
ЗАКЛИЧНЕ

СЛОВО ПАРТІЇ
«Дорогі товариші! Наша славна молодь! Голосуючи 

за кандидатів блоку комуністів І безпартійних, за по
літику Комуністичної партії, ви голосуєте за майбутнє 
нашої Батьківщини, яке ви творите І зміцнюєте своєю 
працею. До вас, юнаків і дівчат, звернуто полум’яний 
ленінський заклик: вчитися комунізму, з свіжими мо
лодими силами брати активну участь о будівництві 
нового, світлого життя!» Ці слова — із Звернення ЦК 
КПРС до робітників і робітниць, селян і селянок, ра
дянської інтелігенції, воїнів Радянської Армії і Вій
ськово-Морського Флоту, до всіх громадян великої 
Країни Рад.

Зайдіть сьогодні па завод чн на тракторний стан, у Ленін
ську кімнату па фермі чи на фабриці — і повсюди неодмінно 
побачите, що хлібороби 1 енергетики, машинобудівники і бу
дівельники, всі трудящі орденоносної Кіровоградщнни, як і 
всієї країни, що і ще раз вчитуються в слова Звернення 
Центрального Комітету КПРС.

Цей важливий політичний документ, сповнений ві
рою в правоту ленінської партії, в творчі сили і розум 
радянського народу, ще більше активізував комсо
мольські організації, молодіжні зміни, бригади, що 
несуть трудову вахту на честь з’їзду ВЛКСМ і виборів 
до Верховної Ради СРСР.

Електрозварювальники з бригади Віктора Недопаса 
кіровоградського заводу «Червона зірка» борються 
за те, щоб до дня відкриття комсомольського з їзду 
виконати травневий план. Таке ж зобов'язання вер
статників цього зэбоду, яких очолює бригадир Надія 
Щербань.

Слюсарна дільниця інструментального цеху Олек
сандрійського рудоремонтного заводу на честь вибо
рів змінні Завдання виконує на 120—140 процентів. 
Про трудовий ентузіазм рапортують залізничники 
Помічної і Знам’янки, шахтарі Олександрії, хлібо
роби.

Чергові вибори до Верховної Ради проводяться в 
рік Ленінського ювілею, в рік 25-річчя Перемоги ра
дянського народу над фашистською Німеччиною. 
Оглядаючись на пройдений шлях, ми з радістю кон
статуємо, що країна наша змінилася невпізнанно, ста
ла багатшою, могутнішою.

Лише за чотири останні роки, як підкреслюється у Звернен. 
ні ЦК КПРС, обсяг промислової продукції в країні зріс май
же на 39 процентів, зросли капітальні вкладення держави і 
колгоспів у сільське господарство, середньорічний обсяг 
валової продукції землеробства і тваринництва.

У вільній сім'ї республік-ссстер впевнено йде до комунізму 
й Україна. Досить сказати, що республіка дає нині 7—10 

процентів світового виробництва чавуну, вугілля, тракторів, 
цукру, хоч займав менше половини процента території і на
лічує 1,3 процента населення земної кулі. Тепер республіка 
за тиждень випускає більше промислової продукції, ніж за 
весь 1913 рік.

Поглянь, друже, на завод, фабрику, колгосп чи під
приємство, де ти працюєш і ти доповниш розповідь 
багатьма новими фактами про успіхи в промисловос
ті, сільському господарстві, науці, культурі.

Все це — свідчення незаперечних переваг соціа
лістичного ладу, правильності політики Комуністичної 
партії.

Наше соціалістичне суспільство являє собою міцний 
сплав розуму й таланту всіх поколінь радянського 
народу. В цій багатомільйонній шерензі будівників 
юнаки І дівчата мають всі можливості для розвитку і 
застосування творчих здібностей, мають великі пра
ва і, безумовно, високі обов’язки.

Заклик партії голосувати за кандидатів блоку кому
ністів і безпартійних знаходить гарячу підтримку се
ред молоді. Тому красномовне свідчення — підвище
ні соціалістичні зобов’язання, нові починання, теплі 
зустрічі молоді з кандидатами у депутати, з ветера
нами борні і праці в агітпунктах, клубах молодого 
виборця.

До речі, клуби молодого виборця користуються особливою 
популярністю у юнаків і дівчат. Якщо в агітпункті молодь 
виступає в ролі слухачів, то в клубі 
Ініціативу.

Добре зарекомендували себе такі 
районі. Там можна дізнатися і про 
виборчої системи, і про відмінність _____
молоді від молоді у капіталістичному світі, 
подивитися, і подискутувати.

Зараз у цих клубах, у всіх комсомольських органі
заціях молоді виборці знайомляться із Зверненням 
ЦК КПРС та Зверненням ЦК ВЛКСМ. Заклик Цент
рального Комітету комсомолу «палко відгукнутися на 
Звернення Центрального Комітету КПРС до всіх ви
борців і в День виборів усім, як один, прийти на 
виборчі дільниці, віддати свої голоси за кандидатів 
блоку комуністів і безпартійних — кращих синів і 
дочок нашої Батьківщини, за нашу славну ленінську 
партію, за комунізм», палко зустрінутий молоддю.

• РАПОРТУЄМО. КОМСОМОЛЬСЬКОМУ З’ЇЗДОВІ

ТТЕ ЩО ДАВНО бригада верстатників 
•Я четвертого складального цеху го
тувалася до величної дати — столітньо
го Ленінського ювілею. Молоді робітни
ці вивчали праці Володимира Ілліча 
»Завдання Спілок молоді», «Великий по- 
•іин», «Як 
змагання», 
Заліку.

Бригадир 
бань, групкомсорг 
комсомольці Анатолій Шкляренко, 
Ля Літвінова, Надя Пустовіт, 
Скрипченко та Інші намагалися пов’язу« 
бати теоретичні положення вождя з 
практикою на своему виробництві.

Молоді верстатники боролися за куль
туру виробництва, прагнули вкласти у 
виконання завдань все своє вміння, пока
зати високий фаховий клас. Результати 
були відрадні: кожного місяця бригада 
перевиконувала свої виробничі норми.

Зустрічаючи XVI з'їзд ВЛКСМ, молоді 
робітники «Червоної зірки» прагнуть 

працювати якнайкраще, беруть на себе

організувати соціалістичне 
готувалися до Ленінського

верстатників Надя Щер- 
■ Валя Переходник, 

..................... Ва- 
Ліда

КОГО ОБКОМУ ЛКСИУ

МАНІЛІ»

ПРОЛЕЗ АРІ ВСІХ КРАЇН, ЄШІАХТРСЯ1

ВСЛІД ЗА ПОЧИНОМ

може проявляти широку 

клуби в Знам’янському 
особливості радянської 
становища радянської 

можна і фільм

СУБОІГІНІІІ 
випуск-
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На заклик новопразькнх школярів члени учнівської виробничої бріпад-і 1 аннннської СШ минулого тижня закін
чили будівництво кролеферми. Перші новосели тут — 19 пухнастих кроликів. До кінця року нз фермі буде вирощено 
і здано на заготпункти 150 кролів.

На фото: бригадир виробничої бригади Леонід Миросеико (в центрі) розмовляє з шестикласниками — черговими по 
фермі. Фото ІО. ЛІВАШНИКОВА.

ОКРЕМОЮ БРОШУРОЮ
Видавництво політичної літератури випустило в світ брошу

ру, в якій опубліковано текст Звернення Центрального Коміте
ту Комуністичної партії Радянського Союзу до робітників і 
робітниць, селян і селянок, радянської інтелігенції, воїнів Ра
дянської Армії і Військово-Морського Флоту, до всіх громадян 
великої Країни Рад (16 травня 1970 року).

Брошуру видано масовим тиражем.

НОВОПРАЖЦІ!
ЙДЕМО ЗА ВАМИ!

ПЕРЕМОГЛИ 
МОЛОДІ

У колгоспі «Україна» Гай- 
воронського району відбу
лось конкурсне змагання 
майстрів машинного доїння. 
Головним завданням його 
була широка пропаганда ма
шинного доїння корів, удо
сконалення практичних на
вичок доярок.

В цьому конкурсі вперше 
взяли участь молоді дояр
ки — комсомолки Надія Се
менюк, Людмила Паршегу- 
ба, Галина Савченко, Марія 
Лшук. Вони впевнено почу
вали себе за доїльними апа
ратами.

Жюрі конкурсу визнало пе.
реможцями районних зма
гань молодих доярок Люд
милу Паршсгубу з колгоспу 
імені Крупської та Галину 
Савченко — доярку з кол
госпу «Мир».

Вони візьмуть участь У
змаганні майстрів машинно
го доїння області.

ЩОМІСЯЦЯ
З ПЕРЕВИКОНАННЯМ
підвищені особисті зобов’язання.

Коли в бригаду Наді Щербань долину* 
ла звістка про те, що електрозварюваль
ники з бригади Віктора Недопаса зобо
в’язалися до відкриття з’їзду виконати 
травневий план, а в день відкриття з’їз
ду працювати на зекономлених матеріа
лах, молоді верстатники зібралися на «лі- 
тучі» збори.

— Чи не про те ж І ми думали, дівча
та! — мовила групкомсорг Валя Перехо* 
жук.

Збори постановили підтримати почин 
бригади електрозварників Віктора Недо- 
паса, місячний план виконати до дня 
відкриття XVI з’їзду ВЛКСМ, боротися 
за відмінну культуру виробництва.

В. ДІМІН.
Завод «Червона зірка».

(ТАРС)
Нещодавно у нас відбулись загально- 

шкільні збори. На них комсомольці, піо
нери, члени виробничої бригади знайо
мились із зверненням учнівської вироб
ничої бригади Новопразької середньої 
школи Олександрійського району, яка 
закликала всіх учнів шкіл області розво
дити кролів, допомагати колгоспам у 
вирощуванні сільськогосподарськ о ї 
птиці та взяти шефство над великою ро
гатою худобою на тваринницьких фер
мах.

Збори одностайно вирішили підтрима
ти звернення новопражців. Зразу ж взя
лися за діло. Юннати вже придбали 8 
кролематок, а всього в цьому році зобо
в'язались виростити на шкільній фермі 
400 кролів. Та ще понад 1400 виростимо 
вдома. Половину з них продамо держа
ві.

Члени нашої бригади взялись допома
гати працівникам ферми колгоспу «Ук
раїна» доглядати велику рогату худобу. 
Сто корів та стільки ж телят — то наші 

І підшефні. До кінця року матимемо 
не менш як 10—12 кролематок. Створи
мо в школі пасіку з 3—5 бджолосімей.
Виростимо 100 голів птиці і передамо її 
колгоспу. Виконати ці зобов’язання у нас 
є всі можливості. Зараз у навчально-ви
робничій бригаді створено тваринниць
кий відділ.

Звичайно, виробничу практику у сіль
ському господарстві ми поєднуємо з ус
пішним навчанням. Учні 8—9 класів на
вчаться самостійно працювати на трак
торі, комбайні, автомобілі. Разом з атес
татом зрілості вони одержать дипломи 
механізатора. Тридцять школярів вже 
навчаються у технічному гуртку. Три ви
пускники в цьому році, як торік Михай
ло Сотніченко, групкомсорг тракторної 
бригади колгоспу «Україна», закінчать 
школу і залишаться працювати у колгос
пі механізаторами.

На республіканському зльоті активу 
шкільних виробничих бригад за плідну 
роботу в рослинництві в числі делегатів 
були два представники нашої бригади. 
Гадаємо, що і нова для нас справа — 
тваринництво — принесе нам успіхи.

За дорученням учнів Хащуватської се
редньої школи:

Т. БІГУН, 
секретар комітету комсомолу,

П. ГРИШИН, 
бригадир навчально-виробничої бри
гади,. В. СОКОЛЮК, О. ЗЕЛЕНЮК, 
3. ГОЛОВАТЮК, ланкові.
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1.
Розпашілий, мов після швид

кого бігу, іїіафср підняв обидві 
руки вгору, даючи знак музи
кам скінчити танок.

— Не годиться здаватися, не 
годиться, — вигукували гості, 
підбираючи дошкульні жарти.

— Ну що ви! — повів очима 
юнак, — ми зовсім забули за 
молодих. — Він змахнув лож
кою і вигукнув: «Гірко, гір
ко!..»

Потім подружжя запросили 
до весільного вальса. Танцюва
ли всі. Навіть ті, хто накривав 
нехитрий студентський стіл, ви
соко підносили тарілля, круж
ляли в цій урочистій хурделиці.

Скінчився танок. Знову сіли 
за довгі столи.

Раптом:
— Прийміть і пашу громаду, — 

пропускав наперед :«прншелмив» 
шафер.

— Лебединого віку Валерію Мішу
рі і його красуні! Ми принесли від 
студентства гостинці -загадки, які 
мусять розтлумачити молоді. Поди
вимось, на що вони здатні, — додав 
один з витівників цієї сцени.

Здавалося Валерію в цю мить, ні
би він на великому кораблі, що 
ріже хвилю Чорного моря. 1 хоч 
там. на далеких берегах Криму, вій 
залишив своє прощання з товари
ством, зараз відчув, що то була 
не зрада бурям і відгомону хвиль 
синіючого горизонту, зрозумів, що 
потрібний в іншому морі...

І!.
Безкозирку повісив па цвях, 

де сіріла батькова шинеля. Ще 
з війни.

А в кітелі навіть попарубку
вав.

Невдовзі очолив помічнян- 
ських піонерів школи № 2. До
велось одягти нову форму: білу 
сорочку, піонерський галстук.

— Валерію Дмитровичу, — 
просили діти, — ну покажіть, 
як крокують матроси? А які 
вони пісні співають?

Старший вожатий збирав

стягувало пухкенькі рученята« лепе
тало одному йому зрозумілою мо
вою.

«Дорога Радочко! Якби ти зна
ла, — писав Валерій, — який чудо
вий зимовий Київ! Не встигаю нади
витися на все. Сама знаєш — це 
перший зліт студентів-активістіз 
республіки. В секції учбово-вп.'.овної 
роботи серед студентів я пропоную, 
щоб ввели в програму навчання фі
лологів риторику...»

ДЕНЬ 
АФРИКИ.
РІК
1970-й

о ДЕЛЕГАТ
КОМСОМОЛЬСЬКОГО З’ЇЗДУ

ХВИЛІ
ІДУТЬ
ВІД БЕРЕГА

довкола себе дітвору, оповідав 
про море... Потім розтягував 
міхи баяна, заводив пісню. Ме
лодія швидко обривалася, Ва
лерій таємниче звертався до 
дітвори.

III.
На подвір’ї скрипнула хвірт

ка. Рада швиденько виглянула 
у вікно:

— Так і є: поштаї
Миттю вискочила на засніже

ний ганок.
— Лист від татка, лист від 

татуся, — цілуючи маленького 
Андрюшку, відкривала кон
верта.

Л дитя, нічого не розуміючи, про-

Це 6} ло під час зимових ка
нікул. А. коли розпочалися за
няття в інституті, декан викли
кав В. Мішуру до себе в кабі
нет:

— Мабуть, тобі, Валерію, до
ведеться керувати громадським 
деканатом. Справа нова. Тут 
потрібен молодий комуніст.

IV.
В обласній філармонії — ін

ститутський вечір. Ведуча ого
лосила: виступає Валерій Мі
шура! З-за куліс вийшов смаг
лявий, з приємною посмішкою 
хлопець. Спинився біля мікро
фона, і коли оркестр подав 
перший акорд, в зал полинули

ніжні звуки приємного співу. 
Насторожена тиша запанувала 
між глядачами.

Довелося співати ще і ще.
Влітку, коли трудові загони 

лаштувалися на роботу, Вале
рію зауважили:

— Слухай, їхав біі додому. 
Дружина, дитина мала...

Фуфайку давно приготувала 
Рада. Чоботи — в дорогу.

V.
Вмовляти лаборантку кабіне

ту російської мови та літерату
рі!, Поліну Володимирівну, бу
ло важкувато.

— Фотографії дати не можу. 
Я півроку бігала, щоб дістати. 
Та й самі уявіть, який вигляд 
матиме стенд пушкінськпх сти
пендіатів, коли замість фото 
пусте місце сірїтнме? Ні, ні. 
І не просіть.

Вона помовчала, ніби щось 
перебирала в пам’яті, а потім 
спокійно мовила:

— Дати можу, але з повер
ненням. Він, знаєте, який? Фо
тографуватись не- любить. 11а 
Дошку пошани для відмінників 
ледве впросили.

* * *
Якось хтось з друзів запитав 

секретаря, чи не сумує він за 
палубою, безкозиркою?..

— Що ви! — знітився Вале
рій, — .я знаходжусь саме в 
тому морі, про яке мріяв...

М. ЛИТВИНЕНКО, 
студент Кіровоградського 
педінституту імені О. С. 
Пушкіна.

сЗібвшш.
Північним
маршрутом

ЛЮДСТВО має давню і добру тради
цію — відзначати знаменні дати. 

Відзначаючи їх, ми згадуємо і аналі
зуємо минуле, заглядаємо в майбутнє. 

Так буває і 25 травня кожного року. 
Сім років тому конференція глав не
залежних африканських держав вирі
шила об’явити цей день Днем звіль
нення Африки. З тих пір народи кон
тиненту зустрічають його, як велике 
спято: підводять підсумки того, чого 
вони добились, радіють перемогам, ана
лізують невдачі, мобілізують свої си
ли на дальшу боротьбу.

У січні закінчилась, нарешті, брато
вбивча громадянська війна в Нігерії. 
Замовкли гармати, країна заліковує 
воєнні рани. Але продовжується бо
ротьба в джунглях Анголи, Мозамбіку, 
Гвінеї-Бісау. Португальські колоні
затори з усіх сил хапаються за афри
канські землі, посилаючи все нові кон
тингенти палачіа на боротьбу з патріо
тами. Грнххтять автоматні черги на 
правому березі Замбезі, де борці за

свободу наносять удари по війську 
прем’єра Яна Сміта і тих, хто підтри
мує його режим в ПАР.

Ріка Замбезі сьогодні розділяє два 
світи — світ вільної Африки і сніт раб
ства, варварства і людиноненависницт
ва. За час, який минув з 25 травня ми
нулого року до 25 травня теперішнього, 
расистські режими Форстсра і Сміта 
стали ще лютішими, їх «диявольський 
союз» — ще тіснішим. І це говорить 
лише про те, іцо сьогодні вони ще біль
ше, ніж учора, бояться національно- 
визвольного руху африканських наро
дів. іцо удари цього руху по колоніза
торах стали ще більш відчутними.

Але не тільки традиційний колоніа
лізм (типу португальського) і фашист
ський расизм протистоять Африці на 
її шляху до остаточного звільнення. 
Неоколоніалізм — ворог прихований І 
небезпечний. І народи Африки добре 
розуміють цс. Саме імперіалісти і нео- 
колонізатори стояли за спиною змовни
ків, які пробували зробити державний

переворот в Конго (Браззавіль) І Суда
ні. Вони ж пробували скинути законні 
уряди Сомалі і Лівії, які виступили за 
справжню незалежність своїх країн.

Відбиваючи політичні підступи ім
періалізму, кладучи край змовницькій 
діяльності його агентури, багато афри
канських держав прагнуть до створен
ня справді незалежної національної 
економіки. Цілий ряд заходів по обме
женню діяльності іноземного монополіс
тичного капіталу вжили нещодавно 
уряди Танзанії, Замбії, Конго (Браз
завіль) та інших країн.

В своїй боротьбі народи Африки не 
одинокі. Вони постійно відчувають мо
ральну і матеріальну підтримку з боку 
народів Радянського Союзу та інших 
соціалістичних країн.

Є. КОРШУНОВ, 
(АПН).

ВОЄННІ Дії 
В КАМБОДЖІ

ХАНОЙ. (ТАРС). Про
довжуючи боротьбу за 
визволення своєї бать
ківщини, патріоти Кам
боджі завдають тяжких 
ударів по військах аме
риканських агресорів та 
їхніх поплічників, пере
дає В'єтнамське інфор
маційне агентство.

Як повідомляє агент
ство, національно-виз
вольна армія Камбоджі 
8 травня вступила в бій 
з батальйоном противни
ка в районі Кокітом по
близу поромної пере
прави Неаклунг. В ре
зультаті бою понад 500 
солдатів противника бу
ло знищено або взято в 
полон. В ніч на 10 трав
ня партизани, які діють в- 
районі Прейвепга, закп-

дали гранатами штаб 
сайгопських маріонетко
вих військ. Багато під
розділів армії Лон йола 
відмовляються воювати 
за жучі їм інтереси і пе
реходять па бік патріо
тів. Так, цими днями ці
лий батальйон перейшов 
на бік національно-виз
вольної армії Камбоджі.

Ноза експедиція 
Тура Хейєрдала

РАБАТ. (ТАРС). З марок
канського порту Сафі в на
прямі Центральної Америки 
відплив папірусний човен 
«РА-2», На чолі екіпажу, 
що складається з 8 чоловік, 
— відомий норвезький ман
дрівник і дослідник Тур 
Хейердал. Ннпішня експе
диція б повторенням торіш
ньої спроби Хейєрдала пере
сікти Атлантичний океан 
на «РА-1». У складі екіпажу 
радянський лікар Юрій Сен
кевич.

Проти ПОЛІТИКИ 

геноциду
Перед будинком ООП чле

ни молодіжної комуністич
ної організації США «Спіл
ка молодих робітників за 
звільнення» провели вчора 
демонстрацію протесту про
ти звірячої розправи ра

систських властей Джорд- 
жії над учасниками негри
тянських виступів в Огасті. 
«Ми зібрались для того, щоб 
Ще раз заявити, що вважаєм 
убивство шістьох негрів в 
Огасті частиною загальної 
політики геноциду, що про
водиться в США у відно
шенні негритянського насе
лення», сказав, звертаючись 
до тих, хто зібрався на 
мітинг, член ЦК СМРО 
Метг Всйнстсйн.

■ Після мітингу учасники 
маніфестації направились п 
центр міста, де на Таймс- 
сквер до них приєднались 
декілька сот учнів ні.ю-йорк- 
ських середніх і вищих учбо
вих закладів. Маніфестація 
на Таймс-сквср, в якій взя
ли участь більше тисячі чо
ловік, продовжувалась до 
пізнього вечора. Оратори, 
які виступили на мітингу — 
члени СМРО підкреслили не
обхідність об’єднання всіх 
верств американського сус
пільства для організованої І 
спільної боротьби проти ре
акційної політики уряду 
США.

(ТАРС).

Київський машиніст Т. Г. 
Кугаепськнй веде електровоз 
«404-100», подарований че
ськими паровозобудівниками. 

Фото А. ПІДДУБНОГО. 
(Фотохроніка РАТАУ).

Об’єднана Республіка Тан
занія. Госпіталь імені В. І. 
Леніна в Занзібару. Багато 
лікарів його навчались в ме
дичних інститутах СРСР.

Фото АПН.
ж. ----- ----- =-=^

ПІДСТУПИ
ЦРУ

НЬЮ-ЙОРК. ( ГАРС). Зв’я
зана з ЦРУ організація ку
бинських контрреволюціо
нерів «Альфа-66», яка виса
дила недавно групу дивер
сантів на Кубу і вчинила 
напад на кубинські рибаль
ські судна, протягом остан
ніх тижнів, за даними аме
риканської преси, посилила 
вербування «добровольців» І 
збирання коштів на свої 
шпигунські та підривні цілі.

Кубинські контрреволюці
онери проходять спеціальну 
військову підготовку па те
риторії Сполучених Шта
тів.

Газета «Дейлі уорлд» від
значає, що всією цією акти 
кубинською провокаційною 
діяльністю керує Централь
не розвідувальне управлін
ня США.

ЇХ близько дсохют. Мо
лоді робітники і механізато
ри, тваринники і будівель
ники, працівники залізнич
ного транспорту. Це — ли
ше невеликий загін молодих 
звитяжців, які стали пере
можцями в ювілейному соці
алістичному змаганні на 
честь 100-річчя від дня на
родження В. і. Леніна. IX 
премійовано туристськими 
путівками.

і ось ці юнаки та дівчата 
в Кіровограді. Зустрівшись з 
комсомольськими активіс
тами. ознайомившись з ви
значними місцями обласно
го центру. воии заповнили 
цілий туристський поїзд. 
Маршрут молодих туристів 
проляже до Москви. Ярос
лавля, Архангельська. Пет
розаводська, Ленінграда. 
Разом з молоддю в мандрів
ку вирушили представники 
старшого покоління, які бу
лл відзначені па честь Ле
нінського ювілею.

Мандрівка переможців 
ювілейного змагання' три
ватиме два тижні.

Фотознімки
будуть
кращими

Як краще вибрати тему до 
сюжетного фотознімка, як 
краще в газеті та па теле
баченню показати людяну- 
будівника, лтоднну-творця — 
про це йшлося на семінарі 
фотокореспондентів міськ- 
райоиних і районних газет 
та фотоаматорів Кірово- 
градщинн. Семінар підго
тували і провели обласне 
управління по пресі та об
ласне відділення Спілки 
журналістів УРСР.

Відомі в країні фотожур
налісти м. Селючепко 
(АПН). 1. Пап («Извес
тия»), Б. Градов (журнал 
«Україна») проаналізували 
експонати обласної юві
лейної фотовиставки. поді
лилися досвідом багаторіч
ної роботи.

Цікавими були виступи 
фотокореспондентів район
них газет В. Сусленка (Но- 
воархангельськ). с. Куку
рудзи (Голованівськ), кур
санта Ш ВЛ П О. Русанова.

Учасиики семінару про
слухали лекцію «Художня 
фотографія і образотворче 
мистецтво', зробили огляд 
фотоілюстрацій міськрайо» 
них та районних газет.

В роботі семінару взяли 
участь і виступили началь
ник обласного управління 
по пресі П. В. Ксрнєєв. за
ступник завідуючого відді
лом пропаганди і агітації 
обкому КП України І. П. 
ОліфіренКО.

П МАРЧЕНКО.

(^Новини.
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НА СТУДЕНТСЬКОМУ МЕРИДІАНІ
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ГАРМОНІЯ ДОЛІ
|?ОЮ сьогодні
33 тим. що біля
стоїть не просто ____ „и.
вець чиїхось думок, завдань 
тощо. а людина, якщо 
можна так сказати, у трьох 
вамірах: робітник, студент, 
науковець. То гармонія. Не 
просто вона дається, як і 
висота Казбека й Ельбру» 
са. Ллє нелегко і річці то
рувати собі шлях до моря, 
творити свою біографію. 1 
хлопці, та дівчата, які сьо
годні навчаються в Олек
сандрії на загальнонауко« 
вому факультеті Дніпро
петровського гірничого Ін
ституту. добре про це зна
ють.

Важкувато: навчання ж 
вечірнє. А наука дилетантів 
і нетерплячих не любить, 

к,♦ Микола Чугуй про це доб* 
ре знає. І то не біда, що у 
них ще пема студентського 
наукового товариства. Го
ловне: є бажання, є здіб- 

і пості.
. '«Оптямізація комплексу об

ліку всіх кар'єрних робіт» 
— сухий виклад заданої на
укової теми? Це, коли для 
необізнаного. А для студен
та четвертого курсу. ВІДМІН, 
ннка навчання, молодого 
науковця (і це не перебіль
шення) Миколи Чугуй — по
чаток його справжнього жит
тя в науці.

Уявіть собі таку’ картину 
у розрізі: сучасний від
вальний міст, новітній екс
каватор —» все це для того, 
щоб якнайкраще і якнай
більше видобути вугілля — 
а облік пайкустарнішим чи
ном ведеться. І чого гріха 
таіти. чимало водіїв само
скидів воспішають, турбу
ються здебільшого ’ про 
кількість ходок, забуваючи

здивуєш 
верстата 
викоиа»

повністю завантажити ку
зов автомашини. Не доби
рають, скажімо, 100—200 кі
лограмів. Для загалу наче 
дрібниця. А коли це робить- 
ся з дня на день, з місяця 
8 МІСЯЦЬ?..

Лабораторія Г1 ' , - 
гірничих порід саме й 
мається оптимізаціею 
плексу обліку.

Та у створенні всього ком
плексу. безумовно, чимало 
важливим компонентів, без 
яких неможливе його існу
вання. І Миколою Чугуєм, 
студентом, молодим кому
ністом створено і зараз за
проваджується па впробня, 
цтві устаткування радіоте
леметричного контролю за 
продуктивністю шорошечних 
бурових верстатів. Як завж
ди в таких випадках пишуть 
про недоспані ночі, про віро
гідність пошуку, про втрати 
і знахідки. Так, все це було 
і у Миколи. Та, мабуть, най
кращою оцінкою будуть сло
ва декана Р. С. Крнсіна.

— Розробка, яку зробив 
Чугуй, під силу професіо
нальним науковцям. І. безу
мовно. цей його доробок ста
не з часом основою для 
майбутньої дисертації.

На його рахунку вже оди
надцять заявок, що подані в 
Комітет в справах винахо
дів і відкриттів при Раді Мі
ністрів СРСР.

Три роки тому Юрій Вахо. 
вич зразу по закінченні шко
ли пішов працювати п радио
ателье. € такі хлопці, які 
днями й ночами ще з шко
ли ладні порпатися п радіо
схемах. роздобувати радіо
деталі. Гроші, які в інших 
йдуть па цукерки, вони ви
трачають на конденсатори і 
радіолампи... Згодом хло-

руйнування 
зав
ком -

исць вступив на загальника* 
уковиА. Можна сказати, що 
йому пощастило. Потрапив 
він до лабораторії багато« 
стабільних елементів і 
структур, якою керує кандн« 
дат технічних наук, доцент 
В. І. Решетпяк,

— Мені сподобалась в 
хлопцеві серйозність, — роз- 
повідає Володимир Івано« 
вич. — ще наполегливість, 
•— додає піп. — Молодшії 
хлопець. ГІо,му тільки 21 
рік. Зараз він на третьому 
курсі. Проте можна сміливо 
сказати, що користь від нї>о- 
го неабияка. Бо Юрко втке 
виконує інженерні роботи.

В лабораторії ведеться 
розробка магнітних підсилю* 
вачів нового типу. У порів
нянні з підсилювачами, які 
зараз використовуються у 
промисловості, нові мають у 
півтора-два рази кращі тех- 
іііко-екопомічні показники.

Вже зроблені зразки нових 
підсилювачів, які демоистру. 
пались на республіканській 
виставці передового досвіду. 
Підраховано, іцо коли їх 
запровадять у виробництво 
на Олександрійському елек. 
тромеха пічному заводі, то 
це дасть річний економ іч* 
ний ефект у розмірі 500 
тисяч карбованців. І завод, 
який зацікавлений у цих ро* 
ботах, допомагає лаборато
рії. У травні місяці на під
приємстві мають виготовити 
24 магнітні підсилювачі но- 
пого типу. Обсяг госпдого- 
вірної тематики, яку вико
нує загальнонауковий фа
культет за домовленістю з 
підприємствами Олександрії 
та інших міст республіки, 
складає 96 тисяч карбован
ців. Все це. звичайно, важ
ливо. Але не менш важли
вим є й тс. що за всіма ци
ми викладками і цифрами 
тече річка ще однієї долі, 
яка тільки-но починає тво
рити свою біографію, тору
вати свій життєвий шлях.

К. МИХАЛЬЧУК.
м. Олександрія.

столиці Відроджена 
з руїн

II .".МАЄ пішої столиці, яка б стільки дотешпла від гітлерівсь- 
и іііавалн. як Варшава.

.тгГрік. Одурений і покинутий своїми буржуазними правите- 
ляім. польський народ пробує чинити опір гітлерівським полчи
щі*. Особливо мужньо захищаються варшав'яни. У ' ‘
- снаряди і бомби.

!»І1 рік. Приречені на смерть в'язні варшавського 
Стають проти фашистських недолюдків. У відповідь 
сц.’фяди. мани.

ІІІ4 рік. На боротьбу з окупантами підіймається 
паїяіав'ян. що залишилися в місті. Повстання не підготовлене, 
йога час неузгодженні) з Діями наступаючої Радянської Армії. 
Гітлерівці завдають місту останнього удару. Коли радянські вій
ська (зо їх складу входила- й 1-а Армія Війська Польського) 17 
січе? 1945 року звільняють польську столицю, вони застають тут 
лиіїє руїни.

Було знищено майже все: 90 відсотків промислових підпри- 
смета. більше 85 відсотків житлових будинків, не залишилося іс
торичних пам'ятників лівобережної частини міста, зірвані мости 
і віадуки. Фашисти знищили дві третини населення Варшави. 
Польська столиця була відкинута па сто років назад. У ній лп- 
ізилося 162 тисячі жителів (186Ö року було 163 тисячі).

1 асе ж таки Варшава жила. Під час окупації вона була* цен
тром польського руху Опору. В глибокому підпіллі тут була 
сгяореяа Польська робітнича партія, функціонували ЦК цієї пар- 
"і- і командування організованої з її ініціативи військової ор- 
таїїіадії — Гвардії Людової. а потім — Армії Людопої.

...історія міста нараховує сім з лишком віків. Столичний 
Влригавя теж чималий: иге 1596 року сюди був перенесе

ний з Кракова центр держави. Відтоді місто на Віслі швидко 
Розвивається, зосереджує в собі не лише політичне життя, а й 
Кодмічне та культурне. Навіть з кінця XVIIі століття, коли 
Поамцз втратила незалежність. Варшава не прийшла до цілко- 
витого занепаду: вона набуває значення як центр націопальио- 
виіжмьиого і демократичного руху польського- народу,

У Царського уряду Росії був свій рахунок до Варшави, яка 
3 ІЇ15 року стала столицею автономного Королівства Польсько
го. що ввійшло до складу імперії- Ромаиових. 1830 року вар- 

робітники, ремісники і частина армії змусили царського 
го,'-‘<*іЯ5омапдук)чого тікати з Варшави. Повстанці оголосили 
-•'-’<й.иу І скинутим з польського престолу. Придушивши пов- 
!‘W. царський уряд збудував у північній частині лівобереж- 
’Варшави цитадель, в якій пізніше загинув не один поль- 
('с:ий патріот, революціонер і демократ...
„•Ф-тз половина XIX століття змінює обличчя Варшава. ГІере- 
из/кно шляхетське місто обростає пролетарськими околицями, 
^*1 потім дадуть поштовх багатьом революційним виступам. Ро- 

Варшави у 1905 році підтримали московське збройне 
і^-тання. і Травня того ж року тут відбулася могутня пролс- 
^ftosa демонстрація, організована Ф. Е. Дзержинським. в 
. 1918 на початку 1919 рр. у місті діяли Ради робітничих
'••'„■»ів. розігнані буржуазним урядом.
. Багатьох знаменитих композиторів, поетів, учених дала сві- 
‘:3: Варшава. Та не лише цим вона відома. Нинішня його Істо* 
£•’ — це історія столиці соціалістичної країни. Варшаву зна- 

Усі як місто, де відбуваються події світового значення, са- 
, . тУт Н травня 1955 року був підписаний Договір про дружбу. 
■''-Тс-бітиіщтво і взаємодопомогу соціалістичних держав па- 

■' ; Г' чат проти імперіалістичної агресії B|Q р ц р Ц КО

відповідь:
гетто пов- 
— бомби.

більшість

йГс іи»і«ка^И 
їольяттінський 
иЯівша4*
.^рацівник фабрики по- 
--580го обслуговування 
Іста Тольятті Стенай Іва-

Косарев виготовив 
’^•ппнльпиїї годинниковий 
^Шдекс, в якому понад 

т'іри тисячі деталей.

...Стрілки наближаються 
до дванадцятої і спалахує 
рубінова зірка, лунає бій 
Кремлівських курантів, зву
чить партійний гімн «Інтер
націонал».

Крім місцевого 
дининк показує 
веде відлік чисел 
років.

часу, го- 
поясний. 
МЧ'ЯМЯ і

Збирач усмішок
Три десяти саморобних 

книжок — така незвичайна

продукція інженера Воро
незького університету С. Б. 
Вігутова.

Основним джерелом для 
створення «веселих кни
жок» є вітчизняні і зару
біжні газети та журнали. 
Безглузді оголошення і 
реклами, кумедні вуличні 
сценки також поповнюють 
колекцію матеріалами міс
цевого походження.

(РАТАУ).

(Закінчення. Початок див. в га
зетах за 14, 16, 19 та 21 травня).

НЕБІ кружляв німецький бом- 
& бардувальник, з’являвся він 

над Цебриково завжди в один і 
той же час, неначе за розкладом. 
Нудний, надривний звук його мо
тора то наближався, то віддаляв
ся, іноді здавалося, що літак ле
тить над головою, і Озеров мимо
волі прислухався, чи не засвистить 
бомба, але літак пролітав далі, 
кружляв над іншими селами, іноді 
скидав бомбу, частіше — рейку 
або пусту пробиту бочку, яка леті
ла до землі з несамовитим вищан
ням. Серйозно цей літак ніхто не 
сприймав, з ним зжилися, як зжи
ваються з мозолем на нозі.. А ніч 
випала чарівна, трохи задушлива, 
але тиха, з червонуватою смугою 
та темною хмариною з боку нім
ців, з чистим зоряним небом над 
головою і дрімотним сільським 
спокоєм над усім світом..,

Жодної подібної ночі Озеров не 
пам’ятав у своєму житті, мабуть, 
здавалася вона йому такою тому, 
що на рахунку була кожна година 
і цей рахунок все зменшувався. 
Схвильований, у чеканні немину
чої зустрічі з Тонею, обов’язково
го освідчення, багатозначимих 
слів, щасливих поглядів, поцілун
ків, Озеров біг до санаторію, 
пробираючись крізь кущі, пере
стрибуючи канави...

В санаторії, крізь вікна, легенько за
вішані матами з очерету, пробивалися 
смужки світла: мабуть, танці ще не за
кінчились. Тоня. звичайно, була там, 
обов’язково там. І дійсно: тільки він 
притулився до вікна, як у прогалині 
між рамою і фіранкою, ніби в рамці, 
побачив її на стільці, із затиснутими 
між колін долонями, складеними човни
ком. скромну, соромливу, з опущеними 
очима, ніби їй передались на віддалі ті 
милі слова, ті ніжні почуття, з якими 
поспішав до неї Озеров. Він перебіг до 
іншого вікна і зрозумів, у чому справа: 
поряд з Тонею сидів молодий майор і 
щось шепотів їй на вухо. Від хвилю
вання Озеров ледве вікно не продавив. 
Заграли скрнпалі-молдавани. майор під
вівся. подав Тоні руку, обоє закруж
ляли у вальсі. Озеров побачив, який 
майор був гарний, стрункий, в повій 
портупеї, що обтягувала його 
талію і широкі груди, у 
міцно облягали його тонкі 
волосий, білолиций. Він 
спітнілого, запиленого, в 
літньому обмундируванні. 
колючками. І новенькі золоті погони з 
двома зірочками і артилерійською 
емблемою (він помацав — один погон 
був відірваний і звисав з плеча), но
венька. срібляста медаль (медаль була 
на місці), новенька нашивка за пора
нення. якими піп хотів похизуватися 
перед Тонею, відразу поблідли...

Вальсом закінчилися таниі. Ма
йор повіп Тоню до виходу. Озеров 
зайшов у тінь дерев: зараз вони 
пройдуть повз нього. Озеров чув, 
як майор розповідав про бульдо
га, який всюди слідував за ним на 
фронті і двічі рятував пораненого 
на полі бою. Чому майор розпові
дав про бульдога, було незрозумі
ло. Приголомшений, Озеров по
плівся услід за ними, ніби той 
самий покірний і розумний буль
дог, який, мабуть, зараз дрімав 
десь під тином...

шої лавки, а бульдог і жеребець —« 
слідом... Ну, сіли ви на лавку, він 
взяв твою руку, поклав на коліна, 
а сам все анекдоти розповідає, 
потім обійняв і поцілував.

— Неправда! — вигукнула То
ня, блідніючи з тремтячими губа
ми, хотіла ще щось сказати і не 
могла.

«— Що, неправда?
— Він не цілуваа мене.
— Звідки ти знаєш, що мені при

снилось?
Тоня, нарешті, взяла себе з руки 

і подивилася на Озерова, ніби на 
якесь диво.

— Невже ти бачив такий сон?
Озеров кивнув головою, відвер

таючи обличчя, боючись себе ви
дати.

— Дурний, поганий сон.
Вона повірила і тепер погляду- 

вала на Озерова здивовано, але 
він не став її переконувати в про
тилежному.

— Як там Віра?
— Пішла проводжати Віктор- 

чика.
— Куди?
— А ти хіба не знаєш? Він всту

пив на курси повітряних стрільців- 
радистів. Перейшов у авіацію.

— Все-таки змився з піхоти!..
’О КІНЦІ липня Озерову дали до- 
■® 7 відку на сірому аркуші паперу 

в тому, що «означений тов. Озе
ров перебував на лікуванні у вій
ськовій частині, польова 
03382 через наскрізне 
поранення м'яких тканин 
ньої третини правої гомілки і на-

пошта 
кульове 
серед-

жо.га ПЛЕВАКО

вузьку 
чоботях, що 
ноги, темно- 
уявнв себе, 
поношеному 
подряпаного

НА
ЗАХІД

спитала 
його 

біляві 
вік не бачи-

погони,

рОНИ зустрілися наступного дня 
в обідній час на дворищі сана

торію. Озеров повів Тоню в садок, 
прикидаючись веселим і спокій
ним, хоч на душі у нього кішки 
шкрябали. Тони нічого не підозрю
вала, притулилася спиною до ста
рої акації, а Озеров потягся вгору 
за гілкою.

— Ну, як з'їздилось?
вона, уважно розглядуючи 
голубі очі. чоло, хвилясті 
кучері, ніби вони 
лись. — О, лейтенантські 
медаль!

— Нормально, — сказав Озеров 
з удаваним спокоєм, зірвав гілку, 
повертів нею між пальців, потім 
затис листочок губами, оглянувся 
туди-сюди, даючи Тоні можливість 
краще себе роздивитись.

— Коли ти повернувся?
— Сьогодні... вранці.
— А я тебе чекала тільки завтра 

під вечір.
— Чекала?
— Дуже. Ти мені навіть при

снився.
— Он як? Дивно: і ти мені при

снилась.
— Правда? Ой, розкажи, як!
— Та все так же, на танцях... з 

майором, начищеним, напрасова
ним інтендантом. Чомусь з буль
догом і жеребцем, які стояли за 
вашими спинами, як слуги... Що 
тільки не приплететься! Ну, потан
цював він з тобою і пішов провод
жати до аптеки, до тієї самої на

скрізного кульовою поранення 
м’яких тканин лівої сідниці. Пора
нення зв’язано з перебуванням на 
фронті. Виписується в частину піс
ля виздоровлення...»

Озеров прочитав довідку, відчу
ваючи деяке зніяковіння при СЛОВІ 
«сідниця», ніби йому всадили кулю 
під час драп-маршу, тоді як одер
жав він її. дивлячись у дуло пісто
лета... І Озеров тут же пригадав 
все, що трапилося в той сліпучо- 
світлий квітневий день і знову, як 
тиждень тому в штабі полку, від
чув незручність і збентеження... А 
день видався по-літньому жарким, 
з голубим, безхмарним небом, які 
стояли тут весь час. поки він ліку
вався в шпиталі. Озеров швидко 
зібрався, попрощався з палатою і 
в дворі наштовхнувся на Тоню, що 
чекала на нього. Вона дуже пере
живала розлуку, зробилася лагід
ною, доброю, обіцяла писати, ви
проводила до машини, піднялася 
на вигір, звідки була видна дорога 
на Дністер, і довго махала рукою.

Обідав Озеров уже в рідній мі
нометній роті, але не на передовій, 
як чекав: дивізія вийшла в другий 
ешелон на відпочинок і перефор
мування, стояла в літніх таборах 
кілометрів за п’ять від 
Про ВІДПОЧИНОК говорили 
всього: в полки прибувала молодь 
із звільненої місцевості, і офіцери 
посилено займалися бойовою під
готовкою: рота в наступі, баталь
йон в наступі, полк в наступі,.,

І хоч про оборону теж не забу
вали. ходили ночами рити окопи і 
бліндажі на Кицканський плац
дарм, відбитий на правому березі 
Дністра ще весною, слово «на
ступ» згадувалося все частіше і 
частіше. А тут пройшли слухи про 
призначення командуючим 3-ім 
Українським фронтом генерала 
Толбухіна, того самого, що тільки- 
но прославився під час звільнення 
Криму. Генерал, що називається, 
«наступаючий», значить, дійсно 
не зимувати на Дністрі.
Авторський переклад з російської

В. ОЛЕКСЕНКА.

Дністра, 
менше

і



4 етор» „Молодий комунар“ 28 травнії 1970 року —
Володимир БАЗИЛЕВСЬКИ И

напеви^

«Людина ссьм... мене гнітуть слаботи» 
Так він казав, 1 на бліде чоло 
Лягала тінь всесвітньої скорботи, 
Немов доранній присмерк на зело. 
Сніги Вілюя, біле кладовище, 
Безмежна його дика глушина, 
Лютує скинень, ніби пугач свище 
Юга біля тюремного вікна. 
Чн ж вихлюпнути виболілу повінь? 
Слова, слова, фата моргана, дим, 
1 прнгаса очей жертовний пломінь 
Над аркушем паперу потайним. 
Та прозирне сумління гнівним оком, 
Не руш його, адже не твар, не раб, 
І зводиться на повен зріст нівроку 
З пером в руках непогамовний Граб. 
І зблиснуть очі, чисті, як озерця, 
Душа запрагне в дальнє голубе,

Ізійшлн мовчазні сніги 
Непомітним для она кроком, 
Кожен вибалок навкруги 
Набубнявів їх чистим соком. 
Завагітнів надійно степ 
Різнотрав’я палкою ватрою, 
Демонструють гучний вертеп 
Горобці, гомінк} аматори. 
Голуби стартув'али з стріх, 
Набирають за колом коло, 
А обабіч німих доріг, 
У затаєній вірі поле. 
ЗолотаЬа, тремка ясінь, 
Та озимої чисті хори, 
Наслухають із кузні «дзінь» 
Обережники-осокорн.
І на струнах білявих хат 
Грає вітер в ясній знемозі, 
Ну, а півень — грудастий фат, 
Як султан у вельможній позі

Плакав Іуда, плакав, 
Настирно очиці тер, 
За гріх за тяжкий розплата 
Судилась йому тепер. 
Вітер на власній кобзі 
Мелодії брав прості, 
А він по підлозі повзав 
1 слізно благав — простіть.

Простіть мене, добрі ЛЮДІ!, 
За діло моє тяжке, — 
1 бив себе ТОСКНО В ТРУДИ, 
Зібгавши масний кашкет. 
Але скам’яніла мова, 
Напружений зал закляк, 
Як знявся з хреста раптово, 
Розіп’ятий ним земляк.

Ти розпинав, Іудо, — 
На рани свої вказав, 
І тихо почули люди 
Іудине: «Розпинав...» 
І зиркали люди люто, 
І стискували дядьки

кишенях, немов у люках, 
Пудовії кулаки,

Грабовський
«Людина єсьм... жага любові в серці» 
Так скаже він, приборкавши себе. 
Мережачи рядочками уклінно 
Записничок під ревище вітрів. 
Він проліски пошле на Україну, 
Заблуцані на цвинтарі снігів. 
І проясніють побратимів лиця, 
Відважаться забиті на борню, 
Не погасив бо й у недолі лицар 
Жаринку від лицарського вогню. 
Роздмухають її зухеалі й гожі 
Під глас його — єднайтеся, брати, 
А він із домовини їм помойке, 
Із лютої своєї самоти.
А нам, либонь, не розгадать. 
Яка снага на прю його вела: 
Була ж душа, мов квітка в чоловіка, 
Тендітна така, лагідна була.

Заповітне
Позирав зухвало так. 
На «штурни зіпершись гордо, 
Нумо, півню, сільський співак, 
Спробуй, вцхлюпни пісню з горла. 
Скоро, скоро в’язкі стежки 
На вузьких вулицях підмісяться, 
Й тихо вигулькне з-над ріки 
Помаранчеве око місяця. 
1 проллє просвітлілу цвіть 
На птаціині лункі дуети, 
Нумо, серце, давай дзвеніть, 
набирати снаги для злету. 
Під немислимі ці дива 
Напнемо паруси напровесні, 
Щоб ( наші трудні слова 
Проросли, як зухвалі проліски. 
Скільки ерева навкруги. 
Що лаштуймо сакви в дорогу, 
Ізійшлн мовчазйі сніги. 
Починаю життя з прологу.

Балада про зраду
І вужчало смерті коло. 
Як небо у передгрозь, 
Хиталися гнівно чола.
У паморозі волось.
Але — зачекай, громадо, — 
Правицю земляк підняв, 
І кинув, немов гранату, 
В набухлий від люті зал: 
— Не треба, ідіть по хатах, 
1 сумнів хай вас не ссе, 
Найтяжча йому покара —> 
Забути його 1 все.
Судачили аж до присмерку 
Приглушені селюки,
Сміялися з того присуду
1 діти, 1 старики. 
А десь опівночі зашпори 
Іуду взяли на спит, 
Вів рвучко накинув зашморга, 
Поклавшись на власний сприт. 
На цьому й кінець оказії, 
Що трапилась по війні 
Не в Африці, 1 не о Азії, 
А в батьківській стороні.

Молода струнконіжка
Молода струнконіжка 
Понад ставом ішла, 
Яснооку усмішку 
Ніби орден несла. 
Як ішла понад ставом, 
Ніжний ряст підняла, 
Біля явора стала 
І плечем повела. 
Зелен прутик ламала, 
Прихилившись бочком, 
Щось своє загадала 
На землі каблучком, 
НУ. а що загадала, 
Тс, мабуть, не збулось, 
В оксамит зав’язала 
Чорну зливу волось, 
1 гойдалася станом, 
Як в’юнка течія,

І стояла над ставом 
Нічия, нічия.
І ступив я зухвало 
Уперед тільки крок, 
Але пам’ять недбало 
Враз натнела курок. 
І раптово повстала 
Тридцять третя весна, 
І иезрушно постала 
Поміж нас — далина. 
...Молода струнконіжка 
Понад ставом пішла. 
Яснооку усмішку 
Між копил понесла. 
Понесла, мов горішка, 
Та н на долю чиюсь, 
Від тієї усмішки 
Я й донині свічусь,

м. Кіровоград, вуп. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор

ту — 2*45-35, решти відділів — 2-45-36.

БК 02322. Індекс 61197.

КИЇВ. (РАТАУ). Найбільш грандіозною подією передо.’іімпій- 
ського 1971 року буде V Спартакіада народів СРСР, подих якої 
вже відчувається всюди.

Мільйони фізкультурників республіки візьмуть участь у зма
ганнях V Спартакіади Української РСР, яка пройде влітку на
ступного року. Підготовці | проведенню цього спортивного свята 
було присвячене засідання організаційного комітету Спартакіади, 
яке відбулось під головуванням першого заступника Голови Ра
ди Ліїністрів УРСР В. ІО. Семичастного.

З інформацією про роботу, виконану спортивними організація
ми республіки в цьому напрямі, виступив голова Комітету по 
фізичній культурі і спорту при Раді Міністрів УРСР В. В. Кулик.

На засіданні оргкомітету було затверджено склад головної суд
дівської' колегії, емблему Спартакіади, її медаль і значок.

ПРОЗВУЧИТЬ
МАРНІ

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

Видавництво «советский художник» ви
пустило з друку книгу одного із старій

шин радянського образотворчого мистецтва 
А. М. Ніоренберга «Спогади, зустрічі, думки 
про мистецтво». Тепла 1 поетична розповідь 
вісімдесятирічного художника тим більш ціка- 

. ва. що автор її народився в Кіровограді і де
який час працював тут, очолюючи місцеву 
художню майстерню та редагуючи газету 
«Червоне село».

Людина цікавої біографії, в рамках якої і 
йде оповідь у книзі. А.- М. Нюренберг у свій 
час був першим комісаром мистецтва в рево
люційній Одесі, викладачем курсу зарубіжно
го мистецтва Вищих державних художньо- 
технічних майстерень, одним з перших худож- 
ників-рецензентів «Правды». В 1927 році за ре
комендацією А. В. Луначарського А. Июрен- 
берг їде до Парижа для 
вивчення сучасного мистець
кого жнтгя Європи. Чис
ленні зустрічі з митцями, 
безпосередня участь у роз
витку соціалістичного мис
тецтва дали автору багатий 
матеріал для Написания кни
ги спогадів. »Мемуари Нюрен- 
берга діляться на три час
тини.

Перша з них «Спогади» переносить читача в 
Одесу напередодні святкування 1 Травня 1919 
року і далі веде його нелегкими шляхами роз
терзаної денікінцямн, але нескореної Украї
ни, до рідного Єлисаветграда. Читач знайо
миться з долею художника, який відразу і 
без вагань прийняв Радянську владу.

«Використати все хороше і талановите

повнити образ поета новими штрихами, пока
зати його як людину цілеспрямовану, безмеж
но віддану справі народу.

«...Я спізнився на цілі дві години. Знав, що 
Маяковськнй мені цього не пробачить.

— Трохи спізнився... — сказав Я підкресле
но м’яко, кладучії на його стіл плакати. — Пе. 
гаразд... Усвідомлюю.,.

Маяковськнй похмуро мовчав.
— Я погано себе почуваю, — марно нама

гався я пом’якшити його гнів, ■ 
хворий...

Нарешті Маяковськнй заговорив:
— Вам, Нюренберг, звичайно, дозволяється 

хворіти. Ви могли варіть померти, — це ваша 
особиста спрайа. Але плакати повинні бути 
тут о десятій годині ранку. — Глянувши па 
мене, він посміхнувся і напівпошепки додав:

«Використати все хороше і талановите в 
буржуазних музеях, всі багатовічні знання і, 
відкинувши все чуже нам, залишити для за
роджуваного народного мистецтва лише те, 
що може знадобитися для нового життя і 
пової краси, яскраве полум’я якої вже займа
ється, — ось перше завдання художника; дру
ге — створити нового глядача-робітннка, що 
має прийти на зміну глядачеві-буржуа, що 
зник». Так уявляв свій мистецький обов’язок 
паш земляк у 1919 році, коли писав каталог 
до першої народної виставки в Одесі.
Г] ІСЛЯ звільнення Єлисаветграда від дені- 

’ кінців А. Нюренберг разом з іншими ху
дожниками налагоджує роботу художніх май
стерень у місті. Продукція майстерень, порт
рети І плакати, конче необхідна молодій Ра
дянській республіці, надходила до робітни
ків і червоноармійців. З великим інтересом 
слідкує читач за народженням газети «Чер
воне село», дізнається про її перших праців
ників. V

Закінчуються «Спогади» 1922 роком, коли ав
тора запросили викладати у Москві. Тут, 
вперше па сторінках цієї книги, читач зустрі
неться з Володимиром Маяковськнй.

З поетом революції доля звела Ніоренберга 
у «Вікнах РОСТА». Тому спогади про нього 
багато в чому пов'язані саме з цим періо
дом. Розділ про Маяковського — один з кращих 
у другій частині книги. Автору поталанило до-

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СУБОТА, 23 ТРАВНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА, 9.00 - Гім
настика для всіх. (ЛІ). 9.30 — 
Новини. (ЛІ). 9.45 — «Здо*
ров’я». (М). 10.15 — Концерт. 
(Лі). 11.00 — Наша афіша. (К). 
11.05 — Майстер машинного 
доїння. (Харків). 11.15 — Скар
би народу. Тележурнал. 
(Львів). 12.00 — «Поміркуємо 
разом». «Нова квартира». (Лі). 
12.30 — Художній фільм «Мак- 
симка». (К). 13.45 — Кольоро- 

телебачення. Для дітей,

•МОЛОДОЙ КОММУНАР» — орган Кнровоірвдсгого 
обкома ЛКСМУ, г, Кировоград.

Друкарня їм, Г, М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2,

Зам, № 2559. Тираж 62 000,

— Гаразд, Нюренберг, на перший раз про- , 
щаю...» ,,
СЛІД відзначити й те, що спогади Нюрен- 

берга висвітлюють погляди Маяковського 
на образотворче мистецтво, іцо не може не 
зацікавити читача.

В своїй книзі автор розповідає про зустрічі 
з Е. Багрпцьким у полум'яній Одесі, з І. Ба- ; 
белем, тепло згадує свого вчителя одеського ! 
художника К. Констанді, Кіровотрадцям буде 
ціказо прочитати сторінки, де згадується наш 
земляк, художник Олександр Осмьоркін. Девіз 
Осмьоркіиа. — «можна жити три дні без хлі
ба, але жодного дня без мистецтва», — прохо
дить через усе його життя. Художник і вмер ! 
з пензлем в руці...

І, нарешті, «Думки про мистецтво». Власне, ; 
погляди А. Ніоренберга на мистецтво вима
льовуються протягом усієї книги. Адже, зга
дуючи про художників, автор, разом з тим, 
дає чітку оцінку їхній творчості. В третій час
тині особливу увагу привертають «Листи з Па. 
рижа» за 1927 рік, де він оцінює західне мис- ' 
тецтво з першоджерел, висловлює ряд ціка- 
вих і своєрідних думок, що не втратили енд^ І 
єї вагомості й донині.

Книга А. Ніоренберга розкриває багато ці- . 
кавих сторінок, пов'язаних з вітчизняним мис- > 
тецтвом. її ілюстровано репродукціями З ТВО- І 
рів самого автора. Читач має можливість ба- | 
чити автора і як художника, хоч сам Нюреп- ; 
берг і не розповідає про власні роботи.

Спогади А. М, Ніоренберга написані лоро- | 
шою мовою, з теплим гумором.

Б. КУМАНСЬКИЙ.

«Веселі хвилинки», (Лі). 14.30
— Тсленародний університет.
(Лі). 15.55 — Грають юні музи
канти. (К). 16.25 — На мери
діанах України. (К). 17.05 —
«Рік 1936-й». Телефільм. (Лі). 
18.00 — Естрадний концерт. 
(К). 18.30 Теленарис. (К). 
18.45 — «Пісні Перемоги». (Лі). 
20.20 — Виступ політичного 
оглядача Всесоюзного радіо 
В. Шрагіиа. (М). 20.45 —
«Ад’ютант його величності». 
Телефільм. 4 серія. (Лі). 22.00
— Кольорове телебачення. 
«Весняна прогулянка». Кон
церт, (Лі). 22.30 — Чемпіонат 
світу з баскетбола. (Югосла
вія). 24.00 — Новини. (Лі).

НЕДІЛЯ. 24 ТРАВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 12.00 — Для 
школярів. «Роби з памп, роби 
як ми, роби краще нас». 
(НДР). 13.00 — Наша афіша. 
(К). 13.05 — «Летять ніби чай
ки». (Донецьк). 13.50 — Ліульт- 
фільм «Кіт у чоботях». (К).
14.10 — «Підпільний фронт». 
5 серія, (К). 14.40 — Камертон 
доброго настрою. (Херсон).
15.10 — Для воїнів Радянської
Армії. (Лі). 15.40 — Програма 
Українського тслеба ч е п н я. 
,16.20 — Назустріч виборам. 
(К). 16.40 — Кольорове теле
бачення. «Невловимі месни
ки». (Лі). 18.00 — Новини. (Лі). 
18.05 — «Алло, ми шукаємо та
ланти». (Лі). 19.20 — Клуб кі- 
номандрівників. (Лі). 20.10 —•
Сім днів. (Лі). 20.50 — Кольо
рове телебачення. «Мелодії 
дружби», (Лі). 21.15 — «Лд’ю- 
тапт його величності». Теле
фільм. 5 серія. (М). 22.30 —
Чемпіонат світу з баскетбола, 
(Югославія).

ПОНЕДІЛОК, 25 ТРАВНЯ, 
ПЕРША ПРОГРАМА, 17.05 — 
Новіти, (Лі). 17.15 — Тележур
нал. (К). 17.30 — «Від понеділ
ка до неділі». (К). 17.40 — Тс
левісті. (К). 18.00 — Програма 
передач. (К). 18.05 — Для
старшокласників. «Комсомоль
ська юність моя». (Лі). 18.25 — 
Кольорове телебачення. Ху
дожній фільм «Дім Рікорді», 
(Лі). 20.30 — Програма «Час», 
(Лі). 21.00 — «Література і су
часність». (К). 22.00 — Оголо
шення. (Кіровоград). 22.05 *• 
Кіножурнал та художній фільм 
•Жаркий липень», (Кірово
град).

ДРУГА ПРОГРАМА. 22.00 
Авторський концерт компози
тора О. Білаша. (К). 23.00 —• 
Тслевісті. (К).

ВІВТОРОК, 26 ТРАВНЯ, 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.55 — 
Відкриття XVI з’їзду ВЛКСМ, 
Трансляція з Кремлівського 
Палацу з’їздів. (М). И-Зр-Ж"’ 
Кіножурнал та художній філЗї- 
«Лабіринт серця». (Кірово
град). 16.30 — «День майбут
нього солдата». (Львів). 17.15 
- Телсвісті. (К). 17.30 - Ле
нінський університет мільйонів. 
(М). 18.30 — Інформаційна
програма. (М). 19.00 — Кон
церт для делегатів XVI з’їзду 
ВЛКСМ. Трансляція з Крем
лівського Палацу з’їздів. В 
перерві — інформаційна про
грама «День за днем». (Кіро
воград). По закінченні — ху
дожній фільм «Колеги». (ЛІ).

СЕРЕДА, 27 ТРАВНЯ. ПЕР- 
ША ПРОГРАМА. 11.00 - Тслс- 
вісті. (К). 11.10 — Кіножурнал 
та художній фільм «Лиси 
Аляски», (Кіровоград). 17.10 —» 
До Дня прикордонника. «Па 
Енській заставі». (Одеса).
17.10 — Телсвісті. (К). 18.00 — 
Наша програма. (Кіровоград), 
18.05 — Кіножурнал та худож
ній фільм «Лисії Аляски», (Кі
ровоград). 19.55 — «Від вибо
рів до виборів». (Кіровоград).
20.10 — Телефільм, (Кірово
град). 20.30 — Програма «Час»$ 
(М). 21.00 — Назустріч вибо
рам. (К). 22.05 — Українські 
кольорове телебачення. Кон-. 
церт. (К). 22,35 — Передача $ 
Москви. (М). 23.00 — Чемпіо
нат СРСР з гімнастики, 
(Мінськ). 23.55 — Телсвісті. (К),

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.35 -* 
«Твій товариш». (Одеса), 18.150 
“• Програма передач. (((,- 
18.55 — «Імення горде — тру
дівник». (Дніпропетровськ). 
10.20 — Телсгачок. (К). 19.40 >4 
«Читаючи ваші листи». (К).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ. |
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