журналів — 
йОИремз Л. Альошиної «Золота рамка» («Известия»), 
'.Ц- Ку знецової «Краще промови» («Літературна га-

Йфд I працю« Людмила в міській бібліотеці, проте _длч 
ретельнішої підготовка лекцій вона користується міжбібдіо- 

абонементом, одержуючи додатковий матеріал _ з 
фондів обласної бібліотеки імені И. К. Крупської. Апроба- 
ЦІ(0 виступу молодий лектор проводить у своєму колективі. 
'Дружні поради І рекомендації співробітників, яавіду.очоі 
бібліотекою гі, Н. Попової — лектора міської організації 
'товариства «Знання» та пропагандиста інколи політосвіти 
Д?,Я>ть полику користь Людмилі Дем’ян. Після такою обго
ворення — зустріч з слухачами. .

Знаючи, що по закінченні лекції у молоді виник
нуть запитання, вона продумує можливі відповіді,
1----------------■>■ ' 7"--^^:--------------

- У ці дні в Кіровоград- 
ській середній ШКОЛІ 
№ М оформлено куто- 

■цок- до 90-річчя з дня на
родження Г. М. Димит- 
рова.

Кут — 'десятки сувені
рів, книг, альбомів, які 

подарували школі бол
гарські друзі,

їїа фото: члени клубу 
Інтернаціональної друж
ба читають листа, який 
надійшов від учнів полі
технічного училища іме
ні Кристо Ботева міста 
Ямайка Толбухінського 
округу.
Фото Ю. ЛШШИИКОВА,

-Й ЧЕСТЬ
Погляди, звернені па тих, кого 
уславлюють сьогодні.' Найпочесиі* 
піі місця у першому ряду зайняли 
кращий ливарник цеху № З, кава
лер ордена Трудового Червоногб 
.Прапора В. Д. Прзлнпко, кращий 
розточник цеху №5, кавалер орде
на «Знак пошани» В. Г. Осадчий, 
краща свердлувальниця цеху № 2, 
ударниця комуністичної праці 
Г. І. Стукалеїіко, кращий слюсар 
цеху № 29. ударник комуністичної 
праці С. Я. Сорока та інші.

Потім героїв вечора запросили 
па сцену. Директор заводу Мпхаіі- 
ло Дементійович Карамазов вру
чив переможцям змагання за зван
ня кращого по професії цінні по
дарунки й грамоти, дівчата об
в’язували їх червоними стрічками, 
обдаровували квітами.

'А тепер про те, чому агрегагів- 
ці вшановували своїх передовиків 
у Палаці імені 50-річчя СРСР. 
Справа в тому, що в цьому Пала
ці протяті м двох днів відбувала
ся обласна науково-методична кон
ференція працівників культосвіт
ніх закладів і профспілкового ак
тиву на тему «Робітничий клуб — 
трибуна популяризації передових 
методів праці». Для учасників 
конференції й було продемон
стровано, як на заводі тракторних 
гідроагрегатів проводять вечори 
трудової слави.

Па конференції з доповіддю 
«Завдання культосвітніх закладів 
області по пропаганді і практич
ному виконанню рішень XV з'їзду 
профспілок СРСР і XI з'їзду 
профспілок УРСР» виступив заві
дуючий відділом облпрофради 
М. Є. Кубряііськнй.

С. КУШНІР.
м. Кіровоград.

А тому їй досить часто доводиться працюзаги з 
словниками та довідниками, слідкувати за книжкови
ми новинами. Лекція про етикет — одна з останніх. 
З нею вона виступала за путівками Світловодського 
МК ЛКСМУ перед медичними працівниками, комсо
мольцями міськзмішторгу, молодими металургами 
та виробничниками з керамічного заводу.

Деякий досвід ораторського мистецтва набуто 
Людмилою З ШКІЛЬНОЇ Л38И. Ще ученицею член лек
торської групи Світловодської СШ № 1 Л. Дем’ян 
виступала перед своїми ровесниками, а, навчаючись 
у Полтавському педінституті, молодий філолог озна
йомила однокурсників з темою «Ленін і музика».

Червоний куток гуртожитку став місцем численних зустрі
чей лектора з робіїиичою молоддю. Тут міська бібліотека 
влаштувала усний журнал, у якому сторінку «Жінки ро
сійської революції» відкрила Людмила Дем'ин.

Іншого разу вона присвятила свою розповідь літературній 
діяльності Расула Гамзатова. У виступ було барвисто впле
тено читання кращих творі» поста «Звідки ти, молодієгь?», 
«Люблю тебе, мій малепький народ». А вірш «Журавлі» ви
конувався у музичному супроводі — програванням відомої 
ПІСНІ,

З задоволенням виступає Людмила і перед школя
рами. Піввіковому ювілею піонерії присвячує вона 
свою розповідь для юних ленінців.

І. КАГАНТ, 
паш громадський кореспондент.

м. Сзітловодськ.

«Безмежно раді за те, що 
т. Димитрова вирвано з фа
шистських катівень Німеч
чини.

Звістка про Ваше прибут
тя до Червоної столиці Ра
дянського Союзу піднесла 
в нас бадьо.оіств, піднесла 
наше бажання битися за сві
тову пролетарську револю
цію».

Це — хвилюючі рядки 
привітання робітників ко
вальсько-пресового цеху за
воду «Червона зірка» Геор
гію Димитрову з нагоди 
його перемоги на Лейпціг- 
ському процесі та прибуття 
до Москви.

В архівних теках зберіга
ється чимало матеріалів, які 
розповідають про щиру 
дружбу, яка зв’язувала тру
дящих нашої області з муж
нім сином болгарського на
роду.

З березня 1934 р. відбувся 
зліт робсількоріа газети 
«Соціалістичний наступ*, 
який надіслав т. Димитрову 
таке хвилююче привітання:

«Своєю мужністю Ви впи
сали ще одну блискучу чер
вону сторінку а історію виз
вольної боротьби всього 
людства від капіталістичної 
кабали, за світову прола- 

ПОЧЕСНОМУ 
КОЛГОСПНИКУ-
Георгію ДИМИТРОВУ
тарську революцію, за ко
мунізм. Ваше визволення з 
цупких лабет фашистських 
хижаків, прибуття до Черво
ної столиці — Москви — 
ще одна велика перемога 
міжнародного пролетаріа
ту».

Нашому земляку, урод
женцю м. Новоукраїнки, 
безстрашному льотчику Ар
кадию Йосиповичу Дубров- 
ському довелось особисто 
зустрітись з Г. М. Димитро- 
вим. З гордістю про це зга
дує Аркадій Йосипович:

— Було це 3 березня 
1934 року, мене, як коман
дира ааіазагону терміново 
викликав начальник цент
рального московського ае
родрому імені Фрунзе. 
«Надвечір на маршруті Бер
лін — Кенігсберг — Москва 
буде літак особливого при
значення, — сказав він. — 
На його борту прибуде з 
Лейпцігського процесу Ге
оргій Димитров з двома 
болгарськими комуністами. 
Ви повинні вжити всіх захо
дів для благополучного 
приземлення машини».

Було дано термінову 
команду підготувати про
жектори, щоб освітити сму
гу приземлення. Льотчикл 
розчистили намети. Через 
декілька годин почувся гур
кіт моторів. Літак зробив 
круг у повітрі і пішоз на по
садку. Гіробігся по сніговій 
доріжці, зупинився, незаба
ром у дверях його кабіни 
появився енергійний чоло
вік з пишною шевелюрою. 
Через мить Георгій Димит
ров уже був 8 обіймах зуст
річаючих.

Виражаючи шану і любов 
до великого сина болгар
ського народу, трудящі од
ного із колгоспів Черняхів- 
ської сільради назвали 
своє колективне господарст
во ім’ям Димитрова і обра
ли Г. М. Димитрова почес
ним членом артілі.

Після закінчення сільсько
господарських робіт в серп
ні 1934 року, колгоспники 
послали телеграму на ім’я 
Г. М. Димитрова з прохан
ням приїхати на торжество 
з нагоди успішного вико
нання державного плану і 
соціалістичних зобов’язань 
по здачі зерна державі.

Трудівники, які відзначи
лися в праці, були нагород-

жені преміями. Перша пре- В 
мі я призначалась почесно- и 
му КОЛГОСПНИКОВІ Георгію | 
Димитрову. Про цэ також д 
ПОВІДОМИЛИ Димитрову. І

На цю телеграму Г.М. 8 
Димитров дав відповідь: В 
«Палко поздоровляю з ус- І 
пішним виконанням річною | 
плану, бажаю Вам кращих І 
успіхів у підготовці до осін- п 
ньоі сівби й дальших пере
мог на шляху заможного 
культурного життя. Жалкую, 
що не зможу поділитися 
радістю особисто під час І 
святкування закінчення еа- І 
шик робіт».

Але колгоспники все-таки | 
бажали особисто зустрітись Е 
з Г. Димятродим і знову І 
послали телеграму, з якій і 
прохали дозволити приїхати 
в Москву до т. Димитрова 
делегації, яка розповість 
про радісне життя колгосп- . 
нині в.

Ось ще одна цікава депо- і 
ша від Димитрова:

«Голові колгоспу т. Пере- і 
сунько, колгослникам-удар- 
никам т. Шаблі, Шевченко, і 
Шкунову, бабенко.

Дорогі товариші’.
Я одержав Вашу грамоту, 

привітання і матеріал про 
роботу колгоспу їм. Димиг- £ 

розз і сердечно дякую Вам 
за них.

Поздоровляю колгоспни
ків артілі з досягнутими ус- ф 
піхами на шляху до замож- '}■ 
ного життя, завершення 
всіх робіт і виконання річ- 9 

. ного плану клібозаготі- j 
вель... Я впевнений, що коя- d 
госп їм. Димитрова по-біль- Я 
шовицькому підготується де ‘ ; 
нових польових робіт, зу- g 
міе в наступному році пока- . й 
затм ще більш •• великі до-І. а 
сягнення в справі укріплен- 
ня колгоспного ладу.

Я з великим задэволен- і] 
ням вислухав би yeby роз- b 

. повідь Ваших представників |] 
про життя і роботу -КОЛСОС- і 6 
пу. 1 І

Але з сучасний момент, Я, й 
за розпорядженням лікарів, || 
виїжджаю у відпустку, Тому в 
я зараз, на призапмкий 
жаль, не маю можливості 
побачитися з представника- і'і 
ми колгоспу. Думаю, що це 
пощастить в другий раз. 
Привіт Вам, товариш??

З жовтня 1935 р.
Г. Димитров».

Трудящі Кіроаоградщини 
свято шанують пам'ять про 
Г. A4. Димитрова. Багато під
приємств, установ І колгос
пів носять його ім’я. На по
чатку четвертої п’ятирічки в «
степу під Олександрією по- u
малося спорудження Семе- І
нівсько-Головкіаського вуг- В
лерозрізу. Разом з новим 
підприємством швидко рос
ло й селище гірників, буду
вались електростанція, куль
турно-побутові закпади.

В 1950 р. на прохання жи
телів Указом Президії Вер
ховної Ради Української 
PCP селищу було присвоєно 
назву Димитрове — на 
честь видатного діяча між
народного комуністичного і 
робітничого руху, генераль
ного секретаря ЦК Болгар
ської Комуністично? партії 
Георгія Димитрова. 20 черв
ня 1970 року в селищі від
крито пам’ятник славному 
сину болгарського народу.

На мітингу, присвяченому 
відкриттю пам’ятника, були І 
присутні гості з Болгарії. 7 
Виступив керівник болгар- 1 
ської делегації, завідуючий 1 
організаційним відділом 1 
Толбухінського окружного ! 
комітету Партії БКП Іван 
Демірсз.

О. НАГОРНИЙ.
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ЗМАГАЮТЬСЯ САНІТАРНІ ДРУЖИНИ
Те. що ці змагання відбулися напередодні Дня 

медичного працівника, символічно: сандружинни
ки — перті помічники працівників медицини.

За право участі у першості області боролися 
всі сандружина промислових підприємств. І ось 
переможці районних та міських змагань вийшли 
па старт.

Як і слід Суло чекати, боротьба за перемогу гозгорілася 
між сандружинами Новоукраїнського цукрозаводу та 
Світловодського квр’єроуправлініїя. Обидві команди вис
тупали рівно, але вибороли відповідно ліпне друге та 
трете місця. Перше місце зайняла сандружина Кірово
градської взуттєвої фабрики.

Кіровоградці нагороджені грамотою та перехід
ним кубком обласного комітету товариства Черво
ного Хреста. Іншу нагороду — кубок обласного 
штабу цивільної оборони — кіровоградці виборо
ли за відмінну роботу у доні «хімічного» уражен
ня.

Сандружшіипкп команд-прнзерів та Олександ
рійського рудоремонтного заводу і Знам’янського 
деревообробного комбінату нагороджені грамота
ми за естетику оформлення «тгітматеріалів та про
паганду санітарно-оборонних знань.

Переможцями у змаганні серед сандружин кол
госпів і радгоспів стали представники Новгород- 
ківського радгоспу «Третій вирішальний». Друге 
і трете місця за сандружинами радгоспу імені 
Куйбишевя Бобрппецького району та колгоспу 
«Україна» Звам’янського району.

10. СТОРЧАК-

На фото: внизу — кубок у команди Кіровоград
ської взуттєвої фабрики; ліворуч — сандружинни
ки на шостому етапі.

(Продовження, Початок в газетах за 18, 23, 25, 27, ЗО травня 
та І. З, 6, 8, ІЗ, 15 червня).

Такої ж нагороди був удостоєний також директор заводу, комуніст, чло® 
ВУЦВК II. Заривайко. Прокіп Авдійоаич — потомственпий пролетар, акгши 
ний учасник революції 1405-1607 рр. і громадянської сійни 1918—1921’ роліїт* 
За кипучу діяльність і більшовицьку нринигиіовість V роботі робі пінки » 
повагою називали ного, пк і інших дио<: «горін-висуванців, «червоним дирск- 
тором». Не раз у найвідпові іальніші моменти він разом з робі і нчр і мій 
брався за діло, засукавши рукава. Республіканська газета «Протм.ірийші 
писала про П. Зариваґіка як про одного з кисупанції -директорів, що алреко* 
мендува.ін себе в ті роки якнайкраще. В 1927 році П. А. Заріїзаііки був® 
висунуто на посаду голозн правління Укргресгсільмашу,

Високі нагороди окрилили червонозорівціа. Вони з гордістю «а* 
зизали рідний завод червонопрапооким. Політично оцінка /спіхіїе 
колективу в роки відбудови була дана з привітанні Одэсъ'сого) 
обкому ЙП(б) України, надісланому з-зводозі. (Єлмс.іпгтград тоді 
належав до Одеської області). «Тозазлші робітники «Чериочр? 
зірки»! Напруженням своїх пролетарських сил і волі під карі»? 
ництвом завкому і паргкогектизу, при надзвичайно важких часолї 
умовах ви зуміли, завдяки високій дродук'ианості граці, значно* 
підвищити загальний виробіток заводу і здешевити собівартість' 
продукції. А це має в свою чергу над звичайно велике значення«^

IB. Литвиненко —- 
чемпіон країни

У Каркові на особисто-командяїй 
першості -Радянського Союзу з фек- 
туеания серед сяартаківвів за 
цомаяду України (до змагань її го
тував кіровоградський тренер 
А. Грабар) виступали паші земля
ки майстер спорту Василь Лигвя- 
неико та кандидат у майстри спор
ту Людмила Штапденко.

Фехтувальники України вибороли 
перше командне місце. А Василь 
Литвиненко був найсяльаівінм се
ред рапіристів.

Ю. СТОРЧАК.

Зліт «Буревісника»
Иа міжвідомчій першості області 

я легкої атлетики, яка днями за
кінчилася в Олександрії, поновле
но два обласник рекорди. Авапгар- 
дівець В. Стецюк подолав планку 
на висоті 205 сантиметрів, спорт
смен «Буревісника» К>. Ревенко ки
нув молот на 52.2 метра.

Командну першість здобули лег
коатлети «Буревісника». Другі 

: авангардівці, а спортсмени «Коло
су* — на третьому місці.

Т. ОСОКІНА, 
«реиер обласного «омітету 

- <80 фізкультурі і спорту.

Лідера® 
наздоганяють 

‘ ' освітяни
На IX спартакіаді обласної ради 

Дст Спартак» проведено поєдин
ки з кульової стрільби І легкої ат- 

I «етики. Успішно виступали тут 
спортсмени обкому профспілки пра
цівників освіти, вгшої школи І на
укових установ, які вибороли в 
обок видах спорту перші командні 
місця;

•Цр дозволило освітянам піднятися 
в турнірній таблиці на три щаблі 

І вшиє. Програючи медикамдаа оч- 
ке, сопи. однак, «яалоть добрі шаи- 
Си потісиитя лідерів — спортсмени 
цієї -команди впевнено лідирують «а 
вмаганняк баскетболістів.

О. СТАСЮК, 
заступник голови облрадя 
ДСТ еСпартак».

ЗАПРОШУЄ
Нещодавно до магазину № 10 

Кіровоградською облкниготоргу на
дійшли иовнпт.іі літератури:

Анатолій Дімаров. —. «НА ПО
РУКИ». (Видаппицтво «Дніпра», 
К„ 1972, ціна вб коп.) До книги 
включено три повісті. Перша з них 

<— «Спя капітана* — розповідає 
про радянських розвідників, про 
мужність і винахідливість наших 
воїнів, котрі в час Великої Вітчиз
няної війни самовіддано захищали 
сес-ю Батьківщину від фашистських 
загарбників. Невелика повісті. 
«Жінка з дитиною* відбиває уже 
повоєнний час. Вона пройнята гли
бокою повагою до жіикя-мате- 
рі. Повість «Па поруки» — це ча
сом веселі, часом -сумні оповідки 
про наших сучасників, про їх малі 
1 великі діла, про печалі й радос
ті, про свяга і трудові будці, без 
яких неможливе життя.

Яків Баш. — «НАДІЯ»: «НА 
КРУТІЙ ДОРОЗІ*. (Видавництво 
«Молодь*, К., 1972. ціна і крб. 
ІЗ коп.) За ці твори в 1970 році 
письменнику було присуджено рес- 
луб.чіквпську премію імені Мйтсзна 
Острозського..

Любомир Дмитерко. — «ОСТАН
НІ КІЛОМЕТРИ*. (Одер. Сілезія, 
Берлін). Роман. ІК-. «Молодь», 
1972, ціна 4Б кой.)

... Останні дні Великої Вітчизня
ної війни, широка історична карти* 
і;з Берлінської операції, яка мала 
вирішальне значення для перемоги 
на фронтах. стійкість та патріотизм 
жінок, які о тилу боролися за на
шу звитягу — ось про що розпові
дає ая книга.

КНИГА
Реваз Джапарідзе. — «МАРУК- 

СЬКІ ІЛЛІ НОЧІ* та «ВУХЕН- 
ВАЛЬДСЬКА ДЗВІНИЦЯ»- (Видав
ництво «Дніпро», ІС. 1972, цін\ 
63 коп.) Марух — це назва кав
казького перевалу, де воссип 1942 
року грузинські воїни разом із си
нами братпіх народів перегороди
ли шлях гітлерівським язичищам. 
«Бухенвальдсьха дзвіниця» розпо
відає про подорож автора по Ні
мецькій Демократичній Республіці, 
Письменник докладно опйсуе все
світньо відомі культурні та мате
ріальні пам'ятки. 1 це падає повіс
ті пізнавального значення. Але най
більше вражають письменника 
жахливі факти трагічних років ні
мецької історії — років фашизму.

І. Тельман. — «ПОШУКИ ПРО
ДОВЖУЮТЬСЯ*. Докумеи гаиь'іа 
повість, нариси. («Радянський пись
менник», К.. 1972, ціпа ЗІ коп.)

Читач відправиться в цікаві по
шуки, пов'язані з життям І діяль
ністю Леніна, з перемогою револю
ції 1 створенням СРСР. Вія пройде 
слідами деяких маловідомих подій 
І познайомиться, наприклад, з пер
шою жінкою — командиром броне
поїзда. Завершують книгу «Печіг- 
гадані легенди про чекістів І кому
нарів» ,

Запрошуємо вас. шановні покуп
ці, до нашого магазину.

Д. НЕКРЕТОВА, 
продавець книжкового ма
газину № 10.

7. ОКРИЛЕННЯ
У 1925 році XIV з’їзд партії поставні завдання соціалістично? 

індустріалізації країни. У відповідь на рішення з’їзду зсюди роз
горнулося будівництво нового соціалістичного господарства.

Зазод «Черзона зірка» а ці роки докорінно реконструюється С 
перетворюється у велетня сільськогосподарського машинобїр 
дуаання.

Уже наступного року на заводі до ладу стає перший конвейєр, 
який сприяз підвищенню продуктивності праці на складанні сіна» 
лок у 10—14 разіз.

Протягом 1927—1932 років здійснювалась планова реконструкція заводу» 
Оновилось устаткування, механізувались виробничі процеси, широко засто« 
совувалась штамповка, розширились І перепланувались усі цехи, виросяіЕ 
нові,- .налагодився транспоотний зв’язок між пеками. Вже па початку дру
гої п’ятирічки реконструйовані та нопозб)доаліі цехи, які цілком змігши? 
весь завод, перевищували кубатуру приміщень дореволюційного заводу 
більш як у 10 раз.

Реконструкція і будівництво велися з урахуванням правил тек» 
ніки безпеки та охорони праці. Зазод одержеа гаряче водопоста
чання, душозі, умивальники, приміщення для відпочинку робітни
ків тощо. Внаслідок реконструкції праця стала набагато легшою- С 
продуктивнішою. На зміну важкій ручній праці о цехи прийшло 
електричне ззарюзання, автоматичне кпеппння, гідравліка тощо0 
В ковальському цеху, наприклад, уже а 1927 році 96 процентів 
основних робіт зиконузали машини й преси. 8 ливарному цеху з 
ручного формування почали переходити на машинне.

Протягом 15 років (1926—1910) продукція заводу зростала щорічно в се
редньому бітьш як у два рази. Уже в 1930 році «Червона зірка» випустила 
стільки сільськогосподарських машин, скільки їх пкпускали (у порівняли» 
них цінах) всі заводи дореволюційної України, а о 1936 ропі — перевищила 
суму виробництв усіх заводів царської Росії цієї галузі. 0 лередвоеияойу 
1910 році обсяг продукції «Червоної зірки* перевищив дореволюційний 
середньорічний рівень виробництва заводу ЕльворгІ майже в 4і раз. Тіль
ки за один тиждень завод випускав продукції більше, ніж поотпгом цілого 
року о дореволюційні член. Відбулися Істотні зміни і в самій якості завод
ської продукції. Якщо до 1928 року тут вироблявся лише кінний інвентар* 
то вже в 1931 роді в номенклатурі заводської продукції він становив лишу 
25 процентів, а решту — тракторний.

В ті роки червонозорівці не раз примножували успіхи радян
ських машинобудівників. Вони одними з перших серед провідник 
заводів виявили ініціативу в спразі конструювання і освоєння ма
сового випуску тракторного інвентаря, який до того не виробляв
ся не тільки в нашій країні, а й за кордоном. У 1929 році тут було 
здійснено випуск першої в СРСР тракторної зернової сівалки. Над 
новим дітищем заводу працювала велика група конструкторів нз 
чолі з інженером І. М. Каховським.

Але доля першої тракторної хвилювала не тільки конструкторів, a й тися
чі робітників виводу, які не рахувалися з часом, щоб швидше здійсниш 
задумане.

Боротьба йшла не тільки у заводських цехах. На пожовклій від часу га
зетній шпальті чигаємо такі рядки: «В зернорадгоспі, що розкинувся і» 
задонських степах, вийшли на ділянку і одна проти одної стали радянсова 
та Іноземна сівалки*. «Червона зірка» 1 «Рудольф Саки», Хто кого?»...

Відповідь була безмірно радісною. Черсонозорівська тракторна сівалка 
зразка 1929 року вийшла переможцем. її першість тоді визнали ке тільнії 
з СРСР, а П за рубежем: на сільськогосподарській виставці в ЛІбавІ (Лаіг- 
вія), де екепочузалнеп машини цілого ряду країн Єе.ролп і СІНА, вона ді
стала Велику Золоту медаль. Вищою виставочною нагородою — Гранд* 
Нрі — відзначена також червонозорівська молотарка СО-28.

Перша радянська тракторна зернова сівалка не була єдиною 
новою машиною, що народилася а роки перших п’ятирічок по. 
заводі нЧервона зірка». Тільки 1931 року група провідних інжене
рів і винахідників заводу при допомозі співробітників Всесоюзно
го інституту механізації і електрифікації сільського господарств® 
сконструювали чотири складні найпотужніші иа той час в світЗ 
сільськогосподарські машини; чотирьохрядкоау бавовносадилі»* 
ну, шестирядкозу розсадосадильну, льносівалку і зерноочистку«

В гарячі дні переломного 1929 року в країні народилося масове соціаліс
тичне змагання. Червонозорівці першими в Єлисавстгоаді її червня иідни- 
саля умову на соціалістичне змагання з колективом Харківського заводу 
«Серп і молот». У змаганні з харківськими машинобудівниками червоно* 
зорівці не раз виходили переможцями. У привітанні, надісланому на завад 
Центральним Комітетом КП(б) України о зв’язку з виробничими успікаміе 
заводу в 1929-1930 господарському році, і озорилося, що «робітники «Мер» 
вояої зірки» показали країні зразок більшовицької боротьби за промфііт« 
план». Тут же ЦК підкреслив, що кожна молотарка І сівалка епосилюїоп» 
вогонь по куркулях і правих опортуністах, які гальмують соціалістичну 
перебудову країни».

(Далі буде).

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ЙГЕДІЛЯ, 18 ЧЕРВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.00 — Про
грама передач. (М>. 9-05 ~ 
Ранкова тімяастика для Ді
тей. (М). 9.20 — Ноняни. 4М>. 
9.80 —• Для школярів. «Турнір 
допитливих». (М). 19 ,п7і
«Музичний кіоск». (М)- *0Л5
е- Сьогодні Д< «Ь медн-чяого 
працівника. (Л1>. її.15 ■— Кон
церт. ЇМ). 12.С0 — іитербачея- 
ия, Кольорове телебачення. 
«Скарбниця російського «иг- 
тецтаа*. (2.25 — Для дітей.
«Ведмежа Римцімці*»». (М>*

13.20 — Новини. (69). 13.25 — 
«Трудівники села». (М). 13.55 
— «Співав— Г. Писаренко». 
(М). 11.10 — Для воїнів Ра
дянської Армії І Флоту. (М). 
14.40 — Кіножурнал «Новини 
дня». (М). 14.50 — Телевізій
ний иародииА упіверентет. 
(М). 15.55 — Кольорове теле
бачення. Програма мульт
фільмів. (М) 18.25 — Художній 
фільм. (ЛІ). 17.55 — Спортив
на програма. (М). 19.45 —
«Бюлетень автоінспектора». 
(51). 20.00 — Кольорове теле
бачення. «Клуб кіпоподоро- 
жей». (ЛІ). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Чемпіо
нат СРСР а боксу. (М). ПФ 
закінченні — новііяя. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 —
Для дітей. Мультфільм ®^ст’ 
рів помилок». (К). і'.Зо —* 
«На меридіанах України». 
(К). 18.00 — Телефільм. (Кіро
воград). 18.30 - К«<вська

панорама». (К). 19.00 — «Та
ланти твої, Україно». (Запо
ріжжя). 19.40 — «Ви про ва
ших друзів». (К). 20.10 — «Та
ланті» твої, Україно». (Дніпро
петровськ). 20.50 — «На до
браніч, діти». (К). 21.С9 —
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Художній фільм «Секундо
мір». (К). 73.05 — Вечірні «о- 
впнсі. (К).

ПОНЕДІЛОК, 19 ЧЕРВНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 16.35 — 
«Розповіді про професії». (М). 
17. і0 — До відкриття VI з'їзду 
Всесоюзного товаристві «Знан
ня». (М). 17.30 — За накрес
леннями XXIV з’їзду КНРС. 
«Тваринництву — промислову 
Основу». (Миколаїв). 17.50 -» 
«Від понеділка до понедіїка». 
(К). 18.00 — Республіканські
фізнко-математична школа. 
(К). 13.30 — Для юнацтва.
«Ким бути?» (К). 19.00 — їй-

формаційна програма «Вісті*. 
(К). І9Л0 — По концертин« 
залах Киева. (К). 2О.І0 —
О. Арбузов. «Вибір». Вистава 
Горькооськсго драмтеатру 
ім. Горькою. (К). 20.45 — «Па 
добраніч, діти!». (К). 21.09 —* 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
О. Арбузов. Продовження ви
стави Горьковського драм теат
ру ім. Горького. (К). В перер* 
ві — вечірні позиви. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА, 17.39 — 
Для школярів. «Вогнище». 
(М). 18.00 - Новини. (М). 18.10 
— Кольорове телебачення. «Ві
зерунки*. (М). 13.10 — Кон
церт. (М>. 18.55 — «П’ятиріч
ка, рік другий». (М). І9.25 —* 
Художній фільм «Живі і мерт
ві». і серія. (М). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 —
«Лермонтов-художник». (ЛІ).
22.30 —■ Інтербачення. Концерт 
класичної музник. (Ленінград). 
23.00 — Новини. (М).

ВІВТОРОК. 20 ЧЕРВНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 — 
Новини. (М). 9.15 — Для
школярів. Концерт. (М). І0.І5 
—* Художній фільм «Лялька», 
і серія. (М). II.30 - Естрадна 
програма. (М). 12.00 - «иіахо-
ва школа». (М). 13.01) - Пре* 
м ера телевізійного докумен
тального фільму «Завтра, піс
лязавтра і все життя». (Вол
гоград). (3.15 _ «Союз непе* 

ІМ>* ,3-35 ~ Нопиии, 
(М), 16.15 _ аЕдуард Патриць- 
кий». «Літературний портрет». 
(ЛІ). 17.15 — «За вашими лис»
тами» (М). 17.3 0- Для юнац
тва. «УвагаІ Свисток!». (Оде
са). 18.00 — «Крим курорт
ний*. (Сімферополь). І8..9і) — 
Інформаційна програма «Віс- 
У?“- (Ю* 19.00 -> Чемпіонат
СРСР з футбола. «Зоря» — 
«Дніпро». В перерві — «Спорт
лото». (К). 20.45 — «На добра
ніч, діти!». (К). 21.00 — Про-

грама «Час». (М). 21.30 — КО 
нофеспіваль, присвячений 
50-рІччю утворення СРСР. КЬ 
нотрплогін «Ходіння НО муч 
как», 1 серія. «Сестри». (К.)» 
23.10 — Вечірні поении. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.00 
Новини. (М). 18.10 — Науково- 
популярна програма «Здо« 
роз'я». (М). 18.40 — РепоргаяЗ 
з літературного вечора, при* 
свяченого 00-річчю з дня П(1< 
родженип Г. Димитрова. (M)d 
19,0.» — Кольорове тслсбачсім 
ня. Телевізійний музичний, 
фільм, (М), 19,25 — ХудолсиіА 
фільм «Живі j мер гаї*. Il се* 
рія. (М). 21.00 — Програма.
«Час». (М). 21.30 — Баскетбол« 
Збірна Європи — збірна Аме* 
pntnt. (Передача э Швейцарії)« 
22.45 — Кольорово телебачен
ня. «Співав заслужений арсису 
У PCP А. Мокренко». (Київ, нд 
Москву). 23.30 — Новини. (М),
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На пляжі.
Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

„МОЛОДИЙ КОМУНАР“

Володимир БАЗИЛЕВСЬКІІИ.

З нових
ЗНБЯГЛОСЯ 
ВІДВІДЛТИ ДІБРОВУ

В. Б-еві.
Забаглося відвідати діброву 
Понад ярком, де тихе джерельце, 
Послухати дубів невмерлу мову, 
В ясне кринички глянути лице. 
Я йшов туди, передчуттями повен, 
І думалось мені чомусь про те, 
Чи не розмила бунтівлива повінь 
Той берест, що над прірвою росте. 
Чи вже кисличку обтрусили діти, 
Чи граб старий ту зиму перебув, 
А бересток — він перший запримітив 
Мене ще здалеку і рукавом змахнув. 
І, схаменувшись, буки погукали, 
Аж брязнули медалі на плечах, 
І юних лип багряні карнавали 
Закружсляли в круглих дукачах. 
О магія жовтневих перетворень! 
Це ти тоді накоїла, це ти, 
Що я завмер не в змозі більше йти, 
Як дерево, що має власний корінь. 
Будяк зчорнів на пагорбі крутім, 
Десантників на білих парашутах 
Пустив довкіл по вибалку рудім 
Між бур’янами й листям пережухлим. 
А мальви — дальноокі і цупкі 
У кулачках затиснули насіння, 
Допоки вітер та сльота осіння 
Розбризкають ті зернятка легкі. 
І прагнучи заглибитися в сутнє, 
Я діяння підгледів не нове —
Тут все живе в турботі про майбутнє, 
І навіть мертве дума про живе.
У світі цім, дощами перемитім, 
Шрапнеллю битім, палевім дотла, 
Була мені підтримкою щомигі 
Проста билинка з рідного села.

ПРОЩАННЯ
«О руська земле!
Ти уже за горбом!»
«Слово о полку Ігоревім>
О земле, земле! Дикий молочай, 
Та полинів прижухлих мудра мова, 
Як просто вам сказать тобі — прощай, 
І як непросто повернутись знову.

ПОЕЗІЙ
. . І •

Ще тільки мигь — і ти вже за горбом, 
Голодним оком вип’ю невситимо 
Ковильний твій, розчахнутий огром, 
Тягар жаданий, що душа нестиме. 
Що нам речеш, покіль вона жива 
її вітри твої горласті не прочахли? 
Вже обрію напнулась тятива _ 
І лебединий крик зів’яв відчайно.
З Каялу сиво котять тумани, 
Невмовкна галич понад княжим

Наздожени пас,' Русь, пережени, 
Щитом зведись, коли оружно станем! 
Ще падати цим ратищам з плеча, 
Допоки вика зизоокий ворог, 
Допоки хоч на кінчику меча 
Чи на кольчузі твій магічний порох. 
Чий віщий глас, чин незрадливий 

крик 
Протяжно так над нами лебедіє? 
Твій таємничий загадковий лик, 
Як строга фреска у святій Софії.

ПРИРОДН
(Сонет)

Природа — не листок і не трава 
Окремішньо, а ще з наскоку взяті, 
Природа — то не просто дерева,

Чубате плем’я гомінкої раті.
ІІе осокорів мова майова.
І навіть не замрія при багатті.
То барва й звук у двоєдинім святі
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Та запахів гармрнід жива. 
Учора ось один сюди прийшов. 
Тут слід його модерних підошов. 
Пригноблено волік свою утому... 
Проміряв ліс уздовж він і навкіс, 
А скільки світла на плечах поніс! 
Собі і ближнім прихопив додому,

МЯРИНН і 
£

(Новела)

Марина вертає нині із поля пізно, 
Прошкує через леваду навкіс додому. 
Дівчата несуть повз вікна веселу 

пісню, і
Марина несе додому одну утому. 
Турботи обсіли серце. Ойой турботи. 
Ні доньки, ні сина в хаті. Одна, 

як палець.
З людьми на роботі легше. А от 

в суботу 
Підкрадеться хижа туга і душу 

спалить, : 
Повіявся в мандри любий. Кудись

у шахту. 
Либонь, обнімає іншу. Коли б то знати. 
Жона вона чи вдовиця — збагнути 

як то?
А доля іде повз хату, та все повз хату. 
Єдине живе створіння — старенька 

кішка. { 
Лизне у долоню вдячно. Зрадіє наче. 
Марина куфайку скине. Впаде 

на ліжко.
Обличчям — в подушку білу. Ридма 

заплаче.

З

І

X

ПОКЛИКАННЯ■
Ще рушниками степових вітрів 
Лінивий ранок протирає очі, 
А бджоли вже знімаються з льотків 
Мов «яки» зі своїх аеродромів. 
Летять вони на посвіти квіток, 
Вертаються й чимдуж стартують 

знову.
І все гудуть, гудуть собі невтомно, . 
Вантажені пергою та нектаром.
Ми бджоли всі — поети і майстри, ■ 
Щоденно вирушаємо по взяток, 
Меди ваші солодкі, аж гіркі.
І в сотах дум — турбота про 

майбутнє.
1 • 

зі-гз,—* 1 /-і

316050 ГСП. Кіровоград-50, вуп. Луначзрського, 36.
Телефон«: відповідального секретаря та відділу ком

сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів І масової роботи та Інших відділів — 2-45-36.

Т. в. о. редактора А. КРЯТЕНКО,

«МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 

обкома ЛКСМу, С, Кировоград.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ 
АЭРОПОРТ

доводить до відома громадян, 
і що вперше відкрито прямі рей- 
1 і1 си на літаках «ЯК-40» по та

ких маршрутах:

ВОЛГОГРАД (вилітає о 7-й годині ранку 
по 1, 3, 5, 7 днях тижня, в польоті літак зна
ходиться 3 години);

ДОНЕЦЬК (вилітає о 7-й годині ранку);
ЛЬВІВ (вилітає о 14 годині 45 хвилин по 

1, 3, 5, 7 днях тижня);

СІМФЕРОПОЛЬ (вилітає о 7-й годині 
ранку);

і КИЇВ (вилітає о 19 годині 10 хвилин).

Будуть відкриті прямі рейси 
на Ленінград, Сочі, Краснодар, 
Ростов, Ворошиловград па лі- 

* таках «ЯК-40».
Квитки можна придбати за один — десять 

днів до вильоту в міськагентстві по вул. 
К. Маркса, 12, в касах-філіалах (готель «Ки
їв», автовокзал, завод радіовиробів), а та
кож у всіх районних центрах області, де < 
аеропорти.

АДМІНІСТРАЦІЯ.

ЗНАМ’ЯНСЬКИЙ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ 

ТЕХНІКУМ 
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ 
на 1972—1973 навчальний рік 

на заочний і стаціонарний відділи.
Технікум готує агрономів та бухгалтерів для сільськогоспо

дарських підприємств.
Крім основної кваліфікації, кожному випускникові стаціо

нарного відділення присвоюють додаткові: тракториста-мзши- 
ніста і шофера.

На перший курс стаціонарного бухгалтерського (строк на
вчання 2 роки 10 місяців) і агрономічного (строк навчання 
3 роки 6 місяців) відділень приймаються особи з освітою 8— 
9 класів; ‘

на другий курс бухгалтерського відділення приймаються 
особи, що закінчили 10 класів середньо: школи (строк навчан
ня 1 рік 10 місяців);

■ на третій курс заочного відділу по спеціальності «Бухгал
терський облік» — особи, що закінчили 10—11 класів (строк 
навчання 2 роки).

Вступники складають екзамени з 1 по 20 серпня; на базі
8 класів — з української (російської) мови (диктант), /латема- 
тики (усно);

на базі 10 класів з української (російської) мови і літера
тури (твір), математики (усно).

Документи приймаються: »
від учнів, що закінчили 8—9 класів до 31 липня, від тих, 

що закінчили 10—11 класів до 15 серпня.
До заяви на ім’я директора вступники додають: докумен

ти про освіту (в оригіналі), чотири фотокартки (3X4 см), до
відку про стан здоров’я (форма № 286), витяг з трудової або 
колгоспної книжки (особам, що мають трудовий стаж).

При технікумі організовуються платні підготовчі курен з ?0 липня 
до 1 серпня.

Поза конкурсом, при одержанні позитивних оцінок па екзаменах, 
зараховуються:

направлені на навчання колгоспом чи радгоспом зі стажем роботи 
не менше одного року; ті, що мають виробничий стаж практичної ро
боти не менше двох років;

звільнені □ запас із Збройних Сил (протягом двох років після 
звільнення).

При технікумі є їдальня, кінозал, спортивний зал.
Учні забезпечуються стипендією і гуртожитком на загаль

них підставах.
Адреса технікуму: Знам’янський район, с. Шамівка, сіль

ськогосподарський технікум.
, ДИРЕКЦІЯ.

—

Друкарня 1м. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ № 1

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА 1972—1973
НАВЧАЛЬНИЙ РІК і і

І

Училище готує висококваліфікованих робітників, 
По закінченні училища учні одержують атестат про 
середню освіту та атестат по спеціальності з при« 
своєнням 2—3 розряду. Учні набувають таких спе
ціальностей:

на базі 8 класів з одержанням середньої освіти’ 
токарі по металу, слюсарі механоскладальних робіт, 
електрогазозварники, слюсарі, електромонтажники;

на базі 10—11 класів (строк навчання 1 рік): тока
рі по металу, машиністи електромостовьх кранів « 
електрослюсарі, електрозварники;

на базі 8 класів з строком навчання 2 роки без 
здобуття середньої освіти: слюсарі механоскла
дальних робіт.

Час навчання в училищі зараховується в трудовий 
стаж. На всі . спеціальності приймаються юнаки та 
дівчата віком від 15 років і старші. Демобілізовані 
із лав Радянської Армії.

Вступники повинні подати такі документи: заяву, 
автобіографію, свідоцтво про освіту, паспорт або 
свідоцтво про народження, характеристику зі шко
ли, довідку про стан здоров’я, довідку з місця про« 
жизання та про склад сім'ї, медичну довідку про 
профілактичні прищеплення, 7 фотокарток розмі- 
ром 3X4 см.

Вступники проходять медичну комісію за направ
ленням училища.

Зараховані до училища забезпечуються: з стро
ком навчання два та три роки, безплатним триразо» 
вим харчуванням, вихідним і робочим одягом та 
взуттям; з строком навчання 1 ріп стипендію в 
розмірі 30 карбованців на місяць.

Під час виробничої практики кожному виплачує
ться 33 проценти від вартості виробленої продукції»

Початок занять з 1 вересня 1972 року.
Гуртожитком забезпечуються лише юнаки.

Адреса училища: м. Олександрія, мікрорайон 
Жовтневий, вул. Вагутіна, 1, телефон $-10-48. Авто
бусом їхати до зупинки Жовтневе селище.

ДИРЕКЦІЯ.

і
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