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ПРОБЛЕМИ,

ДОСВІД,

ІНІЦІАТИВА

ШКОЛА 
ЛЬІІІНА

[Будьмо знайомі
НОВИЙ

Літаком сьогодні мало кого зди
вуєш. Але коли цей у повітрі, люди 
піднімають голови: небагатьом До
водилося бачити «ЯК-40». Та й на 
аеродромі з ним не за панібрата. 
Звідти, де стоять ветерани повітря
них трас «АН-2», на новачка погля
дають із заздрістю, від солідних 
«ІЛ-І4» та «АН-24» («до Києва — 
за 40 хвилин») — ревниво: мовляв, 
що там ховається за твоєю гусар
ською зовнішністю, ми не знаємо, 
наші не такі гарні, зате он скільки 
людей перевезли і ще скільки пере
везуть.

Ті ж, хто встиг уже познайомити
ся ближче з новим дітищел? гене
рального конструктора О. С. Яков
лева, не приховують свого захоп
лення. Іван Іванович Корнієнко, 
досвідчений пілот, першим з авіато
рів нашого міста освоїв «ЯК-40».

— Чудова машина! Легка в уп
равлінні, автоматика набагато спро
щує роботу льотчика. Думаю, ЩО 
всім, хто літає на машинах старих 
конструкцій, дуже легко буде пере
кваліфікуватися.

Щоб сказати оте «легко», треба 
бути, як І. І. Корнієнко, пілотом 
першого класу, бо будь-яка машина 
вимагає знань і знань. Ми бачили, 
як у класі, де саме йшло заняття, 
бортмеханіки оточили стенд з тур
біною й уважно копирсалися в її 
блискучих нутрощах.

повідомлення ТЛРС

«ЗОНД-6» 
ОБЛЕТІВ 
МІСЯЦЬ

Пленум ЦК КПЧ
ПРАГА, 14 листопада. 

(ТАРС). Сьогодні тут від
крився Пленум ЦК КПЧ, 
повідомляє агентство 
ЧТК. В роботі Пленуму 
беруть участь члени і 
кандидати в члени ЦК 
КПЧ, члени Центральної 
Контрольно - Ревізійної 
Комісії КПЧ. Як гості на 
Пленумі присутні кому
ністи — члени уряду і 
представники громад- 
ських організацій. Пле
нум відкрив член Прези- 

» дії ЦК КПЧ, Перший сек
ретар ЦК Компартії Сло
ваччини Г. Гусак.

З доповіддю «Головні 
завдання партії на най
ближчий період» висту
пив Перший секретар ЦК 
КПЧ О. Дубчек.

Нооа форма політичного навчання і виховання 
молоді — ленінські уроки — з’явилася кілька ро
ків тому, але вже здобула значне поширення, ко
ристується великою популярністю в комсомольців 
і молоді.

До редакції надходять листи, в яких висловлює
ться побажання, щоб газета вміщувала поряд з 
розробками ленінських уроків і розповіді про те, 
як вони проходять, статті про досвід організації і 
проведення навчання. Сьогодні Ділиться своїми 
думками пропагандист гуртка «Бесіди про пар
тію», що працює при комсомольській організації 
колгоспу «Іскра» Гайворонського району, І. Ма- 
личенко.

Запрошуємо всіх пропагандистів і слухачів взя
ти участь у цій розмові.

ВІД чого
ЗАЛЕЖИТЬ
АКТИВНІСТЬ

Ленінським уроком 
комсомольці колгоспу 
«Іскра» закінчили мину
лий навчальний рік в сис
темі комсомольської по
літосвіти. Ленінським 
уроком «Вчимося кому
нізму, будуємо кому
нізм» розпочали і ниніш
ній навчальний 
обох цих уроках 
участь не лише слухачі 
гуртка «Бесіди про пар
тію», а й молодь села, 
школярі,

З досвіду можу сказа
ти, що до ленінських уро
ків треба готуватися 
значно | 
до інших 
чому, 
це не 
життя 
це — 
ня творів 
колективне їх осмислен
ня.

До уроку «Вчимося ко
мунізму, будуємо кому
нізм», наприклад, ми го
тувалися близько міся
ця, після того, як на ком
сомольських зборах мо- 

трудівників кол- 
та учнів 

було

но вплестися в розмову 
про те, як вчитися кому
нізму і як його будувати, 
зокрема, пісні «Ленін 
завжди живий», «Порт
рет В. Ульянова», «Марш 
комуністичних бригад».

Придбали також плає- | 
тинки із промовами В. І. 
Леніна, замовили кіно
фільм.

Ще зранку в залі шко
ли, де мало відбутися за
няття, було людно. Кож
ному хотілося, щоб зала 
мала якнайкрасивіший 
вигляд, адже тут ще раз 
почують слова тієї люди
ни, з якою вони ділять 
кожну свою радість, по 
якій звіряють свої думки 
і життя. Обабіч стін роз
містили стенди, книжко
ві виставки, а в центрі, 
обрамлений українським 
рушником, живими квіта
ми, — великий портрет 
В. І. Леніна.

О шостій вечора з усіх 
кінців села з букетами 
квітів до школи йшли мо
лодь, комсомольці, ве
терани комсомолу, пар
тії.

Потім учасники уроку 
поклали квіти до пам'ят
ника В. І. Леніну і, по
вернувшись, повели роз
мову про те, як вико
нують заповіти вождя.

Про хід уроку газета 
вже розповідала, тому 
повторюватися, не буду. 
Підсумовуючи, скажу од
не: урок пройшов цікаво, 
творчо наснажив молодь. 
І це тому, що йому пе
редувала старанна підго
товка, що в більшості 
молоді люди прийшли 
підготовленими до вели
кої розмови. Ось як при
ходить активність слуха-

I. МАЛИЧЕНКО, 
пропагандист гуртка 
«Бесіди про партію». 
Колгосп «Іскра» 
Гайворонського району.

Зовсім недавно прийшла «ера лі
таків реактивних». Ніби зараз бачу 
номер «Правды» з репортажем про 
поліг на реактивному винищувачі. 
То був перший серійний лі гак цього 
типу і перший репортаж з його бор
гу. Вони були героями — і льотчик, 
і журналіст...

А тепер ми заходимо зручним 
трапом до салону реактивної маши
ни без натяку на геройство. Звичай
ні пасажири, звичайні пілоти. Та 
думка про подвиг не покидає ме
не — про подвиг людей, які віддали 
себе служінню нашій авіації, скон
струювали, побудували, випробува
ли й освоїли десятки н сотні машин, 
і все це для того, щоб ти, я і він 
могли звично-спокійно віддати себе 
силі реактивного потоку.

...Безшумно запрацювали турбіни, 
розбіг, злет. Машина стрімко бере 
висоту, а я чую тільки легкий по
свист двигунів десь далеко позаду. 
Мабуть, переучуватися треба не ли
ше льотчикам, а й майбутнім паса
жирам — якось незвично летіти т 
такою швидкістю і не відчувати гро-

Вчаться бортмеханіки, командири, 
пілоти. З наступного року в на
вчальних 
ської школи вищої льотної підготов
ки яковлєвський біло-голубий птах 
займатиме все більше й більше міс
ця. Власне, ці два «яки» для того й 
з’явилися на аеродромі, щоб бути 
посібником у перекваліфікації авіа
торів: новій машині пророкують ве
лике майбутнє на повітряних лініях.

Чому?
Висока економічність (реактивним 

двигунам не потрібен дорогий бен
зин), невибагливість до покриття 
аеродромів (бетон — спасибі, грунт 
— ним обійдемося), короткий розбіг 
при злеті, добра маневреність — усе 
це вигідно відрізняє «ЯК-40» від лі
таків, що володіють зараз голубими му мотора та вібрації, які бувають 
трасами — «ЛІ-2», «ІЛ-14», «АН-2». у гвинтових літаків... 
До речі, жодна зарубіжна країна не 
має літака, який би міг позмагатися 
з витвором радянських конструкто
рів і авіабудівників.

програмах Кіровоград-

Ю. МОТОРНИЙ.

Фото О. ПЕТРОВА.

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ АВІАТОРІВ
Позавчора в Кіровоградській школі вищої льотної підготовки журналісти 

обласного центру зустрілися з авіаторами.
Прес-конференцію відкрив секретар міськкому КП України А. Д. Суханов. 

Командир ШВЛП 1. С. Погорелов, начальник інженерно-авіаційної служби 
А. В. Демидов, начальник навчально-льотного відділу Ф. І. Стрєлковський, пі
лот першого класу І. І. Корнієнко та інші розповіли про новий літак «ЯК-40», 
відповіли на запитання.

Командування школи надало можливість учасникам прес-конференції здійс
нити політ на новому пасажирському реактивному літаку.

Політ автоматичної космічної 
станції «Зонд-6», запущеної в 
Радянському Союзі 10 листопада 
1968 року, триває.

Відповідно до програми 12 лис
топада 1968 року о 8 годині 41 
хвилині московського часу було 
проведено корекцію траєкторії 
руху станції. Після здійснення 
просторової орієнтації і програм
них розворотів станції суло 
включено рушійну установку, 
яка надала станції необхідної

величини коректуючого імпульсу. 
В результаті маневру станція пе
рейшла на траєкторію, що за
безпечує обліт Місяця на зада
ній відстані.

14 листопада 1968 року авто, 
матична станція «Зонд-6» здійс
нила обліт Місяця при мінімаль
ній відстані від його поверхні, 
яка дорівнювала 2420 кіломет
рам.

Під час польоту станції в ра
йоні Місяця проводились науко-

ві дослідження фізичних харак
теристик навколомісячного кос
мічного простору.

Із станцією підтримується ста
лий радіозв’язок і ведеться 
приймання наукової Інформації 
з бортових запам’ятовуючих 
пристроїв.

Бортова апаратура функціонує 
нормально, тиск і температура 
всередині станції — в заданих 
межах.

НА

рік. В 
взяли

треба
ретельніше, ніж 

с занять. І ось 
Ленінський урок— 
просто бесіда про 
великого вождя, 

самостійне вивчен- 
В. 1. Леніна і

лодих 
госпу «Іскра» 
місцевої школи 
прийняте рішення про
вести його. На тих збо
рах визначили найперше 
завдання для всіх — за
конспектувати праці В. І. 
Леніна «Завдання спілок 
молоді», «Великий по
чин»; «Що таке Радян
ська влада?», ще раз до
кладно ознайомитися з 
біографією Володимира 
Ілліча.

У процесі підготовки 
велику допомогу молоді 
подали сільська і шкіль
на бібліотеки. Було про
ведено ряд бесід, чи
тацьких конференцій, ог
лядів книг по темі, орга
нізовано дві книжкових 
виставки.

Молодь розучила ряд 
пісень, які мали органіч-

А ЯКА ВАША ДУМКА? ЧИ ОБО- 
ВЯЗКОВО, ЩОБ УРОКОВІ ПЕРЕДУ
ВАЛИ КОМСОМОЛЬСЬКІ ЗБОРИ?

вогонь- ДІВЧИНА Гай-гай... Як змінилося село. Дів
чина ступає знайомими стежками, 
на мить зупиняється біля школи. Іі 
вже не впізнати. Нова. Колгосп збу
дував. І сумно, і радісно дивитись 
на цей будинок... Сумно тому, що 
вона вже ніколи не зможе сидіти за 
партою ученицею. Не малюватиме, 
потайки від вчительки, свої чудер
нацькі школяр :ькі мрії. Тепер її не
забаром називатимуть Галиною Гри
горівною. І вона буде розповідати 
про хороших людей: про їх славну 
працю, якими так щедра наша зем
ля, про шепіт білокорих берізок над 
братськими могилами.

— Чи бач, якою стала дочка Цвч- 
ковоїі Вже й не впізнаєш, — гомо
ніли односельчани, коли вона приїз
дила на канікули.

— Кажуть, на вчительку вчи
ться, — додала говірлива тітка.

Коли внбруньковуються вишневі 
садки, радіє ненька, тож скоро доч
ка завітає. Не надивиться Євдокія 
Софронівна на доньку, коли та за
йде до рідної оселі, не знає, де її 
посадити.

Та знову інститут, навчання, гро
мадська робота.

І замислюється КОМСОМОЛЬСЬКИЙ 
секретар. Зважує кожний свій крок. 
Школу закінчила з срібною медал
лю, а на першому курсі — четвірки. 
Незадоволена собою: можна навча
тися краще...

Якось мені довелось побувати в 
колгоспі імені Шевченка, що в До- 
линському районі. Тут саме жниву
вали. Цікаві жінкн-колгоспннці, ді
знавшись, що я з педіна, похвали
лись:

— А в нас іієї осені ваші студен
ти працювали.

Потім з розмови дізнався, що во
ни добре знають Галину Цвнк.

— Ще б пак, не знати її, — по
важно говорила одна, — я з нею на 
сівбі працювала, вогонь, а не дів
чина! її тоді правління Грамотою 
нагородило і преміювало.

Підійшов червонобокий комбайн, і 
з нього посипалося велике, дорідне 
зерно, яке розгортали в кузові жін
ки. Там було і зерно і з колосків 
Галини...

Опадуть дзвінким листям студент
ські роки. Маленькі вихованці чека
ють на Галю, вони всім цікавити
муться...

I тоді витягнеш це незабутнє лис
тя студентського життя.

М. ЛИТВИНЕНКО.

II а знімку: Галя ЦВНК.



2 сюр, „Молодий комунар“
16 листопада 1068 року

Естетика 
о ферма

Ще зовсім недавно ферма утопала в 
зелені. Подивитися здалеку — не видно 
ферми. Біля будинку тваринника роз
маїті квіти ваблять око, грають барвами 
топів. Потім дерева вкрились багряним 
листом, а ось зараз вже й скинули своє 
осіннє вбрання...

Будинок тваринника — справжній клуб. 
Ось ленінська кімната. Прибрано, затиш
но, Біля столу — дві дівчини, про щось 
розмовляють. Знайомлюся: Надя Миро
ненко, групкомсорг молодіжної ферми, і 
Валя Смиченко. Подружки.

— Чому раніше прийшли? Почитати 
газети, журнали. Ось, бачте, свіжі при
несли.

В кутку — телевізор, поруч — радіола. 
Стоси книжок — це пересувна бібліотека 
на фермі.

— Майже половина літератури, — по
казує Надя формуляри, — на руках. Ми 
завжди просимо бібліотекаря приносити 
нам цікаві книги.

В сусідній кімнаті — столик. Це їдаль
ня. Сніданок і обід — всього тридцять 
копійок. Зручно і дешево. Далі душова 
кімната.

Збоку ще вхід. Тут своєрідний невели
кий гуртожиток, аж п’ять кімнат. Дояр
ки з інших бригад, які приїжджають сю

ди, мають змогу відпочити чи поселитися 
в гостинному житлі на певний час.

Останнє — перукарня.
— Підстрижемося? — посміхається 

господар. — Миттю зроблю зачіску.
А на подвір’ї вже чутно шум, сміх. 

Прийшли всі дівчата. Теплими струменя
ми бризнуло молоко на дно дійниць, зби
ваючи білосніжну піну.

— Надійно, як у тебе сьогодні? Мені 
знову довелось брати зайвий бідон, — 
ділиться радістю Галя Гриценко.

— Молодець! — відгукується подру
га. — А я вже закінчую. Доженемо Ва
лю, га?

Та, про кого йде мова, посміхається 
теплими лукавинками, мовляв, не на ту 
натрапили.

Закінчили доїння. Переодягаються.
— Ой! — здивований окрик, а за ним — 

сміх.
— Дівчатаї — втікаючи, кричала Ма

руся Хом’як. — Тепер я наздожену Ва
лю. Хусточку її зняла...

Сміялись подруги, а трохи збентежена 
«потерпіла» поправляла зачіску на голо
ві. Це мить, а потім — помчала за вті
качкою.

— Рятуйте мої літри, — захлинаючись 
сміхом, невгавала Марійка.

Жартома твердили, що тепер Марійка 
випередить лідера змагання. Більше 2500 
кілограмів — то, звісно, не межа. Ще 
є час.

— Дівчата подбали про підготовку до 
зими, — перехопивши мій погляд на сві- 
жовибілені стіни, пояснює завфермою 
Михайло Іванович Крижанівський. — 
Вже почищені автопоїлки, приведений в 
«бойову» готовність кормороздавач.

Комсомольський рік був добрим збуд
ником ініціативи і в праці, і у відпочин
ку. П’єсу І. Франка «Украдене щастя», 
яку поставили дівчата, глядачі зустріли 
щирими оплесками. В сусідніх селах за
прошували приїжджати ще. Пісні, танці 
та вірші зробили цікавим тематичний ве
чір молоді села Рубаний Міст, присвяче
ний ювілею Ленінського комсомолу.

— Отак вони скрізь, — ділиться дум
ками зоотехнік колгоспу імені Суворова 
Михайло Ткаченко, — наші комсомолки- 
доярки: і в пісні, і в роботі — разом.

Коли я покидав ферму, мені вчувало
ся, як вона відлунювала тихо: я не су
мую...

А. НЕЧИТАЙЛО, 
студент Київського державного 
університету імені Т. Г. Шев
ченка.

Новомиргородський район,
с. Рубаний Міст.

ПЕРШИЙ ДЕНЬ

Прямо з вокзалу в 
гуртожиток швейників. 
Стріла секретаря комсо
мольської організації Та
мару Духобор. Сказала 
їй: «Я — швея, буду жити 
у вашому гуртожитку»« 
Мені виписали перепуст
ку, дали постільне майно, 
і я стала повноправним 
мешканцем кімнати номер 
51.

Субота, а вечора в гур
тожитку не буде. Немає 
такого великого примі
щення. Тому всі збираю
ться на фабрику, крутя
ться біля дзеркала, огля
дають себе, манірно роз
кланюються одна перед 
одною. Між ними прохо
дить маленький діалог на 
тему: «Чи гарна я?», і дів
чата зникають.

Повертаються трохи 
втомленими. Несли факе
ли від площі Кірова аж до 
пам'ятника В. І. Леніну.

ДЕНЬ ДРУГИЙ
Говорила з комендан

том гуртожитку Ганною 
Григорівною Довженко. 
Вона — член ради гурто
житку. Дівчатам подобає
ться її риса: коли доведеш 
щось — допоможе. Якщо 
не згодна з більшістю—не 
ставить палиць в колеса. 
Здружила за три роки 
своєї роботи всіх дівмат. 
Не то що всіх по імені 
знає — дівочими таємни
цями «завідує».

ДЕНЬ ТРЕТІЙ
Я вже звикла. Обзавела

ся знайомими. Спостері
гаю, як одна з дівчат, на
проти, в якихось незвичай
них штанях з відвертим 
задоволенням водить щіт
кою по дверях. Майже по 
Марку Твену. Ранком во
на біжить на роботу і до 
одвірок прикріплює папі
рець: «Киш — пофарбо
вано!»

А ще я люблю бувати 
«на п’ятачку». Тут на неве
личких столиках — газе
ти й журнали.

Коли повернути голову, 
то помітиш дівчину, яка,

висунувши язика, поливає 
підлогу водою, а п «коле
га» старанно «драє» щіт
кою коридор. Це чеР
ГОБІ.

Час. Він ціниться на ва
гу формул, прочитаних 
сторінок, вирішених задач. 
Словом, дорожче золота. 
Ось чому дівчата облад
нали собі учнівську кімна-

туристську базу. І все то
му, що всі важливі слова 
починаються з «само». Са
модіяльність, самообслу
говування, самоуправлін
ня.

ДЕНЬ П’ЯТИЙ
Підійшла до мене Рая 

Каменецька, голова ради 
гуртожитку. Цікаво з нею. 
Про неї говорять, що вона

ЧИТАЧ ПРОДОВЖУЄ РОЗМОВУ 

„Який твій дій, друж«?“

ШЕСТЬ ДШВ...
У СІМ’Ї
ту, в підвалі влаштували 
пральню і душову. «Ви
кроїли» місце для прасу
вання білизни, а на друго
му поверсі кілька швейних 
машин — самі ж бо ши
ють!

Ленінська кімната. Ну як 
ти без неї обійдешся? Кі
но подивитись треба, кон
церт, виставу.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТИЙ

Сьогодні засідає рада 
гуртожитку. Обговорюють 
«сімейний» вечір. («Сімей
ний» — це коли нікого не 
буде, крім своїх). «На но
сі» — свято, а Валя Пла- 
хотніченко, дуже пряма й 
прониклива дівчина, крадь
кома запитує, чи буде ви
ступати в гуртожитку їх 
вокальна група. Дуже вже 
хочеться їй, щоб Люба 
Кірман (до речі, з моєї 
кімнати) виконала пісню 
«Лада». Валя незадоволе- 
на: мовляв, по телебачен
ню виступають, де завгод
но, тільки не перед свої
ми гуртожитськими. Але ж 
тут, у гуртожитку, сфор
мувалась вокальна гру
па!..

Виступали по телебачен
ню, їздили на екскурсію 
в Умань та Одесу. Робили 
безліч походів на свою

«класична голова». Гово
рили про те, якою мірою 
виміряти товаришування 
та справедливість.

ДЕНЬ ШОСТИЙ
Сьогодні у мене важкий 

день. Мені від’їздити. 
Здаю ковдру, простирад
ла, подушку.

— Що, лишаєш нас, Ан- 
ко? — сумно питають дів
чата. — Ну, то щасти ж то
бі в сімейному житті.

Одружилася. Тепер до 
Херсону їдемо. І все ж 
заздрю тим, хто лишає
ться в цьому домі. Тому, 
що це — виняткова краї
на із своїми піснями, світ
лими роздумами, з таєм
ницями першого кохання, 
і з вічним кефіром на ніч. 
Тут — «розкіш людського 
спілкування».

Ось про що я подумала, 
коли від’їздила. Перед 
цим я, на всяк випадок, 
пішла до Інгулу І кинула 
гривеника. Тепер, по прик
меті, я обов’язково ко
лись заверну сюди. В моїй 
кишені лежить перепуст
ка в мій гуртожиток.

А. ФЕДОРЧЕНКО, 
староста кімнати № 51.

м. Кіровоград, 
гуртожиток швейної 
фабрики.

ШШ
Розповідав генеральний. секретар МСС 
Нурі Абделъ Раззак

У нинішньому році світ був свід- 
и ком студентських виступів у різних 

районах земної кулі. Вирували Сор
бонна і університет Мадріда; полі
ція неодноразово розганяла сту
дентські демонстрації в Західній 
Німеччині, у Франції, у Сполучених 
Штатах Америки, у Мексіці, у краї
нах Латиноамериканського конти
ненту. Але студенти знову і знову 
виходили на демонстрації, навіть 
будували барикади. Чим же пояс
нюється таке повсюдне піднесення 
політичної активності молодих лю
дей?

Молоді. _ це дуже чутливий ба
рометр громадського життя плане
ти. 1 її нинішні виступи не що Ін
ше, як відображення класових про
тиріч у нашому неспокійному світі. 
Було б помилкою всі студентські 
виступи розглядати як однорідне 
явище, бо неоднорідні причини, ЛКІ 
викликають заворушення студентів, 
неоднорідні цілі, яких вони доби
ваються. Однак, проявляється пев
на закономірність: боротьба за 
розв’язання проблем суто студент
ських, молодіжних, раз у раз пере

да плітаеться з вимогами більш широ
кого соціального плану, переростає 
в загальнополітичний рух чи вливає
ться в нього. Так, у Сполучених 
Штатах Америки студенти від ви
ступів за академічні свободи все 
більше переходять в ряди учасни
ків боротьби за громадянські пра
ва негрів, за соціальну справедли
вість, проти ганебної війни у В’єт- 

І намі. Мітинги протесту, демонстра
ції, «тіч-іни» («сидячі» страйки) 
набули масового характеру, охопи
ли широкі кола студентства.

У Франції рух студентів за ре
форму освіти привів їх у травні 
цього року в русло широких висту
пів робітничого класу, швидко пе
реріс вузькі «університетські» рам
ки і набув загальнонаціонального 
характеру. ! тут передове студент
ство Франції вийшло до основного 
вододілу сучасності, визначивши 

своє місце у грандіозній битві між 
трудом і капіталом.

Одночасно на поверхню травневих 
подій у Франції, ніби накип, ви
хлюпнулися різні ультраліві тен
денції. Саме накип. Це слово, як 
мені здається, дуже точно характе
ризує суть тих багаточисленних сту
дентських групок троцькістського, 
маоїстського, анархістського напря
мів, що розплодилися останнім ча
сом у Франції, ФРН і деяких інших 
країнах. І яким дивним не здає
ться це на перший погляд, буржуа
зія дуже терпимо ставиться до 
«р-р-революціонерів», до ультралі
вих крикунів. Більше того, вона за. 

Антиурядова демонстрація західнонімецьких студентів. 
(«Фрайє вельт»).

грає з їх лідерами, всіляко їх зао
хочує, часто підтримує матеріально.

Досить сказати, що найвідчай- 
душнішнй «р-р-революціонер» Кон- 
Бендіт, що очолює «ліваків» у 
Франції, одержує допомогу... від 
уряду ФРН! Він і йому подібні сту
дентські лідери вихваляються захід
ною пресою і радіо, їм створюється 
реклама. Ультраліві вільно розпов
сюджують свої листівки і брошури. 
Це не парадокс і не випадковість. 
Це тактика імперіалізму: ототож
нювати маніяцькі ідейки ультралі
вих з ідеями комуністів і таким чи
ном Ізолювати останніх від широких 
мас, скомпрометувати їх. Яка ж У

дійсності питома вага анархістських 
угруповань у міжнародному сту
дентстві? Відповідь на це питання 
дали, зокрема, дискусії на вільній 
трибуні Софійського фестивалю. 
Жалюгідним дисонансом звучали у 
болгарській столиці виступи керів
ника Соціалістичної спілки німець
ких студентів Карла Дітріха Воль- 
фа, який приїхав із Західної Німеч
чини. І як би не прагнула імперіа
лістична пропаганда роздути ні 
мильні бульбашки, їм не внести 
розкол у ряди Міжнародного союзу 
студентів.

Буржуазна пропаганда, намагаю
чись дезорієнтувати наш рух, вико
ристовує найрізноманітніші прийо
ми. Особливо популярним в її арсе
налі стала теза про те, що інтерна
ціоналізм молоді оснований на їх... 
молодості (?І): «Американці, анг
лійці, росіяни, поляки, італійці, як
що'тільки вони молоді, належать і 
до другої нації — до нації молоді», 
— стверджує журнал «Америка». 
Отже, єдність на позакласовій осно
ві. Але молодь живе не на якійсь 
особливій планеті. Вона живе у сус
пільстві, розірваному непримирен
ними класовими протиріччями, сама 
складає значну частину кожного з 
існуючих класів. І всі протиріччя у 
суспільстві, природно, накладаю
ться на молодіжний і студентський 
рух. Молодь не хоче стояти осто
ронь, коли йде гостра ідеологічна 
боротьба у світі, боротьба класів, 
суспільно-політичних систем.

Мета нашого союзу — антиімпе
ріалістична боротьба. Саме вона на
самперед об’єднує студентські ор
ганізації, які входять в МСС. Ви
ступи за мир у В’єтнамі, за демо
кратичні перетворення, за свободу, 
за справедливе суспільство у всіх 
країнах світу — ось наші завдання. 
Конкретні форми діяльності Союзу 
студентів надзвичайно різноманітні.

Мені хочеться сказати про ту ве
лику роль, яку відіграють у нашій 
загальній справі радянське студент
ство, славний радянський комсо
мол. їх тверді і чіткі позиції з ос
новних питань руху немало сприя
ють єдності і дієвості МСС. Наші 
радянські колеги на ділі демонстру
ють Інтернаціоналізм у студентсько
му русі. Студентська рада СРСР ро- 
бить дуже багато для розвитку ос- 
віти у країнах третього світу, щоро
ку вона виділяє із своїх фондів по
над сю стипендій для іноземних 
студентів, які навчаються в Радян
ському Союзі, бере активну участь у 
проведенні міжнародних зустрічей 
студентів, у розширенні контактів 
молоді світу.

Користуючись випадком, я щиро 
вітаю всіх радянських студентів, 
радянську молодь з нашим спіль
ним святом — Міжнародним днем

Могутній
талант
Разом з усіма народами Ра

дянського Союзу широко відзна
чають 150-річчя з дня народжен
ня великого російського пись
менника Івана Сергійовича Тур
генева трудящі нашої республЬ \ 
ки. В бібліотеках, клубах, бу- у 
дннках культури багатьох міст І 
сіл нашої республіки, учбових 
закладах і вузах відкриті книж
кові виставки, проходять літера
турні вечори, наукові 1 читацькі 
конференції.

Урочистий вечір, присвячений 
цій пам’ятній даті, в!дбу2всп 
ІЗ листопада в столиці України. 
Великий зал Київської держав
ної конабрваторії імені П. 1« 
Чайковського заповнили пред
ставники громадськості міста, 
творча інтелігенція, студентська 
молодь.

У президії — кандидат в чле
ни Політбюро. секретар ЦК КП 
України Ф. Д. Овчаренко, за- 
втупннк Голови Ради Міністрів 
УРСР П. Т. Тронько, члени рес
публіканського комітету по від
значенню 150-річчя з дня народ
ження І. С. Тургенева, пред
ставники партійних і радянських 
організацій, делегація росій
ських літераторів на чолі з сек
ретарем Спілки письменників 
СРСР В М. Кожевпнковнм.

Вечір відкрив лауреат Ленін- І 
ської премії М. П. Стельмах.

Слово про І. С. Тургенева ви
голосила член-кореспондент АН 
УРСР Н. Є. Крутікова.

Про світове значення творчості 
І. С. Тургенева, про його вплив 
на розвиток російської літерату
ри і літератур братніх радян
ських народів говорили У своїх 
виступах письменники О. Сизо* 
ненко, М. Ушаков, студентка 
філологічного факультету КіііЗ' 
ського державного університету 
імені Т. Г. Шевченка Л. Кисе- 
льова. _ 4

Від імені російських літерато
рів виступив секретар пР^Хр 
ня Спілки письменників СРЬІ 
В. Кожевников. и

Вечір закінчився кониеР™? 
майстрів мистецтв столиці «к 
раїин.

(РАТАУ1-



їв листопада Юв8 року

• ДУМКИ, 
ВІДГУКИ. 
РЕЦЕНЗІЇ

ГІМН
молодим

ОНОВЛЕНА 
ПРОГРАМА 

МОЛОДІЖНОЇ 
ЕСТРАДИ

Молодіжна естрадна 
бригада «Без жартів» Кі
ровоградської обласної 
філармонії знову вируши
ла в тривалу гастрольну 
поїздку по Україні. її теат
ралізована вистава порів
няно з попередньою онов
лена, ідейно насиченіша й 
цікавіша. Це справжня 
естрада в хорошому розу
мінні слова.

У нинішньому році в Кі
ровограді побувало кілька 
бригад обласних філармо
ній. Тож не можна утрима
тись, щоб не порівняти їх 
виступи з концертами на
ших митців, І не буде пе
ребільшенням сказати, що 
в загальній оцінці їх про
грам перевага на боці кі- 
ровоградців.

їх сценарій побудовано 
оригінально. В ньому ви
діляється головна тема — 
гімн молодим, тим, хто в 
боях з фашистськими за
гарбниками захищав здо
бутки Великого Жовтня і 
тим, хто будує прийдешнє 
— комунізм.

Багато місця у концерті 
відведено розмовному 
жанру. Але це не втом
лює, все сприймається з
неослабним інтересом. Ко
ли пишуть про естрадну 
виставу, як правило, десь 
у кінці кількома словами 
згадують про конферанс. 
Зараз же хочеться зроби
ти навпаки — почати з 
дуету здібних ведучих Ла
риси Герцер і Романа 
Бранта.

Затамовують подих гля
дачі, коли виконують мо
лоді .артисти музично-літе
ратурну композицію «Зем
ле, яка ти?» В неї вдало 
вмонтовані вірші поетів- 
комсомольців, що загину
ли у великій битві за Віт
чизну. Вірші читають ар
тисти з душею, пристрас
но.

Добре представлений у 
бригаді й вокал. Приємні
співачки Галина Смотрова 
й Тамара Кузнецова. Безу
мовно, користуватиметься 
скрізь успіхом Альфред 
Страшинський. Відповідно 
йому підібраний репер
туар.

«Космічний танець», 
туркменський і кубинський 
виконують Тамара і Ми
хайло Стремовські, Олек
сій Кузнецов. Вони тан
цюють натхненно. Легко й 
красиво працює акробат
ка Ніна Васильєва.

Дехто може заперечи
ти: чи дійсно все так доб
ре у молодих артистів? 
Безперечно, є в їх вико
нанні й деякі огріхи. Дещо 
розтягнуті окремі номери. 
Це стосується і не зовсім 
вдалої імпровізації в «Кос
мічному танці». Загалом 
він непогано задуманий, 
але деякі занадто різкі і 
метушливі рухи танцюрис
тів псують його компози
цію.

Т. КАЛЬЧИНСЬКА.
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Люди виходять

Псков, кремль,

ЦАПІ МАРШРУТ проходив 
по древньоруських містах, 

хоч не було такої зупинки, де б 
туристи, поруч з основною про
грамою, не знайомилися з рево
люційним минулим, сучасним 
га перспективами розвитку то
го чи іншого міста.

Вже Київ, перше місто марш
руту турпоїзда, вразив усіх не 
тільки історичними пам’ятника
ми,~ а й неповторною вродою 
своїх парків, вулиць і гомінких 
площ, величавим плином че
пурного Дніпра, чарівною кра- 
тРю Дарницьких кварталів. У 
Києві туристи поклали вінки 
біля могили Невідомого сол
дата.

У поїзді навіть просте споглядан
ня пізнавальне. Особливо незабутнє 
враження лишила мальовнича Біло
русія, зеленими просторами якої 
протягом дня рухався поїзд до Ле
нінграда.

Ленінград — місто 
трьох революцій, жи
ва історія нашої краї
ни. Поїздка по пам’ят
них місцях, знамениті 
стрілка Василівського 
острова, традиці й н е 
фотографування біля 
пам’ятника Петру І, 
сумна урочистість Пє- 
скарьовського кладо
вища, куди прийшли з 
квітами кіровоградці 
до могил оборонців 
міста-героя. А у віль-

л-'

Вінок ш Іллічу.

І каштани,
і Новгородський кремль...

Нещодавно повернувся з останньої мандрівки, присвяченої 
50-річчю ВЛКСМ, по древньоруських містах туристський поїзд 
«Кіровоград». Подаємо подорожні нотатки письменника 
М. Смоленчука та фото Г. Удовиченка.

ний час знову — до Смольного і на Фін
ляндський вокзал, чи просто пройтись 
Невським проспектом до колишнього 
Адміралтейства, закованими в граніт бе
регами Неви і обов’язково звернути до 
Літнього саду, щоб постояти коло Са
турна, де знайшов, колись Сошенко окра
су і гордість твого народу — Т. Г. Шев
ченка.

Туман заливав покроплені першим золотом 
осені берізки, покривав незібрані картоплища, 
огороджені тинками із сухостою. Попереду — 
Псков, порубіжне російське місто, об яке не 
раз розбивалися ворожі навали іноземних за
войовників.

В Новгороді збереглося особливо ба
гато чудових пам’ятників архітектури та 
монументального живопису, не випадко
во кажуть, що тут навіть повітря напоє
не історією. Уміють берегти старовину 
новгородці, уміють її популяризувати.

Навіть залізничний вокзал, ворота міста, 
й той інтригує — і незвичністю своїх 
пропорцій, і староруською в’яззю надпи
сів, і символікою колишніх мореходів та 
кам’яною медаллю знаменитого Олек
сандра Невського. А неповторний новго
родський кремль з його величавою Со
фією і Грановитою палатою, унікальною 
дзвіницею і баштами, а Вічова площа 
на Ярославовім дворищі, а Юріїв мо
настир!.,

Ярославль був закладений майже тисячо
ліття тому і дав Росії багато славних сторінок 
її історії, приніс нам з сивої давнини безсмерт
не «Слово о полку Ігоревім». Це місто О. М. 
Некрасова, Л. В. Собінова і В. В. Терешкової, 
місто всесвітньо відомих шинників і текстиль
ників, місто, на якому особливо яскраво по
мітно владний поступ нового у наше житгя. 
Ярославль теж споріднений з нашим містом, 
саме туг зародився перший націоналвннй ро
сійський театр, я« Кіровоград став колискою 
українського національного театру. Чудозз 

традиція існує в ярославських мит
ців сцени, кожен сезон відкривають 
вони п’єсою про свого великого за. 
сновника театру Ф. Г. Волкова..

Незабутніми були зустрічі з 
архітектурними та культурними 
пам’ятниками Владимира, міс
та, якому судилося ’поруч з 
Києвом та Новгородом зіграти 
велику роль у формуванні ро
сійської держави. Золоті Воро
та, Успенський собор з фреска
ми геніального Андрія Рубльо- 
ва, шедевр древньоруського 
зодчества — Дмитрівськйй со
бор.

Пам’ятною лишилася й авто
бусна поїздка в місто-музей 
Суздаль. До речі, тут чи не 
вперше за багатотисячний шлях 
лишились за спиною величні 
шишкінські пейзажі, І кірово- 
градці дихнули широкими сте
повими грудьми на хлібних рів
нинах.

Останнє місто, в якому побу
вали туристи, — столиця нашої 
країни — Москва. На все жит
тя запам’ятаються кожному 
Кремль, Ленінські гори, Боро- 
динська панорама, Виставка 
досягнень народного господар
ства СРСР, музеї і пам’ятники 
столиці. Покладення вінків біля 
Мавзолею В. І. Леніна стало 
закономірним підсумком цієї 
багатоденної і цікавої мандрів
ки просторами рідної Вітчизни.

М. СМОЛЕНЧУК, 
член Спілки письменни
ків УРСР.

(Продовження. Початок в №№ 123, 
124—123, 127, 133, 136, 137).
9. СУТИЧКА БІЛЯ КІНОТЕАТРУ

СРа°ДЛС'н'"‘г,3 °Г"Д0,° див,,вся «а екран, чекаючи кінця 
шипіли прямо«Ут""«У “ІД гуркіт барабанів мар
ширували шеренги солдатів вермахту. Р

«Знайшли, куди забратися, — бурчав Валентин — Те
пер жди, поки відчинять двері!».
знайомий Ш.‘плпб ,°АЬ! —_пролУ“ап Раптом у темряві чийсь 
знайомий юлос. Повз Барчевського 1 Мурзіна промайнуло 
декілька постатей. Дзвякнули защіпки дверей. Скориставшись метушнею, друзі вибігли із залу. пристав
пппЛІЛЯі входу, у к,нотеаР «козаки», як тут називали 
п’ совц "»-звірячому били молодого залізничника, в якому 
Валентин упізнав Віктора Благодаря. Барчсвський бачив, 
як Іван Гаджіенко, що першим вискочив з кінотеатру, ви
хопив з кишені плоскогубці 1, затиснувши їх у руці, кинув
ся «а «козаків». За ним, не відстаючи ні на крок, — вірні 
«інгуші». Власовців били люто й нещадно. Били не тільки 
за те, що підняли руку на робочого хлопця. Били за тс, що зра
дили, вдяглн форму ворога, пішли до нього на службу. Би
ли мовчки, щоб не привернути увагу німців. Приголомше
ні дружним натиском робітників, закривавлені «козаки» ки
нулися врозтіч. За ними, розпалені боєм, кинулися друзі 
Гаджієнка.

Коли Барчсвський і Мурзін підійшли до місця бою, там 
був один Віктор. «Вояки, — презирливо бурмотів він, важ
ко дихаючи і спльовуючи кров, — втрьох на одного наки
нулися». Валентин обняв товариша і потягнув його в тем
ний провулок, де сховались «інгуші». Біля кінотеатру в 
будь-Яку хвилину міг з’явитися німецький патруль.

Розставшись з Благодарем, товариші не поспішаючи 
пішли додому. Вечір був теплий і тихий. Раптом почулася 
до болю знайома, рідна пісня. Дивно було чути П слова в 
окупованому ворогом селищі:

Броня крепка н танки наши быстры, 
И наши люди мужества полны...

Друзі зупинилися. Назустріч їм, обнявшись, йшли «Ін
гуші» і горлали на всю силу своїх молодих легень.

Меморіальна дошка, встановлена цієї 
осені на стіні хати, де жили Василь Вов
ченко і Женя Хнжняк.

Фото автора.

Операція „Пошук»
РЯДКИ ВІД СЕРЦЯ
Листи, листи... Скільки їх 

надходить до редакції газет, до 
Загонів червоних слідопитів 
усього Радянського Союзуі Ма
тері хочуть дізнатися про ос
танні хвилини життя загиблих 
своїх дітей, сини — про своїх 
ровесннків-батьків.

Схвильовані, вдячні, гарячі 
листи...

Подаємо кілька з них, що на
дійшли на адресу «Молодого 
комунара» І обкому ЛКСМУ.

«Лубенський районний штаб по
ходів по місцях бойової слави 
при райкомі ЛКСМУ звертаєть
ся до Вас із проханням.

Нами розшукується сім'я, ро- 
є------------------

дичі і близькі радянського вої
на, майора Дейнеги Полікарпа 
Пилиповича, 1902 року народ
ження, колишнього начальника 
штабу 94-го погранполку. Ма- 
йор Дейнега загинув у бою з 
німецько-фашистськими загарб
никами при обороні міста Луб
ни у вересні 1941 року.

Згідно одержаних архівних 
даних нам стало відомо, що 
дружина загиблого воїна — Па
раска Василівна Дейнега і син 
Петро в той час проживали в 
селі Красносіллі Олександрійсь
кого району Кіровоградської 
області.

Про місце проживання сім’Т І

родичів П. П. Дсйнегн просимо 
повідомили на таку адресуі м. 
Лубки, Полтавської області, 
площа Кірова, 6, М. Четверико
ву.

«Історична секція військово- 
наукового товариства при Бу
динку офіцерів Прнволзького 
воєнного округу звертається з 
проханням надати допомогу у 
встановленні зв'язку з родича
ми, друзями І однополчанами 
Героя Радянського Союзу Та- 
расенка Івана Івановича з роти 
лейтенанта Івана Сергійовича 
Лікунова (130-й гвардійський 
стрілецький полк 44-ї гвардій
ської стрілецької дивізії). 1. І. 
Тарасенку в числі тринадцяти 
воїнів підрозділу Указом Пре
зидії Верховної Ради Союзу 
РСР від 31 березня 1943 року бу. 
ло присвоєно звання Героя Ра
дянського Союзу 1. І. Тарасен- 
ко — 1923 року народження, уро-

женець села Іванівни Новоукра- 
їнського району Кіровоградської 
області».

Голова військово-істо
ричної секції ВНТ під
полковник у відставці 

В. Фірсов.
А ось ще лист, який без хви

лювання читати не можна.
«Номер «Молодого комунара», 

в якому писалося про Олек
сандра Краснощока, читало псе 
село. Не вистачає слів, щоб по
дякувати працівникам газети, Ы 
всіх, хто брап участь у пошу- І 
ках місця захоронения нашого ’ 
дорогого Шури. Добру справу К 
робите ви, товариші. Від усіх ■ 
батьків шире вам спасибі, н 
Батьки і рідні».
с. Лаврівка 

Долинського району.
ШТАБ ОПЕРАЦІЇ N 

«ПОШУК». !

— Лісні здається, ви невдало вибрали місцо для кон
церту, — промовив Павло, порівнявшись з хлопцями.

— А мені, — наблизився до нього Іван, — що ми сьо
годні забули комусь морду побити, — 1 простягнув вперед 
руку, збираючись натягнути Барчсвському на ніс кашкет. 
Але, в ту ж мить, охнувши, схилився головою до землі з 
вивернутою назад рукою. З-за пояса Гаджієнка випав тіль- 
ки-що відібраний у «козаків» пістолет. Барчсвський від
пустив руку, підняв і повернув пістолет.

Сховай і запам’ятай, іцо розумні люди роблять та
кі речі без зайвого шуму. А взагалі, битися теж треба вмі
ти.

— Ах ти, шкура продажна! — налетіли з обох боків на 
Барчевського охоронці Гаджієнка. — Доносити зібрався?

— Стій! — зупинив їх Іван. — Це нечесно. Я сам -з 
ним справлюсь.

— Якого чорта ви до нас причепилися? — кинувся Ва
лентин на виручку Павлові. — Своїх не впізнаєте, чи що?

— Спокійно, Валю, — сказав Павло, весь зібравшись І 
не спускаючи очей з хлопців. Битися ці хлопці, як я ба
чив, не вміють, тому мені байдуже: будуть вони нападати 
поодинці чи всі навалом.

— І ти готовий битися один проти нас трьох? — з ми
мовільною повагою запитав Іван.

— Це не так важко, як ти думаєш.
— Добре, пішли.
Іван повів Павла до Василя Вовчснка. У нього дома 

Барчсвський провів з хлопцями перше заняття по вивченню 
прийомів самбо. Василь та Іван, кожний з яких в цей час 
уже очолював невелику групу підпільників, уважно придив
лялися до нового товариша. Через деякий час вони разом 
виробили план, як краще використати здібності Павла, 
особливо його знання німецької мови.

10. ПАУЛЬ - ПЕРЕКЛАДАЧ.

Павло став задумливим і мовчазним. Валентин не знав, 
чим пояснити переміну у поведінці товариша. Мабуть, зби
рається залишити Помічну, думав він, і від цього йому ста
вало сумно.

Проте Павла хвилювали зовсім інші думки. Він думав, 
як краще виконати завдання молодих підпільників. На їх 
думку, він повинен був прикривати діяльність підпілля. Для 
цього треба проникнути в середовище німців, бажано в де
по. Зараз, говорили хлопці, це не так важко зробити. Гітле
рівці розгортали великі роботи на вузлі, І їм потрібні бу
ли люди, що знали німецьку мову. Документи у Павла бу
ли в порядку.

Вранці Барчсвський особливо ретельно приводив себе до 
порядку. Одягнув новий костюм, білу сорочку з позолоче
ними запонками, до дзеркального блиску начистив череви
ки, в міру надушився I, критично оглянувши себе в дзер
кало, попрямував до виходу.

— Отже, Валько, запам’ятай, •— урочисто почап Пав
ло, повернувшись після роботи додому... — Я — «фолькс- 
дойч». Незрозуміло? Це значить, німець, що народився за 
межами фатерланда. Моя мати — німкеня, батько — поляк. 
Сам я — мешканець Львова. Комерсант. Смішно? — Бар- 
чевський був задоволений вдалим початком небезпечної гри. — 
Вип’ємо за молодого комерсанта з Львова Пауля Бярчев- 
ського. За його призначення перекладачем локомотивного 
депо станції Помічна. Ти завтра теж можеш виходити на 
роботу. Є вакансія маляра. Якщо ще треба кого влаштува
ти, скажеш мені, я зроблю.

... Пунктуальний, невтомний, Пауль, як його називали 
гітлерівці, швидко зарекомендував себе серед німецьких 
спеціалістів з найкращого боку. Сам шеф депо, що рідко 
хвалив підлеглих, неодноразово ставив у приклад іншим 
його «чисто німецьку» акуратність у роботі. А через мі
сяць він уже не міг без нього обійтися. Особливо, коли по
чалося будівництво нового депо, де німці використовували 
на роботах військовополонених.

(Далі буде).
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ОДЛУНАЛИ оплески хлопцям-му- 
зикантам. І на сцену вийшла 

смаглолиця юнка. Сіпнулися чорні 
стрічки 
ясністю
вала:

бровенят. Взялися щедрою 
карі очі. І дівчина заспі-

Чи я в лузі 
Не калина була, 
Чи я в лузі 
Не червона була?..

Знову були оплески. Це вже для 
неї, Галини Ткаченко. Вклонялася 
людям на вітання. І знову пісня...

Василь нахиливсь до Віктора:
— Ніяк не втямлю, чого ти її цу

раєшся. Гарна ж дівчина — весела, 
проворна. І спієає як! Це — сама. 
А в заводській капелі теж співала 
якось... Чув, що вміє вірші складати. 
Потім в пісню їх переводить. Тільки

— Завтра, щоб все було на своїх 
місцях.

Майстер бідкався: захворіла змін
на крановщиця. Галя, почувши про 
це, заметушилась біля верстата. 
Впоралась з своїми справами, вичі
кувала, поки люди залишать цех. 
І коли там настала тиша, піднялась 
на кран...

Вранці майстер був здивований — 
верстати на своїх місцях. Сподівав
ся, що видужала крановщиця. Йшов 
до себе в кабінет, думав, як подя
кувати дівчині за вправність. А йо
му кажуть:

— Це ж Галя Ткаченко... Бачимо, 
працює кран. Все йде до ладу. Ду
мали, хтось з наших високорозряд- 
ників. А наприкінці роботи побачи
ли Галю

Краса
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ПРО ОДНУ БАГАТУ НАРЕЧЕНУ

не може записати мелодії...
Віктор злиться:
— Перестань!
Після концерту Василь знову:
— Я ж знав: задивляєшся. Побрали

ся б — інших завидки взяли б. За яке 
діло не візьметься — все до ладу вихо
дить. Токарем може працювати, слюса
рем. і шліфувальницею, і крановщицею. 
Кращої електрозварювальниці в цеху не 
знайдеш. Особливі завдання виконує...

— Та хіба це головне в людині? — 
злісно промимрив Віктор. — Три сотні 
вона заробляє, бо ті гроші потрібні їй: 
в неї — купа дітлахів.

— Що?.. Вона ж третій десяток тількн- 
но розміняла... Не може цього бути!.. 
Хто тобі таке наторочив?

— Нюрка з гуртожитку бачить 
щодня, як вона водить їх в дитячий 
садок. А вчора відпросилася в май
стра — на батьківські збори ходила 
в школу. Зрозумів? А ти: «Женись, 
женись! Найбагатшу наречену мати
меш». Незаконні — ото її багат
ство...
ЇІЕРЕД майстром стоїть низько- 

росле дівча в благенькій коф
тині, довгій спідниці.

— То буду я у вас працювати, 
Миколо Петровичу?

Христенко не одводить погляду з 
вчорашньої школярки:

— Тобі ж іще десятирічку треба 
кінчати, іди, сідай до книжок. Тим 
часом підростеш. А то я й за вер
стат тебе боюся ставити. Наробиш 
щось — мені намилять шию.

Галя опускає голову.
— То, може, на кран сяду?.. Я ж оста

точно вирішила — повинна працювати. 
Мати ж хвора. Троє школярів у хаті. А я 
до школи ввечері ходитиму.

Майстер куйовдить правицею чуб, тяг
неться до цигарки.

— Ну добре, дівчино. Йди у цех. При
глядайся до наших асів.

Галя стрепенулась. Хутенько поправ
ляє на голові картату хустинку.

— Спасибі, Миколо Петровичу!..
Цілу зміну приглядалась до тока

рів. А коли під час обідньої перер
ви зупинились крани — подалась 
туди.

1 отак тиждень, другий...
Аж ненароком до майстра при

бігли люди.
— То ви посадили новеньку на 

кран?..
Майстер мчить в цех. Одразу за

дивляється на кранову колію. Там — 
тиша. А біля стіни робітники обсту
пили збентежену Галю Ткаченко.

— Щось накоїла?
— Проїхала раз, другий... А тоді 

не могла вчасно натиснути на ва
жіль, і.« і трохи не зірвалась до
низу...

Всі мовчать, з співчуттям дивля
ться на дівчину. А майстер знову:

— Я ж просив тебе тільки при
глядатись, а ти...

— А я що?., я нічого... я пригляда
лась. Дівчата мені показували, розпові
дали, як і що.... То оце попробувала, 1«.

Майстер заборонив Галі сідати за ва
желі крана. Вона тоді прислухалась до 
його порад. Працювала токарем, оволо
діла професією штампувальниці, сверд
лувальниці, шліфувальниці, виконувала 
завдання разом з досвідченими електро- 
зварювальннками. 1 все ж хотілося бути 
біля крана.

Якось с цех привезли нові верста
ти. Начальник цеху розпорядився:

• •

тебе, 
сеанс.
Коли

нікому я їх не оддам, — крізь 
— Я їх приголублю.. Ллє що це 
ще видужаєш, на весіллі будеш

Зустрів майстер дівчину після обі
ду. Зона знову збентежилась, поба
чивши його. А він спокійно:

— Мені, звісно, вгріють за 
коли взнають за твій нічний 
Ти ж готуйся до. екзамену,
вмієш отак діло закрутити, значить 
бути тобі дипломованою кранов- 
щицею...
р| А СЕРЦІ — легко-легко.
**Галя спішить додому, несучи спо
дівання поділитись з матір ю радіс
тю: вже більше місяця вона щодня 
виконує близько двох змінних норм. 
Доводилось працювати, допомагаю
чи іншим електрозварювальникам, 
бо цех виконував спеціальне зав
дання. Тож і неабияку заробітну 
плату несе вона сьогодні додому. 
По дорозі хвору Ліду, сестру стар
шу, вирішила провідати, гостинця 
занести. Зайшла. А біля сестри гурт 
сусідів. Сидять, стишено розмовля
ють. Галі нишком .сказали:

— Був лікар. Говорив, що вже ні
чого не можна зробити... Біда та й 
годі. Діти батька позбулись. А те
пер круглими сиротами стануть...

Та й залишили обох сестер в кім
наті самотніми.

Галя схилилась біля ліжка хворої, пла
че. А Ліда пошепки:

— Не треба так побиватись... Матері 
тільки не кажи, що я... Бо вона не ви
тримає цього. Крихіточок моїх в інтернат 
одведи. Лиш старшеььку, якщо зможеш, 
доглянь сама. Вона розумниця в мене.'

Ридання ще дужче хилить Галю до 
ліжка.
- Та 

сльози, 
я?.. Ти 
в них...

...Ліди не стало. І її маленьких до
чок — п'ятирічну Люду та чотирьох- 
річну Надійну — забрала до себе 
Галя. Тепер вона доглядала четверо 
дітей та хвору маму.

Невдовзі нова біда — захворіла 
сестра Тамара. Чоловік залишив її і 
двоє дітей. І сім'я в молодої робіт
ниці заводу «Червона зірка» Гали
ни Ткаченко зросла.

Вона прокидалась на світанні, го
тувала сніданок Толі й Люді, прасу
вала їм костюми і виряджала в 
школу. Потім вела в дитячий садок 
інших малюків. Марія Микитівна, 
мати Галі, рідко могла допомогти 
доньці. Бо більше лежала в лікарні, 
аніж була вдома.
НЕВЕЛИКИЙ будиночок ледь-ледь 

видно з густого плетива кленів.
А подвір’я заквітчане кущами мали
ни і принадними чорнобривцями. 
Під розкішною черешнею — довгий 
столик. Галя кладе на нього тарілки 
з гарячою стравою, кличе дітей обі
дати. Люді наказує:

— Попробуй сьогодні господинею 
бути. Прибери гарненько в хаті, по
двір’я замети. А я в центр піду. До 
школи вже вам скоро. Треба щось 
купити. А потім ще є справи...

...Стоїть перед поважним чоловіком. 
Каже:

— В нас маленький будинок. То, може, 
с можливість квартиру комунальну отри
мати?.. В мене ж дітей шестеро...

Придивляється до дівчини, дивується: 
«Звідки в неї може бути стільки ді
тей?..»

Прийшла додому з покупками. При-

несла учнівські ранці, зошити, книжки. 
1, звісно, новенькі костюмчики, черевич
ки. Люді простягнула великий альбом і 
книгу про видатних майстрів пензля.

— Ти ж в мене художниця, то це тобі 
згодиться.

Люда переглядає репродукції по
лотен Рєпіна, Іванова. Потім кидає
ться до Галі, цілує, і довго-довго не 
випускає з своїх сбіймів. А як од- 
ступилась від своєї двадцятип'яти
річної тітки, вимовила:

— Спасибі, мамо!
Галю раптово охопила тепла трит 

вога. Радісна і збентежена, вона 
прихилилась до Люди, щоб та не 
побачила її сльозу.

...Того ж дня і Надя назвала її ма
мою...

ЕДІЛЬНИЙ день. Галя порається 
біля печі. Люда допомагає їй. 

Потім кличе свою названу маму в 
невеличку світлицю, показує своє 
вишивання.

А після сніданку кличе дітей зно
ву до себе.

— Підемо в парк на прогулянку. 
На каруселі покатаємось. А потім і 
до кінотеатру зайдем, ось вже й 
квитки є...

Не встигли іі зібратись, як на порозі 
листоноша з’явилася. Дала листа від 
Віктора. Писав коротко:

«...Вже спливає останній місяць моєї 
служби. Одразу в Кіровоград збираюсь. 
Можна до тебе?...»

Ще одна тривога в Галини. Куди ж 
його кликати? В цей тісний будинок?

Відповіла хлопцеві: «Я нині в лікарні. 
Тепер я такою тобі непотрібна...» Віктор 
не писав більше. Галя ж щодня чекала 
його відповіді. Вже картала себе, що на
писала Віктору таку нісенітницю.

...А через тиждень прийшли люди 
із завкому профспілки. Цікавилися, 

в яких умовах живе сім’я Ткаченків.
Невдовзі Галя переїхала з дітьми 

в нову комунальну квартиру.
•Д У СТРІЛ А ПОДРУГУ. Та запитує 
** про хвору маму, дітей. В Галі 
обличчя світліє.

— Тепер легше мені. Двоє вже в 
профтехучилищі. Люда в магазині 
працює. Старший брат одружився. 
А Вася в школу-інтернат пішов. З 
суботу й неділю забираю його до
дому. Оце вчора була на батьків
ських зборах. Хвалять його вчителі.

— А Надя ак?
— Ця вередлива. Двічі вже плакала од 

неї. Оце пустувала. Я до неї: «Зась!». 
Вона розгнівалась раптом: «Ви мені не 
мама. А волі не даєте...»

Подруга спалахнула:
— То нехай собі йде, куди хоче. Вже 

не маленька.
Обличчя Галини спохмурніло.
— Не маю я права цього робити. Дала 

слово сестрі замінити матір її дітям. Про 
це й Наді сказала. Та ще гарненько ви
сварила... Потім просила пробачення вже 
в мене. Плакала...

Обидві зайшли до Люди в мага
зин. Там Колю Варацана зустріли — 
Людиного нареченого. Хлопець не
сміливо сказав тоді Галі:

— Я її забираю до себе. Вже й так 
тісно вам...

І раділа, і тривожилась Галина 
Ткаченко. Жаль було розлучатись з 
Людою. І про свою долю подумала. 
Племінниця вже виходить заміж, а 
вона...

Поспішила до універмагу. Купила 
пальто, ковдри, інші речі, що бу
дуть потрібні молодій господині. 
Все приготувала для Люди. Щоб 
свекруха, бува, не сказала, що не
вістка без приданого зайшла до 
хати...

...Весілля гучне. 1 музиканти є. І руш
ники на славу. 1 сонячний коровай.

Галя вітає молодят, дарує їм хліб на 
щастя. А Люда виносить своїй названій 
матері погруддя поета. Сама виліпила 
його. Ще тоді, як в художню школу хо
дила. Перед весіллям лиш обновила тро
хи. І тепер каже:
_ Шезченко — мій найулюбленіший 

поет. Цю роботу хвалили... То нехай за
лишається Кобзар у вашій хаті, мамо...

Випровадила молодят.
І довго стояла на вулиці, тримаю

чи в руках рясну гілку калини. На 
якусь мить їй здалося, що о неї 
немає нікого. Сама, як билина, за
лишилась. Серце дрібно забилось. 
Та в цю хвилю хтось з молодих за
співав:

Ой, гиля, гиля, 
Гусоньки, на став. 
Добрий вечір, дівчино, — 
Бо я ще не спав...

Галю обступили хлопці й дівчата, 
танок покликали. Підвела гордоВ

голову, стріпнула косою, затупотіла 
каблуками по бруківці...

Ні, ні, вона не самотня, 
гато друзів. І на заводі, і 
культури. В неї с ще діти, 
трібно оддати багато тепла і ласки. 
І Галину Ткаченко обов’язково на
звуть багатою нареченою, хто її 
суджений...

Михайло ШЕВЧУК.
м. Кіровоград.

В неї ба- 
в Палаці 
яким по-

XI

На сцені — учасник міжнародних фестивалей, танцю
вальний колектив Кіровоградського педагогічного інсти
туту «Юність».

* * *

Ходит опушкой ветер
Свежий, 
Промелькнула крыльев 
Тень.
Как мне жаль, что аистов
Все реже
Встречаю я на крышах 
Деревень.
Вместо них гнездятся там 
Закаты,
На плечах берез горят
Платки,
И ныряют вдаль молодцевато, 
Как солдаты,
Крепкие дубы.
Ходит осень...
Желтый лист кружится,
Бьет меня ладонью по плечу.
... Нет, нс зря мне в эти дни 
Не спится,
Нет, не зря я аистом лечу.

РАНЬЮ
Вдоль опушки плетется
Стадо,
И летят на ток грузоиикн,
И шуршат деревья,
Как тетради,
Желтые бросая лепестки. 
Падают записками 
Свиданий,

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СУБОТА, 16 листопада. Пер
ша програма. 11.05 _  «Межа».’
Мультфільм. 11.30 — «Здоров’я». 
Науково-популярна програма. 
(М). 12.00 — «Мальовнича Ук
раїна». (К). 12.10 — О. Кузис- 
цов. «Багато років тому». Теле
спектакль. (К). 12.45 _ Телеат- 
лас народів СРСР. Азербайд
жанська РСР. (М). 13.45 — «Мо
же, мила в Вижниці». Про мо
лодіжний ансамбль «Смерічка». 
(Львів). 14.25 — Назустріч п’я
тому з'їзду композиторів Украї
ни. Симфонічні твори україн
ських композиторів. 15.00 — «Лі
топис піввіку». «Рік 1918». Теле- 
документальннй фільм. 16.00 — 
«Пісні Олега Смолянського». 
(Кіровоград). 16.30 — Програма 
кольорового телебачення. 18.00— 
Молодіжна програма. «Погляд». 
19.30 — «На меридіанах Украї-' 
нп». 20.00 — «Гості нашого міс
та». Фільм-концерт. 20.30 — Ін
формаційна програма «Час». 
(М). 21.00 — «Баб’яче царство». 
Новий художній фільм. (К).

НЕДІЛЯ, 17 листопада. Перша 
програма. 9.00 — Ранкова 
иастика для всіх. 
Теленовннн. (М).
дильник». 
вас, жінки». ____
(Свердловськ). 10.30 — Для юна
цтва. «Шлях в науку». Експеди
ція в глибину віків. (М). 11.30— 
Наша афіша. 11.35 — Мульт
фільм. 11.50 - «ТЕК-68». 12.20 - 
Для школярів, «Дозвольте від
рекомендувати». (Берлін). 13.00 
— Для воїнів Радянської Армії. 
(М). 13.30 — «Мексіка, народже
на у віках». Новий докумен. 
тальннй фільм. 14.20 — «Зіроч
ка». 14.50 — Піонерська еста
фета. (Одеса). 15.30—Музичний 
кіоск. (М). 16.00 — Програма ко
льорового телебачення. (М). 17.30

______ гім-
(М). 9.15 — 

9.30 — «Бу- 
(М). 10.00 — «Для 

Тележурнал.

Фото В. КОВПАКА.

Эду а р д ЯР У Ш О К

Вечными и светлыми,
Как мир.
И ложатся у гранитных 
Зданий
Штрихами неоконченных 
Картин.
То бегут, как девочки
В косынках...
Эй, давай!
Давай-ка, гармонист!
И кружится в воздухе 
Пластинкой,
В ритме вальса падающий 
Лист.

ВОЛНЫ
В небе звёзды,
Словно цвет жасмина.
Море спит под толстой 
Парусиной,
Но, расправив упрямые 
Плечи,
Волны в берег скалистый 
Плещут,
Словно докер грохочет 
Тачкой,
Ходят волны, как руки 
Прачки.
Даже в штиль не смыкают 
Веки —
Все катают гравий — 
Орехи.

— «Лапіксв». Фільм-інтерв’ю. 
18.00 — Літопис піввіку. «Рій 
1919». Теледокуме н т а л ь и н й 
фільм. 19.00 — «Добрий вечір, 
хліборобе». (Дніпропетровськ). 
20.00 — «Телсгачок». 20.30 -я 
«Сім днів». Міжнародний ор» 
ляд. (М). 21.15 — «Сьомий су
путник». Художній фільм. 22.45
— «Камертон доброго настрою». 
(Миколаїв).

0 ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

СУБОТА, 16 листопада. 9.00 — 
Гімнастика для всіх. (М). 9.45— 
Телевізійні новини. (М). 10.00 — 
«З днем народження». Музична 
розважальна програма. (М),
10.30 — В ефірі «Молодість»,
(Гомель). 11.00 — «Радячись З 
Леніним». (М). 1.1.30 — Переда
ча «Здоров’я». (М). 12.30 — Зу
стрічі з майстрами театру. 
(Мінськ). 12.45 — Телевізійний 
атлас народів СРСР. «Азербайд. 
жанська РСР». (М). 13.45 —
«Може, мила в Вижниці». Пр<5 
молодіжний ансамбль «Смеріч» 
ка». (Львів). 14.25 — Симфонічні 
твори українських композиторів. 
(К). 15.00 — Літопис піввіку. Те
левізійний фільм «Рік 1918-й». 
(К). 16.00 — Актуальний екран.
16.30 — Програма кольорового 
телебачення. (М). 18.00 — Моло
діжна програма «Погляд». (Кд.
19.30 — «На меридіанах Украї
ни». (К). 20.00 — Фільм-концерт 
«Гості нашого міста». (К). 20.30
— Програма «Час». (М). 21.00 — 
Художній фільм.

НЕДІЛЯ, 17 листопада. 12.20 — 
Для школярів. Концерт. (НДР),. 
13.00 — Для воїнів Радянської 
Армії і Флоту. (М). 13.30 — До- 
кументальннй фільм «Мсксіка, 
народжена у віках». (К). 14 20
— «Зірочка». (К). 14.50 — «Піо
нерська естафета». (Одеса).
15.30 — «Музичний кіоск». (М). 
16.00 — Програма кольорового 
телебачення. (М). 18.00 — Літр- 
пне піввіку. Телевізійний фільМ 
«Рік 1919-й». (К). 19.00 — «Доб
рий вечір, хліборобе!». (Дніпро
петровськ). 20.00 _ «Телсгачок». 
(К). 20.30 — «Сім днів». Міжна
родна програма. (М). 21.15 -**• 
Художній фільм «Чорний окса
мит». 22.45 — «Камертон добро
го настрою».
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