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ВІВТОРОК

КВІТНЯ

ЩОБ СІЯЛОСЬ
НА ДОБРО
Гордість молодих сільських трудівників Кірово- 

градіцшш — хліб. Ордени і медалі на грудях бага
тьох юнаків і дівчат села — за'гарячі дні на хлібно
му полі. 1 якщо не все гаразд на головній ниві їхньої 
праці, то більшої турботи ніхто з молодих землеробів 
тоді не знає. Одним словом, хліб — головне в їхньо
му житті.

Ось і ніші під враженням від листа Генерального 
секретаря ILK КПРС Л. І. Брежнєва Краснодар
ському крайкомові КПРС і крайвиконкомові наші 
моделі хлібороби живуть думками про те. щоб .у рік 
бО-річпого ювілею Радянської впади виростити і зі
брати максимальний урожай усіх сільськогосподар
ських культур. З таким бажанням вийшли вони на 
посівну другого року десятої п’ятирічки.

Молоді сівачі області змагаються за скорочення 
строків сівби, за високу якість загортання зерен у 
грунт. У цьому суперництві беруть участь близько 
шести тисяч механізаторів, майже триста комсомоль
сько-молодіжних посівних екіпажів. І не легко вийти 
на правий фланг змагання. Осінь минулого року під
кинула роботи нинішній весні. Адже в ряді госпо
дарств незораними лишилися землі, що були зайняті 
кукурудзою цукровими буряками. Тому одночасно із 
закриттям вологи в грунті та сівбою доводилось вес
ти оранку. Боротьба йшла за те. що(?цей збіг не по
значився ні па строках, ні на якості закладення основ 
урожаю ранніх зернових. 139 гектарів засіяв моло
дий тракторист колгоспу «Більшовик» Гайворонсько- 
Г(> району Борис Залипськнн. З його повесників у 
районі ніхто не досяг такого результату. І щодня при 
перевірці якості роботи Б. Залипського спеціалісти 
юсподарстз;: виставляли оцінки тільки -«добре» і 
«відмінно». Па передового сівача в районі рівнялися 
15 комсомольсько-молодіжних екіпажів. Рівнялися 
успішно: кожен із цих колективів із сівбою ранніх 
зернових упсравсЗгв основному за три, три з полови
ною дні.

Очолили соціалістичне змагання на весняному полі 
комітети комсомолу і штаби посівної кампанії, ство
рені ними. Ще па Всесоюзних комсомольських зборах 
«Комуністичну ідейність, активну життєву позицію — 
кожному комсомольцю!» в Иовоукраїнському районі 
затвердили 43 комсомольсько-молодіжних посівних 
екіпажі. Перед цим, зрозуміло, комітети провели ве
лику організаторську роботу серед молодих механіза
торів, усіх молодих трудівників господарств. Райком 
комсомолу створив штаб «Посі.ша-77», разом з яким 
розробив умови змагання на час сівби, спеціальні 
організаційні заходи. 10 березня районна газета «Ра
дянське село» опублікувала спільні заходи групи на
родного контролю і штабу «Комсомольського про
жектора» колгоспу імені Калініна па період вссняно- 
псльових робіт нинішнього року. Районний комітет 
народного контролю і райком комсомолу схвалили пі 
заходи. Слідом розгорнулася вже конкретна робота 
гародних і комсомольських дозорців. У колгоспах 
імені Ілліча, імені Кірова, «Мир» вони виявили фак
ти поганого зберігання посівного зерна, непра
вильно відрегульованої посівної техніки. Пости «КП» 
і тимчасово створені комсомольські пости якості по
ставили надійний заслін будь-яким відхиленням від 
вимог доброякісного висіву.

Результатом дії всіх заходів комітетів комсомолу 
району сгали зразки ударництва показані молодими 
хліборобами. Колектив тракторної бригади колгоспу 
імені Леніна, в якому більшість становлять молоді ме
ханізатори. за дві доби при двозмінній роботі засіяв 
490 гектарів. По 39—40 гектаоів за зміну при нормі 
36 давали Михайло Опір і Леонід Кириенко. Пере
хідний вимпел райкому комсомолу всі дні сівби ран
ніх був у цьому колективі.

Не так, на жаль, проходило змагання серед моло
дих хліборобів Повомиргородського району. Всього 
вісім посівних екіпажів створили тут. Лише в одному 
госгсдарстві — колгоспі імені Шевченка — на поле 
ішйшли два комсомольсько-молодіжних екіпажі, зма
галися вони по-діловому. В інших господарствах ко
мітети зіткнулися з проблемою: перехідний вимпел за 
ударну працю втратив своє заохочувальне значення, 
бо тут усього по одному екіпажу. З чиєю ж роботою 
порівнювати йогА-роботу?

В області закінчився перший етап посівної кампа
нії. Па черзі — сівба кукурудзи, цукрових буряків, 
соняшнику. Не менш відповідальна для молодих хлі
бе рсбів пора. Завдання перед кожним стоїть таке — 
взяти па озброєння досвід, народжений під час сівби 
ранніх, урахувати допущені промахи. Обов’язок ком- 
сомольців-хліборобів — іти па чолі змагання за вели
кий хліб, показувані приклад високої свідомості і 
творчої активності в боротьбі за врожай ювілейного 
року.
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ЩЕ З НОЧІ покотився 
густий туман, і ніхто з 

ремонтників не помітив, 
як зелений «газик» поми
нув арку з написом: «По- 
кровське відділення Кіро
воградського районного 
об’єднання «Сільгосптех
ніка», як загальмував на 
заасфальтованій площадці, 
як з машини вийшло двоє 
чоловіків з теками в ру
ках. Уже в майстерні, при
вітавшись, прибулі сказа
ли, що перевірятимуть 
якість роботи.

— Будь ласка, — покру
тив чорного вуса Олек
сандр Полетаев.

— У мене чи у нього?—

РАДЯНСЬКЕ-ВІДМІННЕ

ЗАКОНОМІРНІ 
ВИПАДКОВОЇ, ТІ

ЯКІСТЬ РОБОТИ КОНТРОЛЮЄТЬСЯ СОВІСТЮ 
ф н А Й М О Л О Д Ш О М У- СІ м н л д ц я і ь 

ІНСПЕКТОРИ ЗАДОВОЛЕНІ

спокійно сг.итав Іван Кра- 
шанов.

— Зармз побачимо, — 
відповіли приїжджі і по
прямували назустріч ке
руючому відділення// Ан-

дрісві Гавриловичу Ямко
вому, шо зайшов до цеху.

Поки гості розмовляють 
із керуючим, трохи ближ
че познайомимося з гос
подарями. Олександр По
летаев та Іван Крашанов—

молоді бригадири станції 
технічного обслуговування 
і заявочних ремонтів авто
мобілів. (Олександр лише 
четвертий місяць бригади
ром. А вуса — то для «со
лідності».)

Уміють хлопці працюва
ти. Бо е цьому колективі 
інакше не можна — ко
жен тут прагне щодня 
перевиконувати завдання, 
поліпшувати якість роботи.

Торік, напоиклад, ре
монтники Покровського 
відділення «Сільгосптех
ніки» виконали план ви
робництва на 106 процен
тів, план реалізації вало
вої продукції — на 105, 

(Закінчення на 2-й стор.).

ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ПОШУКУ 
Необхідність і норма життя 
первинних

Здається, не так уже й давно в 
перініїшг.х комсомольських організа
ціях. пройшли звіти і вибори. До 
складу ватажків численії.їх осередків 
області влилося ноге поповнення. 
І досвідченим, і новачкам часу па 
розкачку просто не було — життя 
організацій щодня вимагає особисто
го втручання, неспокою, турбот від 
кожного активіста. А якщо тобі 
ймення секретар, то відповідальність 
за справи твоїх товаришів по спілці 
найбільша. 1 не так важливо, секре
тарюєш ти кілька місяців чи вже кіль

ка років, — однаково хочеш зробити 
все, щоб життя комсомольської орга
нізації. ватажком котрої тебе обрали, 
Суло цікавим, змістовним. В цьому 
діяльному прагненні по зерншГі зби
рається досвід. Нагромаджувати його 
і щедро ділитися ним з іншими Д.Г.І 
загального успіху — так сьогодні 
стоїть питання. На цю гему й відбу
лася нещодавно відверта розмова 
секретарів первинних комсомольських 
організацій Бобршіецького, Компані- 
ївського і Кіровоградського районів 
за «круглим столом», що його орга-

нізували обком комсомолу і редакція 
газети «Молодий комунар».

У НАСТАВНИКАХ —
ГЕРОЇ ПРАЦІ

З виступу секретаря комсомольської 
організації колгоспу імені XX з’їзду 
КПРС Бобринецькога району Миколи 
НЕПОМНЯШОГО.

До ста чоловік комсомольців і мо
лоді ніші трудиться в нашому госпо
дарстві. Цс чималий загін хліборобів. 
Сюгодчі вів — майбутнє колгоспу. 
Від того, як навчиться господарювати 
кожен боєць даного загону, залежать 
завтрашні успіхи в прані на полі І 
фермі. Тому наставництво як найді- 
йовіша форма виховання молодих 
трудівників села — v нас у великій 
шані. Ми створили ралу наставників 
па чолі з Героєм Соціалістичної Пра
ці С. О. Гончарном. Хто ж наставники 
молодих колгоспників? Це шановані 

(Закінчення на 2-й стор.).

УЧАСНИКИ ДІЛОВОЇ ЗУСТРІЧІ ПІД ЧАС ПЕРЕРВИ.



S квітам І»1Т рожу

пошуку

т (Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

(люди, Герої і ветерани праці,-спеціа
лісти. Серед них — Герої Соціаліс
тичної Прані Л. М. Цимбал, С. О. 
Гончарно, завідуюча другою мо юч- 
ротовдрноіо фермою II. Л. Мельнико
ва, завідуючий свинофермою № І
I. М. Гурии, механізатор ветеран пра-
II. ; Б. С. Трегуб. Є шефи й у колек
тивів. У комсомольсько-молодіжного

колективу тракторної бригади насіаз- 
ркком бригадир її Герой Соціалістич
ної Праці С. О. Гончарно. Комсомоль
сько-молодіжний колектив другої 
ферми за наставницю має завідуючу 
фермою П. Л. Мельникову. Що дала
молоді така форма наставництва5 Про 
всі результати говорити ще рано. Час 
Лекаже. Та вже є перший результат: 
в обок комсомольсько-молодіжних 
колективах механізатори і доярки 
підвищили свою професійну клас
ність.

, сьогодні — ШКОЛЯР,
' .ЗАВТРА —

' МЕХАНІЗАТОР
£ 3 виступу секретаря комсомолі,-

; ської організації раді оспу імені Ди
митрова Устинівського району Надії 
.ФАРЕНЮК.

Надія ФЛРЕНЮК: 
— Ми направили кра
щих молодії», внрои- 
ннчіїнкіи я усі піо
нерські загони шко
ли.

широкому розумін- 
• ні слова включає в себе й шефство -- 
І теж дійову форму виховання молоді 
Мені хочеться спинитися на тому, як 
Комсомольська організація під і римує 
шефські зв'язки з Дийитрозською сС- 
рсДПЬСіО ШКОЛОЮ. Включившись у 
ВСІ'СОЮсКИЙ рух «Комсомол — сіль
ській школі», ми направили кращих 
меледих виробничників в усі піонер
ські загони ніколи. Не пер клеїлося 
спочатку: зустрічі комсомольців із 
загонами були епізодичні, чт-ом ви
мушені, нецікаві. Згодом спізри.ти 

’Секцію вожатнх-виробпичичків. 1(а 
ааняггях секції старша піоііеріхжата 
.Галина і\али:іпчеі:ко. вчителі роз по й
дя.шг істерію шкільної піонер і,кої ор
ганізації, про ТІрІИЩИПЦ II Д! :Л(іНОЄТІ, 
про Гіісиерські ритуали та атриїл ги
ку, вивчали з прпсутиім:і піонера кі 
пісні, Ігри. Часто вожатих-гшробинч- 
пики? запрошували на засідці н.і ради 
дружини. Згодом вони стали справж
німи Друзями,'старшими товаришами 
Піонерів, У традицію ввійшли звіти

ПІД ЧАС ЗУСТРІЧІ.

вожатих перед своїми за: омами про 
вг.кыкшня особистих соціи.тїсіичіііг; 
зобов'язань і колективу, де В.:.І4 нри- 
цюю.'о, і звіти піонерів про навчан
ня, громадську роботу.

Ми стали заслухувати звіти вожа- 
гих-внробничників на засіданнях комі
тету комсомолу радгоспу. Тісні- зв'яз
ки у нас із комсомольською організа
цією школи. Кілька разів приводили 
спільні комсомольські збори, засідан
ня комітетів комсомолу. Щоправда, 
МИ поки що не змогли ПОКІНЧИТИ ІЗ 

•мііпіісгю загонових вожатих-вироб
ничників. Над цим питанням працю
ють .ліні комітети радгоспу і десяти
річки.

І ліглідки шефства сільської молоді 
над школою досить позитивні. Кілька 
иокш підряд учнівська виробнича 
зриіада, наприклад, займає перше 
місце в районі. За велику допомогу 
радгоспові її не раз нагороджували 
цінними подарунками. З кожним ро
ком зі школи іп виробництво прихо
дит більше випускників.

•Чому б обкомові комсомолу не уза- 
іальннги такий досвід у межах об- 
ласіі? На загальну користь. Адже 
досвідові завжди потрібен простір.

ДАЙТЕ

ПРОСТІР
ДОСВІДОВІ

З виступу секретаря комсомольської 
оріаніззціі колгоспу імені Кірова 
Бобрмнецького району Надії ПЛЮЩ.

Наша комсомольська організація 
теж установила тісні шефські зв'яз

ки зі школою. В основному ' такі ж 
форма роботи, як у радгоспі імені 
Ліімитрог.а Устинівського району, 
прижилися й у нас. Разом з тим є й 
нове. Ми далі пішли в питанні залу
чення старшокласників до трудового 
життя господарства. Шефство розу
міємо не тільки як опіку, а і як пов
не довір'я до молодших товаришів, 
які оавгра стануть працювати поруч 
кас Ось і недавно, перед посівною, на 
тракторах учні змагалися з молоди
ми механізаторами в умінні орати зем
лю. І не так важливо, що піхто з них
не здобув лаврів перемоги. Важливо 
інше — кожен на практиці зміг перс- 
ві| йти свої сили. Це перше змагання 
зі справжніми майстрами, можливо, 
зародило мрію про свою борозну на 
землі батьків.

На цій зустрічі ми дізнаємося про 
досвід наставництва і шефства в ок
ремих комсомольських організаціях.

ЗАКОНОМІРНІ
ВИПАДКОВОСТІ

ПІД ЗАГРОЗОЮ
ЗРИВУ

З розповіді секретаря комсомоль
ської організації колгоспу «Україна» 
Компан'ївською району Валентин 
БРЕУС.

Трудове виховання потрібно вести 
в комплексі з ідейио-иолітичиим вихо
ванням. Та між знаниям цієї істини 
і втіленням її а життя а нашій ком
сомольській організації створився, на 
цдь, розрив. Громадської атестації 
торік не оуло. Цього року ще 20 ком
сомольців ие прийняли особистих 
комплексних планів учасника Ленін
ського заліку «Рішення XXV з’їзду 
К11РС — у життя’* Якщо самокри
тично — крім того, що не вистачає 
досвіду, пустили на самоплнв підго
товку До проведення заліку. Знаю, 
що в Кіровоградському районі пра
цювала бригада обкому комсомолу 
но перевірці стану політосвіт. Хоті
лося б дочути, як справи у наших 
сусідів.

З розповіді секретаря комсомоль
ської організації кіровоградської 
сільськогосподарської дослідної стан
ції Ніни СІМЛкОВОЇ

У нас теж не кращі справи. Ще пе
ред початком навчального року в 
системі комсомольської політосвіти в 
гуртик записала всіх, хто не охопле
ний навчанням. І Піхто з райкому 
комсомолу не підказав нам. що необ
хідно було попередньо хоча б опита
ти майбутніх слухачів. У результаті 
вийшло: чотири комсомолки всту
пили на підготовчі курси троє — 
на заочні навчання в Уманський 
альсвкогэсподарський інститут, мо
лоді матері вчаться за особисти
ми планами. Кілька разів бу
ли зриви ііолітзаиять через неявку 
більшості слухачів. Наприклад, у бе
резні перенесли заняття із 7 на 14 
число. Вже кілька років просимо 
адміністрацію допомогти придбати 
для гуртка технічні засоби політич
ної пропаганди, але марно. Нам ие 
потрібно няньок. Та голи щось не ви
ходить, коли помиляємося через від
сутність доезіду, думаю, хто ж має 
причти на допомогу в першу чергу, 
як не райком? Але навіть на Всесо
юзні комсомольські збори «Комуніс
тичну ідейність, активну життєву по
зі.цію — кожному комсомольцю’» з 
райкому комсомолу до пас ніхто не 
прийшов.

(Закінчення.
Поч. на 1-й сто».).

довівши при ньому рівень 
продуктивності праці до 
104 процентів. Тепер, го
туючись до 60-річчя Вели
кого Жовтня, робітники 
майстерні дали слово оди-- 
надцятимісячний план реа
лізації продукції виконати 
до 7 листопада, а до 20 
грудня — річний план; 
шляхом впровадження но
винок науки і передової 
практики, поліпшення ор
ганізації робіт підвищити 
продуктивність праці на 
0,6 процента; дати понад 
річний план на 2 тисячі 
карбованців валової і на 
1530 карбованців товарної 
продукції. Якості продук
ції на станції технічного 
обслуговування і заявоч
них ремонтів машин — 
особлива увага.

Непередбачені гості — 
Микола Фомуляєв та 
Леонід Савицький, що за
вітали до відділення,—ін- 
женери-інспектори держ- 
сільтехнагляду обласного 
й районного управлінь 
сільського господарства. 
За службовим обов’язком 
зони повинні суворо сте
жити за якістю продукції. 
Хоч і молоді, а тримаю
ться впевнено, безкомпро
місно вимагають пред’яви
ти необхідні документи І 
продукцію в натурі.

Комсомолець Микола 
Шаповалсв головним ін
женером відділення пра
цює порівняно недавно. 
Як спеціалістові і сек
ретареві комсомольської 
організації йому з кож
ним робітником доводи
ться зустрічатися досить 
часто. Знає людей, їхні ді
лові якості. Та все ж хви
люється, що по молодості 
хтось може допустити 
промахи.

— Перевірятимете ро
боту всіх бригад? їх у нас 
гри — Олександра Поле- 
таєва, Івана Крашанова і а 
комуніста Анатолія Маш- 
талера. Чи вибірково? — 
запитує.

Вибір падає на бригаду 
Ізана Крашанова. Пред
ставники держсільтехна- 
гляду не кваплячись почи
нають перевіряти автомо
біль, що пройшов через 
руки членів цього колек
тиву.

У бригаді Ізана Краша- 
нова, як і в бригаді Олек
сандра Полетаєва, робіт
ники молоді. Майстерність 
кують у напруженому тру

довому суперництві. План 
січня станція техобслуго- 
зування виконала на і дніа 
раніше строку. Першість у 
змаганні здобула бригаді 
Ґіолетаєва. А бригада Кра
шанова посіла третє міс
це. В лютому колектив 
сіанції знову перевиконав 
місячне завдання. Найкра
щих виробничих показни
ків добилася вже бригад . 
Крашаноза. А чи це не за 
рахунок погіршення якос
ті? Напевно, це запитання 
виникло й у представникіа 
держсільтехнагляду, копи 
вибирали об'єкт для пере
вірки.

Перевіряли уважно, при
скіпливо, та серйозних за
уважень не було.

Коли від'їздили суворі 
інспектори, все так само 
хмари ховали сонце. Але 
день немов посвітлішав: і 
господарі, і гості були за
доволені.

— Середній вік пра
цюючих у відділенні — 
тридцять три роки, — 
сказав керуючий А. Г. Ям
ковий. — Є хлопці зовсім 
молоді. Володимирові Са- 
пеиькому, наприклад, ли
ше цими днями минуло 
сімнадцять років. З ними і 
я молодію.

Згадаймо, до речі, що й 
лабораторія якості нещо
давно контролювала робо
ту бригади Полетаєва, те
пер от перевірили старан
ність бригади Крашанова. 
Що перевіряли саме ц. 
бригади — випадковість. А 
що немає претензій до 
якості — це закономір
ність. Питанням якості 
продукції приділяють ве
лику увагу партійна, проф
спілкова, комсомольська 
організації, адміністрація, 
всі робітники.

Потім керуючий повідо
мив, що високі соціаліс
тичні зобов язання на юві
лейний рік у ході роботи 
у відділенні коригують у 
бік підвищення. Останнє 
рішення колективу ---
квартальний план викона
ти до 20 березня, додат
ково до плану провести 
перший і другий технічні 
огляди 25 автомашин, да
ти додатково на кілька ти
сяч карбованців товарної 
продукції.

Коли я від'їздив, ще 
клубочився туман, та день 
не здавався похмурим. Зін 
немов посвітлішав від ба
дьорих вогників завзятій 
в очах людей, з якими ме
ні пощастило зустрітися.

В. ЦВЯХ.
21 березня подзвонив до майстерні. Повідомили: 

«Як і зобов язувались, квартальний плач викопали». 
Іак би мови ги, ще одна законогдірність: коли осі 
прагну іь до успіху, то успіх неодмінно приходить.

ЦІКАВО, А як СПРАВИ У СУСІДІВ?
Фото В. КОВПАКА»

НА ОЗБРОЄННЯ — ВСІМ
За «круїлим столом» ватажки 

торкнулися багатьох питань внутрі
спілкового життя. Не обійшли ува
гою ролі комітетів у розвитку фіз
культури і спорту, практики прове
дення комсомольських зборів, питань 
обліку і сплати членських внесків. У 

виступах і навіть 
в окремих реплі
ках. доповненнях 
пройшла одна 
спільна думка — 
вдосконалюй а т п 
стиль внутріспіл
кової роботи в 
первинних комсо
мольських органі
заціях можна і 
треба тільки в по
стійному пошуку. 
І Іезалежно від то
го, хто очолює ко
мітет — тільки-но 
обраний ватажок 
чи такий, що має 
за плечима вже 
досвід. Так диктує 
ЖИТТЯ,

УРОЖАЙ-77

ПОДЯКА ЗА ПРАЦЮ
«Шановна родина Ільчишнних! Повідомляємо, що 

Ваш сни Михайло старанно трудиться на аесїіяио- 
п ?обогах’ В1\^є всі сили і вміння виконав- 
X? ,«а;!^"Ч5ІІ1^.зо^в<Язапь і планів ювілейного 
їкX рОбІ°’. виробі!ок ЙОГО

‘г процентів. Спасибі за добре вихо
вання сипа, за те, що створюєте йому необхідні ^мо- 
ви для продуктивної праці».
тпг'п" ')ам- та'ї01р змісту, підписану правлінням, 
теї і КОМСОМОЛЬСЬКИМ комі-
пчіїпиг піг>пі’ІіУ ,МСІ11’ Фруизе Кіооаоградського 
Чих'ії їо І П иши3 СШ Я 1льчашііинх. Комсомолець 
Михайло Ільчишин — один 3 кращих моїодих мс- 
кнГ1Іпп°Е< Го77ВЄЛуТЬ СЬОГОЛІ,І боротьбу за висо
кий урожай 19/і-го року.

Немало колгоспної молоді працює па провідних 
гВ"СОК"Х показ,,„кі"Рпа “,6і 

домагається тракторист Микола Решетчснко
П’інннцтріПНч|Ч|иа КадРах в'1Ачувається нині в тва- 
ж к ич ІО'^!со^ол.ьських зборах молодь кину
ла ьли і— «Юицкн і Дівчата — на Феочи^ Гасло 
одностанно підтримано ПппгЬа^іТ • '* Володимир Мар.,"нко та Опи-Гг в1В'ІІІ₽а то|,ал'’ 
МС ІПчіїлтпвппи дТ І 3 1иГИН І осенко, у колектив 
ченко ф РМП пРикшб2 Володимир Зап

віднсжі?^<нТЮ.нНІ ЄИЄРгіею працюють хлопці на 
иіують хїііб ч -Ч'янках, поруч з батьками в іро 
иіуюіь хліб, доглядають колгоспне стадо.

о, ЧОРНОМОРСЬКИЙ.
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• „ЩО ДОЗВОЛБІІО MO.IO IOCT1?«
• ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ „MK« «Н Е Р У X О М Е>» 

МАЙНО
ДЕ та,
ТЕТЯНО
ЛАРША?

Я постійна читачка «Мо
лодого комунаоа» і стежу, 
як розвивається дискусія.

Всього раз довелось мені 
бути на танцювальному 
майданчику в парку імені 
в. І. Леніна. Після цього вва
жаю, що там проводять своє 
,«дозвілля» люди не само
стійні, розбещені. Дуже це 
Ьбразливо. Мимоволі за- 

- мислюєшся, про що дума- 
'і*ють зони, чим живуть? А 

Дівчата? Безвинні, ніжні, ла
гідні створіння... Ні. В наш 
час ЦІ слова стали зовсім 
не популярні.

Випити з хлопцями за ро
гом, палити дорогі цигар
ки — ось що в пошані сьо
годні. Про яку скромність 
може йти мова?

Читаєш твори О. С. Пуш
кіна, Г. Г. Шевченка, М. Ю. 
Лєрмонтова і не віриш, що 
колись існувала «печальна, 
мовчазна, скромна» Тетяна 
{Іаріна...

Я просто дивуюся своїм 
одноліткам. Невже вони- 
Справді вважають танці най
кращим відпочинком?

У нас красиве місто, чи
мало бібліотек, чудові чи
тальні зали, кінотеатри, є 
театр, філармонія. То хіба 
ніде проводити вільний час? 
А коло твоїх друзів, одно
курсників, колег?

Невже наші підлітки мрі- 
^ють лише про танці і про те, 

де розпити пляшку з отих 
батарей, про які писала ді»- 
Я.ина зі Знам’янки?

Зрештою є ж у Кіровогра
ді гуртки бальних танців. 
Приходьте туди! Вас там 
навчать справді прекрасних, 
граціозних рухів.

Але справа не тільки з 
Танцях.

Не так давно запросив 
мене один знайомий від
значити урочисту подію. 
Гостей зібралося багато. 
Симпатичні, зі смаком одяг
нені молоді люди. Поведін
ка декого з дівчат мене 
одразу вразила своєю роз
в’язністю. Я не помилилася. 
За столом ці милі дівчатка

рили нарівні з юнаками, не 
минаючи жодної чарки. Тан
цювали так, як уже опису
вав у своєму виступі В. Со
колов. Повторюватись не 
варто.

На кінець вечора дівчата 
так навеселилися, що одну 
з великими труднощами зи- 
тягли з урни. Так, так, саме 
з урни! Перехожі жартува
ли; «Місце знайшла собі ду
же зручне!» Іншу дівчину 
ледве відвели додому.

Хлопці теж не відставали. 
Влаштували бійку, розбили 
вікно, посуд побили.

Дуже мені хотілося запи
тати цих юнаків і дівчат, чи 
завжди вони так розва
жаються? Які у них інтере
си? Але запитувати було ні
кого. Чому, самі розумієте.

З упевненістю можу ска
зати — цих молодих людей 
я ніколи не зустріну а біб
ліотеці, в читальному залі, 
а тим більш у театрі. А во
ни зважають, що живуть 
змістовно.

Як висновок, напрошує
ться таке: все залежить від 
самої людини, її виховання, 
свідомості, поваги до інших 
і до самої себе. Недарма ж 
свобода — це усвідомлена 
необхідність. У цьому й від
повідь на запитання, що 
дозволено молодості. Чи не 
так?

ЛАРИСА В., 
студентка.

м. Кіровоград.

„ЯК МЕНІ 
ЗАХОЧЕТЬСЯ“...

Очевидно, починаючи ди
скусію «Що дозволено мо
лодості?», редакція зазда
легідь запланувала виснов
ки. Та якими еони 6 не Ьу- 
ли, скажу своє: а Чому мо
лоді взагалі треба щось 
дозволяти і щось забороня
ти? Мова ж іде не про до
шкільнят...

Одній з ваших авторок не 
сподобалось, як ми тан- 
цюс/ло в клубах. (Я не кажу 
про конкретний Будинок 
культури, у принципі, все 
одно, в кожному виконують 
ті ж самі танці однаково, та 
й вас, очевидно, хвилює не 
те, який клуб кращий, а те, 
чому ми, молоді, почуваємо

себе так вільно на них). 
Знаю я таких скромниць, во
ни стоять попід стінками і 
презирливо дивляться на 
нас і на дівчат, які танцю
ють з нами. Та коли таку 
скромницю проводжаєш до
дому, вона нічим не відріз
няється від тієї, про яку 
щойно була поганої думки. 
Ті ж самі поцілунки і все 
таке інше. Мені спочатку 
навіть дико було. Шукаа 
принцесу і зрозумів, що всі 
вони однакові. Отже, не 
варто зневажливо копилити 
губи.

Тепер давайте поміркує
мо, чи не може людина жи
ти геть без обмежень? Яку 
практичну користь вони 
приносять?

Ну, подобається мені сьо
годні з однією дівчиною бу
ти, а завтра з іншою. Пога
но? Але ж я знаю, що кож
на з «моїх дівчаток» до ме
не теж у святих не ходила. 
Кінець двадцятого століття. 
Так і повинно бути. Але 
справа не в мені і з моїх 
подругах, а в тому, що це 
когось непокоїть. Чому? Ко
му ми заважаємо? А ще — 
майбутнє лякає. Самі помір
куйте, появиїься сім’я, теж 
почнеться: того не можна, 
цього не дозволено. Та ко
ли ж і дозволяти собі «віль
ності», як не В ЮНОСТІ? 
Скільки Ж її, ТІЄЇ МОЛОДОС
ТІ? Мов пісок крізь пальці, 
пройдуть молоді роки. А 
жиги коли?

Не знаю, хто як, а я тан
цював сучасні ганці так, як 
мені хочеться, і танцювати
му. Зустрічався з багатьма 
дівчатами і зустрічатимусь. 
І від чарки перед танцями 
теж не відмовлюсь. Хоч мо
жу сказати, п’яним ніколи 
не був і п яниць зневажаю. 
А для настрою не завадить.

І ніяка дискусія мене не 
переконає. Так міркую не 
тільки я. Можливо, інші вам 
цього просто не напишуть. 
А я написав — усе одно не 
надрукуєіе.

В. ДАВИДОВ.
м. Кіровоград.

Вігі редакції: А як ти га
даєш, читачу, чи багато од
нодумців у В. Давидова? 
І чи справді не варто від
мовлятися від чарки перед- 
танцями, шукаючи прин
цесу ?..

• НОВЕ ПРО М. Л. КРОПИВНИЦЬКОТО

9
репортер

комсомольський
ОПЕРАТИВНИЙ

’Другий місяць діє в селищі металургів 
ҐІобузькому комсомольський оперативний 
загін по охороні громадського порядку.

Охочих стати оперативняка.мн було бага- 
іо. тому до уваги бралось все: виробничі 
успіхи, громадська активність тощо. Зараз

у загоні 17 чоловік, та найближчим часом 
бій має іце поповнитися.

Два місяці — строк невеликий. Ще відчу
вається нестача досвіду, але уже є й перші 
успіхи. Па оперативний загін покладено 
завдання — вести боротьбу з правопоруш
никами, особливо серед неповнолітніх. Крім 
нього, члени загону постійно чергують в гро
мадських місцях, проводя ть .рейди но бо
ротьбі з пияцівом. хуліганством, контролю
ють дотримання правил вуличного руху.

О. РІЗНИМЕНКО.
смт. Побузьке
Голова ні всякого району.

ДО ЗУСТРІЧІ 
! Другого квітня в редакції 
«Молодого комунара» відбу
лося заняття міської літсту
дії. Учасники, серед яких бу- 

і «старійшини» «Сівача-' 
/Ізрнса Калюжна, Валерій 
рідній, і група поетів-почат- 
кіаців, обговорили ряд орга
нізаційних питань. Керівни
ком студії за пропозицією ре
дакційної колегії «.Молодого 
комунара» одностайно обрали 
иоета Валерія Гончаренка.

В «СІВАЧІ»!
Розмова вдалася. Надзви

чайно цікавою була творча 
частина засідання. Кожен з 
учасників прочитав нові 
поезії, кожен мав змогу ви
словити враження про творчі 
доробки інших. Слоно-підсу- 
мок тримав Валерій І онча- 
ренко. ГІости-початківці почу
ли з ного \ст кваліфіковану 
доброзичливу ОЦІНКУ кожного 
прочитаного твору. Наступ
ного заняття, яке відбудеться

17 квітня, літстудійців чекає 
багатоманітніша і віднові- 
дальпіша програма. Учасник;; 
обговорять поетичний доро
бок студентки педінституту 
Ірини Лазареве?. Проведуть 
також лабораторні роботи, 
де творчими стимулами ста
нуть висока ідейність, само- 

* бутність, образність поезій.
«До зустрічі!» — говорили 

один одному на прощання 
учасники «Сівача».

А. НЕЧИТАЙЛО.

Класик української ліїсратури 
Марко Крошівіїицький близько 
двадцяти літ провів у Бобршіці, 
він сам визнавав, що пережив там 
найгарячіші молоді задуми та нан- 
па.ткіші поринання в безкраїй, 
неосяжний просіір. Тому вивчення 
тамтешніх меморіальних місць 
драматурга має велику пізнаваль
ну і іавіть теоретичну вагу. Гро
мадські приміщення, пов’язані з 
перебуванням письменника в міс
течку, знайдено, на більшості з них 
є меморіальні дошки. Та установи, 
заклади чи просто відомі багатьом 
громадські місця, навіть якщо 
функціонували вони століття тому, 
розшукати легше, розповіді про 
них так чи інакше передаються з 
ПОКОЛІННЯ в ПОКОЛІННЯ.

Набагато складніше виявити 
місця проживання драматурга. 1 
тут уже дещо зроблено — сьогод
ні в наукових та краєзнавчих роз
відках читач знайде будинок Дуб- 
ровшісвки.х, де, як видно з ме
муарних джерел, жив Крошівшнц- 
кшї у шкільні роки. Завдяки і ому, 
що на своєму подвір’ї мати дра
матурга поставила другий дім, 
який згодом, за свідченням Марка 
Лукича, здавала під пошту, вда
лося розшукати й колишній пош
товий двір, тобто оселю матері 
лраматуріа в Бобринці.

Та в подальшому виявленні 
місць проживання Крдпіївншіько- 
го в Бобринці ще багато неясного, 
в розповідях старожилів — супе
речливого, в епістолярній спадщи
ні митця — незрозумілою.

Після невдалого навчання в Ки
ївському університеті, повернув
шись до Бобринця писарчуком по
вітового суду, Кроііивніщьішн. як 
він двічі згадує в автобіографії, 
оселився у старшої па кілька .тії 
сестри Ганни, котра вийшла заміж 
за чиновника ратуші 1. С. Фугу. 
Будинку, де жила сестра, розшу
кати не вдалося.

Драматург швидко підіймати
меться і:о службовій драбині і ді
йде до секретаря міської ратуші. 
І Іа неп час переїде в Бобринець 
батько письменника. Де житиме, 
що робитиме цей талановитий 
агроном і господарник, котрий 
увесь вік кочував з однієї економії 
в іншу, ми пс знаємо. В Інституті 
•літератури АН УРСР зберігається 
кілька листів Л. 1. Кропіївнініько- 
го до сива, з яких видно, що при
близно тоді син прагнув помирити 
батька з матір’ю, яка десяток літ 
тому покинула сім’ю, але з того 
нічого не вийшло. Про батька на
пише сам драматург, що він «пі:; 
старість не служив, а держар в 
аренді 420 десЛтлн недалеко від 
Бобринця. В кіпці декабря 1870 
року отець помер, і мене вже ніщо 
не зв’язувало з Бобріїинем».

Де жив Кропивницькнй, коли 
став секретарем ратуші (а потім 
думи), в ного спогадах не зафіксо
вано, та він уже мав власний дім. 
Це видно знову ж таки зі слів дра
матурга, який писав: «У септябрі 
1871 року я подав в отставку, про
пав дом в Бобринці, розпродав ха
зяйство, коней і переїхав на жиг-

тя в Одесу». Що ке буде за оселя, 
як її придбав письменник, яке він 
мав господарство — про те жод
них письмових свідчень до нас не 
дійшло. Щоправда, про потребу 
власного виїзду для чиновника 
його рангу Крошівіїицький ще 
раз скаже в листі від ЗО листопа
да 1872 року до свого бобринсць- 
кою приятеля Е. І. Мячнкова, що 
пропонував Кропивнпцькому зали
шити Одесу і балотуватися в БоО- ’ 
ринці під час виборів гласних до ' 
управління міської думи. В цьому 
ж листі драматург бідкається про 
сестру, особисте життя якої скла
лося невдало. Тут же вперше зна
ходимо и незрозумілі рядки ВІД
НОСНО продажу якогось будинку 
та про те, що Крошівіїицький є 
якимсь «старшим наследником не
движимого имущества в городе».

Виходить, що Кроппвніїцький 
не продав свого будиночку в 1871 ■ 
році?

У листі до того ж адресата від 
2 березня 1873 року драматург по
відомляє приятеля, що не зможе 
приїхати па .хрестини до сестри, 
котра вийшла вдруїе заміж — за 
Івана Сочеваяова з недалекої від 
Бобринця Мар’яііівкн. де поховано 
батька лраматуріа; висловлює 
якусь недовіру бобрннецькому чи
новникові Неї рову, кот рого, як 
аматора, згадував і в попередньо
му лис і і.

27 листопада 1873 року письмен
ник пише, що з наступною поштою 
пришле АІячпкову якесь доручення 
та документи і що йому Доведе
ться їхати до Бобринця, щоб 
уладнати справу з сестрою.

НЕЗРОЗУМІЛЕ місце і в листі 
де Мячнкова від 23 лютого 

1874 року, де Кропивиицькнії ни
ше: «Если ты не ведешь расчета 
в 25 рублях, то приезжай в Одес
су, и мы все пульные бумаги со
вершим и счета сведем. Клянусь 
тебе, вся эта канцелярская про
цедура, хождение нс нотариусам в 
г. д. — для меня пытка».

Що за рахунки воші мали звес
ти, про які документи йшла мо
ва — загадка для дослідників 
твоочості письменника. З листа ли
ше можна зрозуміти, що Мячиков 
виступає як особа більш зацікав
лена, ніж Кронивпицькпіі.

У листі до приятеля з Галичини 
від ЗО червня 1875 року Кропив- 
шщькпй висловлює якісь докори 
Мячикову («ни денег не даешь, ни 
вексель не пересылаешь»), просить 
ного бути товаришем добрим та 
чесним і переправити дружині пи
сьменника (очевидно, в Єлисавст- 
град) 75 карбованців, щоб вона, 
не вдаючись до позичок, змогла 
виїхати за кордон.

Отже, це вже в четвертому лис
ті Кропіївніїцького йде мова про 

' ділові взаємостосунки між прияте
лями, прокоментувати які донині 
не було змоги. Сестру, що жила 
хутором під Мар’яиівкою, ми 
знаємо з кількох джерел — згадує

ВСЕСОЮЗНИЙ
КОНКУРС 
«космос»

Пчібнте пі.іс'.мкії фіналу сьомого Всесоюзного конкурсу «Космос» орга
нізованою журналом UK ВЛКСМ «Моделист-коіісіруктор» з участю ВДІІГ 
СРСР, Зорчнсго містечка, державного муъ ю історії космока.ітнки Імені 
К Е Ціолкоисі-кою і меморіальною будннку-мутею С. II. Корольова

Конкурс проходив у дні шкільних канікул. 150 школи,>гв > Далекої о Схо
ду При’ба.гп.ки і Сибіру. Кавказу. Середньої А.МЇ. інших район.в країна 
привезли а Москву понад сто моДегей космічних кораблів і а пара » Се
ред переможців — школярі Московського міського Палацу ліо.іерн я і 
подали на конкурс модель космічною комплексу для дослідження планет 
Сонячної сне гени. (Кор ТАрс)

Москва,

(Закінчення на 4-й стор.).
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про неї у своїх спогадах Саксаган- 
ськнй, про приїзди Кропивницько
го до сестри па Сочеванів хутір 
розповідає І. Мар'яненко. Широко 
писав про Сочеванів хутір і автор 
даної розвідки.

Автор розвідки ще наприкінці 
сорокових років дізнався від не
божа драматурга М. І. Сочевано- 
ва (народ. 1879 р.) про те, що піс
ля невдалого першого одруження 
його .матері Ганни Луківни старші 
Кропивпицький купив для своїх 
дітей у Бобриниі по колишній 
Дворянській вулиці невеликий бу
динок, де вони н жили разом. 
Удруге одружившись, сестра виїз
дить у Мар’янівку, а будинок за
лишається за драматургом. Завдя
ки М. 1. Сочеванову і вдалося роз
шукати це останнє місце прожи
вання Кропивницького в Бобриниі. 
Мабуть, саме цей будинок і про
дав Кроппвницький 1871 року, ко
ли виїздив до Одеси. Але ж про 
продаж якого буднику, про яке 
спадкове нерухоме манно письмен
ника йдеться в листі Кропнзпииь- 
кого, написанім наприкінці 1872 
року, тобто, коли вірити автобіо
графії драматурга, через рік після 
продажу ним свого будинку?,! А 
може, Кроппвницький забув точну 
дату пролажу будинку? Адже 
спогади він написав майже через 
сорок літ. на останньому ропі сво
го життя. Довелося ж авторові цих 

І слів уточнювати навіть дату па- 
I родження драматурга.
І Відповіді на пі питання зпахе- 
I димо у фондах старшого нотаріуса

-Єлисавеїградського окружного су
ду Кіровоградського обласного 
державного архіву, де виявилася 
справа про продаж «дома с по
стройками и дворовою землей, 
состоящей в городе Бобрннпе па 
Николаевской глице. проданной 
дворянином Малком Лукачем 
Кропі'впинкнм бобринецкому ме
шанину Егппу Григорьевичу Мя
чик зву». Документ підписано но
таріусом Антоном Корнієнком 13 
червня 1874 року.

У справі є ще ряд документів, 
які проливають світло па поход
ження «нерухомого майна» дра
матурга та на людей, що брали 
участь в оформленні купчої Ось 
лист з Одесі? на ім’я-вже згаду
ваного Миколи Захаровича Петро
ва. колезького псєстратопа, якому 
доручив Кропивницький вести 
справи по продажу свого будинку 
па Миколаївській вулиці (я чому 
не Дворянській?) І власноручний 
ПІППИС під лнетом-дорученням — 
«Двопеинн Марк Лукич Кропив- 
ницкий. тисяча восемьсот семьде
сят четвертого года, января вось
мого дня».

Із сьомого документа справи ді
знаємося нарешті і про загадкове 
походження «нерухомого майна» 
драматурга — то 6ув. як свідчить 
міська управа Бобринця,
умершего двопяппна Луки Кро- 
пивнинкого». батька письменника. 
Згідне з тодішніми законами, що 
оберігали цілісність дворянських 
маетностей, спадщина відходила 
до старшого синя, тому спадкоєм
цем став драматург.

У володіння спадщиною Кропив- 
Іницький увійшов пізно — ЗО квіт

ня 1874 року Одеський окоижшій 
суд слухав на відкритому заплав
ні справу про утвердження Мапка 
Кропнпіп’пгкогп в праві па спал-

«гчом

I
щину батька. В документі сказано, 
що смерть Л. 1. Кропивницького, 
«последовавшая 3 января 1871 го- 

свидетсль- 
збсрег.іося те 
Одеси. Адже 
уточнює біо- 

— там він го- 
напрп-

I

да, удостоверяется 
ством». Хтсзна, чи 
свідоцтво в архівах 
воно знову ж таки 
графію письменника
ворить, що батько пзмер 
кінці грудня 1870 року.

Т’А ОСОБЛИВО цінною в справі 
* є виписка з актової книги боб- 

ринецького нотаріуса Антона Кор- 
нієика. Виявляється, Мячиков і до 
покупки жив у буднику Л Кро
пивницького. Тут же наводяться 
факти, які допоможуть дослідни
кам творчості письменника розшу
кати цей пов’язаний з біографією 
драматурга будинок (якщо він 
зберігся). В актовій книзі сказано, 
що продано едо.м с флигелем и 
другими надворными постройками 
с городкей п дворовою землей, 
коей в длину по улице двадцать 
четыре, а в ширину во внутрь дво
ра сорок сажен, па Николаевской 
улице под Л;- 231. в соседстве с до
мами: с правой стороны — меща
нина Ицька Ельмапа. а с левой — 
мещанина Ицька Когана, достав
шейся ему Кропивницкому, ПО 
НАСЛЕДСТВУ (підкреслено на
ми. — М. С.) от родного отиа его, 
умершего дворянина Л. И. Кро- 
пивнинкого».

До всього того додамо, що бать
ко письменника, як свідчать доку
менти тієї ж справи, купив згада
ну маєтність 19 червня 1861 року 
у путиловського міщанина Федора 
Михайловича Массалітіна, котрий 
згодом, як міський юлова Боб
ринця, підписуватиме службовий 
атестат Кропивницького, про ска- 
редність якого письменник писати
ме в одному з листів до Мячико- 
па Цата покупки будинку бать
ком драматурга несподівано ран
ня — в цей час. за дотеперішніми 
даними, він ще кілька літ працю
вав у Живапівні під Компаніїв- 
кою.

Водночас відзначимо й те, що 
Мячиков пізніше чомусь житиме 
за три квартали від центральної. 
Миколаївської вулиці, вище від 
згадуваного драматургом Крючко
вого колодязя. Те ж тоді зустрі
чалися приятелі 1909 року, під час 
останнього приїзду Кропивницько
го до Бобринця? Саме тоді драма
тург побачив у приятеля першо- 
ред акцію своєї п’єси «Лай серцю 
вол?о, заведе в неволю», але Мячи
ков. на щастя, не віддав її пись
менникові, і твір, як і листи прия
телів та ряд інших цінних матеріа
лів. дійшли до наших днів.

Отже, новознайдені матепіади 
не заперечили як розповіді М. І. 
Сочеваиова про будинок драма
турга, подарований батьком на 
Дворянській, так і твердження са
мого письменника про продаж 
його восени 1871 року. Водночас 
розшифровано загадкові місця з 
листів драматурга до Мячикова: 
тепер стали зрозумілими запроси
ни приятеля до Одеси для оформ
лення документів. Т цеє інше — 
аж до листа драматурга з Галичи
ни. Попозпаипені документи допо
могли також установити точну да
ту смєрті батька драматурга, поз 
шифрувати рял імен з кола бобри 
нецькпх знайомих ІІПСІ.МСІИІИК? 
про яких ріп згадує у своїх листах 
і спогадах.

М. СМОЛЕН1!УК,
кандидат філологічних наук
■-------- 

?) Наша адреса і те/іефо
326050. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарського, 36. 
иелефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35. відділу пропаганди, 
єідділу листів і масової роботи—2-45-36. відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87-

БК 19096,

МАТРОСОВА
— Над Великими Луками іде сніг. 

Пухнасті сніжинки ковзають по брон
зовій фігурі воїна, що завмер усірім- 
кому кидку. Сніг вибілив сходинки 
п’єдесталу, припорошує обеліск Сла
ви. Усе в цьому куточку міста нага
дує про жорстокі бої, про 
подвиги. Більше ЗО років 
нас від того дня, коли на 
луцькій землі комсомолець Олександр 
Матросов здійснив героїчний подішг. 
Ім’я відважного воїна живе в серцях 
мільйонів людей, його ім’я носять 
площі, вулиці, колгоспи, училища, 
піонерські дружини. Воно написане і 
па борту нового великого сухован
тажного корабля. У Великих Луках 
в урочисті дні до пам’ятника Матро
сову приходять юнаки і дівчата. Тут 
відбувається посвячення в робітники 
і хлібороби, вручаються комсомоль
ські квитки. Молоді робітники і кол
госпники змагаються за право служи
ти в гвардійському полку імені 
О. ■ Матросова. Трудівники Велико
луцького і Локияпського районів 
встановили премії імені героя і при
суджують їх своїм землякам 
мінпикам бойової і 
ігвкп...

Так почав свою _______
Юрій Болілий на черговому занятті 
гуртка червоних слідопитів, прпевяче- ' 
йому Олександре Матросову.

Червоні слідопити нашої школи по
вели розмову про дитячі і юнацькі 
поки героя, побували пз його бать
ківщині. Довідалися також, піо в на
шому місті та в селищі Димитрове 
вулиці названі ім’ям Олександра 
Мгтросова. Один із загонів піонері! 
нашої школи теж носить не ім'я.

Червоні слідопити СШ № 15 побу
вали і в сеті Куцеволівці. де в кінці 
.'943 року воїни-гвардійні форсували 
Дніпро і гіоклалп початок визволення 
Кіровоградщинн. В них боя.х комсо- 
молець-розвілник Павло Кх.зхб повто
рив подвиг Олександра Матросова — 
закрив своїм тілом амбразуру фа
шистського дзоту Червоні слідопити 
поклали квіти до обеліска герою в се
ті Куцсволівка.

воїнські 
відділяє 
Вслико-

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. 9 ю — К. т. Гімнастика.
9.30 — К. т. Телефільм «Сім’я 
Зацепіннх». І серія 10.40— К. т. 
«Клуб кіноподорожей». II 10 — 
Суспільствознавство для учнів 
10 класу. 12.10 — К т. «Пісня 
на конкурс». 14.00 — Докумен
тальні фільми. 14.35 — К. т. Те
ленарис «Робітнича естафета». 
15.05 — К. т. Фільм «Овод». 
16.45 — Телефільм «Веселка над 
стеном». 17.15 — «Співає піоис- 
рія». 18.00 — Новини. 18.15 — 
«День за днем». (Кіровоград).
18.30 — К. т. «Веселка». Другий 
Міжнародний фестиваль теле
програм народної творчості. 
Франція. 18.50 — к. т. Тираж 
•-Спортлото». 19.00 — К. т. Ку
бок європейських чемпіонів з 
футболу. «Динамо» (К) — «Бо 
руссія» (Ф!‘||). Півфінал. В пе
рерві — кінонарис. 21.00 
«Час». 21.30 — К. т. «Обличчя 
друзів». 22.15 — К. т. Міжна
родні змагання із спортивної 
гімнастики (Рига). По закінчен
ні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
«Таємниць немає у майстрів». 
10.40 — Документальний фільм. 
11.00 — Новини. 11.15 — Фільм- 
концерт. 15.25 — «Боєнь Жовт
невої інтернаціональної брига
ди». (До 100-річчя з дня на
родження /Канни Лябурб) 16.00
— «Будемо майстрами». 16.45 —
«Наука сьогодні». 17.15 — «Від
гукніться. сурмачі!» 18.00 —
Реклама, оголошення. 18.10 — 
«Спеціалізація і концентрація— 
магістральний напрям». ів.ЗО — 
Концерт народного артиста 
СРСР Є. Серкебаєва. 19.00 — 
Вісті. 19.30 — «Екран молодих». 
20.25 — «Сільськогосподарський 
тиждень». 20.45 — «На добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час». 21.30
— Концерт. 22.10 — «Футболь
ний огляд». По закінченні — 
новини.

7 КВІТНЯ

від-
політнчної підго-

розповідь учені.

О. КРАСЮК.
м. Олександрія.

I

ПЕ-РША ПРОГРАМА 9.00 — 
Навини. 9.10 — К. т. Гімнастика. 

'9.30 — К. т. Телефільм «Сім’я 
Зацепіпи.х». 2 серія 10.10—К. т. 
«Наша біоірафія. Рік 1938». 
14.00 — К. т. Документальні 
фільми до Всесвітнього ЦІІЯ 
здоров’я 14.15 — К т. «Росій
ська мова». 15.30 — К. т. «Ша
хова школа». 16.00 — К. т. «Ек
ран збирає друзів» СРСР — 
НРБ. 16.45 — «Республіканська 
Фізико-матсматнчна школа». 
'17.15 — «Співає піонерів». 18.00
— Новини. 18.15 — К т. «Вірші
— дітям». 18.30 — «Людина, до
рога. автомобіль». (Кіровоград). 
19.00 — «Ленінський університет 
мільйонів». 19.30 — К. т - Фільм 
«Справи сердечні» 21.00 —
«Час». 21.30 — «Документаль
ний екран». Пс закінченні — 
ІІОПНІІИ.

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.45 — 
Новини. 12.00 — Кубок європей
ських чемпіонів з футболу. «Ди
намо» (К) — «Боруссія» (ФРН). 
Відсозапис. 16.15 — «Сьогодні — 
Всесвітній день здоров’я» 17.15
— «Веселі старти»., 1-8.00 —
«Сьогодні — Всесвітній день 
здоров’я». . 18..30 — Реклама 
оголошення». 18.15 — «Золоті 
Зірки України». 19.00 — Вісті. 
19.30 _ «Вечір наукового кіно». 
20.45 — «На добраніч, літи!» 
21.0(1 — «Час». 21.30 — Фільм 
«Петербурзька ніч» 2.3.10 — Но
вини.

ФУТБОЛ

«ГОВЕРЛА»
«зірка»—і:о

2 квітня команди вищої ліги 
підняли прапор 40-го чемпіона
ту СРСР. А наступного дня в 
боротьбу вступили клуби дру
гого ешелону. Кіоовоградська 
«-Зіока» перший матч провела 
в Ужгороді з «Говерлою». За
карпатські спортсмени завжди 
були грізними суперниками 
дгя наших земляків. Так і цьо
го разу. На восьмій хвилині за 
порушення правил в бік воріт 
ніровоградців було призначено 
штрафний удар. Його чітко 
реалізували господарі поля.

Наступний тур відбудеться 
7 квітня. В цей день «Зірка» 
поміряється силами у Львові з 
місцевими армійцями.

В. ШЛБАЛІН.

«в

Газста виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
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8 КВІТНЯ

I
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новини. 9.10 — К. т. Гімнастика. 
9.30 — К. т. Фільм «Справи 
сердечні». 11.00 — К т. «Ленін
ський університет мільйонів». 
11.30— С. Найльоноп. «Діти Ва
нюшина». Вистава 16 10 —
Концертний зал «Доужба». 17.00
— «П’ятирічка ефективності і 
якості». 17 30 — Музичний ан
тракт. 17.45 — «Ня ланах рес
публіки». 18.00 — «День за 
лисм». (Кіровоград). 1.8.15 — 
К. т. Мультфільм. 18.25 — «Ве
селка». Другий Міжнародний 
фестиваль телепрограм народ
ної творчості. Італія. 18.Г-5 — 
«Подвиг». 19.25 — «Урожайне 
поле Кіровоїраднішій 1977 ро
ку». (Кіровоград). 19.40 — Теле
фільм «Цс важливо і вигідно». 
(Кіровоград). 20.00 •— К. т. «На
ша біографія. Рік 1939». 21 00 — 
«Час» 21..30 — К. т. «З піснею 
по життю». Всесоюзний телекон
курс молодих внкоііапнів. 22.55
— К т. Концерт артистів бале
ту. По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10,00 — 
«Наука — виробництву». 10.30— 
Для дітей «Дзвени наша піс
не!» 11.00 — Новини. 11.15 — 
Науково - популярний фільм 
«Зміїна отрута». 14.00 — На
уково-популярні Фільми. 14.40 — 
«По рідній країні». 15 І0 — «Я 
будую модель». 15.40 — Теле
фільм «Боба і слон». 16 45 — 
«Москпа і моекпнчі». 17.15 —

Концертний зал телестудії «Ор
ля». 18.00 — Реклама, оголо
шення. 18.30 — «Цирк юних». 
19.00 — Вісті. 19.30 — Концерт 
Московського камерного хору. 
20 05 — «Актори і ролі». 20.5.0 — 
«На добраніч, діти!» 21.00 —• 
«Час». 21.30 — «Зустріч з ніс-, 
іїсю». 23.00 — Фільм «Маьсим 
Перепелиця». 23.30 — Новини.

9 КВІТНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 —

Новини. 9.10 — К. т. Гімнастика.
9.30 — К. т. «Виставка Бураті- 
но». 10.00 — К. т. «Для пас, ..." 
батьки!» 10.30 — К. т. «Ранкова •'ЧГ 
пошта». 11.00 — Новини. 11.10 —- 
Концерт. 12.10 — «Екран моло
дих». 13.00 — К. т. Тираж 
«Спортлото». 13.10 — І< т. «Здо
ров’я». 13.40 — К. т. Фільм-ков- 
церт «Дмитро Гнатюк». 14.40 —■
К. т. Фільм «Король Дроздобо- 
род». 16.05 — К. т. Концерт ар
тисты оперети. 17.00 — К. т. «У 
світі тварин». 18.00 — Новини. 
18.15 — К. т. Мультфільми. 18.55
— К. т. «Дев’ята студія». 19.55
— К. т. Телефільм «Смерть під 
вітрилом». І серія. 21.00—«Час».
21.30 — К. т. Телефільм «Смерть 
Під вітрилом». 2 серія. 22.35 — 
К. т. «Ритми .зарубіжної естра
ди».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Телефільм «Ешелон» 10.30 —■ 
«Екран передового досвіду». 
11.00’— «Розповіді про худож
ників». 11.25 — «Літературні чи
тання». 12.00 — «Молоді вііко- 
навці». 13.00 — «Славою овіяні».
13.30 — «Жовтневий заспів». Ви
пуск 14. 1-і 00 — Кіноогляд «Хро
ніка наших днів». 15.00 — Кон
церт. 16.00 — Кубок європей
ських чемпіонів з гандболу. 
«Спартак»' (К) — «Раднічка» 
(Белград) Півфінал. 17.15 —■ 
Для дітей. «Чебурашка». Ляль
кова вистава. 18.30 — Концерт. 
19.00 — Вісті. 19.30 — «Паша
біографія Рік 1937».
< Маленький концерт». 
«На добраніч, літи!» 
«Час». 21 ЗО — «Актори 
22.25 — «Танцюйте з 
23.10 — Повний.

20.30 —
20.45 — 
21.00 — 
і ролі».
нами».

10 КВІТНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 

Новини. 9 10 — К. т. Гімнастика 
для дітей. 9..30 — К. т. «Будиль
ник». 10 00 — К. т. «Служу Ра
дянському Союзу!» 11.00 — К. т. 
«Зустріч іоикопів телестудії 
«Орля» з двічі Героєм Радян
ського Союзу лкотчиком-космо* 
навтом СРСР В. Шаталовнм». 
11.50 — Кікожупнал «Піонерія». 
12.00 — К. т. «Музичний кіоск». 
12.30 — «Сільська година». 13.30
— «Етапи великого шляху». 
Фільм «Час. уперед!» 14.50 — 
К. т. П. І. ЧаГіковський «Італій
ське каприччіо». 15.05 — К. т. 
«Сьогодні — День військ ППО 
країни». Виступ головнокоман
дуючого військами протиповіт
ряної оборони країни. Маршала 
Радянського Союзу П. Ф. Ба- 
тицького. 15.20 — К т. «У ва
шому буднику». Музична про
грама. ІС. 05 — К. т. «Міжнарод
на панорама». 16.35 — К. т. До
кументальний фільм 17.00 —• 
К. т. «Клуб кіиоподорожей». 
18.00 — Нопннн. 18.15 — К. Г. 
Мультфільми. 18.45 — «Радян
ський Союз очима зарубіжних 
гостей». 19.00 — К. т. Міжна
родна товариська зустріч з хо
кею. Збірна Швеції — збірна 
СРСР. 21.15 - «Час». 21.45 — 
К. т. «Ваша думка». «Старовин
ний романс». По закінченні -* 
новини..

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
Концерт дитячої художньої сдТ 
модіпльпосгі. 10.30 — «Телсіпко- 
ла механізатора». 11.00 — «Ор
біта дружби», іі.зо — «Нероз
мінний карбованець». Лялькова 
вистава. 12.29 — Концепт. 13.50
— «Сьогодні — День військ про
типовітряної оборони країни». 
14.35 — Мультфільм «Коротуни 
і Квіткопого міста». 15.00 —* 
Кубок СРСР з футболу. СКА 
(К) — «Чорноморець» (Одеса). 
16.45 — «Любителям балету». 
17.10 — «Юніор-77». Конкурснй- 
оозважальна програма. 18.15 -*< 
«Екран молодих». «Інтерклуб». 
19.00 — Вісті. 19.30 — «Співав 
Є. Мірошниченко» 20.35 — «На 
добраніч, діти'» 20.45 — «Візе
рунки». 21.15 — «Час». 21.45 —• 
Фільм «Рідна кров». 23.05 —' 
Нопннн.

ПОГОДА
Вдень 5 квітня по території області і місту Кіровограду 

тіс-редбачас-.і ся хмарна з проясненнями погода, місцями 
і'Свеліікніі дощ. Вітер чівнічно-тахідіїпі. 4—7 метрів на се- 
юплу. Гемпература повітря по області 14-19. по місту 15— 
17 градусів тепла.

За даними Українського бюро погоди 6—7 квітня — хмар
на з прояспсі.нями погода, місцями чороткочзеннй доні, ту
ман. Пітер піврічно-західний 3—7 метрів на секунду, з пере
ходам на західний 3—7 метрів на секунду. Температура по- 
li.ря вночі 3—7, вдень 9—14 градусів тепла.I
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