
ШРИННИЦШ—
МІЦНУ КОРМОВУ БАЗУ

Пленум обкому КП України
Відбувся пленум обкому КП України, 

який обговорив питання про хід вико
нання рішень XXIV з'їзду КПРС і XXIV. 
з’їзду КП України по збільшенню ви« 
робництва кормів та поліпшення їх 
якості в колгоспах і радгоспах області. 
З доповіддю виступив другий секретар 
обкому КП України Д. П. Максименко.

В обговоренні доповіді виступили 
перший секретар Маловисківського 
райкому партії Герой Соціалістичної 
Праці В. В. Гуля, начальник Світловод- 
ського районного управління сільського 
господарства П. В. Колотісвсакий, пер

ший секретар Добровеличківського 
райкому партії А. М. Мовчан, голова 
Кіровоградського райвиконкому М. Д. 
Лисенко, бригадир свиновідгодівельної 
бригади радгоспу «Третій вирішальний» 
Новгородківського району Герой Соціа
лістичної Праці Г. і. Дейнеко та інші 
товариші.

Пленум ухвалив рішення, спрямоване 
на дальша збільшення виробництва 
кормів, підвищення їх якості, на успіш
не виконання рішень XXIV з’їзду КПРС 
І XXIV з’їзду КП України про дальше 
піднесення сільського господарства.
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Біографія у комсо
мольця Олександра Вдо- 
венна коротка. По закін
ченні Олександрійсько
го індустріального тех
нікуму, працює на рудо- 
ремонтному заводі й вчи
ться на загальнотехніч- 
йому факультеті Олек
сандрійського філіалу 
Дніпропетрозсьного гір
ничого інституту імені 
Артема.

На заводі цього весе
лого, допитливого I пра
цьовитого юнака знають 
ьсі. У соціалістичному 
змаганні на звання кра
щого по професії Олен, 
сандр став переможцем 
серед молодих слюсарів. 
За відмінні показники в 
роботі його портрет ви
ставлено на -заводській 
Дошці пошани.

Олександр Вдовенко— 
секретар комсомольської 
організації механічного

Чекають 
потокові
НАПОГОТОВІ

ПРИЙНЯТИ ЗЕРНО

НОВОГО ВРОЖАЮ

Ю. ЛІВАШНИКОВА.

СЕКРЕТАР комітету комсомо
лу ордена Трудового Черво

ного Прапора Кіровоградського 
комбінату хлібопродуктів Ва
силь Степанов щойно позер- 
нуеся з відпустки, але запитан
ня про те, як підготувалися до 
прийому зерни нового врожаю 
комсомольці та молодь під
приємства, не застало його 
зненацька.

— Про все це ми вели розмо
ву на виробничій нараді, на 
відкритих партійних зборах. 
Окремо визначали індивідуаль
ні завдання кожному комсо
мольцеві. Наприклад, електри
ки Володимир Бабенко та мо
лодий комуніст Леонід Иоря- 
новцев відповідають за справ
ність електромоторів на азто- 
підіймачах. Хлопці оглянули й 
перевірили вчасно всі електро
прилади, і вже вчора доповіли 
про їх готовність. Комсомолка 
Марія Немикіна прийматиме 
зерно, а Людмила Юр’сва 
оформлятиме роірзхунпову до

кументацію для колгоспів та 
радгоспів. Тобто, кожен відпові
датиме за свою ділянну роботи.

На полях колгоспів та рад
госпів Кіроаогюадсьчого та 
Номпаміївспнсго районів до
стигають зернові. Саме звідси 
через декілька днів нескінчен. 
ним потоном підуть до номбі-. 
ту машини з хлібом. Понад 100 
тисяч тонн зерна приймуть 
заготівельники лише за 3 — 4 
тижні. В найнапруженіший 
період на підприємство надхо- 
дитиме щодоби до 5 тисяч 
тонн хліба. І для цього нині на 
номбінаті готове все: перевіре
но надійність роботи транспор
терів, автопідіймачів, шненових 
навантажувачів, механічних 
лопат зерноочисних машин, 
сушильних агрегатів, поточних 
ліній, механізовано складські 
приміщення.

Готуючись до роботи в ново
му сезоні, на номбінаті подба
ли про оволодіння молодими 

виробничниками суміжними 
професіями.

Секретар партійної організа
ції підприємства Микола Васи» 
льович Левченко, знайомлячи 
мене з комсомольцем Володия 
миром Бабенном, підкреслив:

— Один з кращих наших мо» 
лодих елентринів.

Володимир на комбінаті пра
цює четвертий рік. За цей час 
успішно освоїв чотири профе
сії. В гарячу пору працював 
механізатором, сепараторни
ком, транспортувальником,

І таких тут чимало, в релер» 
ві можуть бути комсомольці. 
Отже, кожен ВОЛОДІЄ не МЄНЩ, 
ніж двома спеціальностями.

І ще одну важливу спрлзу 
роблять молоді виробничники. 
Щороку на комбінат приїжд. 
жають працювати студенти, 
старшокласники. І тепер міс
цеві комсомольці допомагають 
їм вивчати техніку, оволодіва
ти різними спеціаяо.ч ктя«н„, 

Ю. Л1ВАШНИКО0.

»М Г»ЙИ ЦЕ І ЗАВДАННЯ ЛІТЕРАТОРІВ
V З’ЇЗД ПИСЬМЕННИКІВ

Чотири дні у Великому Кремлівському 
палаці відбувалась ділова, принципова 
розмова про шлях» дальшого роззитку 
радянської літератури, про її проблеми і 
завдання. Історичні рішення XXIV з’їзду 
КПРС є програмою діяльності радян
ських письменників, основою їх твор
чих успіхів. Майстри багатонаціональ
ної радянської літератури, сповнені ба
жання написати нові твори, присвячзні 
героїчній праці нашого народу, який 
втілює в життя величну програму побу
дови комунізму. Учасники з’їзду висло
вили впевненість, що ці важливі зав- 
дання будуть успішно виконані. Запору- 
ною цьому є ленінська партійність, на
родність, бойова наступовісті» нашої 
літератури.

На заключному засіданні 2 лигня 
з’їзд вітали тепло зустрінуті делегата
ми голова Спілки угорських письменни
ків йожеф Дарваш, голова правління 
Спілки писоменнинів Румуни Захірія 
Станку, генеральний секретар Асоціації 
письменників нраїн Ази і Африки 
Юсеф єс Сібаї _(ОАР), . Джозеф Норт 
(США), голова підготовчого комітету
Спілки чеських письменників йозеф
м-зйнап Гане Тодоровсьчии (Югославія], 

■ дзюмпеи Гомікава (Японія), голова Спіл
ки болгарських письменників Геор. іи 
Джагаров.

Головуючий г. М. Марноо повідомляє, 
що надійшла пропозиція визнати роботу 
правління Спілки письменників СРСР за 
опітіний період задовільною. Делегати І^їду одноголосно проголосували за цю 
пропозицію.

Одностайно приймається *Резо'1а^;

ГМ
"ЗЕЇЇ? програй., ХХ',Ї

ДудожниДооа бідпооідаланіш.і І

СРСР ал ВЕРІЕ1ІШ РОБОТУ
почеснішої справи, ніж активна участь у 
творчій праці свого народу».

Делегати одностайно прийняли заяву 
«Припинити війну в Індокитаї!»

Радянські письменники, говориться в 
ній, з гніеом і обуренням засуджують 
Злочинну війну, яку еєдуть імперіаліс
ти Сполучених Штатів та їх маріонетни 
проти миролюбних народів Індокитаю.

Обов’язок кожного чесного письмен
ника, заявили учасники з’їзду, знову І 
знову звертатися де совісті людства, за
кликаючи людей до солідарності з ге
роїчними народами Індокитаю, розпові
даючи всьому світові правду про велич 
подвигу патріотів В’єтнаму Лаосу і Нам- 
боджі, які не тільки захищають свою 
вітчизну, але й відстоюють ідеали сво
боди, незалежності, справедливості й 
миру.

Документ зазер иусться закликом:
«Війну в Індокитаї треба припинити!.» 
Сполучені Штати повинні припинити 

посягання на суверенітет Демократичної 
Республіки В’єтнам, беззастережно ви
вести всі свої війська з південного 
В’єтнаму, і припинити розбійницьну аг
ресію проти Лаосу і Камбоджі!

На з’їзді було одностайно прийнято 
заяву «За міцний і справедливий мир на 
Близькому Сході!».

Радянські письменнкни висловили 
братерську солідарність з народами 
арабських країн, які ведуть самовіддану 
боротьбу проти міжнародного імперіа
лізму і сіонізму, за ліквідацію наслідків 
ізраїльської агресі, за політичне врегу
лювання близькосхідного конфлікту на 
основі поважання законних прав наро
дів Близького Сходу, в тому чисті закон
них прав арабського народу Палестини.

Палкими тривалими оплесками зустрі
чають учасники з’їзду пропозицію Г. М. 
Маркова прийняти лист V з’їзду 
письменників СРСР Центральному Комі
тетові Комуністичної партії Радянського 
Союзу.

У листі радянські письменники вислов

ч

люють одностайну і повну підтримку по
літичного курсу партії, її титанічної 
організаторської діяльності.

«Неухильно додержуючи заповітів ве
ликого Леніна, партія веде нас до кому
нізму, — підкреслюється у цьому доку
менті. — Ми, письменники, твердо па
м’ятаємо: завдання п’ятиріччя — це І 
наші завдання, програма творчої роботи 
партії — це і наша програма».

Наприкінці літератоюи запевнили
рідну Комуністичну партію в тому, що 
віддадуть усі силн, талант і натхнення 
будівництву комунізму, втіленню в жит
тя рішень XXIV з’їзду КПРС.

• Делегати І гості з’їзду встають, знову 
вибухає бурхлива овація. Лист прий
мається одноголосно.

ПЛЕНУМ ПРАВЛІННЯ СПІЛКИ
ПИСЬМЕННИКІВ СРСР

2 липня відбувся пленум правління Спілки письменників СРСР сбоансго V 
з’їздом письменників. ’

Пленум розглянув організаційні питання.
Головою правління Спілки письменників СРСР обрано И. О. Федіна3 пепіппм 

секретарем правління — Г. М. Маркова. 1
Пленум обрав секретаріат правління Спілки письменників СРСР V складі- г г 

Абашідзе, А. Т. Алімжанов, Т. Аскаров, М. П. Бажан, С. О. Барудзін. А П Бєлячс 
мас, В. Е. Беенман, К>. В. Бондарев, П. П. Боцу, П. У, Бровна, Ю М 'ЕепченкпЛОУТ 
Гончар, М М. Грибанов М А Ібрагімов, Б. М. Кампоз-Полєвой, АГ п Кеші- 
мов, В. М. Кожевников, В. П. Козачечко, О. Є. Корнійчук, Л. М. Леоноз ВД и 
нонін, С. В. Михалков, Г. М. Мусрепов, С. С. Наровчатов. Л. М. Новнченно її *Нил> 
манов (Яшен), Нурі Закі, В. М. Озеров, Р.І. Рождествснський, П. Д Сапицьний С Сарганов К. М. Симонов, Є. і. Скурко (Максим Танк), Ю. К Смолич/Й. О Суп^ов 
О. Т. Твардовсьнии, М. С. Тихонов, Е. С. Топчян, М Туосун-Запе м тО. Б. Чановсьний, О. М. Шестинський, М. о. Шолохсе/р ад. Есенощ'д? і^Янсснс^* 
моваІЄ1іУМ заівеР^нв яловою правління Літературної'0 фонду СРСР А. Л. Ксшо-

Засідання Центральної ревізійної комісії СП СРСР

Підбиваючи підсумки проведеної робо
ти, Г. М. Марков підкреслив, що п’ятий 
з’їзд письменників СРСР — це новий ве
ликий крон на шляху творчого взаємо
збагачення братніх літератур, на шляху 
їх ідейно-художнього згуртування в ін
тересах створення великої нупьтупи ко
мунізму.

Під мудрим керівництвом Комуністки, 
мої партії, сказав він, радянські пись
менники зроблять все, щоб виконати 
свій обов’язок перед народом, порадува
ти його новими творами, гідними нашої 
чудової епохи — епохи будівлидтва ко
мунізму.

Па цьому V з’їзд письменників СРСР 
закінчив роботу.



2 стор. „МОЛОДИЙ. КОМУНАР“
6 липня 1971 року

МОЛОДІЖНИЙ З’ЇЗД
К КОНАКРІ

КОНАКРІ. (ТАРС). Шостий 
з їзд організації Молодь 
Африки демократичної ре
волюції (ЖРДА) завершив 
Свою~ роботу. З'їзд обрав 
новий склад національного 
комітету ЖРДА. Генераль-

НИМ секретарем ЖРДА об
раний Ібраіма Камара. В 
одноголосно прийнятому 
рішенні визначаються основ
ні напрями діяльності 
ЖРДА на наступний період.

З великою промовою до 
делегатів з'їзду звернувся 
президент Гвінеї Сену Ту
ре, який закликав молодь 
брати активну участь у 
перетворенні гвінейського 
суспільство.

На з'їзді була присутня 
делегація ВЛКСМ на чолі 
з заступником голови Комі
тету молодіжних організацій 
СРСР С. Чибірясвим.

Коли Микола задумується над зміс
том життя, він завжди чомусь зупиня
ється на тому, що людині доводиться 
весь час тримати екзамени... Служив він 
у Радянській Армії і тримав екзамен на 
вірність Батьківщині. Тримав добре — 
бо там його прийняли кандидатом в 
члени КПРС...

Минулої осені демобілізувався і вер
нувся в рідний колгосп. Перед служ
бою працював механізатором — дали 
б йому трактор. Мав права шофера — 
вручили б ключі і від машини.

Та Микола виношував у серці дазн.о 
мрію — хотів вивчитися й на комбайне
ра. От і записався на курси, засів за но
ві підручники. ... Вчивсь Микола добре. 
І прийшли до нього весною дві радос
ті.

Перша — склав екзамени на відмінно.
Друга — призначили помічником до 

ветерана-комбайнера Івана Семенови
ча Яшана.

Яшан вже понад тридцять разів стрі
чав жнива. Складав і він не раз великі 
екзамени. От до кого потрапив Мико
ла, Одразу нове випробування — ре
монт комбайна. У щоденній праці, у 
хвилини відпочинку точились розмови. 
Більше говорив Ізан Семенович. Не 
повчав, а діливсь по-батькізському свої
ми думами з своїм молодим помічни
ком:

— Отут, Миколо, у нас найголовніше. 
Скажу тобі щиро, вік я прожив — у 
гіолі і важко, і легко. Хліб вирощується 
Майже протягом року, а жнива трива
ють десять-дванадцять днів.

Трудились у поті чола, трудились

зрання й до вечора, обоє, щоб там, у 
полі не зупинятись. І приймальна комі
сія —- інженери, комбайнери — уважна 
й причіплива, випробувавши мотор, мо
лотарку, підбирач і соломокопнувач, 
таки поставила по п'ятірці...

їхали, немов пливли в поле широкою 
дорогою. Навколо, ліворуч і праворуч, 
скільки оком глянь — лани і лани. їхній 
погляд спинявсь на пшеницях. 1600 гек
тарів їх у колгоспі. Є між ними й «Аз- 
рора», й «Кавказа... Вся виповнила ко
лос, вся обіцяє багатий урожай.

У правлінні колгоспу розподілили між 
комбайнерами поля, склали графіки.

Іван Семенович з Миколою оглянули 
і сооє поле.

— Треба, Миколо, знати його, як п'ять 
пальців. Он там усе рівне. А ось схил, 
на ньому вже інша швидкість потрібна. 
Іншою наша хода буде й в долині. Там 
пшениця така, що зерно, як вода йтиме.

Микола вбирав ті прості слова, ту 
мудру науку — бо скоро ж найголовні
ший, найбільший екзамен 
роба — жнива...

Де тепер комбайнери? 
ники? Де щодня Микола

У них тепер готовність 
Вони біля комбайнів, бони в полі, вони 
на роботі.

З півдня наближається мирний, на
пружений фронт жнив... Всім вони ці
кавляться. Всю ланку я застав на стані 
тракторної бригади за наймирнішим 
заняттям — за читкою газети. Та і в тій 
читці було особливе. Читав Сашко Гро- 
сул:

«Наявні і очікувані агрометеорологіч
ні умови дають підстави вважати, що в 
переважній більшості районів воскова 
стиглість озимої пшениці настане 8—12 
липня, а на легких грунтах і крайньому 
півдні області — 5 липня. Значить, ма
сове збирання врожаю озимої пшениці 
та ярого ячменю збігається з періодом 
прохолодної погоди, значних і частих 
дощів». Он що! Зведення погоди. От 
що тривожить їх...

ЇМ заздрили всі. І вони це 3'ДчУяа™' 
І Тому ходили, як іменники. В новень- 

них, красивих костюмах з оригінальною 
емблемою на рукаві, з святковим нас.- 
поем їм, сорока студентам Кіровоград
ського інституту сільськогосподарського 
машинобудування, прямо-тани пощасти
ло е складі студентського будівельнзго 
загону виїхати в Тюмень. А пощастило 
тому, що бажаючих було сто двадцять. 
Але в цей загін, яний найменували «Ал
мазом»? відбирали нращих з «Ращих. 
Хто найуспішніше снлао сесію, хто най
більшу антивність проявляв у громад
ському житті, брав участь у спортивних 
секціях, художній самодіяльності.

Щоправда, тут є вісім чолозін, яних 
називають «нульовинами». Це ті, що ві
сім місяців вчились на підготовчих нур. 
сах для вступу в інститут. Вони успішно 
склали підсумкові екзамени зараховані 
□же студентами. Решта членів «Алмазу» 
друго-і третьокурсники.

Цього року В Тюмені алма*1/^!1Л-:Ля°’ 
руджуватимуть цех заводу зап^°бетон- 
них виробів. Командир загону Вален.нн

КУРС «АЛМАЗУ»—
ТЮМЕНЬ

Ткаченно ще взимку їздив туди, склав 
договір на суму сто тисяч карбованців, 
а ось сьогодні рапортує комітетові чом- 

інституту про готовність загону виїзду небудівельний об’єкт
^Секретар комітету комсомолу Сергій 
Агеєв вітає алмазівців із успішним за- 
Мінчвнням сесії, бажає таких же успіхів 
Гв третьому - трудовому семестрі. ВІН 
вручає командирові прапор загону, яким 
вони повинні пронести з честю.

Трохи згодом із цього вузу виїдуть и 
Інші будівельні загони. Вони працювати- 
муто у Херсонській тз нашій, Нірозо- 
градській областях. р |ВАНЧЕНК0

На фото: проводи «Алмазу-71» в Тю- 
МЄНЬ’ Фото Ю. ЛІВАШНИКОВА.

у житті

Де їхні 
Ковш?
номер

хлібо-

ПОМІЧ-

один.

Ф новини • новини © новиниЯк на свято
м. СТОЯН. 

Колгосп їм. Куйбишева, 
Новомиргородського району.

-Відбувся випуск товарознавців про
мислових і продовольчих товарів у Кіро
воградському технікумі радянської тор
гівлі.

110 молодих спеціалістів 
армію працівників торгівлі.

Як
день 
лоді 
ти.

За _________________________________
ти до підніжжя пам’ятника В. І. Леніну.

На урочисті збори, присвячені закін
ченню технікуму та врученню дипломів, 
запрошені ветерани та передовики тор
гівлі.

Збори відкрив директор технікуму 
А. І. Настоящий. З теплими словами при
вітання до майбутніх працівників тор

поповнять 

на" велике свято" в цей незабутній 
зібралися вчорашні учні, а нині мо- 
спеціалісти. Радісні посмішки, кві- 

традицією випускники поклали кві-

гівлі звернулись заступник начальника 
обласного управління торгівлі Г. Г. Риб- 
ков, перший секретар міськкому ЯКОМУ 
Ю. С. Руднєв, директор ЦУМу М, В. 
Штерн.

Від випускників виступає Алла Лю- 
бицька. Вона дякує за науку, за все те 
хороше, що дав їм технікум. Як пам’ять 
про цьогорічних випускників Алла да
рує для Ленінської кімнати символічний 
«ключ вірності* та портрет найдорож
чої людини — В. І. Леніна.

Щиро привітав та вручив випускни
кам дипломи голова Державної кваліфі
каційної комісії, заслужений працівник 
торгівлі УРСР Микола Ілліч Єсін.

Першими дипломи отримують відмін
ниці навчання Катерина Бабічева, Люд
мила Солоїд, Галина Фуник..,

м. лисиця, 
завідуючий учбовою частиною 
технікуму радянської торгівлі.

■

тгв» ІН наближається до мене і 
** простягає руку:

т- А я тебе шукав, — на же 
після вітання. — Що, ян ми ра
зом поїдемо □ мою Завадівну, 
маму провідаємо?

Не минуло й півгодини, нн 
ми вже були на околиці при. 
місьного села.

— Хочеш, я тобі покажу за- 
вадівсьні явори? Од них віє 
світлом навіть вночі. Отам, за 
яром, вони вперлися в саме 
небо.

І він повів мене повз брами 
нремезних осокорів, через за
рошений килим долини.

Ми шастнули крізь густе 
плетиво лози і вже стояли над 
висоною кручею. А з проти
лежного боку нам однривали 
своє диво красені-паори. Гор
довито похитуючи своїм віт
тям, вони сягали о блакитну 
прозорість неба, ніби справді 
хотіли вигорнути звідти все 
світло і сипнути його на землю.

— Ти тільки подивись. Скрізь 
недоторканий цілнин — полин, 
блекота, сині миколайчини, ма
теринка, нульбаба, шавлія 1 
валеріана. Онде сокиоики і зозу
ляча коронарія, ласкавець, на« 
віть сон-трава десь взялась. 
Недалеко городи колгоспників. 
Могли б завадівці пустити сю
ди плуга, розширити своє обій
стя. Та все одно двома деслт- 
нами корчів картоплі но заба
гатієш, а це — земний рай. й 
іншої краси ніхто тут не йме. 
А од цього й людина душею 
стає краща...

І вже потім стишено:
— Отут почалася моя мрія. 

Звідси я поніс свою пісню.

ТО ТИ нажеш, що співати, 
меш Глієра? — майор 

бере його за руку і веде за ку
ліси. — Може б кантату На- 
ріссімі?

— ці-ні — романс обоз яз- 
ново. Але й українську народ
ну...

Через нільна хвилин зі сце
ни окружного Будинку офіце
рів пролунав ----- 
конкурсного

— Співає 
Притула.

Намагався 
членів жюрі 
художньої 
Ковзнув

голос ведучого 
концерту:

сержант Борис

ме дивитись на 
окружного огляду 

самодіяльності, 
пис-о,- поглядом по рампі, 
набрав повні груди повітря. І 
м’який прозорий ліричний те
нор пірнув у тишу зали:

Там. де Ятрапь 
Круто в’ється, 
З-під каменя 
.Б’є вода...

А потім майор почлинав йо
го в простору і світлу кімнату, 
сказав:

— Сам Гаврилов хоче з то
бою мати розмову.

*- Це ж хто, цей Гаврилов?
— Заслужений діяч мистецтв 

республіки, художній керівник 
ансамблю пісні і танцю При
балтійського військового ок
ругу...

Борис Притула сидить пе
ред повновидим офіцером, 
споглядає на його орденські 
планки, розповідає про себе:

— З Кіровограда я. з при
міського села Завадівки. За-

те.счі- 
лизар-

кінчив машинобудівний 
кум, трохи працював 
і.:.:;::.:. Ді-’ :
Питаєте, коли почав і 
Та ще в школі, 
водському клубі.

Гавршіов підвівся з крісла, 
багатозначно мовив:

— От що значить 
пісня. Хго відчує силу 
той завшо маритиме 
тю. Не заради слави, _ .. 
втіхи. Втіхи своєї 1 всіх. Ва
ша ж пісня, либонь, тор «чу
лась кожного серця. А це вже 
успіх. І я запрошую вас, мо
лодий чоловіче, в наш ан
самбль.

Повернувся у військову час
тину. А через кілька днів — 
у і-’игу. до Гаврилова.
. Напружені дні репетицій, 
гастролі по країні, сольні нон- 
церти перед своїми ровесника
ми такими ж солдатами, ян 
і він. Голос молодого співака 
знову і знову виповнювався 
новими барвами виконавської 
майстерності, міцнішав.

Та нездовзі Борис Притула 
примусив своїх друзів здиву
ватись:

— Строк служби закінчує
ться, І я їду в Кіровоград, '.а 
завод. А потім у політехніч-

пиком. Далі — служба в армії. 
" ------- _ співати?

потім — у за

народна 
її крил, 
високіс- 
а задля

НИЙ...
Скільки не вмовляли, свого 

рішення не змінив.

...У заводському Палаці нуль- 
тури його першим порадни
ком став Семен Васильович 
Дорогий, пристрасний музи
кант, керівник хорозої напели.

— Отже, працюєш знову ли
варником. Непогано. Але обо
в’язково приходь до нас. Спі
вати тобі треба неодмінно.

І він співав, його тенор був 
прикрасою заводського хооу, 
він приносив насолоду людям 
на концертах самодіяльних ак
торів.

Семен Васильович радів за 
свого вихованця. Але заодно й 
зауважував:

'л

»

— Музику треба пізнати 
сповна. І голос потрібно поста
вити тан, щоб ти володів ним, 
як струною скрипки.

Борис працює на заводі. І 
вчиться в музичній школі. Да
лі _ музучилище. Закінчує 
його з відзнакою. І гелер вже 
— перед ним роздоріжжя: який 
нрон робити далі? В цеху йому 
пропонують очолити бригаду 
ливарників. А Семен Васильо
вич і викладачі музучилища 
інше:

— Байдужості допустити не 
маєш права. Доужина твоя і 
ти повинні їхати до нонсераа- 
торії. Поліна вже вирішила 
все, а ти вагаєшся...

ттн ОЛІНА приїхала ча канічу- 
иа ли першою. Одразу до Се- |„ - ра- 

що 
мена Васильовича. Він — 
дий її відвідинам. Сказав, 
вже працює в педінституті, ке
рує студентською хоровою ка
пелою. А потім про Бориса:

— Він її тепер на літо зали
шився в місті?

— На тиждень. Створив хор 
вчителів. то оце в них кон
церти.

— Знову своє — вчиться 1 
працює. А ти, натнуть, хочеш. 
таки обігнати його" — одразу 
иа двох відділеннях встигаєш. 
І голос хвалять — кращої Пол-

тавки для нашого театру ча 
треба.

— У нього теме голос. Але й 
з людьми в нього якось вихо
дить гарно — кілька місяців 
роботи, і хор на сцені.

— От і добре. Я знав, що він 
не оступиться від моїх порад.

Того ж літа Дорогий вже и 
сам чув, як співає хор, нероза- 
ний дипломантом Одеської 
консерваторії Борисом Приту« 
лою: бачив, як його колишній 
учень, вийшовши на сцечу з 
улюбленою піснею, одразу за
володів аудиторією. Арію Пег« 
ра Семен Васильович слухів 
не раз. А тепер ось, ніби впер« 
ше. Своєрідна манера виконай« 
ня, причаровуюча задушез- 
ність, і дужий м’який голос 
змушували забути про все: пе
ред слухачем була лише лю
бов і ніжність, що висвітлені 
надією і чистотою великих 
людських поривань.

Вітав Бориса. І химерно лов« 
торговав:

— А ти мені не прибідняйсь. 
Я ж казав, що в тебе є захова
ні таємниці. От ти й відкрив 
їх нам. А тепер — на сцечу, 
вперто, рішуче. Що вибраа: 
філармонію, театр?

— Не вгадали. Я ж дири- 
гент-хормейстер. І хотілося б 
тут, у нашому місті...

Легким порухом руки Доро. 
гий зупинив його. Усміхаю
чись, янусь мить мовчав. А 
тоді:

— Гаразд, хай так і буде. В 
нас же в інституті відкриває
ться музично-педагогічний фа« 
нультет. Підеш завідуючим на- 
федрою —• і я оддаю тобі 
капелу...

Борис знав: цей мистецький 
колентив тепер відомий на всю 
республіну. Почав з ним пра
цювати славетний Олександр 
Сорокін, тепер ось Дорогий. 
Студенти мали успіх, висту
паючи в Одесі, Дніпропетров
ську, Севастополі, Києві. Семен 
Васильович заради цього од
дав скільки снаги, а зараз...

Ні-ні, це просто легковажність 
передати в інші руни те, що 
збирав по нраплині. І, трохи 
подумавши, Борис відповів:

— На фануло-гет п піду. Але 
забрати у вас капелу...

Знову лукавий усміх на ус
тах Дорогого:

-.Ти тільки правильно зро
зумій. Мене вже давно запро
шує в Київ Сергій Козак. Про
понують роботу в хорозому то
варистві, в консерваторії. Ало 
я вагався. І все через капелу — 

не бачив таної людини, яній би 
наважився оддати своє дорос, 
ле дитя. Ти ж — я вірю — зу
мієш бути на належній висоті...

...І ось він вже йде в студент
ську аудиторію, одкрнває споїм 
студентам най-то таємніші таєм
ниці’світу, ім’я якому Музика. 
А заодно — робота з капелою. 
І Дорогий не помилився, дові
ривши молодому хормейстеру ї 
диригенту цей великий мисте
цький колектив. Невдовзі сту
денти знову стають лауреата
ми обласних 1 республікан
ських фестивалів, їдуть на свя
то пісні в Таллін. Гастролі по 
нашому степовому краю, ви
ступи перед любителями хоро
вого співу в Кіровограді. І 
завжди після концерту:

— Це — непо’вгооно..» 
А Семен Васильович:
— Спасибі, спасибі за сердеч

не слово. Я радий. От жаль, 
не бачив, як по телебаченню 
на всю республіку звітував. 
Але про цю передачу чув вель
ми високе слово від відомих 
столичних митців.

Це вже після того, як Борис 
Притула теж вітав сво~о стар
шого товариша і друга, коли 
той. створивши першу на Ук
раїні чоловічу хорову капелу, 
приїхав з концертом в Кірово
град...

ОУСТРІЧАЮ його в інститу- 
** ті, а він нзапиться на кон

сультацію. Борис заклопота
ний:

— Жнива, розумієш, жнива 
в нас. Оце перевіряли абіту- 
^»ієнтів, а тепер знову на черзі 
спити. І рихтуємось з кон

цертом перед хліборобами...
Поглядає на годинник — до 

початку його лекції ще п’ять 
хвилин. І Борис поспішає пові
домити мені новину:

— Минулого ТИЖг’Я повер
тався з Черкас, то почув од жі- 
нок-колгоспниць забуту дав
ним-давно пісню. От поїдемо 
якось до мене в Завадівну, я 
тобі заспіваю...

І тепер я знову чекаю того 
дня. Чекаю, аби іще раз потра
пити під світло отих Борго
вих яворів, охмеліти від зн-іди 
недоторканих нольорів зава
ді вської долини і почути в 
цьому привільному куточку 
землі голос нампо таємніших 
струн серця мого друга...

Михайло ШЕВЧУК.

м. Кіровоград.
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КЛУБ

СТАРШОКЛАСНИКІВ. ЩОБ СТАТИ СПРАВЖНІМ
СПЕЦІАЛІСТОМ

випуск № 5, 

присвячений 

тим,

хто обирає

в житті

Зроблено важливий життєзий крок. 
Закінчились останні випускні екзамени 
■ школах країни. Складним і, прямо 
скажемо, нелегким був цей шлях — від 
першого, невпевнено виведеного слова, 
до того знаменного рубежу, коли одер
жано свідоцтво про закінчення школи. 
І ось треба немовби завершити копітку 
роботу, зробити вирішальний крок, який 
виправдав би великі витрати і власного 
часу та енергії і турботи, сподівання 
батьків, учителів, і надії всього народу 
— треба знайти своє місце в житті, ста
ти справжнім спеціалістом.

Народження справжнього спеціаліста 
починається з празильного вибору про
фесії. Батьківщині потрібні різні спе
ціалісти. Але не які-небудь, а хороші, за 
покликанням до справи, з любов’ю до 
неї.

Любов до справи породжує досконалу 
майстерність, сміливу творчість. А все 
це, разом взяте, забезпечує високу про
дуктивність праці. Люди, які тіобл.і--ь 
свою професію, є найбільш позноцінни- 
ми членами нашого суспільства, бо ма
теріально-технічна база комунізму ство
рюється натхненною, самовідданою і ви
сококваліфікованою працею людей.

І чим правильніше обрана людиною 
професія, тим цікавіше, змістовніше і 
щасливіше її життя.

Мені довелось побувати на екзаменах 
у Кіровоградській середній школі № 4. 
Хороше враження спрзвили на екзаме
наційну комісію відповіді десятиклас
ників Зінченко Тетяни, Придибайло На
талки, Павла і Петра Байздерів та ін
ших. Відчувається відповідальне став

лення цих випускників до свого майбут
нього, до вибору професії. Глибокі, 
змістовні відповіді свідчать, що навчан
ня в школі для них було серйозною 
підготовкою до трудової діяльності, до 
успішного навчання у вузах, технікумах.

Багато юнаків цієї шноли мріє осту
пити до військових училищ, щоб надій
но охороняти священні рубежі Батьків
щини, примножувати бойові традиції 
наших прославлених Збройних Сил. Бра
ти Павло і Петро Байздери не лише 
мріяли, а й наполегливо готувались до 
цього. Пам'ятаючи, що для оволодіння 
снладною бойово о технікою треба мати 
міцні знання І фізичну загартованість, 
вони добре навчались і займались спор
том. Павло, мрія якого стати пілотом,— 
рекордсмен парашутного спорту і від
мінний навчання в шнолі. Не відстає 
від нього і Петро. Віриться, що мрії бра
тів здійсняться.

Та хочеться застерегти тих, хто ще 
не відчув відповідальності вибору про
фесії, хто керується другорядними, а 
то й обивательськими міркуваннями, а 
не потребами суспільства. Зустрічаю
ться у нас такі спеціалісти, яні чесно 
працюють, але роблять свою справу 
без вогнину, без інтересу — «заробля
ють собі на жигтя». Такі люди, не від
чуваючи радості і насолоди від своєї 
праці, нерідно досадують на себе. «По
вернути б свої молоді роки, не так би 
почав життя, зовсім іншу обрав би про
фесію...».

Пам’ятайте, друзі, обрати професію 
до душі і віддати їй все своє життя — 
це щастя.

Л. ДУШЕЙКО, 
методист Кіровоградського облас
ного інституту УКВ.

даруютьПрийшла вона на випускний вечір, а їй . 
квіти: — Хай твоя дорога буде такою :к принадною, 
як і оці блакитні пелюстки, — казали доброзичливо 
вчителі.

На знімку: випускниця Устянівської СШ бригадир 
учнівської виробничої бригади, учасниця Всесоюзно
го зльоту учнівських виробничих бригад Людмила 
Назаренко. Фото В. КОВПАКА.

ОСТАННІЙ
ІЗЮИ

с

ДЛЯ ВАС,
БЕЗ МРІЇ
НЕ МОЖНА
ЖИТИ

Долинський район,

школи 
відпо-

Посмутнілн тополі 
У шнільному дворі, 
До побачення, шноло, 
Милий серцю поріг.

М. РОДИНЧЕНКО.

АБІТУРІЄНТИ!

е ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Дорогі юні друзі! Всього кілька днів тому ви 
Одержали атестати про здобуття середньої оезі- 
,ти. Разом з цим ви одержали право вибору до
роги в життя. Питання, що постало перед вами, 
окладне й відповідальне. В Радянському Союзі 
для вас, молодих, створені всі умови для набут
тя омріяної вами професії.

Помічник прокурора області Андрій Якович 
САЄНКО розповість вам про нові професії, які 
можна набути протягом скороченого строку.

У тих школах, де буде 
організовано навчання 
учнів за вназаними спе
ціальностями, будуть 
введені в штати посади 
інструктора практичного 
навчання на друкар
ських машинках та ін
шої канцелярської тех
ніки.

Для тих, хто бажає 
вступити на навчання у 
вищі та середні спе
ціальні сільськогоспо
дарські навчанні закла
ди з виплатою стипендії 
за рахунок колгоспів, 
радгоспів та інших сіль
ськогосподарських під
приємств, повідомляємо, 
що приймаються особи 
НЕЗАЛЕЖНО, ВІД НАЯВ
НОСТІ У НИХ СТАЖУ 
ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ.

Доводимо до вашого 
відома, юні друзі, що з 
нового навчального року 
в професійно . технічних 
учбових закладах здійс
нюватиметься підготов
ка кваліфікованих ро
бітників для всіх галу
зей народного господар
ства з числа осіб, звіль
нених в запас із Зброй
них Сил, зі скороченим 
строком навчання і ви
платою стипендії в роз
мірі тарифної ставки ро
бітника першого розряду 
(взамін діючих умов ма
теріального забезпечен
ня учнів — стипендії, 
безплатного харчування 
та обмундирування).

На спеціальні відділен
ня по підготовці керів
них кадрів колгоспів і 
радгоспів в середніх 
сільськогосподарс ь к и х 
учбових закладах запро
шуємо також помічників 
бригадирів виробничих 
бригад, завідуючих фер
мами, начальників меха
нізованих загонів, лан
кових і тих, що мають 
середню освіту, кваліфі
кованих робітників рад
госпів з числа механіза
торів, тваринників і рос
линників.

Для юнаків, котрі ви
рішили своє життя при
святити професіям, що 
зв'язані з обслуговуван
ням, наладкою І ремон
том засобів оргтехніки 
(Оператори лічильних 
Машин, друкарі офсет
ного друку, елентрофо- 
ТОграфи, електромехані
ки й ін.) починаючи з 
1971 — 72 навчального 
року, за заявками під
приємств І організацій 
буде організовано підго
товку в професійно-тех
нічних учбових занладзх 
кваліфікованого допо
міжного персоналу за 
переліченими вище про
фесіями.

Дівчат, що мріють ста- 
”И друкарками, стено
графістками та іншими 
Канцелярськими пра
цівниками, котрі б во
лоділи основами сучас
ного діловодства, запро
шуємо на постіинодіючі 
курси, організовані на 
самоокупності.

До того ж, в 1971 — 75 
роках буде введено з 
спеціально виділених за
гальноосвітніх школах 
навчання машинопису 
та основам сучасного ді
ловодства дівчат стар
ших класів. Таке навчан- 

I ня проводитиметься за 
рахунок відведеного про

грамою часу на трудове 
навчання та на військо
во-технічну підготовну.

Дівчатам, які успішно 
Пройшли курс навчання 
машинопису і основ су
часного діловодства, по 
закінченні середньої за
гальноосвітньої 
□идаватиметься 
відне свідоцтво.

Дзвонить дзвоник 
останній,

Квітне юність в очах... 
Ми виходим

світання
Повноліття стрічать..,
Гей, дитинства 

лелеко,
Прощавай назавжди, 
Нам дороги далекі 
Пролягли у світи.
Ждуть високі польоти 
У великих ділах, 
Ждуть невзяті висоти 
На життєвих фронтах.
Ми зростатимем вірні 
Своїй рідній землі... 
За нас будьте 

спокійні, 
Дорогі вчителі.

Ми ніде І ніколи 
Не забудемо вас...
До побачення, школо, 
Наш тозаришу клас!

ПЕРЕД

ДЕВ’ЯТИН <?А> клас 
один з кращих 32-ї 

Кіровоградської школи. 
Тому-то його учнів 1 на
городили екскурсійною 
поїздкою до столиці на
шої Батьківщини — Мо
скви. Зараз дев’ятиклас
ники разом зі своїм 
класним керівником Єв
генією Яківною Семено
вою відвідують музеї, те
атри, заповітні куточки 
столиці. І всюди їх суп-

ГОСТІ СТОЛИЦІ
роводжують учні Мос
ковської школи-інтернат 
№ 65, з якими кіро-зо- 
градці так швидко здру
жились.

—Ніколи не забудуть
ся зустрічі на москов
ській землі, — говорять 
Алла Нехченко, — ГІо-

цернувшись додому, 
будемо розповідати про 
все побачене друзям.

В. БІЛЕНЬКИЙ, 
студент Московсько
го державного уні
верситету.

□

Шляхи у життя.., Скільки їх.., Десят
ки, сотні. Але мій — один, Я повинна 
пройти по ньому з честю, ні в чому не 
збочити. І саме зараз, в школі, всі ми 
знаходимо початок свого шляху. Але 
знайти його може тільки той, хто хоче, 
хто вміє мріяти. Не знаю, як хто, а я пе
реконана: професії без мрії не може 
бути. Адже професія — це мета. А до 
мети треба йти з мрією. Я мрію стати 
агрономом. Це моя любима професія. 
Я дуже люблю поле. З насолодою вди
хаю запах зораної землі, напівдостиг
лого лану пшениці, медові пахощі со
няшника. Я ніби відчуваю рух соків рос
лин.

Переді мною на столі лежить м’який, 
рум’яний хліб. Мабуть, рідко хто за
мислювався над тим. який шлях про-

йшов цей хліб, перш, ніж потрапити на 
стіл. Скільки людської праці затрачено 
на нього. І коли я думаю про це, то ба
чу перед собою сотні тисяч облич хлі
боробів. Ці засмаглі від сонця обличчя 
сяють благородством.

Я мрію стати агрономом, щоб кожно
го дня в усіх людей лежав на столі 
смачний хліб. Також дивно мені трохи 
і якось боляче, що дехто професію зем
лероба вважає надто звичайною. Я не 
погоджусь з цим, Я також мрію про 
інститут. Не тому, що він дає диплом З 
вищу освіту. Мені потрібні знання — 
систематичні, міцні, найновіші відомості, 
щоб стаги справжнім землеробом-твор- 
цем.

Моя мета — працювати. Працювати 
так, щоб якнайбільше принести користі 
людям, Батьківщині, щоб, проживши 
життя, можна було з гордістю сказати, 
що жила не для себе, а для людей, для 
їхнього щастя. І якщо я досягну цього, 
я буду щаслива.

Людмила БОНДАРЕНКО, 
учениця 9-го класі’ Тишківської 
СШ № 2 Добровеличківського ра
йону.

Пропдуть роки, кож
ний випускник Мало- 
висківської середньої 
школи № 3 знайде своє 
місце в житті, але день 
вручення атестатів зрі
лості. прощання з шкіль
ним порогом — надовго 
збереже пам'ять. Поза
ду лишились випускні 
екзамени. Попереду

скільки ще таких хви- 
• люючих днів! Скільки 

незнайомого, соїіцсдай- 
ного, радісного стелеться 
перед СЬОГОДНІШНІМИ ви- 

" пуски икамп.
І ось уже затихлії мід

ні труби духового ор
кестру. Один за одним 
піднімаються па сцену 
районного Будинку куль
тури винуватці свяга. 
Дванадцять хлопців та 
дівчат закінчили школу 
із золотою медаллю. 
Директор школи Г. М. 
Псребийніс щиро вітає 
випускників, а на доро
гу — теплі побажання. 
Разом з тим для бага
тьох цей день — свято 
повноліття. Начальник 
районного відділу внут
рішніх справ Т. С. Ша
повалов вручає випуск
никам паспорти.

Розмов», розмови.... 
Але найбільше — про 
професію. Більше 20 
хлопців та дівчат мрі
ють поступити у сіль-

ськогосгіодарські учбові 
заклад». І це не порив— 
а вимріяна мета. В пе
ріод літніх канікул бага
то учнів працювало у 
місцевому колгоспі «Ро
дина». Не дивно, що у 
гості до 
завітав

маловнеківців
і доцент Біло

церківського сільсько
господарського інституту 
О. Т. Ляшенхо. Бо не 
один учегіь ЦІЄЇ ШКОЛІ! 
обрав саме цей інститут. 

Славні традиції у се
редній школі № 3, яка 
носить ім’я В. І. Леніна, 
Поповнили їх і цього
річні випускники. І де б 
вони не були, але скрізь 
пам'ятатимуть, що ниву 
знань засіяли саме тут, 
У рідній школі. І прой
дуть роки, змужнілі КО
ЛИШНІ учні стануть зио- 
ьу на знайомому порозі, 
щоб ВКЛОНИТИСЬ школі 
До землі, прийдуть до 
своєї парти, до своїх 
Щирих наставників.

с. БРОВ'ІЕНКО.
М. Мала Виска.
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ДЕНЬ СПОВІЩАЄ

І в авангарді
юніори

СУРМАЧ
У мальовничому куточку на березі 

Інгулу розташувалися рівними рядами 
намети літнього гпортнаного табору Кі
ровоградського педінституту Імені О. С. 
Пушкіна.

Десята година ранку. Черговий по та
бору грає збір, і майбутні вихователі 
фізично? культури вишиковуються на 
лінійку. Начальник табору Євген Мико
лайович Фукс оголошує рознлад черго
вих занять: «Група 1-А займаєтеся бад
мінтоном, група 1-Б — легкою атлети
кою, група 2-А — плаванням І група 
2-Б господарськими роботами».

І вихователі Любов Сергіївна Юрченко, 
Віктор Афанасійович Андрющенко та 
Анатолій Олександрович Тесленко розво
дять студентів на свої майданчини. Де 
групи плавців підходить майстер спор
ту СРСР Анатолій Захарович Хоришко.

— Володимиру Маньну 1 Леоніду Спа- 
сову, — каже він, — сьогодні особисте 
завдання — проплисти 400 метрів стилем 
«кроль».

Спортсмени уважно слухають свого 
наставника.

І ось звучить команда:

~ Марш!
Хлопці одразу пірнають у воду. Тре

нування почалося...
А легкоатлети в цей час займаються 

штовханням ядра. У секторі — Тамара 
Іванчснно, потім Наташа Вільнооа. І так 
всі по черзі відпрацьовують елемети 
ножної вправи.

— Зовсім новим видом спорту у таборі 
« бадмінтон, — розповіла мені Любов 
Сергіївна Юрченно. — Ми ним займає
мося вперше. Студенти з задоволенням 
внлючаються в цю гру. Але у нас ще 
нема хозоших спортивних майданчичів, 
а цей шматок галявини для змагань ма
ло придатний. Та це тільки початок. Ду
маємо, що місце для майданчиків .ми 
знайдемо, і бадмінтон стане одним з най
улюбленіших видів спорту в нашому 
таборі...

Табір з кожним роком розширюється. 
Тут збудовано сипами самих студентів 
душ, причал для човнів, закінчується 
прокладка водопроводу. Студенти з ве
ликим захопленням виконують всі госпо
дарські справи.

...Ось і обідня перерва. Само в цей час 
студентам доводиться скрутно, бо до 
їдальні треба йти нілометрів п’ять, аж 

до новоминолаївського базару — до 
їдальні «Інгул», бо при таборі- їдальні 
нема. І так кожного разу. А цо вже при
крість.

Е ТОЛОК.
Фото автора

НАЙГІРШИЙ МАТЧ СЕЗОНУ
На відміну від попередніх РОКІВ нині футболісти КІРО4 

п°градської «Зірки,^виступак^ спортивного
А ось У ..матчі з командою важ|<0 буяо вп1знзтио

клубу армії (СКА) н ровогр дц но грали тан погано0 
Вони и цьому сезон жод г°р ЗІїСваЖпиво поставились

АД°Ю Хни нині, я« НІКОЛИ , зазнаю,и 

’’ЙГ’у X3™ ши£&иачми —І% 

для наших футболістів. ______

Ще декілька днів тому, 
повідомляючи про участь 
наших легкоатлетів в фі
нальних стартах V Спар
такіади УРСР, ми змушені 
були констатувати тон 
факт, що кіровоградці не 
зуміли виправдати споді
вань своїх прихильників. 
Вони нє тільки не спро
моглися наблизитися до лі
дерів, а що й потрапили 
в число команд областей, 
чиї позиції були досить 
непомітними.

І ось знову на легкоат
летичних майданчиках 
проба сил представників 
всіх областей республіки. 
На цей раз висе визнача
лися найсильн’.ші серед 
юніорів, Одразу, як і в до
рослих, було зафіксовано 
рекорд з естафетного бі
гу 4x400 м. Тут першими 
фінішували с.іартаківки 
столиці (3.53,4), На дистан
ції 200 метрів золоту ме
даль виборола авангардів- 
ка з Ворошиловграда Тайн 
Паховська (24,3). Її досяг
нення було повторенням 
рекорду республіки.,.

І хоч в числі призерів 
змагань ми не бачимо імен 
кіровоградців, зате в 
командному заліку серед 
представників областей 
третьої групи наші земля
ки зуміли випередити чер
нівецьких і тернопіль
ських, волинських 1 сум
ських легкоатлетів, чкі 
відповідно мали по 73 — 
68 — 67 — 61,5 очка. А в 
кіровоградських юніоріз— 
86,5.

Завершальними спарта
кіадними стартами були 
змагання плавнів 1 всло- 

' сипедистів. А перед цим в 
загальнокомандному залі
ку продовжували лідиру
вати в першій групі — 
спортсмени столиці в дру
гій — миколаївці. В тре
тій групі — команда Київ
ської області, а ніродо- 
градці тут — другі.

О БУДІВНИЦТВО СПОРТИВНИХ 
СПРАВА КОМСОМОЛЬСЬКА

' - -------------------------------- ------------------ ■

ОРГАНІЗОВУЮЧИ зма- 
'У* гання з кульової 

стрільби, фізкультурні 
аістивісти багатьох ни
зових колективів фіз
культури часом потрап
ляють у скрутне стано
вище, перед ними ви
никає проблема: куди 
повести спортсменів? 
Нерідко вони вибирають 
яри, вибалки, А лід час 
складання комсомоль
цями екзамену з фізич
ної та військово-техніч
ної підготовки юнакам 
доводиться їхати до су
сідів.

В редакцію нерідко 
надходять лист и од 
спортсменів, фізкультур
них активісті а: «Як нам 
збудувати свій тир? Де 
взяти на це кошти? Ад
же спорудження тиру— 
справа копітка 1 вима
гає чимало затрат...»

І все ж в окремих ко
лективах фізкультури 
знаходять вихід із ста
новища, Юнаки та дівча
та з допомогою місцевих 
механізаторів, невеликої 
ланки будівельників під 
час г.убстникіе самотуж-

СПОРУД

ни беруться за справу, 
Проходить тиждень—дза, 
1 тир готовий. Йдеться 
не про велику капіталь
ну споруду, на яку ви
трачається багато цегли, 
залізобетонних кон
струкцій. Молодь будує 
звичайний земляний тир,

Враховуючи запити 
молодих спортсменів, ми 
пропонуємо їм розріз 
цієї будівлі.

Беручись за споруд
ження тпру, радимо особ
ливо придивитись ДО 
зведення козирка бій
ниць, отворів для виходу 
порохових газів. На пер
шій схемі показано, як 
встановлюються попе
речні перехвати. Для 
безпеки вони розташо
вуються так, щоб з будь- 
якої точки стрілецької 
галереї не можна було 
побачити просвітів між 
ними. Лише в такому ра
зі вони затримуватимуть 
всі кулі, випущені вище 
бокових 1 задніх стінок 
тиру.

Отже, за справу, юні 
друзі. Якщо ви прояви
те Ініціативу 1 максимум 
зусиль лід час суботни- 
иів, чи після, ааісйічеиня 
роботи ' ь 'ітолг, 'ви ма
тимете хороший земля
ний тирл Де буде мож
ливість постійно прово
дити тренування, влаш
товувати змагання з ку
льової стрільби.«гони» поета.

КОПАЮТЬ КАРТОПЛІ

'■>

МИСТЕЦТВО

Плйільон для
Стрільби

Щойно у видавництві «Промінь» вийшла нова 
книга Володимира Базилевського «Гони». Пропо- 
ауємо шанувальникам поезії кілька віршів з остан
ньої книги

Можна часом висловить 
пейзаже»

Те, для чого слів нема 
шодзьких.

М. РИЛЬСЬКИЙ.

З книги

лінія вогню

АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ «МОЛОДОЙ КОММУНАР^, орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ. г. Кировоград.

- Про
- '""). 

іна
"елефільлп. (Міро.
23.15 — Телєвіс«

Копають картоплі. Рішучим рухом 
Занурюють лопату в грунт 

чрихний, 
Весь висмажений лід рентгеном 

сонця, 
Весь висотаний жадібним морінням, 
Яке снагу землі перепило 
У бараболі лінькувато-тлусті. 
Ворушаться вони незграбно й 

сонно, 
Навальним потурбовані 

втручанням, 
Немов кроти достоту неохоче 
И більмасто роззираються 

доокруж, 
Цукристим трунном виповнені 

вщергь.
Але руна ураз по раз негречно 
їх видає у нееситимі відра, 
Аж зойкають вони від тих ниднів 

9 з глухо нишкнуть під шоломом 
неба.

Копають картоплі. II в ніздрі б’є 
Пригаслий пах чорноземлі й 

пагіння, 
І поле проглядається ген-ген, 
Там буцімто аж вивищився овид 
З світ попросторішав. Щось мене 
Непевним щемом повнить. 

Позбавляє 
Бажання слова й руху. Я мовчу 
і думаю бездумно, просто таи — 
Та щож це нині діється зі мною? 
«То споминон по літу, — 

скажеш ти, — 
З усмішка твоя така обачна, 
Немов листок у тихому падінні». 
«Ні-ні- — я заперечу, — це, 

либонь, 
Ян затяжний стрибок із парашутом: 
1 солодко і страшно водночас». 
...О вересню-смрипапю, не неволь 
На роздум нас і на безглузді 

вчинки, 
За сімома замками бережи 
Оте, що неспогадано намислив, 
Ще станеться — усе, ідо вже було, 
Ще встигнеться — усе, що мас 

„ бути...
Ти грай на скрипці, незумисно 
_ грій,
всьому своє — веселощі і смуток, 
Хай біяьшиться черчений твій 

набуток, 
Лиш гірноти душі не передай.

ї ДУМА
Старо селянна на п’ятім поверсі 
Сидить, сутулячись, біля війна,

Володимир БАЗИЛ ЕНСЬКИЙ

На п’ятім поверсі, немов на полюсі, 
Все нудить світом одна, одна.
Під нею вуликом вирус вулиця, 
Біжать тролейбуси, спішать авто, 
Старій селянці в тім інше чується, 
А ще їй чується, не з на ніхто.
Хіба що річна із явориною, 
Та гарбузиння густе з малиною, 
Та хміль зелений,

ЩО В’ЄТпСЯ круто, 
Та чорнобривці, та м’ята-рута.
Солодким спомино-й нещадно 

вимучена,
Сама не відає, куди б ішла, 
Вона, ян слово, що з пісні

вилучене,
Немов билинна, дощем

не виручена, 
Ян та надія, що відбула.
Ні син з невісткою, ані онуни, 
Не розуміють тієї муки.
Стан і ляже бува? зітхаючи, 
Своє минуле в пітьмі гортаючи.
Квартира синова в достатку

значиться,
В квартирі синовій чогось нема, 
Старій селянці ночами плачеться, 
Чого їй плачеться — не зна сама.

Гомінким тротуаром, 
Під рясний падолист, 
Ось прошкує з базару 
Славнозвісний артист.
Між анацій цибатих 
Палахтять, ян вогонь, 
Дві гірлянди з цибулі 
На раменах його.
Він іде, ніби в гості, 
Сомцсграй на лиці, 
Бергамоти в авссьці 
Г нрем-сода в руці.
Та невже тільки вчора 
Під сум’яття заграв 
Він боровся до змори, 
і страждав, і вмирав?
І невже на прем’єрі 
Це його в забутті. 
Віншували в партері
З старі й молоді?
Він іде непомітний, 
Буцім дядько простий, 
І буденно привітний, 
З незграбно товстий.
О мистецтва! Насправжия 
Де ж твоя висота7 
Чом химерна ця правда, 
А неправда — святе?

z
ж Кіровоград, вуя, Лунвчврського, 36.

Телефони: відповідального секретаря — 2-45,35, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.
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ВІВТОРОК, 6 липня. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00
— Телевісті. (К). 11.10 —
Художній фільм «Проект 
«Аква». 2 серія. (К). 17.05 
—• Для дітей. «Танцює 
«Подолянчин». (Чернівці), 
17.40 — Телевісті. (К),
18.00 — Концерт «Співуча 
«Веселка». (Донецьк). 18.30
— На допомогу тим, хто 
вивчає матеріали XXIV 
з’їзду КПРС. (М). 19.00 — 
О. Коломієць. «Фараони». 
Теленспентанль. (К). 20.15
— Хроніка тижня. (Кіро
воград). 20.30 — Чемпіс- 
нУил СРСІ^ 3 футбола. ЦСКА — «Спартач» (М). 
,^’гайм;..2.1-15 “ Програма 
«Час». (М). 22.00 ~ «Закон

Друкарня Ім. Е ГА. Димитрова, обласного управління 

по пресі, м. Кіровоград, пул. Глінки. 2.

і мн». Виступ міністра 
юстиції УРСР В. Зайчуна. 
(Н). 22.15 — Кольорове те
лебачення. «Музичний ка
лейдоскоп». (М). 22.45 —
«Запрошення до фільму». 
(Кіровоград). 23.30 — Тс- 
лєвісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.05
— Новини. (М). 10.15 —
Для дітей «Дзвіночок». 
(Іжевськ). Ю.45 — Фільм 
для дітей «Альошкине по
лювання». (М). 11.45 —
«Музичний кіоск».’ (М). 
12. 15 — Новини. (М). 17.05
- Новини. (М). 17.15 —
науково-пізнавальна про
грама «Природа І люди, «мі • а 184 -нс^-

18.05 — Концерт уч
нів Центральної музичної 
У*н£{іи м. Мсснви. (М) 
38.30—Телефільм «В краю 
Лісової казни». (Ц). 19.00_ 
«ольорове телебачення. 
Художній телефільм 
«Твір». (М). 19.30 - Чем- иснд' СРСг? 3 ФУтС^і 
ЦСКА ~ «Спартак» (М).

тайм. 20.30 - «На добра- 
ніч, діти!» (К). 20.45 - «У 
СВІЧІ музини». Третя сим- '• ч*в"Х2ьи<Х

„.СЕРЕДА, 7 ЛИПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМД, 11 пл _Телевісті. (К)! 11.10 _ XV-

ЙПйй. Й?«:

/му 40 лл _ «-і зСЛСГЗІСТІо(К). 18-00 — Програма пе
редач. (Кіровоград) . 18.05

Концерт дитячого хору 
Інституту художнього зи« 
ніл?ЗН-о ГЛ’ Москви.М). 18.30 -а За нак'рес-
НПНРГГЛИ т з’їзду
НПРС. Теложурнал «Су^ '
спільство». 10,00 — Ко« '■* 
льорове телебачення. «Зна
йомство з оперою». Д. Чи» 
марозо. «Таємний шлюб». 
по^танль Харківсько.’о 
лпп«<асіІого академічного

їй). 2в',51"ї йо'Хма 
^ас». (М); 20.45 - л’„

врград). 
ті. (Н).

ПРОГРАМА. 10.05 , Г1Г^ОсинИ.-(РЛ), 10.15 —’ 
«Об’єктив».' Пепедамл лпя Фотолюбителів. Ре&ой3л^ 

10.45 - «ЖрЙ 
фільм ?н’СпННЛ- Яудожній 
ний V— Нод нарли південь НИИ хрест». (Мі 19 ПО "л 
шини“' "гзо₽‘"'‘і?- <к'м 

сон Г)пп^льтФ'^^ «Карп« *ьв, 
еон повернувся». К) 18,ЗО'45> 

м- і® ■!№'і‘й

*на п°е"
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