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КРАЙ ТРУДОВИХ ЗВИТЯГ
ця розповідь — ПРО ДІЛА сьогоднішніх комсомольців 
ВІЛЬШАНСЬКОГО РАЙОНУ ТА ЇХ ПОПЕРЕДНИКІВ (Див. 2-у стор.).

Коли за пультом управління стоїть диспетчер 
Валерій Кравчук, на Червонохутірській гідроелек
тростанції кожен упевнений: буде порядок.

УЛЬЯНОВСЬК. Вічний 
вогонь слави запалено на 
березі Волги на честь бійців 
24-ї Сімбірської Залізної 
дивізії. Цей урочистий акт 
став початком великого свя
та з нагоди 50-річчя визво
лення Сімбірська від біло
гвардійців.

Факел з вогнем доставле
но на бронетранспортері в 
супроводі ескорту мотоцик
лістів з міста Сенгілея, де 
народилась легендарна За
лізна дивізія.

На урочисту церемонію 
прибула делегація трудя
щих Вірменії, чий славний 
син — полково д с ц ь Г а я 
Дмитрович Гай був коман
диром 24-ї дивізії.

Урочистим маршем прохо
дять біля братської могили 
ветерани 24-ї дивізії, а та
кож їхні внуки — воїни 
Ульяновського гарнізону.

Після мітингу відбулись 
урочисті збори, присвячені 
50-річчю визволення Сімбір
ська від білогвардійців-
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Постанова президії ВЦРПС
Президія ВЦРПС прийняла постанову «Про участь 

профспілок у підготовці до 100-річчя з дня народжен
ня Володимира Ілліча Леніна».

Президія ВЦРПС палко схвалила Постанову ЦК 
КПРС «Про підготовку до 100-річчя з дня народжен
ня Володимира Ілліча Леніна» і прийняла її • до 
неухильного виконання. Центральним комітетам, рес
публіканським, крайовим, обласним радам і коміте
там профспілок, всім первинним профспілковим орга
нізаціям доручено взяти активну участь у підготовці 
до 100-річчя з дня народження В. І. Леніна, вироби
ти конкретні заходи в зв’язку з ювілеєм.

Президія ВЦРПС від імені робітників і службов
ців, усіх трудящих Радянського Союзу запевнила 
Центральний Комітет КПРС у тому, що радянські 
профспілки докладуть усіх сил, щоб відзначити зна
менну дату — 100-річчя з дня народження В. І. Ле
ніна новими успіхами в боротьбі за перетворення в 
життя великих планів комуністичного будівництва, 
накреслених Програмою КПРС, рішеннями ХХІІІ 
з’їзду Комуністичної партії.

Трактористка колгоспу імені Димитрова Віра 
Паскаль,

Фото В. Ковпака та М. Смоглієнка.

«Чсрвємі 
ІЙГИХІІ»

Люблю працювати вран
ці. Ведеш поїзд, а навстріч 
вітер. Холодний, свіжий. 
Глянеш назад — вагони цо
котять. А в них вугілля, 
їдеш і міркуєш: скільки- 
то сьогодні понад завдання 
його доставив, чи виконаєш 
взяті зобов’язання.

РАПОРТУЮТЬ ОЛЕКСАНДРІЙЦІ

На початку серпня пла
новики порадували хоро
шою звісткою: за сім міся
ців ювілейного комсомоль
ського року мій екіпаж пе- 

■ ревіз не 300 тисяч кубічних 
метрів гірничої маси, як 
планувалось, а 340. А це 
більше, ніж треба за вісім 
місяців.

З випередженням графіка 
працював екіпаж і в серп
ні. Тож річне завдання ви
конаємо, як і зобов’язува
лись, до 25 жовтня.

М. УСТЕНКО, 
машиніст електровоза 
Бандурівського вугле
розрізу.

На Олександрі й с ь к і н 
швейній фабриці кілька мо
лодіжних колективів. Од
ним керує майстер Валенти
на Барило. Дівчата вироб
ляють високоякісну продук
цію. Дбають вони і про 
економію матеріалів, елек
троенергії. З початку року 

вже заощадили 3100 кіло- 
ватгодин електроенергії. її 
достатньо для роботи зміни 
протягом одного місяця.

Такни вклад наших швей 
в комсомольську копилку 
на честь 50-річчя ВЛКСМ.

С. БІЛА, 
групкомсорг зміни»

Г* ЕРЕД численних свят радян- 
ського народу с й єдині, 

неповторні свята. До таких від
носиться і 50-річчя ВЛКСМ, 
І чим менше часу залишається 
до цього дня, тим завзятіше 
трудиться наша молодь. Кожен 
юнак і дівчина прагне зустріти 
ювілей Ленінського комсомолу 
о згуртованості, звитяжною 
працею. Про всі їх досягнення, 
здобутки та плани на майбуття 
і йтиме мова на звітно-вибор
них зборах, які невдовзі мають 

комсомольським
(СПЖІРЕТГАІР ЗВІТНО-ВИБОРНІ ЗБОРИ — 

СТАРТ ДО МАЙБУТНІХ ЗВИТЯГ

розпочатися в первинних ком
сомольських організаціях. Про 
це й хотілося висловити деякі 
думки.

В підготовці та проведенні 
звітно-виборних зборів, як і в 
кожній хорошій справі, необ
хідна творчість, видумка. Хо
рошою традицією вже стало, 
коли перед їх відкриттям ком
сомольці колгоспу, підприєм
ства чи установи разом з за
прошеними ветеранами Спілки 
та партії кладуть біля пам'ятни
ків вінки, квіти, поминають хви
линою мовчання загиблих...

«Прожектористи» заздалегідь 
організовують кілька рейдів, 
потім вивішують у коридорах, 
фойє спеціальні плакати, вітри

ни. Учасники гуртків художньої 
самодіяльності дають хороші 
концерти.

Я веду до того, що до збо
рів повинні готуватись і звіту
вати не лише секретарі пер
винних організацій, а всі ком
сомольці. Тільки так ці невели
кі форуми пройдуть піднесено, 
матимуть віддачу.

Думаю, що для юнаків та 
дівчат, яким будуть вручені на 
звітно-виборних зборах комсо
мольські квитки або яких прий

муть їх до Спілки, ці перші для 
них в житті комсомольські 
збори залишаться надовго в 
пам'яті.

Це не стандарт. Ще раз під
креслюю: тут теж необхідна 
творча думка. Минулого року 
на Перегонівському цукроком- 
бінаті на зборах було проведе
но урочисті проводи з комсо
молу. А кращі комсомольці 
отримали рекомендації до 
вступу в члени КПРС і пере
дали комсомольську еста
фету новоприйнятим до Ленін
ської Спілки.

Активними повинні бути висту
паючі. Адже кожен юнак І дівчи
на трудилися, брали конкретні 
завдання на честь 50-річчя ВЛКСМ. 
Ось тепер і е нагода відрапорту

вати про свої трудові досягнення. 
Водночас поділитися планами на 
майбутнє, назвати Існуючі недолі
ки в організації, господарстві. 
Тільки така ділова розмова свід
читиме про силу та згуртованість 
того чи іншого осередку.

А трапляється ж і таке. Про
читає доповідь секретар, а о 
її обговоренні бере участь лиш 
керівництво: директор, голова 
колгоспу, бригадир, керуючий, 
інженер... Вони об’єктивно на
зивають недоліки, а про те, 
яка роль комсомолу в ліквіда
ції тієї чи іншої прогалини в 

господарстві — ні слова.
Минулого роьу, наприклад, на 

високому рівні пройшли звітно- 
виборні збори в первинних комсо
мольських організаціях Новоукра- 
їнського, Голова пінського та Улья
новського районів. На них висту
пали юнаки та дівчата, спеціаліс
ти, керівники, представники райко
мів. Велика увага приділялась ви
хованню молоді в праці, вихован
ню в комсомольсько-молодіжних 
колективах. 1, як правило, нині 
тут на всіх ділянках виробництва, 
де трудяться юнаки та дівчата, 
відчутна дисципліна, висока про
дуктивність праці.

Кілька слів про секретарів 
первинних організацій. Бажано, 
щоб ними були молоді кому
ністи. Чому? Насамперед тому, 
що це недавні комсомольці. 
Еони пройшли, як кажуть, це 

життя від букваря до вищої 
математики. Завжди зрозумі
ють потреби юнаків та дівчат, 
знають турботи керівництва 
та партійної організації госпо
дарства, а тому зуміють повес
ти за собою молодь. Безпереч
но, підбирати людину потрібно 
авторитетну, з організаторсь
кими здібностями. Добре, щоб 
це був агроном, інженер, еко
номіст чи інший спеціаліст.

І не правильно, коли на окре
мих підприємствах, в колгоспах 
та установах насамперед див
ляться, щоб майбутній секре
тар якомога менше був зайня
тий на виробництві. Тому тра
пляються випадки, що вожака
ми молоді іноді обирають по
жежників, рахівників тощо. Я 
не проти їх, як людей. Але ж 
вони часто майже відірвані від 
життя колективу. І не вони в 
цьому винні. Просто у них така 
специфіка роботи. Де вже їм 
знати про повсякденні турботи 
молоді.

У Новомиргородському та 
Устинівському районах секре
тарями не працює і сьогодні не 
рекомендується жоден спеціа
ліст з вищою освітою. Не про
ведена належна робота о цьо
му і в Олександрівському, 
Компаніївському, Маловисків- 
ському, Новгородківському, 
Онуфріївському, Вільшаусько- 
му та Петрівському районах, 
Олександрійському, Знам'ян- 
ському га Кремгесівському 
міськкомах. 1 це тоді, коли в 
області є понад 1500 молодих 
спеціалістів промисловості та 

понад 900 спеціалістів сільсь
кого господарства.

Не вірно її тс, що звільненому в 
колгоспі інструктору по спорту 
правління дає ще Ч—І додаткових 
навантажень, а ця людина ще й 

секретар комсомольської організа
ції. Звісно, яка може бути н тако
му випадку віддача?

Отже, подумати є над чим. 
В комсомольських групах збо
ри вже почались. На черзі пер
винні організації. Потрібна ре
тельна підготовка. Працівники 
Гайворонського району, на
приклад, цими днями органі
зували семінар секретарів пер
винних організацій. На ньому 
йшла ділова розмова про про
ведення ювілейних звітів.

В Голованівському районі на
мічені графіки проведення 
зборів у організаціях. Вони на
віть затверджені на бюро рай
кому партії. Члени бюро і чле
ни районного комітету партії 
побувають на звітно-виборних 
зборах. Такі заходи варті пох
вали.

У підготовці до звітно-вибор
них зборів треба остаточно за
вершити звірку членів ВЛКСМ. 
Самі збори провести так, щоб 
трудове піднесення, яке відчу
валося на протязі ювілейного 
року, не стихло, а ще більше 
запалало в перші місяці наступ
ного п’ятдесятиріччя, в дні під
готовки до 100-річчя з дня на
родження В. І. Леніна. Нехай 
звітно-виборні збори стануть 
стартом молоді до майбутніх 
трудових звитяг.

М. ГАЙДАМАКА, 
другий секретар обкому 
ЛКСМУ.
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Степ затканий рідким туманом. 

Я разом з кількома ватажками 
молоді попрямував у село Калма- 
зове. Тут мали закладати район
ний піонерський табір. Коли при
були на місце, легкий вітерець вже 
розвіяв туман. Перед нами про- 
стяглась мальовнича панорама;

— Можливо, комсомольського 
будову оголосимо?

Приємно слухати таку розмову. Ба
чу: всі дивляться на мене, чекають 
моєї думки.

— Давайте про це на засіданні бюро 
райкому поговоримо, — кажу.

Погодились.
Будова стала комсомольською. 

Майже з усіх організацій сюди 
приїздили на недільники юнаки та 
дівчата. Траншеї для фундаменту 
викопали, каміння та піску наво
зили. Всі найтяжчі роботи брали 
на себе.

Особливо старалась молодь з 
колгоспу «Перемога». По 20—25 
чоловік враз приходило сюди ра
зом з секретарем комсомольської 
організації Миколою Малюком. 
Ііе відставав зі своїми хлопцями

V

ЗРОБИВ
і Василь Довганснко з артілі іме
ні Леніна. Всі старалися. Зараз 
будівництво табору закінчується. 
До 50-річчя ВЛКСМ він буде 
здании в експлуатацію.

Взагалі, в перед’ювілейному зма
ганні досягнуто багато. Організу
вали, наприклад, недільник па бу
дівництві бруківки. Там комсо
мольці заробили 300 карбованців, 
які пішли у фонд допомоги ге
роїчному В’єтнаму.

Пляж на Синюсі впорядкували. Піс
ку туди навозили. Багато сіл змінили 
свій зовнішній вигляд. Так, наприклад, 
в артілі імені XXI з’їзду К.ГІРС мо
лодь взяла участь у реконструкції цен
тральної вулиці села Стапковатого. 
Розрівняли її, тротуари проклали, впо
рядкували колонки водопроводу, де
рева посадили. 1 все це в неробочий 
час, па недільниках.

Помітні трудові дарунки. Кра
щий молодий комбайнер району з 
артілі імені Леніна Георгій Чвор- 
ков під час жнив скосив 255 гек
тарів хліба, намолотивши 4883 
центнери зерна. Майже стільки 
встиг Сергій Дегтяренко з колгос
пу імені Ватутіпа.

РІЗЬ ВІТТЯ дерев тихого саду пробивалося місячне про- 
міііня, розливаючись озерцями на землі. Віра Паскаль взя

ла гармошку і присіла на лапці під присадкуватою вишнею. 
Поряд — п’ятирічний Вітя. Він любигь слухати мамину гру. 
Нетерпляче вичікував і нині.

1 ось розтягнулись міхи. Над селом полинула мелодія «Че
ремшини». Віра виконала ще кілька творів, а потім заспівала: 

На побывку едет молодой моряк,
Грудь его в медалях, ленты в якорях...

— Мамо, мамо, поглянь.
Не чула малого. Вся в музиці. Аж глядь, біля двору круж

ляють кілька пар. Веселий гомін. З н губ теж вирвалась ску
пувата посмішка.

— Казав асе тобі, — не вгамовувався Вітя, — навіть голови не 
підвела.

То юнаки та дівчата зібрались до клубу. Мимохідь зупини
лись: чом не станцювати під хорошу музику? Невдовзі гар
мошка замовкла. Двір без музики спорожнів, наче ставок, з 
якого випустили воду.

Підвелась і Віра. На якусь мить зупинилася, дивлячись на 
яскраві, мов троянди, зорі, що падали в її смолянисті коси, 
д НА СВІТАННІ вона вже мчала мотоциклом до тракторної 

■“ бригади. З’їжджалнся й інші механізатори.
Віра виключила мотор.
— Комбайн випробували?
— Працює, як першокласний годинник,
То відповів Іван Недєлков. Це йому довірили підготувати 

кукурудзозбиральний аірегат. Постарався, А ланкова

„ГАРМОШКОЮ 
МОТОР ЗАПУСКАЮ
Паскаль вже Цікавиться, що встигли трактористи Іван Бонда
ренко та Микола ііікітін.

— Осі. тільки Івану повістка з військкомату прийшла, — тур
бується .Микола. — Ліабуть, не встигнемо разом дожнивуватн.

— Якось упораємось. Служити теж треба.
Дізнавшись про все, завел і свою «Бєларусь». Вирушила в 

степ. Отримала наряд на культивацію пару...
Степ. В його величі завжди відчуваєш щось близьке, рідне. 

Особливо влітку. Гайне вітерець пшеничними колосками, і ни
ва бринить, немов хтось злегка торкнувся струн. Любить Віра 
оту степову музику і не наслухається її. Бо ж сама є часткою 
цього ансамблю, обробляє той степ, настроює на врожайну но
ту, як складний інструмент для сцени. А тепер ще й механі
зовану ланку очолила.

1 ще спогади. Гри роки минуло, а й досі пам’ятає, як розгуби
лась у перші дні самостійної роботи. Замовк мотор — 
йому свічку. А тут ще дітг.ора до лісосмуги за 
прийшла. Якийсь білявий, карапуз бризнув:

— Тітко, іскра до лугу побігла...
Хотіла вуха наскубти. Втік.
Нині вже призвичаїлась, освоїлась. Сама ремонтує 

друзям допомагає, коли треба. А на початку 
тракторній бригаді про комсомольсько-молодіжні

Дві такі мали створити. Одну довірили Івану Доброву.\
— А другу мені дайте, — попросила Віра.

. Задовольнили прохання. Хлопців хороших підібрали. ТІ,

машину і 
цьою року в 

механізовані 
ланки мову завели. Вирішили почин олександрійців підтримати. 
Дві такі мали створити. Одну довірили Івану Доброву. ч

— А другу мені дайте, — попросила Віра.
. Задовольнили прохання. Хлопців хороших підібрали. ТІ, зі
бравшись, вирішили на кожному з 115 іектарів по 50 центнерів 
зерна кукурудзи изяти. Цими днями починається збирання ка
чанистої. Молоді хлібороби викопали пзяті зобов’язання.
ВдГ- ЗАВЖДИ було легко. Особливо навесні. Ось-ось мали 

виїжджати в поле, а в тракторній лише одна кукурудзяна 
сівалка. І ту віддали Івану Доброву.

— А як же ми? — зайшла Віра до головного агронома кол
госпу Ф. Т. Бобова.

— Нову скоро одержимо.
— Коли ж то воно буде.
В її великих тернових очах смутком закручувалися сльози.
— Кажу тобі, агрегат отримаєш вчасно.
Але то були лише слова. Довелось самій і в партійну орга

нізацію звертатись, 1 навіть у райком дзвонити. Допомогло. 
Сівбу розпочали без запізнення.

Доводилось і за мінеральні добрива сперечатись. Стежила, 
щоб не обділили. Про якість робіт самі дбали. 1 мсти досяглії.

... Зустрівся я з Вірою Паскаль в степу. Якраз пар культиву
вала. Невисока, легка, як біте вітрило. Руки і ноги міцні, за
смаглі. Погляд стрімкий, думки блискавичні. Все хлопців зі 
своєї лапки хвалить.

Недавно наш колектив Діда Величко поповнила. Комсомол
ка щойно курси закінчила. Зі мною па «Бсларусі» працює. Від
нині — не одна серед хлопців.

Розповіла, що нього року вечірню школу закінчить. Мріє до 
Олександрійського зооветеринарного технікуму поступити.

— Тепер і в селі однієї професії замало.
Призналась, що вишивати любить. В хаті вже багато рушни

ків, доріжок.
— А музика?
~ 10 14011 ліпша подруга. Механізатори сміються. Кажуть,

Ніби гармошкою її мотор трактора запускаю.
Іоворячи, вона диви пасі, в далечінь, за дахи, гуди, де сідав 

сонце, розливаючи рожеве сяйво на білі хмарки
О. ЛАДАН, 

спецкор «Молодого комунара».
Колгосп їм. Димитрова 
ВІльшанською району.

ТИ?
Безперечно, були її недоліки. Але всі 

неполадки ' попадали під проміння 
«Комсомольського прожектора». Штати 
діють майже в усіх господарствах. Па
м’ятаю один з рейдів «прожекторис
тів» у артілі Імені 4О-рІччя Жовтня. 
Це було навесні. В йоле виїхав один 
молодий механізатор — кукурудзу сі
яв. Досвіду ще малувато, а хизував
ся. Мовляв, не така тут уже й склад
ність. Сам же забував навіть механіз
ми сівалки перевіряти.

Це й зробили за нього «прожек
тористи» на чолі з начальником 
штабу Савелієм Радисюком. Ви
явили, що зерно в грунт попадає 
без добрив. Зупинили агрегат.

— Та я що, зараз відрегу
люю, — виправдовувався хло
пець.

— А куди ж раніше дивився?
Підготовка до ювілейного свя

та якось змінює, дисциплінує лю
дей. Кожен юнак і дівчина замис
люється над своїми вчинками, по
ведінкою, над результатами своєї 
праці.

вок, свиней, птицю роз
вели. Людям за трудо
день більш - менш по
рядно почали платити. 
Міцнішало господарство.

В ті роки правління ар
тілі на молодь покладало 
велику надію. Пам'ятаю 
езкретарів комсомоль
ської організації Добрян
ки Володимира Глязуцу, 
Віктора Макаренка. Вміли 
вести за собою 
та дівчат. Коли 
році задумали 
фруктовий сад,

СТАРОЖИЛИ розпові
дають, ніби в нашому 

селі споконвічно ЖИЛИ ЛЮ
ДИ з добрими і щирими 
серцями. Звідси й назва 
— Добрянка. Не берусь 
підтверджувати давнину, 
а за моє буття зустрічаз 
тут лише хороших і доб
рочесних трударів.

Пригадуються перші після
воєнні роки. В Добрянці — 
тільки підлітки, жінки та 
старики. Фронтовики хоч і по
верталися в село, та допомо
ги від них мало. Поранені, 
знівечені, що могли вони 
вдіяти з розбитим, запушеним 
господарством? А треба ж бу
ло відбудовуватись, країні 
хліб, молоко, м’ясо давати. 
В колгоспі ж залишилось 
всього 13 корів, одна свино
матка з шістьма поросятами, 
4 пари волів та кілька коней, 
інвентаря теж майже ніяко
го — кілька плугів одноле
мішних і три трофейних ні
мецьких вози.

Мене тоді бригадиром 
першої бригади призначи
ли, а другої — Василя Го- 
лозатенка. Змагалися. А 
чим же землю обробля
ли? Корівками — в кого 
вдома залишилися. Пам'я
таю, виїхали в степ мо
лодиці Марія Носенко і 
Ніна Стороженко на 
оранку. Почали запряга- 

. ти своїх молочниць. Де 
тамі Ледь ярмо не пола
мали. Справа в тому, що 
в одної чорна, а в другої 
ряба корови. Ряба чо
мусь злякалась чорної. 
Довелось останню стро
катим рядном накрити. 
Допомогло. Виорали-та- 
ки норму...

Чого тільки не трапля
лось у ті тяжкі дні. 
«Викручувались». І наша 
бригада була на першо
му місці.

В 1949 році мене об
рали головою. Довелось 
побільше мізкувати, до 
людських порад прислу
хатися. Стріли якось ме
не хлопці, комсомолець 
Яків Сокуренко та Федір 
Бабійчук і почали здале
ку.

— . Худоби стало трохи 
більше, а сарай покрити 
нічим.

— Що пропонуєте?
— Шифер самим виго

товляти.
І пояснили все з подро

бицями. Думаєте, то були 
тільки слова? Накрили 
сарай. Невдовзі хлопці і 
горшки почали виробля
ти. Смішно. А тоді ж і по
суду не було. Спершу 
для односельчан виго
товили, а потім й сусідам 
почали продавати. Навіть 
до недалеких райцентрів 
возили. Трошки грошей 
завелось. А я якраз по
товаришував з ветераном 
Василем Івановичем Зе- 
лінським. Він теж голову
вав. Людина набагато 
старіша, досвідченіша за 
мене. Пс-дружньому ра
див:

— Бери в інкубаторі 
лютневих курчат. Восени, 
як старі кури полиняють, 
молоденькі нестися поч
нуть. І державі, й колгос
пу вигода...

Багато корисного під
казував. Поступово корі-

юнаків 
в 1949 

закласти 
органі

зували недільник. В стел 
прибули всі комсомоль
ці і піонери. Дерева, ви-

з

наші
ють

і .хоч ти 
квітками

горшків

Починали

л. наконечний, 
перший секретар Вільшан- 
ського райкому комсомолу. рощені їх руками, й досі 

плодоносять.
А силосування! В на

пружені дні, бувало, хлоп
ці зерно возять, а вночі 
на заготівлю кормів або 
доставку гною в поле ви
ходять, Особливо стара
лися молоді хлібороби 
Іван Коваленко, Микола 
Дамаскін, Петро Ворона, 
Іван Полоз, брати Іван та 
Андрій Тодорови та де
сятки їх ровесників. До 
речі, перші два молодих 
колгоспники невдовзі 
стали водіями автома
шин, які придбала артіль.

Можна ще 
назвати. Всі 
Мабуть, 
все-таки _____
брянкою називають.

Оновилося село. Май
же в кожному дворі те
левізори або радіоприй
мачі стоять, близько пів
сотні мотоциклів налічує
ться, водопровід прокла
ли, два клуби є, Будинок 
культури зводимо, спор
тивні майданчики облад
нали. І не випадково, що 
волейболісти колг о с п у 
першість серед інших 
команд району в змаган
ні вибороли. І з малока
ліберних гвинтівок 
«снайпери» стріля 
найвлучніше.

В майбутньому 
більше станеться 
ших змін. Прибутки чи
малі. До 800 тисяч карбо
ванців щороку надходить 
в колгоспну касу. Як і ра
ніше, ми покладаємось і 
на молодь. Саме їй ра- ' 
зом зі старшими людьми 
під силу виконати всі зав- ' 
дання нашого сьогодні 

п. ПОГОРІЛИЙ, 
голова колгоспу імені 
"калова.

не
наше

багатьох 
старалися, 
випадково 
село До-

ще 
хоро-

ЧервонохутІрська ТЕС 
не дніпровський велетень, 
але її енергія теж добра 
поміч вільшанцям.

В артілі імені Димитрова 
дозрів виноград.

На знімку: збирання вро
жаю. На передньому плані 
— комсомолка Марія Яков
лева.

Фото В. КОВПАКА та 
ЛІ. СМОГ ДІЄ НКЛ.
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Наташа! Я незабаром приїду

З crop.

Твій чоловік Юхим Фіртич.
1. ПІ. 1920 р.» 
палко бажав повернутися до.

Подвластно солнцу и пескам.
Так может жить — испытан жаждою, 
Кто беспредельно терпелив.
Чен корень слит, с песчинкой каждою 
Частицей 01 пенной земли.

край спонукав молодого шофера написати 
гостинність хазяїв вигорілих на сонці юрг.

З казахстанського

14 вересня 1968 року

в

м. Олександрія.
новини

куди тепер?
в бібліотеку тре

дізналася, 
робіт-

чому ти беи- 
замість вось- 
двісті. Знову 

ма.тюва- 
думала. 
летиш... 

вдвох.
: мені 
версг.т

ШТРИХИ
ДО ПОРТРЕТА

тебе в 
тичуть.хлопців, у за- 

спецівках, жі- 
і молодих, і 

- тонкостанну,

мене, сні» 
дівчат. Щось

ІШЦОРОЖЧА 
СПАДЩИНА

М. В. Фрунзе говорив у свій час, що 
^«у нас в Червоній Армії немало частин, 

що склали собі бойову репутацію і слав
не революційне ім’я. Але небагато знай
деться таких, які могли б стати врівень 
з Червоним корпусом. Тому найбільш 
широка популяризація історії корпусу 
е справою дуже важливою і корисною».

Я хочу розповісти про одного з бійців 
цього легендарного корпусу, про Юхима 
Фіртича з Войнівки.

... В останні дні лютого 1919 року че
рез Олександрію на станцію Користівка 
йшли червові козакА. В Олександрії во
ни трохи перепочили і прийняли попов
нення. Серед молодих бійців був і 
23-річний Юхим.

З усіх кінців на молоду Країну Рад 
насідали вороги, тож вчитись воювати 
доводилося відразу, досвіду иабиратися 
в боях.

Довелося пройти багато фронтових 
доріг. Били петлюрівців, денікішіів, мах. 
новійв. А влітку полк Червоного коза
цтва направився па Південний фронт. 
Заскочив тоді до рідної хати Юхим, при
горнув дружину, поцілував ніжно три
річну Галппку, схилився в задумі над 
Оленкою, що ще була в колисці.

І знову — бої, бої. Фіртича призначи
ли командиром червової півсотні друго
го Червоного полку. Зеідси, з фронту, 
написав Юхим дружині листа. Через со
рок вісім років я тримаю в руках по
жовклий від часу аркушик.

«Здрастуй, дорога моя Наталія! Пере
вело тобі сердечний привіт і дочкам Га
лі та Оленці...

... Прошу повідомити, як ти живеш, 
бо я дуже турбуюся за вас.

Дорога Наташа! Я незабаром приїду 
назовсім.

Він так палко бажав повернутися до. 
дому, до землі, до селянської, праці. Та 
революція вимагала, щоб він мінно три
мав шаблю і гвинтівку в руках. І він 
боровся, завзято, відчайдушно. На по
чатку 1920 року він загинув у бою з бі
лою бапдою.

Що залишив він дочкам? Лист і фото
карточку Та пе тільки. Все те щас
ливе буЙяоквіття життя навколо нас — 
то і його спадщина. А ще — добре ім’я, 
любов до Батьківщини.

А. КОХАН.

З історії ВЛНСМ
Комсомольці і молодь 

вписали багато славних сто
рінок у героїчну боротьбу 
радянського народу з фа
шизмом під час Великої 
Вітчизняної війни. Одна з 
невмирущих — це бороть- 

'■гба молодих краснодонських 
підпільників. Вчора минуло 
25 літ з дня присвоєння 
звання Героя Радянського 
Союзу керівникам красно- 
донського комсомольського 
підпілля «Молода гвардія».

’--------—----------------- - „Молодий комунар“
ДО КОМСОМОЛЬСЬКОГО ТИЖНЯДРУЖБИ НАРОДІВ СРСР

/<т

У БАШКИРСЬКИХ ДРУЗІВ
В Башкирі, як і на Кіровоград щині 

проходив конкурс' орачів. Серед наймо
лодших хліборобів призове місце вибо
ров комсомолець з артілі імені Салава
та Іиіимбайського району Хасан Ша- 
ніязов. (фото внизу).

Анастасія Балянова, яку ви бачите 
на знімку ліворуч, працює в колгоспі 
«Заветом Ильича» Федорівського райо, 
ну БАРСР. Вона одна з кращих доярок 
господарства. Вже набула чималу прак
тику. Теоретичні знання поповнить в 
зооветеринарному технікумі.

Фото Р. Гареєва.

а БАЧУ □ його очах ледь- 
** ледь помітні спала
хи лукавості. Я знаю: він 
інженер. Досвідчений...

— Ти хочеш бути... Ким 
ти хочеш бути?

Я мовчу.
— Слюсарем, свердлу

вальницею, токарем?
— Токарем.

Лукавий погляд.
— Дівчино з села. . і рап- 
зм — токарем... Добре.
Інженер замислився. Я вже 

е бачу в його очах лукавих 
спалахів. Начальник цеху 
цілком серйозний.

— Ти — мінна... Але...
Відчиняє двері свого кабі-

— Ходімо.
йдемо крізь гуркіт. 

Нарешті зупиняється.
— Ото твоя вчителька.
Дивлюся навколо. Бачу 

засмаглих 
бруднених 
нок, літніх 
дівчину, - 
з блідуватим обличчям.

— їй — двадцять один. 
Але то нічого. Вона 
нас — на місці...

Ліда Лисак, токар меха
носкладального цеху, зу
стрічає мене спокійним 
поглядом. Веде до свого 
верстата.

— Ти хго?
— Я?.. Ніхто... Я..., не 

знаю навіть, що тут роби
тиму,

— Розумію. Тільки ти 
не бентежся. Захочеш — 
перескочиш...

Промінь райдужний роси гранить, 
Дзвонить сонячно кожна мить. 
Кумачем огортається ранок. 
Краснодон, моє серце візьми. 
В урочистості плоті «Леніна, 
В шумовинні тополь високих 
Чую владну ходу Тюленіна, 
Кошевого, Шевцової кроки. 
Ярий день золотить віконниці. 
Терекони димлять, мов сни. 
Кумачем огор гається сонце. 
Краснодон, мою віру зміцни. 
Хай зрадливий клубок у горлі.

ЦЕ БУЛО чотирнадцять років тому. Микола 
Галиченко, разом з групою кіровоградських 

юнаків 1 дівчат працював у Казахстані на ці
линних землях. Пого автомобіль щодня намо
тував на спідометр сотні кілометрів, трудні 
дороги відкривали перед шофером все нові і 
позі горизонти.

В Миколи Федоровича й досі зберігається 
комсомольська путівка, видана Кіровоград
ським міськкомом комсомолу. А разом з нею. 
як дорогу реліквію, зберігає М. Галиченко 
звичайний учнівський зошит. Пожовклий, потертий, але його сторінки, як добре хатнє вог- 
ниво, промінять теплом, навівають приємні спогади... Згадки про казахстанський степ, про 
їх мужніх людей, серед яких не один рік довелося Миколі Федоровичу працювати, з якими 
було розділено не одну радість і невдачу.

Записи в зошиті — заримовані. Поетичний 
строфи I про першу борозну на цілині, і про 
і про міць саксаулу...

КУЗНЕЦ
Парень — кузнец чубатый — 
В фартуке сером прожженом 
Вергит к клещах губатых 
Стали кусок раскаленный. 
Молот зашелся звоном, 
Чушка пылает жаром, 
Искры летят и тонут 
В легкой косынке пара. 
Мускул играет, скулы... 
Пот по щекам струится. 
Юный кузнец в.ауле...
Бьет по хвосту жар-птицы. 
Бьет по горящим перьям, 
Крыльями пламя бьется, 
Вот наконец, теперь я 
Видел и, твердо верю — 
Счастье куется.

ЦВЕТЫ И ХЛЕБ
Целинный май, как шафер синеглазый, 
По всей степи тюльпаны разбросал. 
В своей шоферской жизни первый раз я 
Давил цветы колесами «ЗИСа». 
Совхоз на карте только, а покуда 
Я вез пшеницы полные мешки... 
И. будто бы сотрудники оруда, 
Ліне вслед свистели рыжие сурки. 
Ах, глупые, потешные зверюшки, 
Вам кажется поступок мой нелепым? 
Я. человек, закон степной нарушил, 
Чтоб побратать цветок с насущным хлебом.

САКСАУЛ 
(Родина)

Песчаный смерч пронесся пламенем. 
По веткам согнутым, сухим, 
И мигом боль их донеслась ко мне 
Каким-то скрежетом глухим.
И будь тогда я стойким мистиком, 
Не будь казаха-старика,
Я б утверждал — то звуки листиков 
Из жести свитого венка.
Так саксаул скрипел безлиственный. 
Где тспи о зной не отыскать, 
Где все бесцветно и таинственно,

Кілька годин я спосте
рігаю, як вона порається 
біля свого верстата. А, 
здається, дівчина зовсім 
спокійна. Одна деталь, 
третя, десята, сота... Не
нароком шмат металу 
летить додолу. І Ліда зли
ться:

— Один міліметр----- і
вже дурниця...

Одразу вгамовується. 
Знову в потрібному рит
мі працює верстат. І в 
ящик летять блискучі дис
ки. Наприкінці зміни по
руч нас з'являється кон
тролер. Вона с доброму 
настрої.

— Но збагну, 
тежилась... Та 
мнезт є тисяча 

«блискавці» 
а я вже 

спгавлі в провалля
Залишилися з нею 

Діла .Писак розповідає 
про складові частини г 
та, технологічний процес, по
казує, як підготувати до ро
боти різець... І мені здає
ться. то вона має знання 
най досвідченішого інженера.

А наступного дня моя 
вчителька збентежена. 
Вона знала — змінне зав
дання не виконає і — не 
було заготовок. Ліда ку- 
йоздить свою білясту за
чіску, тулиться до мого 
плеча:

— Нічого... Переживем. 
І залишає токарний вер

стат, стає на тому місці, 
де вчора я бачила літню

свердлувальницю. Гепео 
я розумію: вона може 
працювати за будь-яким 
верстатом.

— Ну й дівчина ти* — 
кажу їй на прохідній

А вона сміється:
— Чудна ти. Моєму 

Сергійкозі вже п'ять мі
сяців. Думаєш, я стара
юсь, щоб перевершити 
наших зухвалих хлопців? 
Ціну я знаю собі... Але ж 
.у мене сім’я. І чому це я 
можу менше приносить 
«червінців» додому, ніж 
мій Мишко? Ну чим я гіп- 
ша за нього? Хіба що він 
старший за мене? Але ж 
я вчилась у профтехучи
лищі...

Мені здається, що вона 
жартує. Бо я вже переко
налась, що Ліда просто 
робоча людина. Для неї 
головне — не 
вона знає, що 
мати «свою лінію» в 
І ще знаю, що за 
яких обставин Ліда 
не хоче осоромити 
робітничого роду, 
робітничої. Адже 
батько — серед 
робітників «Червоної зір
ки», мати — теж у цьому 
колективі, сестра Валя 
працює в метизному це
ху. Та й Мишко гарний 
слюсар.

Вона знов тулиться до мого 
плеча. І гомонить:

— Ти не бідкайсь. Вчора

заробіток, 
повинна 

житті, 
будь- 
Лисак 
свого 
честі 

Лідин 
кращих

Множу віру спою на спів. 
Б’ється вічний вогонь, як голуб, 
Над сивинами матерів. 
Зупиняються сквери й вулиці 
В цього полум’я на путі. 
Комсомоле, хай зір мій звуглиться. 
Коли тлітиму я в житті.
Вечір прилиться надпрозорий, 
Неймовірно блакитноокий.
Кумачем огортаються зорі.- 
Краснодоне, візьми мін спокій.
І байдужість, мою завісу, 
Розірви громовими зблисками...
Бо не сплять обеліски в лісі
І берези над обелісками.

В. ГОНЧАРЕНКО,

БЕШБАРМАК
Обитал войлоком юрта.
Л в вей — самовар, подушки — 
Добро кочевого пршота, — 
Приданное дикой пастушки. 
И гам, на кошме верблюжьей, 
(Такую стелили немногим).
Сидел я с табунщиком дюжим, 
Поджав по-казахски ноги, 
Л рядом в когте па треноге. 
Шипел бешбармак пахучий. 
По правде скажу, сй-богу. 
Еда не встречалась лучше. 
Рукав засучив ио локоть. 
Пе зная порядка — мялся. 
Затем, как хозяин ловко 
Брал пальцами конское мясо. 
Казашка с единственной дочкой. 
Па пас исподлобья смотрели, 
Л серьги в дочкиных мочках 
Ошем любопытстпа горели.

КАМЕНОБОЙЦЫ
Восход опускался и карьер постепенно. 
По глыбам гранитным, по тропам 

росистым.
И утренний пар, словно алая пена, 
Внизу превращался в покров золотистый. 
Казалось, в карьере светился нс камень — 
Там солнце кололи кувалдами радостно. 
Мы брали куски его просто руками.
Того пе боясь, что в них тысячи градусов. 
У каменобойцев суровые линя.
Пружинит в движении каждый

их мускул. 
Там псп к отдавал камню сердца частицу. 
Чтоб вздохи его‘стали радостной 

музыкой. 
Чтоб молота звук отдавался г. ущелье 
Стозноппой симфонии чувственным эхом, 
Чтоб в доме пт камня, п часы новоселья, 
Наполнились комнаты солинсм и смехом.

Николай ГАЛИЧЕНКО.

твого

дпбппй десяток деталей сама 
зроби'Я СЬОГОДНІ — повен ЛІ- ■ 
зок табралії віл тебе. Є. звіс
но. паліть грубі прорахунки. 
То це ж перші дні...

•Вона зплпшає 
шить до гурту 
каже Тм

Пізніше я 
що Ліда кликала 
ниць на Ленінські читан
ня, — їй, профгрупоргу, 
доручено відповідати за 
цю справу.

Я пооводжу її до авто
бусної зупинки. Вона за
питує:

— Ти
— Та

ба.
— А ми. сьогодні 2 

Мишком вирішили пока
тати свого Сергійка по 
Ленінській.

Вже через вікно махає 
мені рукою і гукає:

— Не звертай уваги на 
вчооашні нарікання. За 
зламані різці. Ще дове
демо, що ми справді 
сильні...

Р. МАРЧЕНКО, 
робітниця заводу «Чер
вона зірка».
м. Кіровоград.

Незабаром 
новосілля

Приступили до оформлений 
нещодавно збудованого музею 
Карненка-Карого на хуторі На« 
дія художники Кіровоградсько« 
го художнього фонду під керів« 
ництвом головного художника 
Л. Дейсадзе. По закінченню цих 
робіт в п’яти кімнатах розміс
тяться експонати, що розпові* 
дають про життя і творчість г.е« 
піікого українського письменни
ка. х

І, ГОРО ВИЙ. 
науковий працівник музею»
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БЕЗ
БАТЬКІВЩИНИ

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
НЕДІЛЯ, 15 вересня. Перша 

програма, 9.00 — Ранкова гім
настика для школярів. (М). 
9.15 — Телеиовинн. (М). 9.30 — 
Для школярів. «Будильник». 
(М). 10.00 — Телекалендар. День 
працівника лісу. (М). 10.30 —
«Пам’ятники архітектури».
(Вільнюс). 11.00 — Для юна
цтва. «Шукачі». (Одеса). 11.45 — 
Наша афіша. (К). 11.50 — Ху
дожній фільм. «Ні і так». (К). 
13.00 — Для воїнів Радянської 
Армії і Флоту. «Радар». Теле
журнал. (М). 13.30 — Атлас на
родів СРСР «Казахська РСР». 
(Алма-Ата), 
кіоск. (М). __
СРСР з хокей. ЦСКА — «Спар
так». (М). 17.15—«ТЕК-68». (К). 
17.45 — «Камертон доброго на
строю». (Донецьк). 18.15 — «Сім 
днів». Міжнародна програма. 
(М). 19.10 — «Майстри мис
тецтв». «І. Смоктуновський». 
(М). 20.40—Програма кольорово
го телебачення. "
дожній фільм 
(М).

14.30 — Музичний
15.00 — Першість

(М). 22.10—Ху- 
«Вірні друзі».

16 вересня.
11.00 — Ху-

ПОНЕДІЛОК,
Перша програма. ___
дожній фільм «Тіні над Нотр- 
Дам». 1 серія. (Кіровоград). 
18,00 — Концерт камерного ор
кестру музичного училища. 
(Миколаїв). 18.30 — Телевісгі. 
(К). 1^.00 — М. Ірган — «Біла 
мавпа». Телеспектакль. (Львів). 
19.30 — «Добрий вечір, хліборо
бе» (К). 20.30 — Інформаційна 
програма «Час». (М). 21.15 — 
Наші оголошення. (Кіровограді. 
21.20 — Художній фільм «Тіні 
над Нотр-Дам». І серія. (Кіро
воград) .

0 ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
НЕДІЛЯ, 15 вересня. 9.00 — 

Гімнастика для дітей. (М). 9.15
— Телевізійні новини. (М), 9.30
— «Будильник». (М). 10.00 —
Сьогодні — День працівника лі
су. (М). 10.30 — «Пам'ятники
архітектури». (Вільнюс). 11.00— 
Для юнацтва. Телевізійний клуб 
«Шукачі». (М). 11.45 — Худож
ній фільм «Вічний 
13.00 — ” 
Армії 1 
«Атлас 
захська 
14^0 — 
15.00 — 
так».
17.45 — _ „_____
строю». (Донецьк). 18.15 — «Сім 
днів». Міжнародна програма. 
(М). 19.10 — «Майстри мис
тецтв». «І. Смоктуновський». 
(М). 20.40 — Програма кольо
рового телебачення. (М).

«иоппй календар». 
Для воїнів Радянської 
Флоту. (М). 13.30 —

народів СРСР». «Ка-
РСР». (Алма-Дта). 

«Музичний кіоск*. (М). 
Хокей: ЦСКА — «Спар- 
17.15 - «ТЕК-68». (К). 
«Камертон доброго на-

ПОНЕДІЛОК, 16 вересня. 
17.25 — Програма передач. (Ми
колаїв); І7;30 — Фільми для ді
тей. (Микслаїп). 18.00 — Кон
церт камерного оркестру Ми
колаївського музичного учили
ща, 18.39 — Телепісті. (К).
19.00 — «Наші прем'єри». (К».
19.30 — «Нічний гість». Телепі- 
візійпнй художній"' фільм. (К).
20.30 — Інформаційна програма 
<Час». 21.15 — «Нас надихає 
Леніна ім’я». До 50-річчя 
ВЛКСМ. Звітує молодь Бере- 
ганського району. (Миколаїв). 
2І.45 — Концерт з Одеси. 
22/30 — Першість СРСР з фут
бола. ЦСК/\ — «Чорноморець». 
Другий тайм. (К).

Е ЗОВСІМ недавно в одному з музеїв 
нашої країни Державному Ермітажі бу

ло 25 робіт великого Рембрандта. Більше двох 
століть тому почало утворюватися цс зібран
ня, яке не має собі рівних у світі, його при
крашають такі твори, як «Даная» і «Повер
нення блудного сина», «Флора», портрети 
стариків і багато інших картин, що вра
жають глибиною проникнення у світ людсь
ких почуттів. Гуманізм був головною рисою 
творчості художника, любимого мільйонами 
людей, і може, саме любов до Рембрандта і 
спонукала так багато і детально вивчати йо
го життя 1 творчість.

Здавалось, уже відома кожна година цієї 
трагічної долі, кожна картина, написана ним 
за піввіку. Зовсім недавно складений найдо
кладніший звід (так званий 
творів знавцем Рембрандта 
Куртом Баухом, і раптом 
сенсація в художньому жит
ті: в Ермітажі ще одна кар
тина великого художника — 
«Поклоніння волхвів».

Звичайно широка публіка 
мало знає про запасники 
музею. А чим багатший му
зей, тим ширші його фонди. 
Саме там в основному про
тікає наукове життя, ви
вчаються речі, проливається 
світло на різні явища мис
тецтва. і іноді в нагороду за 
довгу, наполегливу працю — 
щасливе відкриття, подібне 
випало Ермітажеві.

історія цієї знахідки така. Працюючи в 
фондах живопису, де зберігаються тисячі 
картин, що надійшли в музей із приватних 
зібрань після Жовтня, видний спеціаліст по 
голландському мистецтву Ірена Линник звер
нула увагу на одне полотно. Ніколи нікого із 
дослідників воно не приваблювало. 1 навіть 
не увійшло в каталог жнпопису Ермітажу. 
Володіючи даром справжнього мистецтвознав
ця — гострим баченням живопису, інтуіцією 
і глибоким знанням Рембрандта, Линник ви
рішила зайнятися картиною. З чого почати? 
Насамперед, звичайно, з П «біографії», з 
вивчення карточки (певного паспорта), куди 
записуються всі відомі дані музейного експо
нату. Ліайстер, матеріал, розміри, стан кар
тин, техніка живопису, сюжет і т. д. В дано
му випадку опис в карточці був дуже по
біжний; «Невідомий художник голландської 
школи XVII віку». «Поклоніння волхвів», 
«грізайль». Хранителям голландського жи
вопису Ермітажу було відомо, що в Швеції, 
раніше в приватному зібранні О. Гранберга, 
а потім у художньому музеї Гетеборга зна
ходиться велика картина, яка вважається 
твором Рембрандта. Написана на дереві на 
ту ж тему. А тому що Рембрандт ніколи не 
повторював свої речі двічі, то, глянувши на 
картину, яка серед інших надійшла до музею

в 1923 році, їй не надали значення, завідо- 
мо віднесли До розряду копій, можливо, дру
горядного художника.
Порівняння ’з гетеборзькою картиною по

казало безумовну перевагу ермітажного по
лотна: його високі живописні достоїнства були 
явними. Так званий «оригінал» виявився не
зрівнянно слабшим і по малюнку і по живо
пису. Фігури невиразні, їх жести невиправда
ні, нема і тієї м'якої світотіні, того диво
вижного освітлення, яке зустрічається у 
Рембрандта і,яким тільки він умів так роз
крити душевний стан зображених.

Потім настав найбільш відповідальний і 
хвилюючий момент — картину просвітили 
рентгеном. І останні сумніви, пкщо б вони ще 
були, відпали. Рентген показав, що художник 
в процесі роботи міняв свій початковий за-«корпус») його

РЕМБРАНДТ
тому, яке зараз дум, свою композицію. Наприклад, спочатку 

не було фігури хлопчика о центрі, а був 
блік світла. У шведській же картині дано 
остаточний варіант, І ясно, що ніхто із копі
їстів — на те він і робить копію — не станс 
відступати від закінченого оригіналу, щоб 
Потім повернутися до нього ж. Більше того, 
рентген показав, що на ленінградській карти? 
ні підпис Рембрандта так само, як і рік 
«1632», справжній.

Єдине, на що нє можна відповісти, — цс, 
який був «життєвий шлях» картини від часу 
її написання до моменту надходження до 
останнього перед Ермітажем власника. Відо
мості про це ніде не знайдено. Відомо лише, 
що через сто років, в 1732 році, вона була в 
зібранні принца Оранського.

«Поклоніння волхвів» уже виставлене в га
лереї картин Рембрандта п Ермітажі. Карти
на одержала визнання і за кордоном як ори
гінальний твір великого художника і скоро 
буде включена и новий корпус творів Ремб
рандта Харменса ван Ріна, сина мірошника, 
великого живописця Голландії XVII століття 
і найулюбленішого із старих і вічно молодих 
майстрів світового мистецтва.

Дора БУСЛОВИЧ, 
старший науковий співробітник Дер
жавного Ермітажу.

• - (АПН),

І СМІХ, І ГРІХ

Вам так не хочеться заїжд
жати до своєї дядини: 
часу не вистачає, і недавно 
ж неначе були б неї, 
внутрішній ваш голос і оворнть: 
«Який же тн безсовісний! Як 
тобі тільки не соромно? Дя
дина тебе обпирала, дядина 
не давала пушинці на тобі 
сісти, як вчився тн в техніку
мі та жив у дядини, а тн оце 
так дякуєш? Людина ти, чи 
ти худобина безсердечна?..».

звичайно, знищені,

ВИ І ВАША ТІНЬ 
розтрощені вщент своїм внут- 

1 рішнім голосом, звертаєте на 
шлях, що біжить до вашої 

а дядини.;. '
Вчора завалився світ. Ні. 

Він не завалився — він роз
коловся, і ви всю ніч падали 
в прірву, вчора пронісся над 
вами атомний смерч: вчора 
вам ваша мила дала ляпаса... 
І все ж вам знову хочеться 
до неї піти, вас тягне кана
том до неї, і вн вже прасуєте 
найкращі свої штани і в цій

хапанці пропалюєте праскою 
бідну вашу праву штанину, 
а внутрішній голос ваш плюе- 
ться: «Вона тебе по пиці вчо
ра луснула, а ти знову зби
раєшся. Який же ти мужчи
на? Як дурне теля лізеш.,.».

Добре, коли ваш внутрішній 
голос розумніший за пас, а 
якщо навпаки?..

■ «Ти 1 твій внутрішній голос» 
— серію жартів на цю тему 
«Молодому комунарові» за
пропонував самодіяльний ху
дожник Броніслав Кумайсь- 
кий (с. Олександрівна).

Степ огортає пахоща
ми, заколисує шепотом 
пшениці і жайворонковим 
співом. Люда Кузьменко 
поспішає з поля, а назу
стріч їй діти. Найстарший, 
Леонід вже приготував 
відро холодної води, дає 
матері напитися, хлюпає 
на руки.
, Горнеться до материної 
спідниці найменша Ліза, 
а середній, Віктор, ніяково 
топчеться біля криниці, ні
би залишився без діла. 
Мати бачить, як скучив за 
нею Віктор, хоч вік і не 
дозволяє відкрито вияви
ти їй ласку. Бере на руки 
доньку:

— Волошко моя сте
пова!

Раптом все зникав в сні
говій бурі. Мороз вихолоджує 
кров...

— Не хочу! — з останніх 
сил кричить Людмила.

— ЗмусятьІ — регоче крізь 
бурю, вишкіряючи жовті зу
би, вусатий дядько.

— Неправда!
— Правда! — захлинається 

реготом...
Прокинулася, тремтить всім 

тілом. Поправила ковдри на 
постелях Вітольда і Леополь
да, поцілувала маленьку Елі- 
забет. Вона їх назвала б 
Віктором, Льонею, Лізою. 
Коли б цс на батьківщині.

На світанку повернувся з 
нічної зміни Бернард. Пильно 
глянув на дружину:

— Знову, Людо?
Притулилася до мокрої 

шахтарської роби: -
— Не можу, Бернард.
Людмила Микиті в н а 

боїться мовити вслух 
страшне — «ностальгія». 
Бояться цього слова і ще 
кілька сімей, що після Ве

ликої Вітчизняної війни не 
повернулися на Батьків
щину. Вітри долі зібрали 
їх тут, у маленькому шах
тарському містечку в Ель
засі.

Бернард Морон заду
мався:

— Зберемо грошенят, 
поїдеш.
Чутка про те, що Людмила 

Морон їде в Радянський Со
юз, як блискавка, облетіла 
маленьке французьке містеч
ко, вихлюпнулася за його 
межі.

— Розкажеш, як там, що 
там? — підходили шахтар), 
які тільки-но закінчили 
страйк, виборовши для себе в 
адміністрації шахтоуправлін
ня хоч невелику, але все ж на
дбавку до заробітної платні.— 
Та не забудь привіт переда
ти землякам від шахтарів 
Ельзасу.

— Вклонися землі рід
ній, — просили, ковтаючи 
сльози.

Підійшов і Антон Ти- 
щук, емігрант-білогварді- 
єць.

— В Сибір захотіла, 
Людко? — прошамкотів 
беззубо. — Дітей бачити 
не хочеш?

... Справжній степ біг 
назустріч поїзду, який віз 
Людмилу Кузьменко на 
Батьківщину, справжній 
український жайворонок 
зустрів співом жінку, що 
більше, як чверть століт
тя не бачила рідної зем
лі.

«В Сибір хочеш?» 
дала слова 
логвардійця. ___
ла Микитівна чула ___ ...
вперше. Може, вони, ці кляті 
слова, 1 зламали її життя, 
яке так щасливо починалося.

... Після школи, яку за
кінчила в Компаніївсько- 
му районі, Люда гостюва
ла в тітки у селі Велика 
Олександрівна Херсон
ської області.

— Може, тут і до техні
куму вступиш? — пропону
вала тітка. — Адже 
Херсон поряд..,

Перед останнім курсом 
будівельного технікуму 
студенти були на практи
ці. У мріях вони вже бу
дували свої власні об’єк
ти, прокладали автостра
ди, та почалась війна.

Налетіли фашисти, як 
круки, брали молодих 
дізчат, хлопців, кидали з 
кузови автомашин, везли

зга- 
колишнього бі- 

Таке Людмн- 
вже не

це було на екзаменах..,

«і» « .«у
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«МОЛОДОЛ КОММУНАР» 
орган Киропоірадского 

обкома ЛКСМУ, 
г. Кировоград.
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Телефони: секретаріату — 2-45-35, від» 

ділів = 2*45«36.

на станцію, а потім 
неволю.
Тужило серце степовички за 

рідного землею, за її просто«^ 
рами, та дівчина знала, ш/і 
все це, найдорожче, під фа
шистським чоботом, і не 
знаходила порятунку. З від
разою дивилася на мальовни
чі Тірольські гори, що в Ав
стрії, з огидою виконувала 
накази свого господаря 
Майера.

Плакали дівчата-українкн, 
виспівуючи рідних пісень.

Сонце посміхалося Лю
ді лише посмішкою Бер
нарда Морона, поляка, 
якого, як і її, відірвали 
від рідної домівки, від
дали в рабство тому ж 
Майєрові. Люда Кузь
менко стала Людмилою 
Морон.

Війна наближалася до 
кінця. Фашисти ще чини
ли опір, але пісня їх уже 
була проспівана. Людми
ла разом з дівчатами че
кала визволення. І доче
калася. Та перша радість 
була захмарена. Білогвар
дійські покидьки, «вла- 
сівці» з усіх кінців на
шіптували молодій жін
ці: «Не бачити тобі сім’ї, 
України. Сибір, ось що 
для таких, як ти».

— Неправда! — не ві
рила.

— ПравдаІ
Сумніви приходили все час

тіше. «Адже я була за кордо
ном, — міркувала. — Хто ме
ні повірить, що я весь час 
жила лише думкою про Бать
ківщину. А- я вийшла заміж. 
Як поставляться до Бернар
да?»

У Виноградівці Компа- 
ніївського району багато 
людей зійшлося до бать
кової хати. Кожному ці
каво, як же там, у Фран
ції, живуть прості люди. 
Як рідним, розповідала 
Людмила Микитівна про 
своє життя-буття:

— Підданства фран
цузького ми з чоловіком 
не взяли, — сумно посмі
халася жінка. — Так і 
живемо, як безпритуль
ні. Чоловік працює на 
шахті в нічну зміну. Чому 
о нічну? Не француз.

— Ну, а як же дітки? 
Квартиру маєте? — ціка
вилися односельчанки.

— Старший працював 
у приватного власника, та 
той жмикрут мало пла
тить. Квартира є, доки 
батько працює.

— А як розрахується?
— То й з квартири 

геть...
Однокласниці Людмили 

Лідія Бойлук, Тетяна Не
покрита запросили шкіль
ну подружку в гості.

Коли ж в хаті однієї Зі 
подружок спалахнув го
лубий екран, 
мовила 
кою:

— А я ще не купила. 
Все якось не вистачає.

— Та ж, кажуть, у вас 
і автомашини купують, — 
дивуються подруги.

— Хто купує, а хто ди
виться, як на них їздять. .
Ми завітали на гостинне по

двір’я батьків Людмили. Нас 
зустріла жінка з ледь поміт
ним Іноземним акцентом. 1

— Не забули рідну мову? . 
по-дружньому цікавимося.

— Де вже...
Людмила розповіла про свої 

враження від поїздки.
— Чимало думок пове

зу У Францію, — гово
рить жінка. — Я закрию 
рот Тищукам і іншим 
брехунам, які живуть 
споминами про Росію 
шістнадцятого року. Ви
ступлю в «Голосі Бать-« 
ківщини». Хай всі прості 
французи знають правду 
про Радянський Союз.

Вона поїхала у Фран
цію. Там на неї чекають 
діти. Вона повезла їм, як 
найдорожчий дарунок« 
свою тугу за батьківщи
ною.

У

Людмила
з тихою посміш-

В. ШАРІЙ.
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