
Фото В. Ковпака.

Гопак у виконанні Світловодського 
народного самодіяльного ансамблю 
танцю «Вогник».

Є 120 ПРОЦЕНТІВ!
Ставши на трудову вахту «Сто 

ударних днів» на честь Ленінсько, 
го ювілею, секретар комсомоль
ського бюро зміни цеху № 5 Кіро
воградської швейної фабрики Галя 
Єлпімова виконує денні норми на 
118—120 процентів. А нещодавно 
юну переможницю соціалістичного 
змагання подруги вітали з вико
нанням особистих зобов’язань 
ювілейного року.

РАХУНОК ГАЛИНИ Л1ЧЕНКО
Галина Ліченко працює разом з своїми подругами Наталі» 

єю Дерев янко та Антоніною Куликовською на молочно-тоі 
варніи фермі колгоспу імені Карла Маркса.

Комсомолки добре попрацювали в минулому році. Вони 
значно перевиконали взяті соціалістичні зобов’язання. Так 
зокрема, Галина при плані надоїти 2500 кілограмів молока* 
на кожну корову перейшла рубіж — 3000 кілограмів, Не наба
гато відстали від неї і її подруги. За досягнуті успіхи члени 
комсомольської групи нагороджені вимпелами райкому ком
сомолу.

Нинішній, ювілейний рік дівчата зустріли новими трудови
ми успіхами. Нині Галина -надоює на кожну корову по 14 
кілограмів молока щодоби. Це найвищий показник у колгоспі

А. КУЧЕРЕНКО, 
працівник Ульяновської газети «Ленінець».
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Q Читацьку конференцію по праці В. І. Леніна «Завдання Спілок мо
лоді» провела наша бібліотека з учнями 7 «б» класу школи Лї 13.

Генпадій Нетовканнй, Олена Виноградська, Олександр Кабузан, Тайн 
Якутова, Олена Мірошникова розповіли про історичну обстановку напе
редодні 111 з’їзду комсомолу, про завдання, які поставив перед молод
дю В. 1. Ленін в своїй доповіді. Піонер Олександр Трефілоп розповів 
про наших земляків — комсомольців 20-х років.

Н. ДЕМЧИНСЬКА, 
завідуюча читальним залом дитячої бібліотеки № 4.

м. Кіровоград.
Л У колгоспі «Росія» відбулися збори працівників першої іа другоі 

бригад по відгодівлі великої рогатої худоби. Ініціативу своїх старших 
товаришів Віри Гецман, Людмили Сопільник Галини Нагірняк боро
тися за звання бригади комуністичної праці — підтримали комсомолки 
Ріта Цикалюк, Катерина Єчина, Неоні.та БІлоконь. Молоді тваринники 
ВЗЯЛИ В 1970 РОЦІ ПІДВИЩенІ ........* —n»nwa-
ві 18 550 ц м’яса, домогтися 
800 грамів.

соціалістичні зобов’язання: продати держа- 
щодобового приросту живої ваги тварин по

Ю. СТОРЧАК.
Ульяновський район.

@ «Ленінізм та питання -------- -
молоді» — такою була тема розмови на республіканському симпозіумі, 
який закінчився нещодавно у Львові.

Студентка 4-го курсу філологічного факультету Кіровоградського пед
інституту імені О. С. Пушкіна Катерина Чемсрнс, повернувшись до Кі
ровограда, поділилась своїми враженнями про роботу симпозіуму, ви
ступила в студентських групах перед однокурсниками.

М. АЗОВЧЕпКи.

ідейно-політичного виховання студентської

о ТЕХНІЦІ — УМІЛІ РУКИ!

РІВНОЇ ВАМ
БОРОЗНИ!

Червоний куток Помічнянського відділення «Сільгосптехні
ки» на чотири місяці став місцем навчання майбутніх трак
тористів. З дозволу завідуючого курсами Івана Івановича 
Дзізи я побував па заняттях.

За столами сидять молоді хлопці. Більшість з них — ком
сомольці. Цікавлюсь, звідки воші. Шестеро — з колгоспу 
імені Свердлова, троє — з колгоспу імені Жданова, п’ятеро — 
з артілі «Іскра». З розмови виявляється, що з колгоспу «Ро
дина» па навчання прибув лише один юнак замість восьми, 
а з колгоспу імені Орджонікідзе немає нікого, хоча іі мали 
прислати сім чоловік...

На стінах кімнати висять схеми деталей тракторів і інших 
«В*£ькогосподарських машин. В приміщенні тепло, затишно.

■ — Хто розповість про роботу кривошипно-шатунного та га
зорозподільного механізмів? — запитав І. І. Дзіз. .

До дошки підходить Станіслав Злацький. Відповіді, його 
грунтовна, конкретна. Оцінка — п’ять балів. Так само успіш
но відповів па питання про будову трактора і його призна
чення Анатолій Касьянов.

Атс слухачі курсів пивчіють машини не лише но схемах. 
В механічному цеху разом з робітниками вони розбирають І 
ремонтують трактори. А цс значно поглиблює їх знання.

Секретар парторганізації Микола Дсм’яновнч Краснотой 
турбується, щоб юнаки були в курсі всіх політичних подій, 
'/ними були вивчені матеріали НІ Всесоюзного з’їзду кол
госпників а зараз майбутні механізатори вивчають Тези 
ПК КПІ’С «До 100-річчя з дня народження В. І. Леніна». 
^Ось-ось весна. Весна особлива, бо ювілейна. І вперше в 
житті ні п’ятнадцять попслуть па поля свої трактори. Рівної 
вам борозни, хлопці!

І. ВЕДМІДЬ.
Добровелпчківськіїй район.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАНТЕСЯІ

О СУБОТА, 28 лютого 1970 р. • цінвг«оп.
№ 25 [1193J.

ЗУСТРІЧ ПРЕДСТАВНИКІВ КОМУНІСТИЧНИХ І РОБІТНИЧИХ ПАРТІЙ
СОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇН

24—25 лютого в Софії відбула
ся зустріч представників кому

ністичних і робітничих партій со
ціалістичних країн.

Учасники зустрічі поділилися 
досвідом ідеологічної і пропаган-

У СОФИ
дистської роботи, обмінялися 
думками по актуальних пробле
мах соціалістичного і комуністич
ного будівництва, інформували 
один одного про заходи, здійс
нювані в їх країнах у зв’язку з

100-річчям з дня народження 
В. І, Леніна.

Зустріч пройшла в обстановці 
дружби і товариського співробіт
ництва.

(ТАРС).

вирішальний
ТУР

В Кіровограді в шаховому 
клубі ДСТ «Авангард» за
кінчились змаганя на пер
шість обласної ради ДСТ 

«Авангард» з міжнародних 
шашок, В змаганнях брали 
участь найснльніші шашкіс
ти товариства з міст і райо
нів області.

Серед учасників — майстер 
спорту кіровоградеці. Марк 
Соколовськпй, чемпіон 
м. Спітловодська Віталій 
Летніков, чемпіон м. Олек
сандрії Сергій Гринюк.

Протягом всього турніру 
лідерство утримував Марії 
Соко.товськніі, але нічия в 
останньому турі з першо
розрядником з заводу «Чер
вона зірка» Володимиром 

Кабузснком, дозволила кан
дидату п майстри спорту 
СРСР Альберту Березов- 
ському (завод тракторних 
гідроагрегатів) наздогнав 
його.

Отже, перше іі друге місце 
з однаковим результатом (по 
9 очок з 10 можливих) розді
лили майстер спорту Марк 
Соколове ькніі і кандидат в 
майстри спорту Альберт Бс- 
резовськнн. На третьому міс
ці першорозрядник Віктор 
Черкашин, інженер заводу 
іракторних гідроагрегатів, 
який в цих змаганнях впко- 
нап кандидатський бал.

Г. ДУБІВКА.

ВІТАЄМО!
ф 3 18 но 26 лютого п До

нецьку тривали змагання най- 
сильніших фехтувальників ЦР 
ДСТ «Спартак». Заслуженого 
успіху тут домігся кіровоград
ський майстер спорту рапірист 
Василь Литвиненко. Він став 
чемпіоном Української респуб
ліканської ради ДСТ «Спар
так».

В командному заліку наші 
рапіристи В. Литвиненко, 
А. Шпитальний, Є. Туманов 
теж пе поступились першістю 
нікому.

На знімку: В. ЛИТВИ
НЕНКО.

Фото ІО, ЛІ ВАШ В И КО В А.
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НАРИС .....

■ОЛАВАТНИЙ вітер, що дзвенів зоря- 
ми і безтурботним дитинством, рап

тово зашелестів строкатими сторінками 
споминів, і прямо на столі, поміж конс
пектами і підручниками четвертокурсни
ці Римми Іванової виросло рідне село. 
Довгі вулиці розсипали обабіч шляху 
будинки з високими ганками і різьб
леними віконицями.

«А ось і наш», — Римма мрійливо 
примружується і починає фантазувати. 
Нараз їй здається, як із високих дверей 
виходить 80-річна бабуся Марія і, щас
ливо посміхаючись, гукає до ажурної 
повітки: «Василю, а йди сюди. Наша 
Риммочка робить перші кроки. Майже 
до порогу дійшла. Жаль, батьки на ро
боті».

Той день у маленької Римми почався 
з дороги. Зовсім короткої, довжиною в 
кілька метрів, але цілком... самостій
ної.

Про що мріється юній непосиді, в якої за 
плечима неповних шістнадцять років, а в ки
шені — посвідчення про закінчення восьмого 
класу? Звичайно, про романтику обвітрених 
буднів, про небезпечні мандрівки, про подвиги.

Ні, Римма не думала вибрати популярну 
професію льотчика, артистки, інженера чи... 
офіціантки в першокласному столичному ресто
рані. їй, селянській дівчині, забажалось стати 
будівельницею. І саме штукатуром. Чому? А 
ви запитайте талановитого художника чому 
він ззявся за пензель, а, не скамімо, за перо 
літератора? Покликання? Так. 1 жило воно в 
Римми підсвідомо ще з ранніх років. Це дів
чина зрозуміти пізніше.

Батька довелось вмовляти довго, щоб 
відпустив на навчання в Дніпропетров
ське міське профтехучилище.

Велике місто, з широкими проспектами, з 
будівельними майданчиками, над якими кра
ни гігантськими циркулями повільно креслили 
кола. Серед щоденного гуркіту мішалорозчнн- 
ного комбайну, дерев'яних мережив рештувань 
та прямокутних панелей народжувалась гор
дість за майбутню професію. А заодно і лю
бов до неї.

Ще а училищі звернули увагу на 
смагляву маленьку Римму Іванову. 
Дівчина ніби не штукатурила, а твори
ла. Творила вона кути, укоси, стелі. В 
такі хвилини полутерок в її руках пере-
творювався на гостре крило велетенсь
кого птаха, який зрізав горбинки розчи-

ЗАКЛИК
ДО ЗМАГАННЯ

Комсомольсько - молодіжний ко
лектив іракторкої бригади артілі 
імені Калініна Бобринецького райо
ну (групкомсорг Віктор Суфляк) 
складається з п’ятнадцяти комсо
мольців. Вони звернулися до всіх 
молодих механізаторів , району з 
закликом включитись у змагання за 
високу культуру землеробства, за 
одержання високих і сталих врожаїв 
зернових і технічних культур. В рік 
ювілею Володимира Ілліча Леніна 
ініціатори змагання зобов’язались 
виростити і а кожному гектарі посі
ву но 21» центнерів озимої пшениці, 
по 27 — ярих зернових, зібрати по 
250 центерів цукрових буряків з 
гектара; виробити на 15-сильний 
трактор не менше 670 гектарів умов
ної оранки.

Почин молодих калінінців гаряче 
підхопили всі молоді трактористи 
району.

„Полодий кому пар“ 28 лютого 1970 pony

ну і, щоб ті не впали додолу, вправно 
ловив їх на льоту.

— Ти, Риммочко, працюєш як художник, — 
посміхалась майстер В. Розніна.

Л дівча, зашарівшись, легко підхоплювало 
своєю маленькою рукою сокіл і починало на
кидати розчин.

Роки училища. Вони були схожі на дворіч
ну дистанцію, на якій невдачі обганялись ус
піхами, а фінішна стрічка мала сгатп своє
рідним стартом в майбутнє. Училище допомог
ло дівчині відчути пульс напружених буднів 
будови, зрозуміти ціну дружби. В училищі до 
неї прийшло змужніння і висока свідомість 
робітника.

Тут вона стала членом ВЛКСМ.

II.
День починався з далекої дороги в 

самостійне життя. На просторому заліз
ничному пероні юрмились хлопці і дів
чата. Гримів духовий оркестр. Крізь 
сріблястий целофан пробивалось черво
не полум’я троянд.

Л на пероні думок щось своє кричали поїз
ди споминів, появлялись і зникали манливі на
дії. І, як закриті семафори, нависали над без
кінечною колією знаки запитання.

— Щасливої дороги, Риммочко!
— До побачення, Віро Василівно! Велике 

спасибі вам за все.
Майже вся група Римми Іванової за 

комсомольською путівкою їхала на бу
дівництво Долинського цукрового ком
бінату в Кіровоградській області. На 
цей об'єкт, оголошений комсомольсь
ким ударним, поспішали юнки з різних 
кінців нашої країни.

І тому’, сидячи з подругами в купе, Римма 
уявляла в подумках чудове селище Молодіжне. 
Рівні прямокутники кварталів, світлин Будинок 
культури і затишний гуртожиток з кімнатами 
па двох — трьох чоловік, з газовими плитками 

на кухні та модерним телевізором в червоному 
кутку. Зустрічатимуть їх, звичайно, з оркест
ром. Начальник будови, неднвлячись па пізній 
вечір, збере мітинг, де проголосить приємно 
довгу промову...

На Долинській станції їх чекала ван
тажна машина. Промов не було, квітів 
теж. Зате по приїзді їм влаштували, 
дійсно, теплу зустріч.

— Хлопці, новенькі приїхали!
— Міс, прошу!
І зразу ж їх вихопили з кузова десятки ду

жих рук і бережно, мов кришталеві вази, 
опустили на землю. «Курський вокзал», як 
іменували асфальтовий вигін навпроти голов
ного корпусу комбінату, раптово ожив. Загра
ла музика І дівчата, які проїхали кілька сот 
кілометрів, весело закружляли в іскрометному 
вальсі.

Звісно, н гуртожитку на вчорашніх учениць 
чекав далеко не ідеальний комфорт. Мало то
го, довелось спати по двоє чоловік на одному 
ліжку. 1 все ж ніхто не падав духом.

Півтора року роботи на будові До
линського цукрового комбінату були 
добрим екзаменом на атестат комсо
мольського гарту. В багаточисельній сі
м'ї молодих будівельників, що не звик
ли нити через різні неузгодження, за
ронилась в душу дівчини добра іскра 
комсомольського вогника, якій не по
трібна солома пустослів'я.

Потому Римма разом із іншими дівчатами- 
штукатурами виїхала в село Капустяне Ново- 
українського району, де дівчата не тільки 
штукатурили, а виконували малярні роботи і. 
навіть, облицювали керамічною плиткою стіни 
нової їдальні...

891.
Коли у ваших мріях ще не ззила гніз

до байдужість, а надії не обмежились 
чотирма стінами комунальної квартири, 
тоді вас щодня навіщає невгамовний 
птах молодого неспокою. Він клює по
чорнілі зерна сумнівів і кличе до об
рію.

Цей птах не полишив Римму Іванову 
і в Кіровограді, де їй □ 1967 році дові
рили бригаду штукатурів. Молодий бри
гадир відчувала себе недосвідченим 
капітаном пароплава із екіпажем в 20 
чоловік. І все ж цей «пароплав» за 
кілька місяців зумів не тільки поминути 
підводні рифи різних неполадок, а І 
декого обігнати на своєму шляху.

Тому не дивно, що бригада не поділа так

швидко розстатись із 
своїм енергійним і за
взятим ватажком. Про
те п конторі будівель
ного управління № З 
тресту аКіровоград- 
промбуд» думали інак
ше:

— Риммо Михайлівно, 
є 15 випускниць проф
техучилища. Ви — ком
сомолка, одна з кра
щих наших робітниць. 
Очолюйте!

— Ніяких «але». Завтра приймайте бригаду.
І знову день починався з дороги до недовір

ливих і ще зовсім наївних будівельниць. Для 
них треба було стати чуйним вихователем і 
щирою подругою. А їй самій трохи більше за 
20 років.

НА новому об’єкті були свої «поряд
ки». Інструменту не вистачало, реш- 

товок — теж. П’ятнадцять дівчаток си
діло на цегляній кладці і оцінююче при
дивлялись до нового бригадира.

— Гріємось? — запитала Римма.
— Смажсмось, — кинула у відповідь Клава 

Бондар.
— Ясно. Значить, відпочиваєте?
— Ні. перекурюємо, — позіхнула та ж Клава. 
Колектив виявився на рідкість недружелюо- 

ний. Дівчата хитрували навіть під час роботи. 
Ніші, де стояли обігрівальні батареї, намага
лись «не помічати», адже їх незручно штука
тури ги. Укоси доводилось переробляти.

Терпеливий бригадир почала шукати ключ 
до потайників колективу. Робилось це просто, 
але і без панібратства. Якось вона сказала:

— Знаєте що. дівчата, зовіть мене Риммою. 
А то гукаєте Римма Михайлівна, ніби мені 
п’ятдесят.

1 диво, коли звертались до неї лише по іме
ні, в голосі дівчат відчувалась непідробна 
повага і довіра.

А ііце Римма могла «непомітно» підказати, 
як краще тримати полутерок, допомогти вирів
няти укіс тощо.

Ну і, звичайно, ж заохотити теж «непомітно» 
до громадської справи. Так, бригада Римми 
Іванової взяла шефство над Кіровоградським 
госпіталем. Своїм підшефним дівчата готували 
бібліотечки, припозили концертну програму. І 
за рахунок свого дозвілля ремонтували три 
підшефні палати.

Незабаром із цього невеликого ко
лективу утворилась дружна молодіж
на бригада, яка виборола право носити 
звання імені 50-річчя Радянської влади 
і завоювала перехідний вимпел ЦК 
ЛКСМУ на честь 50-річчя ВЛКСМ.

делегати 
колісолюпьських 

з'їздів

IV.
Перед досвідком їй наснилась дивна 

вулиця, побудована із тих споруд, які 
вона встигла обштукатурити за 7 років. 
Ось лікарня, школа і три житлові бу
динки із селища Молодіжного, за ними
— Капустинський щебеневий завод і 
їдальня, поруч — Маловисківська шко- 
ла-інтернат та молокозавод..,
Іде її перший бригадир Ілля Гаврилович 
Маврицин, з яким Римма працювала 
на будівництві Долинського цукрового 
комбінату.

— Як справи, Риммочко? — зупиня
ється проти неї, — чи не важко даєть
ся бригадирство?

— Важкувато, — зізнається дівчина,
— Але, які в мене хороші дівчата. Ось, 
наприклад, Клава Бондар робить такі 
укоси і кути, що залюбуєшся, 3 Ма
рійки Токар вийшов справжній штука
тур. А ще .знаєте, Ілля Гаврилович, взя
ли ми нашою бригадою підвищене зобо
в’язання. Щозмінні норми будемо вико
нувати не менш як на 115—120 процен
тів. Ну, а економити розчин ми вже 
навчились.

— А як твоє навчання в технікумі?
— Втяглася. Щоправда, на заняття 

доводиться поспішати прямо з роботи.
Т ї ТЕНДІТНА постать губиться у 

ранковому натовпі біля зупинки ав
тобуса. Мокрий сніг важко сіється із 
свинцевого неба

Погода надворі є’хожа на жалюгідну по
смішку жебрака. Та настрій у Римми світлий. 
В голові візеруняться мелодійні Єсенінські 
рядки. Це її улюблений пост. І наче напере
кір сірому ранку, вона в думці декламує;

Я по первому снегу бреду,
В сердце ландыши вспыхнувших сил.
Автобус не гумовий, але підібрав усіх на 

зупинці. І, ніби дивуючись, як це йому вда
лося, попільно закрип вузькі дверцята 1 рушив 
з місця.

День Римми Іванової почався знову 
з дороги. З дороги до людей...

В. ГОНЧАРЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

На знімку; Р. ІВАНОВА.
Фото Ю. ЛІ ВАШ НИ НОВА.
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• КОНКУРС9 НА ГАЗЕТНИЙ
МАТЕРІАЛ

Сержант 1 пі”
ЖІ. Мас ї”тр «омл»лу.а..«а ,.е-

’-“киш ж «пер «маете,’ ГаХ«Те“»"дХ 
ТИНІ, коли виписували проїзні документи демо 
білізоваиому сержантові. _ не

— У рідний край, на Кіровоградщнну, 
задумуючись відповів Анатолій.

Правда, товариші запрошували його у вели 

а рам». Що ти
І В таких рожевих Фарбах малювали йому 

привілеї МІСЬКОГО життя! йлгп вабилиАле ж тягло Анатолія в село. Його ва 
рідні степові простори, краса лісів, ставкі 
Л>2'ВК)нзавод у нас який! Всі 
знають, - обгрунтовував своє рншення Амато-

”7 оТ Анатолій в Онуфріївн! Не ДОВГОв від
почивав. Руки просились до роботи. Пішов на 
кінзавод.

— Добре, 
нер Леонід 
хочеш працювати?

— В кузні.
— В кузні?

вірив в хлопцеві слова.
— Біля горна* Молото»«-»--— .. _
Наступного дня Анатолійі Яшнии ВПО>ХІ(Л0.

що повернувся. — похвалив 
Архипович Бабенко. — Де Ж ти

— перепитав інженер. Він не по- 
___ _ На Якій же роботі?

“‘—“біля горнаї Молотобійцем... ..
Наступного дня Анатолій Яшнии В2Х1(1О.

кузні. Всі. хто тут працював, — люди похило 
го віку, майстри своєї справи. Вони з нед 
вірою дивилися на «зеленого» новачка. Скоса 
поглядав і Семен Ігорович Ковальський до
свідчений коваль з міцними мозолистими Р> 
ми Мабуть, у ті хвилини він не покладав оа- гато надій «І цього худорлявого, непоказного 

ХЛАле ж Анатолій мав свого козиря. Ще до ар
мії він закінчив техучилище за фахом коваля. 
Отож де в чому розбирався і щось та вмів 
робити. Про це тут майже не знали. А хлопець 
зразу взявся за діло по-солдатському. Скоро 
між ним і Семеном Ігоровичем зав язалася 
міцна робітнича дружба. Енергійний, слухня
ний і вмілий на руку Анатолії! завоював пова
гу всього колективу майстерні. Він ніколи не 
відстає від старших. Треба щось зробити у ви
хідний день, чи в нічну годину — йде, по від
мовиться. ,

— Хто не працює, той швидко старіє, — го
ворить Анатолій і вже жартома про себе: — 
Труд і мене молодить. Бачите — мені наче 
вісімнадцяті.

А трошкн подумавши, він непокоїться:
— Мені дивно, чому хлопці не йдуть з ко

валі? Це ж така професія — диво! Іноді з кус
ка металу тіку штуку відкуєш... Ех!

...Цілий день у кузні шумлять горна, дружно 
видзвонюють молотки. Весна квапить ковалів. 
Вони дали слово до початку весни закінчити 
ремонт всього причіпного інвентаря. Кипить в 
їхніх руках робота. Як не 110 по 120 процентів 
денний виробіток і а Анатолія Яшного. Тож 
недарма його портрет недавно вмістила район
на газета. І

— Тн б уже переходив на самостійну роботу 
ковалем, — сказав якось Анатолію завідуючий 
майстернями Г. Я. Кулагін.

— Герасиме Якимовнчу, я думаю про це. 
Тільки почекайте, я знайду собі напарника. Он 
уже прийшли з армії Шурко Довгопол, Валік 
Цимбал та ще дехто. Постараюся їх заохотити. 
Колись же то треба кузню «омолоджувати». — 
Він вихопив із горна до білого розпечений од- 
рубок заліза і поклав його на ковадло. В 
цю ж мить затанцював молоток. Кує молодий 
коваль і приказує:

— Ще отут, ще отак, а тепер — на цей бік... 
І вже, дивись, готовий до борони зубець...

Т. 31-НЧЕНКО,
смт. Онуфріївна.

Зустрічі, розмови...
ЗУСТРІ II з ветеранами комсомолу, кол

госпного виробництва, героями громадян
ської та Вітчизняної воєн вже стали тради
ційними в школах Устинівського району. 
В Крниичнякській СШ, наприклад, відбу- 
л?%зус-тр,Чт.3 ком.сомолкою двадцятих років Марією Панасівною Ждановою. яку за 
"знТа°кМПоШІни»Ю ИагоРаджсі1° ОРАНОМ 
н-іНі^п;В0 Е.Роходять в Седнівській СШ спе
ціальні «Голубі вогники», на яких йде 
п^;'!°Вт\ рро професії. Що Доведеться виби
рати старшокласникам. На останньому ви- 
^УП’рЛ0КОЛП.Ш--НІ,і уч?иь школи нині Офіцер . адянської Армії Леонід Сокуіі сту« 
ко' ВотолимппИк Горбатюк. Ольга Ігнатен- ко, Володимир Булахов та інші

В. ПЕРЕВЕРЗЕВ, 
працівник районної газети.

Устннівський район.
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^нахідка 
азербайджанського 
вченого

Матеріал» про існування 
в Баку на початку нинішньо- 
го століття просвітнього ук
раїнського товариства «Про
світа» виявив в архівах мо
лодий азербайджанський 
вчений Аб Ас Аджалов. Чле
ни товариства пропагували 
серед азербайджанської ін
телігенції українську літе
ратуру, зокрема допомогли 
своїм читачам познайомити
ся з творчістю Тараса Шев
ченка.

Особливий інтерес являють до
кументи про святкування в Баку 
а 1911 році 100-річчя з дня на
родження Тараса Шевченка. 
Відзначати цю дат}' царський 
уряд офіційно заборонив. Проте 
бакинські газети «Каспнй» і 
«Баку» присвятили ювілеєві ці
лі номери.

Дослідження А. Аджалова 
■’ЛВ&зд азербайджансько-укра

їнські літературні зв’язки 
відзначене премією на рес
публіканському огляді-кон- 
курсі робіт молодих учених 
з суспільних наук, який за
кінчився в Баку.

(Кор. ТАРС).
Баку.

> ВИЙШЛА ПЕРША КНИГА ПОЕТА*

ПОВТОРЕНЬ не буває навіть в 
природі. Щовесни біжимо ми 

до лісу за першоцвітом. і він стрі
чає нас чистими, повними свіжих 
барв і відтінків, очима. Нас вражає 
слово «люблю», коли воно мовлене 
щиро, хоч зривалося це слово з 
вуст мільйони років. Прискіпливо й 
бережно, з думкою про неповтор
ність, гортаємо на полицях книга
рень товсті і тонкі томи інколи на
трапляємо на те, що — ближче до 
душі, а, буває, виходимо за двері 
ні з чим. Звичайно, в кожної люди
ни — свій інтелект, свої уподобан
ня. Але попри цього існує термін 
«високої художності», якщо прості
ше мовити — справжня поезія, про
за, гумор... Тут вже годі дискутува
ти про літературні смаки!

Якось трапилося та«, що мені до 
<*?&вртрапнло кілька нових поетич- 
й7/г збірок. Серед них і книжка 
Петра Линовицького «Оржиця», ав
тора вельми молодого і здібного. Не 
так даано читачі «Молодого кому
нара» знайомилися з його поезіями, 
а більш палкі прихильники віршів 
Мали нагоду зустрічатися з П. Ляно. 
вицьким на сторінках багатьох рес
публіканських газет, журналів, аль
манахів. Простота, а заодно й 
якийсь внутрішній здоровий стру
мінь, щирість, палке кохання — в 
схвильованому слові автора. Цс не 
може не помітити читач, як не мо
же залишитися байдужим до ряд
ків про материнство, гідність, само- 
дскарження.

«Оржиця» — перша поетична 
Книжка Петра Линовицького. Це не 
значить, що потрібно робити якісь 
скидки на молодість. Для читача 
абсолютно байдуже, яку за ліком 
книжку видав письменник, йому 
потрібне єдине — справжня твор
чість, щоби чтиво було інтересним, 
хвилювало, вчило, до чогось звало. 
Отож, і ми спробуємо розглянути 
вОржицю» з точок зору рядового 
читача.

Моє довірливе перо — 
володар мови непочатої, 
і часто я. шукаючи добро, 
хмелію.

стомлююся, 
чадію, 

а впину пошуку нема — 
і поміж радістю і смутками 

поезія сама,
->лйрена 

найтяжчими
_ здобутками. —
Зачинається книжка заспівом вірша 
в Васильків Ленін». Процитовано 
невелечнкий уривок, але вдумаймо- 

я в нього, і ми відчуємо який сві

Сніголавинна станція Тюя-Ашу Північна розташована в 130 кілометрах 
від міста Фрунзе, на перевалі Тюя-Ашу. Тут, на висоті три тисячі двісті 
метрів над рівнем моря, працюють сім відважних людей — радистів, 
гідрологів, гляціологів, метеорологів. Вони слідкують за нагромаджен
ням снігових мес із яких утворюються лавини.

Коли лавина «дозріває», небезпечну ділянку дороги Фрунзе — Оін, 
над якою вона знаходиться, перекривають, а потім спрямованим вибу
хом ліквідовують навислу небезпеку.

На знімку: гідрологи Євгеній Гриднев (зліва) і Валерій Фірсов про
кладають шлях до метеомайданчнка станції.

Фото Е. ВІЛЬЧИНСЬКОГО,

Фото
інформація

жий, жнттєітверджуючнй заряд не
суть строфи! Кажучи про пошук в 
творчості, поет не просто віднахо
дить дорогу неповторності в ній, він 
пішов значно далі — в світ осмис
лення буденного життя. «Іде воно— 
суціль із щирості, що з ним суди
лось мені вирости... — пише автор. 
І, як фінал, заспіву — «паду в бою 
і знов зведусь із ним — з іменням 
Леніна».

Просто і щиро. Без зайвих нагро- 
мадхсень каркасу хитромудрих об
разів. Ця риса притаманна біль
шості ліпших віршів П. Ляиовиць- 
кого. Хоч поруч з простотою — не-

„Перо - 
неспокій мій, 
талант“
роздільна ритмомелодика власного 
голосу, намагання будь за яку ціну 
в кожному рядкові залишитися са
мим собою.

Осінь туманами налилась 
на Неву...
...І враз
із рук 
брязь! — 
На брук 
гвинтівка.
Безкозирка 
покотилася 
крилатим 
колесом 
історії.., 

таке зачало вірша «Сонце», На 
перший погляд, побудова вірша ні
би дещо притензійна. Але цс дале
ко не так: червоні вітри Революції 
тужаві, свіжі, неспинні. Бонн й для 
опису вимагають лише їм властивої 
музики.

Широке коло тем обирає для 
своїх поезій П. Линовицький. Гор
таємо сторінки. аТату, хто ж це? —

Пермське хо
реографічне учи
лище відзначило 
чверть віку.
За цей час із 

стін училища ви
йшло немало ві
домих артистів 
балету, які зараз 
успішно виступа
ють в Пермі і ін
ших театрах краї
ни, — це народ
ний артист УРСР 
і заслужений ар
тист РРФСР Веа- 
пір Круглов, на
родна артистка 
РРФСР Ніна Ме- 
новщикова, заслу
жена артистка 
Казахської РСР 
Вероніка Кузне
цова, заслужена 
артистка РРФСР 
Клара Малпшева 
та Інші.

На знімку: на 
заняттях випуск
ного класу.

Фото
Е. КОТЛЯКОВА.

(АПН). j

вітри шалені полетіли у чорну млу.
— Таточку, хто ж це? — Ле-е-еиін!
— продзвеніло у душу малу...» 
«Бразіліє! Де перший прапор? На 
ньому батька мого кров...» «Мамо! 
Я йду проти сонця! Мамо! Руку на
труджену прикладіть до чола!..» 
«Засипали сніги па Полтавщині, а 
батьки не вертали з війни...» Гор
таємо сторінки... 1 перед нами ожи
ває історія планети, вловлюємо 
ритм, пульс її — вчора, сьогодні, 
завтра. Не схоластично, не черство 
сприймаємо ту історію — вона жи
ва. з своїми радощами і болями.

Взяти б для прикладу вірш 
«Страшне прощення». Поезія цілком 
епічного плану, в котрій розповідає
ться про те, як «дядько Гаврило 
був поліцаєм», а нині «ходить се
лом чепурний і спокійний».

Від минулого зовсім йому 
не жарко: 

ніхто не згадає оте, страшне. 
...Хіба що, хильнувши на свято

' чарку,
безрукий Мусій пом’яне...
1 хоч як би там вчорашній запро

данець не виправдовувався, мовляв, 
«та я ж не вбивав», «я своє одбув», 
авторський вирок — суворий, як ви
сока народна Правда: «продався — 
вбивав! І мовчи, не бреши!» Адже 
спрапді, пляму зради не можуть 
змити ніякі дощі десятиліть, як не 
одростити втрачену ’"руку дядьку 
Мусію.

Громадянським пафосом проник
нут! н інші вірші П. Линовицько, 
го. Тут, в першу чергу, варто згада
ти «Перемогу», «Одквітла папо
роть». «Очі» та доОра низка інших 
поезій.

Кілька слів про теплоту, щирість 
в творчості молодого автора. То не
легка справа — розчулити людське 
серце, змусити його всміхатися, ра
діти, пройнятися тінню смутку. Все 
те залежить не стільки від емоцій
ності письменника, як від його 
майстерності, від того, наскільки 
глибоко пірнає пін у життєвий вир. 
Линовищ,кому це вдається. І непо
гано. Ось лише, один зразок: «Мамо! 
Мамо! Ластівко сива..,» ІЦо тут над 
чим домінує: простота над синів
ською теплінню, чи навпаки? Нам 
здається, і те й інше в даному ва
ріанті — в цементуючому синтезі.

Не обійшлося в князі і без огрі
хів, без пустоколосся. Але ж без 
того не буває гарного поля, добірно
го .зерна ..

Валерій ІОР’ЄВ, 
член Спілки письменників 
УРСР.

В. ЦВЯХ, К ТУРБАЙ

//я документальна розповідь про старого більшовика, про 
революційні події в нашому краї, про те, як червоноармійці 
посилали в подарунок танк В. І. Леніну.

ф АКСІ ЙОМУ заклично мор- 
* гають золеними вогниками, 
автобуси і тролейбуси на зу
пинках привітно розчиняють 
двері, А він іде пішки вулицею 
вверх, неквапливо, трохи зсу
тулившись, Серед перехожих в 
надвечірній час, а це переваж
но молоді люди, що прогулюю
ться чи прямують до кінотеат
ру, він виділяється зростом і 
сивиною. Може, тому час від 
часу на нього і зиркають хлоп
ці та дівчата. Але не здогадую
ться, що це знаменитий Костя. 
Не здогадуються, бо не знають 
його, Костянтина Арефійовича 
в обличчя. Та й важко в сьогод
нішньому дідусеві пізнати мо
ряка, чи безстрашного коман
дира бронепоїзда. А докумен
ти та спогади самого Кості і 
його ровесників відтворюють 
події, більш ніж п’ятдесятиріч
ної давності у всій їх неповтор
ності.

Мі ОГУГНІЙ дредноут «Імпе- 
*■’" ратриця Марія» зайшов у 
бухту і зупинився, підставивши 
бакборт’) берегову бризу. Як 
сонце проглянуло крізь туман, 
бриз стаз морським. Та як і ра
ніше, лінкор стояв непорушно,, 
хвилі безсило билися об борт.

На Чорноморському флоті цс був 
зовсім новий, найкращий по осна
щенню корабель і найбільшої во
дотоннажності — близько 2-І тисяч 
тонн.

Саме тоннажністю, потужними ли- 
намомашннамн. турбінами він і від
різнявся віл своїх трохи менших 
братів, а не порядками. В цьому 
Костя швидко переконався, і за
мість радості, що попав служити на 
такий корабель, народилась глуха 
злість. Точніше сказати, вона наро
дилася значно раніше, ще до служ
би на флоті, а тепер ще більше 
зміцніла і не проходила ось уже 
скільки місяців.

Цей осінній день, коли «імпе
ратриця Марія» кинула якір у 
Севастопольській бухті, не був 
винятком. Настрій у Кості, як і 
погода, був похмурим. Навіть 
на берег не став проситись. 
Після вахти піднявся на бак2) і 
мовчки смоктав трубку, втупив
шись поглядом в рябіючу рів
нину моря, думаючи про щось 
своє.

1) Бакборт — лівий борт 
корабля.

й) Бак — носова частина 
горішньої палуби.

3) «Кажани» — так матро. 
си зневажливо називали 
боцманів і кондукторів.

4) А В. Полупанов, «Спо- 
бода пли смерть», Изда
тельство «Донбасс», До
нецк, 1956, стр. 36—37.

Вася Довгань спробував роз
віяти жартом душевну сутінь, 
але, нічого не домігшись, ві
дійшов. Так і стояв Костя мовч
ки, поки не виринув з кора
бельних надр Андрій Полупа
нов.

— Що задумався, старши
на? — запитав.

Від кремезного, обвітреного 
Полупанова, здавалось, віяло 
силою і спокоєм, а посмішка 
запрошувала до відвертої роз
мови.

— Осточортіло все, Андрію, 
остогидло. «Кажани»3 4) нас за 
людей не вважають. Щодня— 
зуботичини, — Костя зло мах
нув рукою. — До флоту я пра
цював на заводі Ельворті. Так 
ми одного такого злюку- 
майстра вивезли тачкою на 
смітник.

Полупанов нахилився майже 
впритул до Костиного обличчя:

— Злості в тебе багато. А от 
не знаєш, куди ’її вилити. Ну, 
вивезли на смітник? Ну «темну» 
зробили? А що від того зміни
лося? Нічого, правда?

— Молодший старшина Чеклоп, 

до боцмана! — почувся різкий ок
лик.

— Іди, Кости, завтра побесідує
мо, — підштовхнув у плече Андрій. 
’Т1 А НІ ЗАВТРА, ні післязавтра 

їм не довелося зустрітися.
Чеклов одержав завдання 

прочистити труби на кухні. Ко
ли закінчив роботу, з усіх ніг 
припустився знову на бак. По
вар саме ніс пробу. Поряд йшов 
боцман, приземкуватий, товс
тий, ну, прямо тобі бочка. Його 
так і прозивали «бочка». Запізно 
помітив їх Костя, не міг зупи
нитися вчасно. І хоч увернувся 
від тарана з «бочкою», але 
вибив страву з рук повара. М'я
систе, червоне обличчя боцма
на ще більше почервоніло. Він 
різко вдарив Чеклова по облич
чю ланцюгом з дудкою.

— За що? — оторопіло запи
тав Чеклов і замовк, бо удари 
посипались один за одним.

І тоді злість, що глухо бро
дила в крові, піднялася на по
верхню, затуманила свідомість. 
Чеклов правицею затопив у 
червону пику боцмана. Той від
летів, перевернувся і товстим 
пузом проїхався по палубі.

Відбувся скорий суд. І плаву
ча тюрма о п’ятій ранку прий
няла до себе трюмного маши
ніста з «імператриці Марії» 
Костянтина Чеклова. Вже пізні
ше Костя іронізував, що йому 
таки здорово везло. Спочатку 
попав на найкращий корабель, 
а потім на унікальну, єдину в 
Росії плавучу в’язницю, під яку 
царизм прилаштував колишній 
учбовий військовий корвет 
«Пам’ять Меркурія», поставив
ши його на мертвий якір. Іроні
зував. вийшовши з каземату, бо 
там було не до цього.

«В перші роки існування «плаву
чої тюрми» спеціальних переробок 
на кораблі не проводилось. Тут бу
ло багато господарських приміщень, 
машинне і кочегарне відділення, ву
гільні ями. в яких ’ знаходились 
в’язні.

Зовсім інший порядок завели и 
плавучому казематі після 1905 року. 
За вказівкою командуючого флотом 
адмірала Чухніна «Пам'ять Мерку
рія» перетворили в політичну тюр
му. Загальні камери замінили оди
ночками, ввели жорстоку амери
канську «пснснльванську систему» 
утримання в’язнів, п якій головним 
було абсолютне мовчання і витонче
на релігійно-! іувірська обробка, — 
згадує у своїй книзі «Свобода або

Костя ЧЕКЛОВ — 
матрос дредноута 

«Імператриця Марія».

смерть» А. В. Полупаиов)!, який 
відсидів у цій тюрмі близько трьох 
років напередодні першої світової 
війни. — Як тільки я попав на цс 
страшне судно, відразу виявився в 
малюсінькій комірчині з твердим 
дерев’яним ліжком і шматком сол
датського сукна замість матраца... 
Закопчені, брудні стіни... Невеликий 
шматок жерсті, на якому калігра
фічним почерком було написано:

«Ти повинен мовчати! Скажеш од
не слово — попадеш п темний кар
цер. За два слова — одержиш шпіц
рутени. За три — додатковий строк.

Арсстанг! Для тебе обов'язкове 
повне і безумовне мовчання».

Ось в яку «унікальну» тюрму 
потрапив . Костя о неповним 
двадцять чотири.

(Далі буде).
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ФЕЙЛЕТОН

ОПЕРАЦІЯ „БР-Б...“
Я збийся з ніг, шукаючи злочинця. 

І, мабуть, тому що перед! мною по
стала складна дилема: скоєно групо
вий злочин чи одним нещасним реце- 
ДИВІСТОМ?

Почав з верхів. Тобто з третього 
поверху — горіща в будинку № 5/5 по 
вулиці Леніна. Будинок, де раніше 
розміщувався Кіровоградський буді
вельний технікум. (Треба сказати, що 
коли б досі майбутні будівельники 
тут навчалися — справа з’ясувалася 
дуже просто: хтось недоструганою 
дерев’яною деталлю, — найкраще цс 
можна зробити деталлю з сучкувато
го сибірського кедру, — огрів мого 
підопічного Анатолія Олександрови
ча). Та нині на третьому поверсі — 
кабінет малювання одного з факуль
тетів педагогічного інституту.

Добравшись крутими сходинками 
до цього кабінету, я майже переко
нався: злочинець тут!

Хто ще міг зробити це, як не ма
лююча братія! Он скільки альбомів, 
он як стараються. Правда, тут одні 
дівчата... Але у паш вік всього мож
на чекати. Взяла котрась і таким 
гострнм-прегострнм олівцем намалю
вала карикатуру на Анатолія Олек
сандровича, а то і просто штрикнула 
тим прегострнм олівцем ного під бік 
або й націлилась на самі очі...

Та вже на третій день все лежало 
на долоні: п альбомах студентів одні 
кулі, куби, глечики із світотіпніо, такі 
собі квіточки, відра, всії ініШі домаш

ній посуд, крім рогачів, звичайно.
Отже, третій поверх не завинив нс-

ред Анатолієм Олександровичем.
— А В(о ж нижче? — підняв я па

лець догори. — А другий поверх!
Так і є! Це тут підготували шпиль

ку до самого серця Анатолія Олек
сандровича. Ось ті два вікна, що ви
ходять па провулок до скверу. Звідси 
готувався замах. Адже тут хоровим 
клас. Хто, як не хористи склали про 
Анатолія Олександровича пісеньку: 

Он ходило управління через 
кладку...

(Це ремонтно-будівельне управління 
Ля 2, облрембудтресту, де начальни
ком Анатолій Олександрович Дави
дов, а одним із виконробів — Віктор 
Іванович Осипов).

Ой ходило управління через 
кладку 

Та одержувало акуратно 
зарплатку, 

Про роботу управління
не питають, 

Тільки із зарплатою щомісяця 
вітають...

Може, не дуже вправні слова, але 
могли дошкулить! Зарплату одержуєш 
акуратно, а про роботу і те, як ро
биться та робота, не питають...

Вибачаюсь, цс вже секрети...
Однак моя версія відносно хорового 

класу залишилась версією. Роздумують 
студенти нотну грамоту, одержують 
добрі і відмінні оцінки і ніяких часту
шок про ремонтно-будівельне управ
ління Давидова не складають.

Залишились два вікна на першому 
поверсі. Останній мін об’єкт слідства. 
Тільки тут у цін кімнаті звершилась

закодована операція проти Давидова 
Осііпова—операція «БР-Б РБ-У2»|, 
На цьому поверсі обласне управ;Цн;...------ ----- допекло

чим Віктора Івановича, а то й Лна« 
толія Олександровича? Та ба. Остан
ні два вікна спортивного класу згада
ного факультету. Еврика! Цс тут Вік
тора Івановича, як молрдшого, внкдіг? 
кали на заборонену законом дуелі. Л 
проткнули наскрізь!..

Та в кімнаті № £ всього-на-всі^охр 
грають и теніс. Остання моя здогадка 
не виправдалась.

Хто ж із будинку № 5/5 досадив все- 
таки шановним ремонтникам?

Останні показання беру у самого 
Анатолія Олександровича I Віктора

І Осіїлова—операція «БР-Б РБ-У2»£ 
На цьому поверсі обласне і

ня культури. Можливо воно 
чіім Віктора Івановича, а то
Ти.ції и.і'.аиііі/ц/ииіі •>« г ■« V«*. V*-*««!*. 
ні два вікна спортивного класу згад<(-

Івановича.
— Ви ремонтували?
— Лій ремонтували.
— Скажіть, хто вас образив, чи до

пік чим у будинку 5/5? Ви робили 
зовнішнє пофарбування у салатовий 
колір, а на причілку від третього до 
першого поверху ще з минулої осені 
залишили стіну рудою саме там, де 
виходять вікна кабінету малювання, 
хорового класу та спортивного...

— Ніхто нас не образив, — по
сміхається (хоч мені не до сміху) Оси
пов. — Ми залишили пам’ятник. Отак 
ремонтуємо і залишаємо по собі 
пам’ятники. Там — педофарбовану 
стіну, там — недокритий дах (викон
роб А. Ф. Кендюхов), там двері відї^ЧЙг' 
йдуть, що кулак проткнеш, там побіл
ку зробимо так, що півміста в білій 
глині ходять.

— Залишати по собі отакі пам’ятни
ки, — продовжує Осипов, — це паша 
хронічна хвороба. А облрембудтрест 
рідко виліковує таку хворобу .

Ось тобі й операція «БР-Б-РБ-У2»!
Розшифровую — бракороб — ре

монтно-будівельне управління № 2.
В. ІОНГЛ.

• ТУРИСТСЬКИМИ СТЕЖКАМИ

В ДОЛИНІ ДИ80В0СТІ

СНІГ НА ЗЕЛЕНОМУ ЛИСТІ

Кіровоград. Дощовий вечір.
Фото Р. РУБІНА.

Музика О. Білаша

Виглядаю тебе, ще з весняних 
доріг,

Обминаю у мріях стежини тернисті. 
Замість тебе в саду раптом сніг, 

раптом сніг, 
Ранній сніг на зеленому листі.
Чи дорогу тобі, може, хтось перебіг, 
Чн тебе забарили вітри норовисті, 
Що так рано в саду раптом сніг, 

раптом сніг, 
Сніг, як сміх, на зеленому листі.

Слова .М. Ткача

Якщо десь, моє щастя, ти збилося о ніг, 
То поклич і ДО сёрця мою нахилися.
і розтане тдй Сніг, ранній сніг, ранній 

сніг — 
Сніг, як сум, на зеленому листі.
Я виходити буду щодня на поріг, 
Сподіватися буду, що прийдеш 

колись ти. 
Бо для мене той сніг, ранній сніг, 

ранній сніг — 
Білий цвіт па зеленому листі.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ПОНЕДІЛОК. 2 березня. 
Перша програма. 11.00 — Те- 
левіезі. (К). Н.10 — Фільм-кон- 
церт (К>. Н.ЗО — Циркова 
програма. «.Юності парад». 
(К) 12.00 — »Життя Матвія
Кожем’якіна». Телеф І .1 ь м. 
I серія. (Кіровоград). 17.00 — 
Наша програма. (Кіровоград). 
17.05 — Повніш (М). 17.15 — 
Кінолснініанз. «Поряд з Іллі
чем». (Кіровоград). 17.30 — 
.«Від понеділка до неділі». (К).
17.40 — Тслсвісті. (К). 18.00 — 
Для дітей. «Чудо зернятко». 
(К). 18.30 - «Футбол-70». (Кі
ровоград). 19.00 — Концерт. 
«Мистецтво належить народу». 
(Одеса). 19.30 — Кольорове те
лебачення. «Варчппа земля». 
Прем’єра телевізійного фільму. 
І серія. (М). 20.40 — Програма 
«Час». (М). 21.20 - -Життя
Матвія Кожем’якіна». Тслс-

фільм. 1 серія. (Кіровоград). 
22.45 Теленарис «Митець». 
Про заслуженого діяча мис
тецтв В. Свндз. (Ужгород). 
23.00 — Телевісті. (К). 23.10 — 
«Скарби народу». (Львів).

Друга програма. 18.30 — «На 
екрані — паш час». (Харків).

ВІВТОРОК. З березня. Пер
та програма. 10.15 — «Життя 
Матвія Кожем’якіна». Теле
фільм. 2 серія. (Кіровоград). 
11.35 — Шкільний скрап. Фізи
ка для учнів 8 класу. «Елек
тромагнітні коливання і хви
лі». (К). 12.15 — «В ефірі
«Молодість». «І нгуря-1970». 
(Тбілісі). 12.55 — Новини. (М) 
13 05 — Концерт композитора 
О. ГІах.мутової. (К). 17.00 —
Наша програма. (Кіровоград). 
17.05 — Новині!. (М). 17.15 — 
«Екран хлібороба». (Кірово
град). 18.30 — Ленінський уві- 
і.ерснгет мільйонів. Актуальні 
питання наукового комунізму. 
«Радянський народ — єдина 
інтернаціональна сім’я». (М). 
19.00 — Культура слова. (К).
19.30 — Реклама 1000 порад. 
(К). 19.40 — Кольорове телеба
чення. «Варчппа земля». Пре
м'єра телефільму. 2 серія. (М).
20.30 — Програма «Час». (М). 
21.15 — «Життя Матвія Коже-

м’якіна». Телефільм. 2 серія. 
(Кіровоград). 22.30 — Бетхо« 
вен. Третя симфонія. (М). 
23.30 На зимовій спартакіаді 
РРФСР. Щоденник. (М). 23.45 
— Новини. (М).

СЕРЕДА, 4 березня. Перша 
програма. 11.00 — Тслсвісті. 
(К). П.Ю — Теленарис «Кри
латі солдати». (К). 11.35 —
Шкільний екран. Суспільство
знавство для учнів 10 класу. 
' Прогресивні діячі зарубіжної 
культури — борці за .мир». 
(К). 12.10 — «Життя Матвія
Кожем’якіна». Телефільм. З се
рія. (Кіровоград). 16.30 — Кі- 
поленініапа. «На чолі респуб
ліки Рад». (Кіровоград). 17.00 

— «Повніш кіноекрана». (Кі
ровоград). 17.40 — "[рлевісті. 
(К). 13.00 — «Життя Матвія 
Кожем’якіна». Телефільм. З се. 
рія. (Кіровоград). 19.10 — Те
лефільм. (Кіровоград). 19.25 — 
Наші оголошення. (Кірово
град). 19.30 — Кольорове теле
бачення. «Варчппа земля». 
Прем'єра телефільму. З серія. 
(М). 20.30 — Програма «Час». 
(М). 21.00 — Чемпіонат світу з 
фігурного катання. Парне ка
тання. Довільна програма. 
(Югославія). В перерві — те
левісті. (К).

усій своїй величі розкинулась дивовижна 
скульптурна майстерня природи. Гора Демерд
жі вся з прошарків конгломератів, які легко 
піддаються вивітрюванню. Тому ми побачили 
велетенські кам’яні колони, витесані вітрами 
і дощем, глиби з наііхнмернішнх форм.

А стежка все вела і вела вгору. Набігла хма
рина, і все зникло в густому тумані. Ми відпо
чивали, милуючись чарівними краєвидами. В 
тумані кам’яні скульптури здавались ще більш 
фантастичними. Вони неначе ожили з легенди 
древньої Тавріди 1 з’явились сюди крізь пітьму 
віків. Нарешті копзпув сонячний промінь. Те
пер вже кам’яні стовпи підпирали хмари. Дих
нув вітер, і ми знову рушили за Євгеном Іва
новичем по схилу гори. Йшли, не шукаючи 
стежки, спираючись па ціпки, чіпляючись за 
кущі і стовбури дерев. А з-під ніг то там, то 
тут виривались каміння і довго-довго з гурко
том котились вниз. Гірський пейзаж захопив 
фотолюбителів. Зроблено десятки кадрів. І ми 
вже спішили вниз, де зліва виднілось селище 
Променисте, а справа написала першина Де
мерджі.

Підійшли до провалля. Вдалині вузькою нит
кою бігла до Алуніти автострада. На горизонті

Наша невелика група, в складі якої були 
туристи з різних міст країни, наближалась до 
гори Демерджі, що височить неподалік крим
ського міста Алушти. Нашим проводирем був 
вже немолодий чоловік, великий знавець Кри
му, комуніст Євген Іванович Іларіонов. Ного 
ми називали просто господарем іірських сте
жок. З ним вирушати в подорож виявляли 
бажання чимало туристів.

...Підіймалось сонце. Поступово перед нами 
вимальовувалась гора. її висота 1356 метрів над 
рівнем моря. Ми пройшли повз величезне про
валля. Всюди лежали розкидані могутньою 
рікою велетенські кам’яні брили.

Напившись води з кришталевого гірського 
джерела, знову прямували далі. Наша стежка 
пролягла між яблунями, великими горіхами і 
кущами шипшини. Ось вона піднялась вверх, і 
ми увійшли в долину Привидів. Перед нами в

пидні.тнсь гори.
— Гриб, ви бачите, гриб! — схвильовано ви

гукнув Попас, молодий хлопець з Литви.
Він задивлявся на велетенський камінь, схо

жий на кам’яний гриб, навколо якого підніма
лись трохи менші грибки. Знову всі схопились " 
за фотоапарати.

Хитались бузкові голівки квітів, що проби
вались крізь опале листя. Ми з насолодою їли 
морожені ягоди кизилу.

Піилп вервечкою. Ось Іще одна кам’яна бри
ла, яку тут називають бюстом Катерини. А да
лі — каміння, що нагадують силуети птахів, 
звірів.

Змінюзались фотоплівки. Долину Привидів 
залишати не хотілось, хоч сонце вже торкну
лось горбатої кримської землі...

Ось тсііер, коли вже закінчилась мандрівка, 
знову згадуєш ті чарівні краєвиди і вирахо
вуєш дні, коли буде нагода побувати там. Роз
повідаю друзям про туристську подорож. А 
вони у відповідь:

— Наступного разу і ми неодмінно пройдемо 
повз ці дивовижні гриби.

м. ножнов.
Фото автора.

м. Кіровоград.

ПОГОДА

Зам. № 922.

Вдень, 28 лютого но терито
рії області і місту Кіровограду 
передбачається хмарна пого
да. опади у вигляді мокрого 
снігу та дощу, ранком слабка 
ожеледь. Вітер східний, помір
ний до сильного. Температура 
повітря по області 0—4, по міс
ту 0—2 градуси тепла.

1—2 березня передбачається 
хмарна погода, сніг, місцями 
значний, хуртовина з перехо
дом в мокрий сніг, місцям^ 
ожеледь. Вітер СХІДНИЙ, ДУ>«1Г 
сильний. Температура повітря 
вночі 0—5 градусів мороз/, 
вдень — близько нуля.
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