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ВІРНИЙ ДРУГ ІЛЛІЧА
В Київському філіалі Центрального музей; 

В. І. Леніна відкрилась виставка, "присвячена 
100-річчю з дня народження визначного діяча Ко
муністичної партії і Радянської держави, вірного 
друга і соратника В. І. Леніна Надії Костянтинів
ни Крупської. Численні матеріали виставки — 
книжки, газе ги, журнали, фотографії, спогади — 
розповідають про кипуче життя і багатогранну 
діяльність Н. К. Крупської в рядах ленінської 
партії, на посту заступника народного комісара 
освіти РРФСР, члена Президії Верховної Ради 
СРСР, про той великий вклад, який вона внесла 
в розвиток радянської педагогіки.

(РАТАУ).

Якби ви запитали Галю Скалінську, чи любить юна своє село Сухий Ташлик, шз 
у Ві.тьшапському районі, то почули б ствердну відповідь. Від свого батька, який вже 
близько тридцяти років за кермом трактора, виїла дівчина ту любов до рідної землі.

І ось через кілька місяців Галина повернеться в село з Бобрічщп, де вона набу
ває зар із професію тракториста.

Фото М. СМАГЛІСНКА.

П*вики
ВИСТУПАЄ

ГЕРОЙ
ПІСНІ

Вже з nejfiunx днів січня в
уртожитку йшла мова про 
вогник». Приміщенні!. яке 
імістило б усіх бажаючих, не-

мае, тому вирішили запросиш 
найбільш шановних, і ось Тдаль-

святковою 
передові 
«Кірово-

ія гуртожитку стала 
алою. її заповнили 
іудівельннки тресту 
радвуглебуд».
«Вогник» розпочався

С чего начинается Родина?»
иіснею

яку виконали всі присутні. За
хоплюючою була розповідь Ге
роя Радянського Союзу льотчи
ці А. Ф. Худякової.

Схвилювала всіх «Пісня про
розвідника Короля» Костянтина 

Лапіна, яка народилася в 
1944-му:

Из-за леса на болото, 
через проволочный ряд 
на геройскую охоту 
шел разведчиков отряд. 
Впереди Король шагает, 
командир лихих орлов. 
На груди его сияет 
Семь медалей, орденов...

А ще більше зацікавила роз
повідь героя цієї пісні Миколи 
Олександровича Короля, нині 
заступника керуючого трестом 
«КІровоградвуглебуд», про муж
ність радянських людей в пе
ріод Великої Вітчизняної війни,"

Ю. СКЛЯР, 
робітниця, 

м. Олександрія.

«МОСКВИЧ»

ВІД ФОРТУНИ
І - , , . .

Механік колюспу імені Ілліча 
Анатолій Безмогоричний не спо
дівався, >цо в цьому ропі стане 
власником новенького «Москви- 
ча». Але по комсомольській ло
тереї йому випав щасливий бі
лет. Анатолій виграв автомо
біль.

Мешканець Петрового Віталії» 
Смаглюк виграв путівку в ту
ристський міжнародний табір,

Л. ШМУЛЕР,
Пстрівський район,

ПЕРЕХІДНІ ПРАПОРИ —
КРАЩИМ

ЦК КП України і Рада 
Міністрів УРСР розглянули 
підсумки соціалістичного 
змагання областей і райо
нів по осушенню боліт і 
заболочених земель за 
1968 рік, визнали пере
можцями у соціалістично
му змаганні і присудили 
перехідні Червоні прапори 
ЦК КП України і Ради Мі
ністрів УРСР; Івано-Фран
ківській області з вида
чею грошової премії в 
розмірі 5 тисяч карбован
ців; Новоград-Волинсько- 
му району Житомирської 
області з видачею першої 
грошової премії в розмірі 
З тисяч карбованців; Сам- 
бірському району Львів-

І

КОНТРОЛЕР — РОБІТНИЧА СОВІСТЬ

МОЖНА
НЕ ПЕРЕВІРЯТИ

Візок, наповнений металевого 
стружкою, везли (аби ближче), не
зважаючи на тс, що вйбраний шлях 
незручний. 1 ось тобі — перекинув
ся. Стружка розсипалась, хлюпнула 
па верстати.

— Хлопці, за невже ж не можна 
везти іншим шляхом?! Хто ж так 
робить? Збирайте тепер, — Петро 
Сокуренко осудливо дивився на ви
нуватців. Хіба ж тут не обуришся? 
Всі борються за чистоту, за поря
док, а тут — нехтують. Бач, не 
хвилює їх те.

Петро працює на ремзаводі «Укр- 
иукроремтресту» фрезерувальником. 
Має третій розряд. Та він може 
позмагатись з робітниками, що ма
ють вищу кваліфікацію. Якість про
дукції, що виходить з-під його рук, 
найвищого гатунку.-У відділі тех
нічного контролю впевнені, що про
дукцію Сокурспка можна і не пере
віряти па точність обробки — ні
яких дефектів, та все ж — треба. 
Але не було жодного випадку, щоб 
йому повернули якусь деталь, як 
забракован у.

Ось уже три роки, як він виготов
ляє і здає відділу технічного кон
тролю продукцію за методом са- 
ратовціи, з першого пред’явлення.

За якісну продукцію робітника що
місяця преміюють: десять відсотків 
до місячного заробітку.

Та якість якістю, а хотілось би по
бачити, як прашое насос, зроблений 
своїми руками. І не тільки б хоті
лось, а й треба. Бо ж на всю Ук
раїну виготовляється продукція па 
їхньому заводі.

Від ремзаводу був організований 
виїзд бригад по перевірні продукції, 
що випускає завод, безпосередньо в 
роботі, у виробництві.

Головний механік І Іовоукраїи- 
ського цукрового комбінату похва
лив за насоси. Дивились, перевіря
ли самі — і були задоволені: газові 
насоси працюють бездоганно. В 
кожному із них є деталь, яку виго
тував Петро.

Сокуреику, члену комсомольсько
го бюро заводу, доручено слідкува
ти за ходом соціалістичного зма
гання між бригадами і цехами і 
направляти роботу в потрібне рус- 
ло. Справляється добре. Щомісяця 
підводить підсумки змагання і ре
зультати опубліковуються в «Ком
сомольському прожекторі». Сам же 
виконує норму па 150—160 процен
тів щоденно.

Є одна хоров а трудова риса у

молодого фрезерувальника — бе
режливість. Це видно у всьому: вер
стат в охайному стані, інструмент 
в порядку, та й служить краще, ніж 
в сусіда. Секрет?

— Немає тут ніякого секрету, — 
говооить. — Все просто. Ось два- 
вадцятимілімстрова фреза. Вона 
відпрацювала норму. Я переточую 
її па одшіадцятпміліметрову. а по
тім на десятпміліметрову. Тому і 
працює інструмент у мене в три- 
п’ять разів більше норми.

За сумлінну, відмінну роботу 
Петра Сокурспка в минулому році 
було нагороджено безплатною ту
ристською путівкою по маршруту: 
Київ — Москва — Ленінград. Вра
жень стільки, що й переказати годі. 
А найбільше — Ермітаж.

— Ніколи не забути, — говорить 
Петро.

Робота — перш за все. Але при
ходить вечір... Спішить комсомолець 
на вечірнє навчання. Книжки ждуть. 
Кінчить незабаром десятий клас. 
Ціль йена — технікум. Знову вчи
тись. \

Отак крокує-хлопець до школи, 
розмірковує і, непомітно для себе, 
наспівує .мелодію, то вподобав. А зі 
шкоти, ідучи на каток, теж співає. 
Репетиція на ходу.

Петро — учасник художньої само
діяльності. Любить співати. Коли 
йшов через зал, почув за собою: 
«1 тут у нього порядок». 1 полилась 
пісня його улюблена «С чего начи
нается Родина».

З людей, Петре. От з таких, як ти.
В. ШЕВЧЕНКО, 

інженер обласного Будинку 
науково-технічної пропаганди.

м. Кіровоград.

ської області з видачею 
другої грошової премії в 
розмірі 2 тисяч карбо
ванців.

Відмічено, що хороших 
успіхів у соціалістичному 
змаганні по осушенню і 
освоєнню боліт і заболо
чених земель домоглися 
Закарпатська, Волинська, 
Черкаська і Львівська об
ласті; Коломийський район 
Івано-Франківської облас
ті, Бережанський район 
Тернопільської області, 
Квмінь-Каширський район 
Волинської області, Косто- 
пільський район Ровен- 
ської області,

(РАТАУ).

НАЙ-
ЩАСЛИВІШИЙ 
-У 
ЮВІЛЕЙНОМУ

Я не можу не поділи
тись своїм . щастям. Бо 
день, коли я стала комсо
молкою, лишився в моїй 
пам’яті назавжди. Тоді й 
сонце тепліше гріло, і дру
зі ніжніше всміхались, і 
ладилось все.

— Мамочко! — забігла 
я до кімнати. — Мамо... — 
і не могла від хвилювання 
говорить.

А як було прикро до 
цього, коли більшість мо
їх однокласників приходи
ли в школу З КОМСОМОЛЬ
СЬКИМИ значками, а я що
ранку прасувала галстуке! 
Тоді мені не було чотир
надцяти років. А напере
додні 50-річчя Ленінсько
го комсомолу нам уро
чисто вручив секретар 
райкому ЛКСМУ квитки.

З того часу, як стала я 
комсомолкою, ніби нічого 
й не змінилося. Я так само 
вчуся в школі, займаюся 
спортом, захоплююсь ху
дожньою самодіяльністю. 
І все ж, коли подумати, 
змінилося дуже багато. В 
моєму табелі стало б'льше 
п’ятірок, є нові друзі, до
бавилось справ та турбот 
комсомольських. Що б не 
робила, завжди пам'ятаю, 
що я комсомолка. Дуже 
пишаюсь, що одну з реко
мендацій мені дав секре
тар комсомольської орга

нізації школи. Мені було б 
дуже соромно, коли б я 
його в чомусь підвела.

Я мрію стати вчитель
кою. Утвердитись в своїй 
позиції допоміг мені ком
сомол. У нас в школі 
влаштовуються диспути 
про вибір професії. І хай 
у тих суперечках не йде
ться безпосередньо про 
мене, моє рішення визрі
ває й міцніє. Відповіді на 
нього я знаходжу у чистих 
і романтичних піснях 
О. Пахмутової про неспо
кійні комсомольські серця, 
у поезії Маяковського та 
Светлова.

Глибоко запали мені в 
душу слова Є. Винокуро
ва: «Вчитель, виховай учня, 
щоб було потім у кого 
вчитися», Слова ці стали 
девізом мого життя. Ад
же, щоб мати моральне 
право когось вчити, треба 
багато вміти і знати. І тут 
мені знову допомагає 
комсомол. Бо де ж кра
ще вивіриш себе, як не в 
колективі?

Я ніколи не забуду той 
день, коли дала клятву на 
віоність Ленінській Спілці.

Світлана ТКАЧЕНКО, 
учениця Хмелівської 
середньої школи Ма- 
ловисківського району.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Так. день вступу до комсомолу — пам'ят
ний. і нам дуже хотілося б, щоб про нього розповіли всі, хто 
його нже пережив. Хан пригадають ветерани комсомолу і 
ті, хто біля серця посілі, вже не комсомольський, а партіі- 
nitft квиток. Ми з задоволенням промітали б відповідь ни
нішнього гол >»и колгоспу села Буквар Олексан ірівського 
району Валентина Царалунгн і секретаря комсомольської 
організації мебльового комбінату Людмили Хнтрової. грул- 
комсорга Кіровоградської о агрегатного заводу Тетяни Ткач 
і а тракториста колгоспу «Росія» Долннського району Мико
ли Ьіденка. і, взагалі, всіх тих, чия юність була і нині 
йог. я за па з Комуністичною Спілкою Молоді.

Друже, поговори з своїм батьком, учителем, розпитай — 
як вони вступали до комсомолу, і тобі відкриється несподі
ване. Може, зараз він — прославлений будівельник, а при
нтов вперше на будову босий, з єдиним документом — ухва
лою комсомольського осередку, мама твоя передова доярка, 
а починалось все з комсомольської пул ївші, може... Скільки 
цікавого можна знайти!

Друзі, розкажіть, чи^ був пам’ятний паш день вступу в 
комсомол?
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РАПОРТ 
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МОЛОДШИХ 
за собою
повести

ге

ВАЛЕРІЙ Бихов зайшов 
до цеху і, не квапля

чись, повісив на стіні га
зету: «Бачили, про що 
червонозорівці пишуть? 
Виступили ініціаторами..,» 

Поступово коло білого 
прямокутника газети зі
брався чималий натовп. 
Читали, вислов л ю в а л и 
свою думку:

— Позмагаємось?
— А чого б і ні?
Це питання поставили

Т X У ЧЕРЗОНОМУ КУТКУ більше п'ят- 
десяти. Всі — щойно зі зміни. Та не 

втому помічаю на обличчях, а зосеред
женість. Мимоволі пригадую читане: 
«Написане Леніним — не архів, а арсе
нал. Коли настає час битви, ми гортаємо 
сторінки його книг точно так, як перед 
атакою набизаємо патронами кулеметні 
стрічки». Ці слова належать англійсько
му громадському діячеві і публіцисту 
Айвару Мснтегю. Десять влучно сказано: 
арсенал. Саме так, арсенал, з якого ми 
щодня черпаємо мудрість та наснагу.

Сьогодні молоді червонозорівці, комсомольці 
з четвертого механоскладального цеху, трима
ють колективну раду з Іллічем. Сьогодні у них

ШКОЛА.
ЛЕНІНА

»Молодий комунар“

на перших же комсомоль
ських зборах. Кожному 
комсомольцеві підвищити 
розряд. Відпрацювати ві
сім годин на комсомоль
ській будові другого ме
ханічного цеху, який бу
дують на території заво
ду. Зробити відкритий .за
лік на знання біографії та 
творів Володимира Ілліча 
Леніна. За кожний квартал 
підводити 
проводити 
кращого виробничника...

Останні три місяці пере
можцем серед токарів 
цеху виходив Павло Гро
мов. Він не тільки добра 
працює. Хлопець ще й 
член комісії по прийому 
та звільненню робітникіз. 
Хочу обмовитись, що 
плинність кадрів у нашому 
інструментальному цеху

підсумки 
конкурс

та
на

мала. Хіба ото в армію 
хто йде.

Кращою фрезеруваль
ницею стала Оля Дячен
ко. А Миколою Чумаком 
гордимося, як найкращим 
слюсарем.

Неспілкова молодь го
тується до 100-річчя з дня 
народження В. І. Ленінз 
стати під знамено нашої 
комсомольської організа
ції. Ось і сьогодні Тамара 
Подольська одержить в 
міськкомі квиток. Ми, стар
ші, поведемо їх шляхами, 
увінчаними славою 
шиХ героїв праці.

Не можна тут не сказа
ти і про ударну бригаду, 
яка носить звання імені 
50-річчя ВЛКСМ. До її 
складу входить сім фре
зерувальників. Очолює мо-

на-

це сприятиме зростанню продуктивності праці.
— Порушників трудової дисципліна ми за

слуховуємо на зборах. Дістається їм добре,— 
розп шідає групкомсор? рахівник Любов Бай- 
бузан. — Дістається й гим, хто не відвідує 
школу, адже як іти вперед, якщо не підвищу
вати свій загальноосвітній і політичний рі
вень?!

Так відповідають молоді сьогодні на ленін
ські думки, що «підиесення продуктивності 
праці потребує, насамперед, забезпечення ма
теріальної основи великої індустрії». що 
.«другою умовою піднесення продуктивності 
праці є, по-перше, освітнє і культурне підне
сення маси населення».

Збори — ленінський урок стали під
сумком зробленого і стартовим майдан
чиком для дальшого злету. Характерний 
в цьому плані виступ бригадира комсо-

КОМСОМОЛЬСЬКІ ЗБОРИ-УРОК

в лютого 1960 року

подих Семен Іванченкз. 
Різцями, які еони виготов

ляють для токарних вер
статів, задоволені всі то
карі. Кожен з членів 
бригади бере завдання на 
один місяць: треба виго
товити 3 тисячі різців. А 
коли підводять підсумки, 
то виявляється о них аж 
по 4 тисячі. Ще інструмен
ту на 3 тисячі карбован
ців зекономлено.

Що ще додати до своїх 
слів? Ініціаторів-черво- 
нозорівців підтримуємо! 
Рапортуватимемо у квітні 
1970-го.

В. ХАЙНАК, 
секретар комсомоль
ської організації ін
струментального цеху 
Кіровоградського аг
регатного заводу.

Кому— 
канікули...

НА ТВОЮ 
КНИЖКОВУ, 
полицю

ЦІНА 
ВЛУЧНОЇ
ФРАЗИ

і

І

і

велику

збори — ленінський урок «Вчитися працюва
ти'.» по праці В. І. Леніна «Чергові завдання 
Радянської влади».

Все, як звичайно на зборах, — президія, д - 
повідь. І все ж якось незвичайно вод ■•■•і. , 
адже кожний вимірює зроблене ленпгськнм 
вимогами, дивиться у завтрашній день через - 
призму ленінських думок.

Доповідач — інженер цеху Ю. М. Ва- 
нін — докладно зупиняється на новій 
господарській реформі по удосконален
ню планування і економічного стимулю
вання, розповідає, як впроваджується 
наукова організація праці. Тема доповіді 
вибрана не випадково, адже господар
ська реформа є якраз одним з тих «ра
дянських прийомів», з допомогою яких 
соціалізм, як підкреслював В. І. Ленін, 
має здійснити свідомий і масовий рух 
вперед, до вищої продуктивності праці.

У четвертому цеху завдяки реформі теж змі
нилося Ставлення до праці, розширився пошук 
резервів. Впровадження НОП лише на кон
вейєрі заощадило в минулому році 15 тисяч 
карбованців.

Цифри і факти, факти і цифри, ділові про
позиції звучать у доповіді і з уст виступаючих. 
І це не випадково. Радячись з Іллічем, вони 
пам’ятають одна із його заповітів: «Менше 
пишних фраз, більше простого, буденного ді
ла, турботи про пуд хліба і пуд вугілляї».

— У минулому році колектив цеху працював 
не на повну силу, не використав усі можли
вості, — говорить старший майстер 
комсомолець Микола Ск.тяннченко. — Ми 
виконали план виробництва товарної продук
ції на 101,5, план реалізації продукції — на 
102,5 процента, виконана вся задана номен
клатура. Але ми не виконали план ио прибут
ках. не досягла запланованої рентабельності, 
допущено перевитрату фонду заробітної плати, 
і тому недоодержано 150 тисяч карбованців 
прибутку.

Причиною нашої незадовільної роботи є 
ТС. ЩО в цеху не всюди поставлено заслон 
втратам матеріальних цінностей і робочого ча- 
Ку. »Комсомольський прожектор» недостатньо 
Сприяв цьому. Внаслідок низької трудової 
дисципліни окремих комсомольців, молодих 
робітників втрати робочого часу складають зд 
рік чотири тисячі людино-днів.

— Треба організувати кутки відпочинку в 
обідню перерву, — пропонує начальник цеху 
М. П. Малета. — Доречно перевести робітпн- 

ц ків дільниці зварювання на двозмінну роботу,

мольсько-молодіжної бригади 
50-річія ВЛКСМ токаря Катерини 
ської.

— До ювілею ВЛКСМ наша бригада

імені
Яров-

_____ —- взяла
' підвищені зобов’язання і з успіхом їх викона

ла. Робітники нашої бригади щодня пере
виконували змінні завдання. Володимир Грип- 

■и че-пко, Валентина Смирнова, Фросина Пимкі- 
на та інші здають продукцію з першого 
пред'явлення. П’ять членів нашого колективу 
здобули високе звання ударників комуніс
тичної праці, шестеро нагороджені значком 
ЦК В.ПКСМ за успіхи в змаганні.

На честь сторіччя від дня народження 
В. і. Леніна ми зобов'язалися виконати вироб
ничий план року достроково, до славної дати 
домогтися права іменуватися бригадою кому
ністичної праці Ленінської вахти, всім членам 
бригади оволодіти Суміжними спеціальностями. 
Я особисто виконую змінні завдання на 130— 
140 процентів, такі ж показники і в решти.

Багато було на уроці цінних думок і 
пропозицій. Йшлося про те, що КОМСО
МОЛЬЦІ мають активніше брати участь у 
процесах автоматизації, щоб уже виклю
чити із словника слово «підсобник», що 
пора відмовитись від вагонеток. Ще 
треба викорінити байдужість, поліпшити 
якість продукції... Програма не на мі
сяць..

— Так, програма дій широка, — сказала 
секретар комсомольської організації цеху Га
лина Борман, коли бесідували з нею по закін
ченні року. — Комсомольське бюро узагаль
нить пропозиції, розробить конкретні заходи, 
їх обговоримо на чергових комсомольських 
зборах і будемо виконувати. Місяців через 
два-три, а го, може, й пізніше, знову повер
немось до порядку денного — «Вчнтнся пра
цювати!». Другий урок на цю ж тему мені 
кислиться як дальше розширення І поглиб- 
ления порушених питань. За два-три місяці 
ми зможемо виконати ряд критичних заува
жень, ще докладніше вивчити працю Леніна 
«Чергові завдання Радянської влади». Тоді 
урок, думається, буде і теоретично, 1 практич
но глибшим.

Зимові канікули характерні тим, що проходить в різні 
строки. Якщо у школярів І учнів профтехучилищ вони уже 
закінчились, то в технікумах тільки починаються. В Кірово
градському інституті сільськогосподарського машинобудуван
ня студенти зараз складають сесію. А п псдіястнтуті — ка
нікули підходять до фінішу.

Але аудиторії не опустіли. Як і під час занять, тут не за
кривають двері студенти. А перед входом сидить черговий .1 
червоною пов’язкою на рукаві. Єдине, чим відрізняється 
сьогоднішня атмосфера в інституті, то цс тим, що не чути 
дзвінка.

із спортивного залу доноситься музика. Мелодія її міняє
ться, як калейдоскоп. Тільки що гримів гопак, а цс ось 
чується барабанна дріб впереміжку із стрімкими азіатсь
кими ритмами.

Неважко здогадатись, що йде репетиція прославленого тан
цювального колекінву «Юність».

— У наших танцюристів зараз гарячіша пора, ніж у ек
заменаційну сесію, — говори і ь Фаїна Григораш, завідуюча 
сектором обліку !!комітету комсомолу. — Більше, ніж по де
сять годин доводиться їм працювати.

Самодіяльні аматори справді до сьомого лоту тренуються. 
Все відточують, відшліфовують кожен рух, кожен такт тан
цю. Вони готують нову програму, з якою будуть виступати 
у Києві під час республіканського зльоту студснтів-актн- 
вістів.

У Тані Колісннченко — учасниці «Юності», першокурсни
ці філологічного факультету — зараз подвійне навантаження.

Ось вона вбігла в комітет прямо з репетиції. В гімнастич
них тапочках, легкій спідничці, розпашіла. Вхопила ковгок 
води і — до Фаїнн:

— Ну, що, доповіді вже всі готові?
— Уже. Вчора відправили їх до Києва.
Таня ще й делегат республіканського зльоту. На ньому 

вона буде виступати з доповіддю «Естетичне виховання сту
дентів».

З ранку до вечора в педінституті не втихають музика, піс
ні. Але вони не заважають тим, хто кохається у фізиці, ра
діотехніці. Досліди, вимірювання, конструювання. Словом, у 
лабораторіях — буденне життя. Третьокурсник В. Дяченко 
все ще перевіряє своє діти ще — приймач для вловлювання 
любительських радіостанцій. А філолог 1. Железнов канікули 
присвятив своєму хоббі — радіотехніці. Щойно він закінчив 
радіопередавач для роботи иа десятиметровому діапазоні.

Завтра канікули кінчаються. 1 в педінституті всі з не
терпінням чекають повернення екскурсійного поїзда Москва— 
Ленінград — Київ — Кіровоград. Бо ним вирушили у манд
рівку тридцять студентів. Це група «Б» четвертокурсників 
фізмату, філологи Люда Пилипенко, Люда Живнцька та 
четверо студентів англійського відділення. Всі вони були 
премійовані туристськими путівками за добру успішність, 
зразкову поведінку і громадську роботу.

І. Ленін знав 
кількість влучних, образних 
висловів і 
ся ними в 
значаючн 
крилатих 
висловів, 
слів’їв, 
що майже всі вони «...з пев- 
ною влучністю виражають 
суть досить складних явищ», 
однією фразою б’ють напо
вал класового ворога. Влуч
ні крилаті вирази також 
прикрашають нашу мову, 
роблять її барьнстішою, ви
разнішою, дохідливішою.

Нещодавно у видавництві 
«Радянській! письменник» 
віпішов «СЛОВНИК УКРА
ЇНСЬКИХ ІДІОМ»- Г. ЛІ. 
Удовиченка. Ци книга є най- 
об’ємнішою за кількістю 
опрацьованого матер і а л у 
(понад 2200 фразеологізмів).

До складу <■ Словника ук
раїнських ідіом» включено; 
ідіоматичні зворот»
(наприклад: «піди н в а т н
клннці», «замітати сліди», 
«накисати п’ятами»), іліо- 
матичні приказки (наприк
лад: «горбатого могила
справить», «був кінь, та з'ї- 
здився»), різні звороти та 
синтаксично і лексично не
розкладні сполучений (на
приклад: «мов камінь у г.о- 
ду», «наче корова язиком 
злизала», «хоч з коліна ви
лупи», «що там не кажи», 
«за будь-здор ів» і подібні). 
Ввійшли сюди незмінні ста
рослов’янські словосполу
чення («притча ви язнцех») 
та ідіоматичні крилаті вира
зи грецького, латинського, 
староєврейського і арабсько
го походження («дамокліп 
меч», «прокрустовс ложе», 
«єрихонська труба», «ваві
лонське стовпотворіння» і 
т. д.).

Поряд з широко відомими 
приказками, прислів’ями, 
постійними порівняльними 
зворотами у словнику є чи
мало рідкісних ідіоматичних 
виразів, знайдених автором 
у текстах дожовтневих і ра
дянських письменників.

У словнику тлумачаться 
значення всіх фразеологіз
мів, називаються стилістичні 
відтінки і аспекти викори
стання їх, подаються кон
кретні приклади вживапііл 
цих фразеологізмів у різних 
стилях і жанрах сучасної 
української літерату р н о ї 
мови.

Отже, «Словник україн
ських ідіом» Г. ЛІ. Удови
ченка можна було б назва
ти «Словником фразеологіз
мів української мови». Він 
повинен стати настільною 
книгою учнів, вчителів, сту
дентів, журналістів і всіх 
любителів дотепного слова 
української мови.

вдало корнстуваь- 
своїх творах. Від- 
характерні риси 

слів, народних 
приказок і при- 

він підкреслював,

Є. РЕГУШЕВСЬКИИ, 
доцент Кіровоградсько
го державного педін
ституту ім. О. С. Пуш
кіна.

о. скляр. 
фабрики ком*тет^ комсомолу взуттєвої

ц. р., стала предметом обговорення на 
ширеному засіданні комітету комсомолу 
ровоградської взуттєвої фабрики. Були 
сутні директор фабрики,

Г. ПРОКОПЕНКО,

В. ЦВЯХ, 
спецкор «Молодого комунара», 

м. Кіровоград, 
завод «Червона зірка».

РЕДАКЦІЯ ОДЕРЖАЛА ВІДПОВІДЬ
...За власним бажанням“
У «Молодому комунарі» в'д 18 січня ц. р. 

у фейлетоні «...За власним бажанням» йшло
ся про незадовільну виховну роботу з моло
дими робітниками на заводі «Більшовик». Як 
повідомив секретар партійного бюро заводу 
В. Анферов, виступ газети обговорено на роз
ширеному засіданні партбюро з участю ком
сомольського бюро І завкому профспілки. На
креслено заходи по поліпшенню роботи з мо
лоддю та по закріпленню молодих робітників 
на заводі.

„Суворе слово „рекламація“
Кореспонденція під таким заголовком, що 

з нею виступив «Молодий комунар» 14 січня

рої-
Кі

пр«« 
сутні директор фабрики, секретар парторга» 
нізації, начальник відділу технічного контро
лю, секретарі первинних комсомольських ор
ганізацій цехів. Критичний виступ газети 
визнано правильним. Накреслено конкретні 
заходи по підвищенню ролі комітету комсо
молу в боротьбі за якість фабричної продук* 

*КП» Поліпшує свою ДІЯЛЬНІСТЬ. 
Найближчим часом «прожектористи» прове
дуть рейди по виявленню недоліків. Про ЯКІ 
йшлося в газеті.

До 25-річчя великої 
перемоги Радянської 
Армії в районі Кор- 
сунь - Шевченківсько г о 
харківські художники 
В. В. Парчевський, В. Л. 
Мокрожицький та 1. Я. 
Ефроїмсон створи л и 
унікальний художній 
твір — діораму. Вона 
експонуватиметься в му
зеї ’ історії Корсунь-Шев- 
ченківської битви.

На фото: діорама 
Коруснь - Шевченк і в- 
ської битви.

Фото О. Татаренка. 
(Фотохроніка РАТАУ).
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Надія ШУМ-ХОМЕНКО

©

збагнув, що ne-

характерами».

А ТВОЯ ДУМКА?
У гурт лист

ІЗ СвВЄРОМОРСЬКА

Г. ШЕВЧЕНКО.

юнаки, перетяті 
коли наблизить-

робити? 
мов во- 
з агро-

c. Могильне 
Гайворонського району.

прнжн- 
Яку їй 

Та коли

великою, що

• «її

ЛІНО, тобі лист з Компаніївського району. - Листоноша 
привітно посміхається і запитує: — від подружки’

Ніна швидко перебігає очима рядки. Д ДРУЖК4,?
,ПІШу ТОСІ ЩІ,ро> Іцо скУ,,ила за тобою. Оце б 

ХіШзУїНТ п ’ гпогомо,“ти» як ото колись в училищі ме- 
ханізації. Все робота, рооота...
Ип2СЛ0 Наше ТНХС' Нібн всіма забуте. А п люблю його Тут 
0о?уЛнХЯ’ ТУТ вироснла- Знаеш- я оце думаю про свою рс- 
ооту. Нелегка вона. Не кожній дівчині під силу. Проте, як 
дооре відчувати себе господарем землі, відчувати свою не
обхідність людям.

Ну, та цс вже думки зависокі. Цс просто так.
... , , ілоя Ольга КОВТУНЕНКО».
Ніна Ще і ще раз перечитує листа з Зеленої. Ніби нічо

го п ньому особливого, а щось бере за душу. Вона примру
жує повіки, чомусь згадує босоноге дитинство, вигін і вог
нисті мальви на ньому. Вона так любила оті невибагливі кві
ти. І себе вважала схожою на них. Рано втративши матір 
вона зростала тихою і сором’язливою. Вибігала на вигін, 
будувалася ранковим сонцем і мальвами в холодній росі.

А ще любила дівчина вітер.
МАШИНА легко біжить по стерні. Обабіч миготять купи 

свіжої соломи. Шестикласниця Ніна Закордонсць нетер
пляче ковзає по сидінню.

— Дядьку Петре. Дядечку, дозвольте хоч трішечки.
Водій сердито бурчить:
— Сказано — не можна.
За кілька хвилин серце дядькове відходить, 1 він легень

ко зітхає.
— Не думай, що Петро Рабцун такий байдужий, як ото 

здається. Сідай за руль...
Право на водіння автомашини Ніна одержала в 16 років. 

Проте навіть поганенького «газика» їй не довірили, бо хто 
ж на такс погодиться?

— А ти не сумуй, Ніно, — обняла подружку за плечі Ма
руся Рябоволик. — Ти до Бобрннця подайся. Там дівчата 
на трактористок вчаться. Лісні в райкомі говорили.
ПІВРОКУ ПРОЛЕТІЛО непомітно. Здібна учениця швидко 
НІ навчилася водити трактора і тепер поверталася до своєї 

артілі на практику. На кукурудзяних плантаціях наливалися 
силою рослини. , .

Сонце підбилося під обід. Біля плантації зупинилась ав
томашина. З неї вийшли якісь чоловіки чи 
навхрест залізними ланцюгами. Виждавши, 
ся трактор, один з них загукав:

— Егей, хлопче, а де тут води попити?
Агрегат зупинився. Прибулий лише тепер 

ред ним дівчина.
— Оце та-ак, — протягнув юнак. Ти чия така, дівчино? 

Хто твої батько і мати, та чи не треба їм зятя до хати?
Не стала Ніна тоді на розмову з хлопцем: і час був га

рячий, І образа обпекла, бо хіба ж можна отак розмовляти 
незнайомою дівчиною?

ЯКОСЬ бригадир Анатолій Павлович Пустовіт допитливо 
юднвнвся на дівчину і повільно проказав:

— Завтра сіятимеш жито. Не барнея.
— Жито — то й жито. Хіба їй не все одно що 
Та отак здавалося лише на початку. Грудомахи, 

лячі голови, лягали під колеса. Увечері зустрілася 
номом. Він сердито глянув на дівчину.

— Добре, щось придумаємо.
Вночі поле продискувалн, грудомахи потрощили важкими 

котками, і тепер поле стало рівним і ніби аж благало дів
чину: засій мене, засій...

Якось до клубу зайшов ставний русявий юнак. У Ніни 
сполохано калатнуло серце. То був Дійка Пустоціт — елект
ромонтер Кіровоградської мехколони, з яким їй довелося 
зустрітися на кукурудзяній плантації. Вона пірнула 
дівчат, та Дмитро уже поспішав до неї.

МОГНЛЬНЯНСЬКІ ЖІНКИ з цікавістю поглядали на мо
лоду. Чули, що трактористку бере Пустовіт, що в шані

ходила дівчина. Та то — вдома, а як вона у них 
всться? Чи не про тс ж думала і Ганна Кирилічна, 
сни невістку веде? Чи доброго батька дитину? 
стрілася поглядом а Ніннннм, відлягло од серця, посміхну
лася, сплакнула: живіть щасливі, діти мої...

А десь через місяць прийшла молода жінка до голови ар
тілі «Зоря комунізму» Артюшина, попросила:

—. Юлію Степановичу, будь ласка, дайте мені трактор.
Весною працювала на сівбі кукурудзи. її квадрати ви

явилися найкращими о артілі. Секретар парторганізації Ле
онід Іванович Яремчук, вручивши грошову премію, ніби між 
Іншим запитав:

— У партію не думаєш?
Вечорами Ніна сідала за книги. Училася у вечірній школі. 

У вересні стала кандидатом у члени Комуністичної партії 
і тепер поставила за мсту здобути середню освіту, а потім, 
може, І до вузу податися.

НА НАВАНТАЖУВАЧІ зіпсувався ланцюг транспортера.
Олексій Пустовіт, який щойно нагодився, взявся допо

могти напарниці. Дрібно зацокотів молоток. Раптом Ніна 
похитнулася — щось болюче різонуло по оці. Бригадир 
Олексій Цимбал заметушився. Посадип трактористку в лег
кову, машина швидко помчала в райцентр. А звідти в 
обласну лікарню. „ , „„

... Невдовзі Ніна повернулася додому. Все було так, як 
I колись, якщо не думати про те, що лікар заборонив їй 
працювати на тракторі. Але хіба знає добрий, хороший - 
кар, що вона не з тих, хто легко здається труднощам? Хіоа 
йому знати про те, що вона ніколи не відмовиться від 
’’‘ж'їнка'бїфе'до рук авторучку. Повільно мер®ж”^ Щ““ 
за рядком. Хай летять її роздуми в Зелену на Компанію 

Щ«"л все буде добре, Олю. Я знаю. Все буде так, як я за
думала».

Плюс 60
за
Цельсієм

дівчині вічністю. Тільки переступила 
отвір, торкнулася ногами підлоги —• 
різко рвонула хустку. І, як викинута 
на берег риба судорожно ковтнула 
попітря. Тоді вперше пізнала його ці
ну: відчула смак, запам'ятала аро
мат.

А за Тетян кою в пекельну пащеку " .« _ . Тере-

після 
юту
бу ді-

Як І и кого виникло цс рішення, за
раз уже не пригадують. Так часто 
бупае, коли людей зближують випро
бування. Радились недовго.

— Хто... — почав було завідуючий 
виробництвом.

Дівчата переглянулись і схрестили 
погляди на Тстянці. Вона буде пер
шою, знали що зі школи такою. А 
за якусь мить брезентовий комбіне
зон струнку дівочу постать зробив 
незграбною і вайлуватою. Тетянка не
квапливо обмотала голову і обличчя 
хусткою. Лише вузенька щілина від
кривала великі, продовгуваті очі. Під
хопивши цеберко з рідким склом, 
ступила Тетянка в чорний гарячий от
вір печі. Розжарене повітря суціль
ною, щільною масою миттю охопило 
дівчину. 11с захищали ні брезент, ні 
хустка. Найменший дотик складники 
одягу — і неначе сам вогонь торкнув
ся шкіри. Відшукуючи опору ДЛЯ 1ІІГ 
і вільної руки, дівчина повільно під
німалася вгору. В роті 
«Хоч би ковток води!».

Ось нарешті

пересохло:

Ось нарешті злополучні вибоїни. 
Швидко наносить вогнетривку ріди
ну. Раптом настирливе: стук, стук- 
стук... Потім сильніше... Задуха ось- 
ось розірво груди...

Три хвилини там,

печі пішли Ліда Студій, Люба 
щенко, Юрко Бобох.

На завод Тетянка прийшла 
одинадцятирічнії. Завод тільки 
пали до пуску. Вже закінчили 
вельні роботи, зібрали печі, востаннє 
випробували устаткування. П’ятеро 
дівчат-випускннць і завідуючий ви
робництвом — ось весь штат нового 
підприємства. Коли білили стіни І 
шкребли та мили підлогу, коли вино
сили будівельний брухт і сміття, лун
ко дзвеніло в просторому цеху;

Четвертый день пурга 
Качается над Диксоном. 
Но только ты об этом 
Лучше песню расспроси

Ця пісня прийшла з дівчатами 
ніколи. І стала історією. Мружачи в 
посмішці земио-сірі продовгуваті очі, 
Тетянка пригадує:

— Хто приходив на завод пізніше, 
узнав — починалося з «Морзянки».

Все було добре. 1 раптом трапило
ся непередбачене — від 200-градусної 
температури почала вигоряти і обси
патися цегла в печі. Ще кілька днів, 
а там — можливий обвал.

— Доведеться охолоджувати, — по. 
хмуро кинув завідуючий виробницт
вом. — Вимажемо рідким склом — і 
погонь пекла не страшний, — неве
село пожартував.

Ось тоді народилося рішення не 
охолоджувати піч повністю, а тільки 
частково. І коли термометр показував 
плюс 6(1 за Цельсієм, Тетянка одна з 
перших зробила у розжарену

зі

А через кілька днів зграйка дівчат 
у білих хустках і халатах висипала 
на подвір’я.

— Везіть скоріше, щоб не захолонув!
— Та глядіть, ие розгубіть! — на

пучували жартома дівчата водія.
З того часу минуло три роки. А Те- 

тянка стала справжнім «універсалом» 
За цей час на якій тільки роботі ні 
працювала, ким ие була! Якось прий 
шов завідуючий і почав:

— Завод хліб пече. Значить йде 
дебет-креднт. Ось тобі, Тетянко, бух
галтерські книги. Вникай.

Тетянка аж підскочила:
— Що ви! Хіба ж я зможу?!
А після роботи пішла до знайомої 

жінки-бухгалтера. Ходила щодня, по
тім перестала: вже сама справлялася.

Ріс завод. Розширювалось вироб
ництво. Вдосконалювалась техноло
гія. Конче потрібна була лаборантка. 
1 знов звернулись до Тетянки.

— Взяти когось від печі? — міркува
ла вголос технолог. — Так там тільки 
ж все налагодили.

Знайшли нового бухгалтера. А Те
тянка стала до точних ваг, вивчила, 
як робити аналізи хліба. На перший 
погляд робота нескладна. Та вимагає 
великої уваги. В ті диі Тетянка кож
ну вільну хвилину відкривала спеці
альні книжки, інструкції.

— Ти що, не обідаєш? — питали 
подруги, заглядуючи в лабораторію.

— Встигну. Ось розберуся з 
рецептурою.

1 дівчата тихо зачиняли двері.
А Тетянка згодом перейшла до 

чення графіків, діаграм. Робила 
що конче потрібне заводу, йшла ту
ди, де найважче. Не відступала, хоч 
часом було їй нелегко... І стало кож
ному зрозуміло, що Тетяні можна до. 
вірити будь-яку справу.

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара» 

Селище Петрове.

Купаються зорі в покосах, 
Медує достигле колосся. 
Іду по стежині я боса, 
Розчісує вітер волосся.
Мені в цюю хвилю здалося, 
Що любий цілує волосся, 
Шепоче щось лагідне, миле 
Про літо, ромсном зацвіле,
І зорі моргнули закохано, 
Метнулись удаль сполохано, 
А місяць поглянув із неба, 
Мене пригорнувши до себе.

Василь ДІДЕНКО j

їй лиш сімнадцятий минав 
(обличчя всміхнеие, ЯСІїе). 
«Василь Іванович!» — гукав 
Вона на вулиці мене.
Згадає вигадок, як літом 
Я воду пив з її відра. 
Слова наповнює привітом. 
Немов для пісні добира.
У них — І світлі поривання, 
й нові, нестрінуті маТ... 
А листя падає останнє 
1 не засмучує її.

здалися

Тї ОМИНАЮЧИ з середи- 
ни нашого століття 

стала поширюватися дум
ка, що в XX віці справж
ня любов зустріча
ється тільки на сто
рінках романів та в кіно
стрічках, як авторський 
вимисел. Дехто навіть на
магається пояснити це 
бурхливістю наших тем
пів. Мовляв, часу і почут
тів на особисте зменши
лось, а тому кохання — 
це просто звичка один до 
одного, 
тсвим 
циніки 
що перевелися Ромео 
Джульєтти, Трістани 
Ізольди, Тахіри і Зухри.

Не знаю, як ви, а я з 
цим ніяк не згодна. Ось 
переді мною лист Анато
лія Треліса.

«.„У вашому місті живе 
дівчина. Ми любимо один 
одного вже шість років. 
Давно вирішили одружи
тись. Але 
службу і 
оформити шлюб вияви
лось не 
радили 
дані по 
вислати 
град. З ...
щами (зараз у нас поляр
на ніч) дістався вертольо
том у Сєвєроморськ. У 
загсі сказали: «Не маємо 
юридичного права...». Ви
йшов звідти у відчаї, З 
такими труднощами одер
жав відпустку! З 20 по 25 
січня! Шлюб можна було 
б відкласти. Та Майя а 

; травні закінчує педінсти
тут і їде за призначен
ням-

підкріплена чут- 
потягом. Відверті 
прямо заявляють, 

і 
І

через МОЮ 
віддаленість

так просто. Ви по- 
завірити анкетні 
місцю служби і 

потім у Кірово- 
великими трудно-

Дуже прошу, допоможіть 
мені!».

Конверт скупо вказав, 
що сигнали «СОС!» прий
шли з Баренцового моря. 
Треба поспішати на допо
могу. Перед нами стояло 
складне завдання. Адже 
молоді за місяць до реє
страції особисто подають 
заяви, Як кажуть, закон є 
закон.

А 24 січня перед нами 
стояли чорнявий 25-річний 
офіцер Військово- 
Морського Флоту 
і тендітна студент
ка у весільному 
вбранні. їх облич- 

світились щи- 
лю дським 

Щастям

супротивне» Факти? Будь 
ласка.

Якось від паперів мене 
відірвав ставний цивіль
ний льотчик. Посміхнувся, 
як знайомий. Кілька днів 
тому брав розлучення. І 
він, і його колишня дру-він, і його 
жина сухо пояснили: «Не 
зійшлися
Ця трьохелівна фраза ста
ла вже шаблоном, за яким 
зручно приховати справж
ні причини сімейної тра-

активний шлюбний 
для молоді нашого міста 
— 18—20 років. Близько 

юнаків 
армії, 
дехто 

хлопці,

сорока процентів 
одружуються до 
Дворічної розлуки 
не витримує, як 
так і дівчат»

Ось зайшла дівчина 
блакитному 
шарфі. Ніжне 
ледь помітним 
цем, дитячі припухлі губи. 
Вона була такою юною,

пухнастому 
обличчя з 

рум'ян-

ЧЯ 
рим 
щастям, 
кохання, випробу
ваним роками, ви
стражданим роз
лукою. їх радість настіль
ки була 
Анатолій і Майя вибігли 
з загсу, забувши навіть 
попрощатись.

Щасливі... Скільки їх 
пройшло переді мною! 
Що тільки місяць нового 
року минув, а вже більша 
двохсот пар справили ве
сілля.

Але у нас бувають дні, 
коли приносять заяви, що 
починаються словами: 
«Прошу розлучити...» В 
одних на обличчях вираз 
втоми, в інших у голосі 
прориваються нотки злос
ті і розпачу, треті корот- що 
ко кидають: «Як у вас тут раз у житті. Далі кризиіи 

душею не міг — чужою 
залишалась для нього но
ва дружина. Тож і заві
тав до нас скоро вже ра
зом з Валентиною.

Як свідчить статистика,

розвестись?». «Це теж 
свідчення, що немас 
справжньої любові», — 
скажуть мені. «Зовсім ні, 
— заперечую я. — Розлу
чення якраз говорить про

вона 
так: 

сили,

гедіТ. А найчастіше 
розшифровується 
нема цементуючої 
якою сім’я тримається, — 
любові.

Микола Ш., льотчик, про 
якого йде мова, п’ять ро
ків зустрічався з Валенти
ною Б. Якось вони посва
рились, а через місяць 
Микола «на зло» одру
жився на іншій. Швидко 
промайнув «медовий» мі
сяць, за ним потекли бу
дні подружнього життя. 
І запізно зрозумів — ні
хто не замінить йому Ва
лентини, вона та, єдина, 

зустрічається лише

що в мене ледь не вирве« 
лося: «Тобі ще рано одру
жуватись». І несподівано 
почула тихе, але тверде:

— Я хочу подати 
розлучення.

— А де ж чоловік?
— Служить 8 армії, 

трохи зніяковіла, а потім, 
наче виправдовуючись, 
додала: — Йому ще пів
тора року служити. І хто 
знає, чи повернеться до 
мене.

Що це? Поспішність? 
Зневіра в своєму другові? 
Видно, й те, і друге. А 

моя 
від поспішності

Видно, 
початок лиха, така 
думка, / 
вступити в шлюб, не пере
віривши свої почуття.

Клавдія СУХАЧОВА, 
завідуюча Кіровоград
ським міським бюро 
загсу.
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Леонід ТЕНДЮК

планет V

Коли мн приїхали в поеслеппя, вождь його 
якраз розважався — палицею гилив дерев’яну 
кульку, а його підлеглі бігали за нею, розшу
куючи в гущавині. Вождю, по йменню Ма- 
тамї, доповіли про пас, і він, відклавши гру, 
желів скликати односельців у так звану хижу 
для гостей на церемоніал розпивання кави-, 
навп. Піднявшись скрипучими східцями, вхо
димо до хнжі-фале. Стін у ній немає, за-, 
мість них — товсті палі: чим більше — знатні
ший вождь. Господар подає знак, щоб мн 
сідали, сам він приземлився коло наіітовщого 
єТовпа,- обзбіч нього — старійшини, члени ро
дини. Нам відвели .місце напроти. По-турецьки 
підібгавши погн, обіперлися всі об відведений 
кожному стовп і чекаємо.

Матайї подав знак — увійшло троє дівчат. 
Одна з них — тополеву, красуня поселення, 
взяла видовбану з дерева ступку, налила во
ди, зМЬчила в ній якесь ворсисте коріння, ви
давила з нього сік, половинкою ядра кокосо
вою горіх з, що замість келиха, зачерпнула 
цього напою і подала вождю. Матайї почав 
барвисто і довго говорити про те, який він 
радий, що бачить нас, і ще багато-багато лас
кавих слів па нашу адресу.

Після кави-кави біля хижішії 
почалося гуляння. Зазвучали ука- 

, леле, глухо обізвалися барабани.
Дочка вождя Анітуонайї піднесла 
мені і Еріку Гуртовснку по коко
совому горіху, вміло підрубаному 
з боку тесаком. Отоді ми й почу- 

Ілн під зітхання хвиль, під шепіт 
пальм днвну легенду про те, як 
виросла мати остров'ян — кокосо- 

' ва пальма...
Жила на Савайях красуня Сіна. 

Вона відмовляла всім женихам. І 
тоді юний вождь Тува із сусідніх 
островів Фіджі перетворився на 

' вугра. Приплив до Сіни. Та вона і 
його уникла. І сказав вугор голо- 

,1 сом людини: «Відрубай мені голову 
п і посади Ті в землю. Із неї впрос- 
і те дерево, а коли тобі буде жар- 
I ко, з листя того дерева зроби вія- 
' до, а спрагу втамуй напоєм з ro
ll ріха. І ти побачиш, що в тому го-
Їісі будуть мої очі і мої вуста — 

й завжди їх цілуватимеш, і я бу-
І W щасливий».

Бачите, — мовила Анітуонайї, 
показуючи на кокосовий горіх, — 
■їо очі її уста Фіджіііського юнака.

Поминувши місцевий парламент, 
’ потрапляємо на дорогу Люблячого

Серця.
... Вже кілька годпп долаємо 

крутосхил. Гора над містечком
І Аніа, над гаванню, де стоїть «Ви

тязь». Вдалині під сонцем виблис
кують лагуни; зір приковує волога 
смарагдожість пальмових гаїв. Рап-

I том з океану наступає хмарна об- 
; лога, і дощ теплими пальцями ніж- 
; но торкається чола. Дощ, дощ, — 
■ він без кінця, і переходить у зли

ву. Українські астрономи Гурто
венко, Скорик і Дзюбенко, що на 
атолі Мапае спостерігали сонячне 

! затемнення, зі мною нині долають 
цю вершину. З нами також самоа.

. нець-провідннк Лематі. Довгим но- 
' жем зрубує він чіпкі щупальні 

ліанів, і ми крок за кроком ііросу-
; ваємося вперед.

Нарешті довгождана вершина. Широка галя
ва. Почесною сторожею обступили її струнко
станні пальми; буннотрав’я, квіти. Наближає
мося до масивної гранітної брили. Під нею 
лежить великий люднно.тюб, іііісьменпик-гу- 
маніст Роберт Стівенсон. «я ніколи не любив 
міста, цивілізації, — з гіркотою писав він. — 
Море, острови, тубільці, життя па островах, 
їх клімат приносять мені справжпе щастя».

У написі па могилі є щось шевченківське, 
од його «Заповіту»:

«Під небом просторим і зоряним вирийте 
могилу 

і покладіть мене: я, радіючи, жив.
1 радісний вмер, тут мені буде споніГшо

11 лежати.
І нехай на плиті напишуть слова: 
«Ось лежить він тут. де йому лежати 

хотілося.
Моряк повернувся з моря, мисливець

: з пагорбів зійшов».
Це — остання гавань Стівенсона.
Автор відомих книг, такого вельми популяр-

. ного роману, як «Острів і карбів», Стівенсон, 
І розчарзваїпій світом наживи н обману, на

завжди замішав берег туманного Альбіону і
і переїздить на Самоа. Недалеко від порту,- в 

передгір’ї купує чотириста акрів землі і 
невдовзі підводить тут ажурний палай. По- 

! місти йою тубільці назвали Вайлім, а Сті- 
венсспа — Тузіталою, тобто оповідачем. До 
речі, садибу Вайлім п 1903 році, після смерті

і письменника, придбав один росіянин, купець з 
І Владивостока Акнм Седвх,

Стівенсон ревно відстоював свободу тубіль
ців, дружив із самоанськнм вождем Матаафу.

. На той час острови ці були «яблуком чвар» 
між Англією, США і Німеччиною. В кінці мп-

I і.улого століття самоанськнй друг Стівснсо- 
па — король Матаафу втратив спою колишню 
могутігсть: білі зайди обплутали його тене
тами ЧНСЛСВІПІХ обмежень. З болем дивився 
Ciinevcoii на те, як топчуть незалежність ма- 

' лих народів державн-хижакн і всіляко праі- 
ізув допомогти знедоленим. Поліпе іійці нла-

ЛЕГКО

РЕПЛІКА

Яссно- 
в Доб- 

, й о її І. 
«Молодому 

і вирі-

ДИПЛОМ?

Гонолулу, Пляж. Вапкікі. Катаная на дошках,

тили йому за це своєю палкою 
любов'ю: серед тропічної гущавини 
ще за життя письменника прокла
ли вони від гавані до помістя 
Вайлім дорогу, назвавши її доро. 
гою Люблячого Серця.

Коли Стівенсон помер, Матаафу 
оголосив на всіх підлеглих йому 
островах траур. Тіло письменника 
покрили прапорами колишніх мо
гутніх самоанськнх вождів, винес
ли на цю ось гору, де ми зараз 
стоїмо. Споконвіку гора вважала
ся священною, на ній лежало табу 
— заборона. 1 ніхто із смертних не 
міг сюди підніматися. Па надгроб
ній брилі каменярі викарбували 
квітку чортополоху — національну 
емблему Шотландії, звідки родом 
Роберт Стівенсон.

Могила нині заросла травою, 
ледь помітна стежка веде туди. 
Ми її обпололи, поклали квіти, 

дкі па Самоа Стівенсона згадують з 
любов’ю і звуть Тузітала. Вже на Гавайях, у 
порту Гонолулу я познайомився з онуком Ма- 
іаафу, і він показав мені книги, подаровані 
Стівенсоном його Дідові. Вій з гордістю за
уважив, що мрії пнсьмснішка-демократа збу
лися: Самоа стала незалежною країною, п ба
гатовіковій боротьбі виборовши собі, нарешті, 
самоврядування.

...На узбережжі, просто неба велетенські 
дерев’яні ідоли — статуї бога ТІкІ. Сонце 
згасло — і темрява повінню розлилася до
вкола.

Про шось далеке, рідне, неначе озвалася 
колосиста нива, зашепотіли хвилі, стрепену
лось пальмове віття. Ми всілися під дерев'я
ним ідолом. Ернест Гуртовенко почал:

Покличу не раз тебе: Туа! 
Через увесь океан. 
Де гавані дві — Ава Й Руа, 
Палії’ вечеровніі туман. 
Над прибоєм із білої піші 
Пальми руки сплели уві сні. 
І співають дівчата-ваїїш 
Полінезійські пісні.

А зорі, як росяні квіти.
Що з них ти сплела нам вінок, 
і море танцює із вії ром 
Полінезійський танок.

Мй 'інталії вірші Шевченка, Сосюрн, Тичи
ни, власні поезії. Це був неповторний і, ма
буть, єдиний вечір української літератури на 
даленій полінезійській землі.

ВТРАЧЕНИМ РАЙ
Таїїі, далекий загадковий острів —• моє ро

мантичне вітрило! Я наївно омріяв тебе, я 
стільки думай про тебе, що коли зійшов на 
довгожданий берег, я осіався байдужим, бо 
сто разів у душі пережив омріяну радість.

Вчора, за двісті милі, від Гаїті на південь, 
гєолоіп спустили драгу. Вона принесла бага
тий улов: почорнілі брили коралів, кілька де
сятків зубів акули, груддя залізо-маргаицевої 
конкреції. Усе цс неоціненні речові експонати 
для дослідників океану. Кілька днів тому з 
островів Кука ми спустилися на південь, до 
двадцятої паралелі. Ми вже не раз тс в Ін
дійському океані намагалися прорватись до 
сорокових південних широт, але — даремно: 
шторми далі тридцяті, п’ятої паралелі не 
пускають, як і цього разу; з південного сходу 
набігає велика хвиля, за таких умов працю
вати неможливо. Іому ми і гзялн курс ча. 
Таїті, щоб відпочити, а водночас забуоперу
ватися, поповнити запаси прісної води і взяти 
продукти.

Коли спалахнув світанок, прямо по курсу 
корабли ледве проступили силуети гір. Таїті!

Осіріо справді казкової краси. З ним не 
можім порівняти жодти бачений мною острів 
планети, ієн з захмар’я сіпають стрімкі вер
шини. Па зимові гаї бурхливою повінню за
плеснули широкі долини, що дихають прохо
лодою І свіжістю. З гір спадають сріблясті 
водоспади, і над ними завжди виснуть бар
висті райдуги. Повітря споєне духмяним 
трунком тропіків, не повітря — п’янке внио.

ПРОФЕСІЯ? МРІЯ? І
Галині в і дповідают ь

Лист Галини П., який було видрукувано в «Мо
лодому комунарі» за 25 січня ц. р., викликав жва
ве обговорення старшокласників. З Компаніївки 
пише Валя Акімова, з Онуфріївського району — 
Василь Торба та Микола Базилевський, із Знам’ян
ки — Людмила Іващенко,.. Десятки голубих, синіх 
конвертів. 1 р кожному — щире слово 
тривога за долю Галини.

Друкуючи кілька відповідей, думаємо, 
допоможуть розібратися у завтрашніх 
мріях не лише Галині, а й багатьом тисячам 
весників.

поради,

ЩО вони 
дорогвх- 

її ро-

ДОБИВАЙСЯ МЕТИ*
Шановпа подруго!
Мене дуже схвилював твій 

лист. Адже ти цікавишся ду
жо важливим питанням: 
який обрати шлях у май
бутнє? Це дуже добре, що 
мрієш водити поїзди.

Твої товариші неправі. 
Невже ноші думають, що 
якщо закінчиш інститут, то 
вже всього доб’єшся? Ні, 
Галино, інститут у житті — 
не головне. На мою думку, 
головне — мета, до якої’ти 
прямуєш, мрія, яку ТИ хо
чеш здійснити. Адже свою 
професію потрібно любити, 
потрібно відчувати насолоду 
•ід неї. Раджу тобі після 
закінчення школи йти вчи
тись ВОДИТИ ПОЇЗДИ. Цс ду
же хороша професія. Отож, 
добивайся своєї мети, не 
звертай з дороги, яка веде

тебе до неї. Бо коли 
ся... будеш каятпсн весь час.

< Я можу
прикладів, коли випускники 
вступали до вищих учбових 
закладів тільки для того, 
щоб говорили про них, мов
ляв, бачите, оці хлопці вча
ться в інституті. А через рік- 
два новоспечені студенти 
кидали навчання, бо обрана 
професія не цікавила їх, не 
приносила радощів. Ні п 
якому разі не зроби цієї по
милки.

Якщо обрану професію 
можна набути лише в про
фесійно-технічному училищі, 
то сміливо йди туди. Перс і 
тобою завжди будуть від
криті двері.

Алла ЧАСТОКОЛ, 
учениця 10-го класу Но- 
воукраїнської С1Н № 6,

зіб’єш-

навести безліч

ПРАЦЮВАТИ ТОДІ

Галино!
Пише тобі Надія 

венко з Гнатівкн, що 
ровеличківському р а 
Прочитала я в <*‘.с 

’ комунарі» твій лист 
шнла відгукнутись па нього.

Галино! Я, як і ти. в цьо
му році .закінчую десятий. А 
потім... нроіцай, школо. А 
потім — вибір професії, зно
ву навчання.

Ще и менших класах я 
мріяла стати вчителькою. 
Дуже кортіло самій- вчити 
малюків виводити перші лі
тери, вчити рахувати, вихо
вувати в них любов до пра
ці, до людей.

Але минуло кілька років, і 
з’явилася в мене нова мрія: 
стати водієм тролейбуса. І 
зараз я живу цією мрією.

Дехто з моїх ровесників

говорить, що, мовляв, «не 
професія не жіноча». Але я 
не звертаю уваги па подібні 
шпильки. Я твердо виріши
ла, і ніякі перешкоди, сум
ніви не зупинять мене — 
обов’язково стану водієм.

Не згоджуюсь, заперечую 
тим, що твердять: до про
фесій но-техвічннх училищ 
вступають лише випускники, 
які Погано вчилися н школі.

На мою думку, не голов
не закінчити інститут. Го
ловне — обрати професію, 
яка б стала улюбленою па 
нсс життя. А якщо профе
сія полюбилась, то й працю
вати тоді легко.

Надія ЯСЕНОВЕНКО.
с. ГпатІЕка 
Добровелвчківського 
району'.

читач і

ХВИЛЮЮТЬ
ДОЛІ
ЛЮДСЬКІ

хвилюють долі 
Особливо — 

коли людина не 
щоб

Дорога редакціє!
Я — ровесник Галини ГІ. 

У цьому році закінчую де
сятий клас. 1, звичайно, 
мрію про майбутню про
фесію, про топ день, КОЛІ! 
стану журналістом. Знаю, 
що буде нелегко.

Мене 
людські, 
юність,

має достатньо сил, 
підкорити собі всі обста
вини, щоб не бути залеж
ним від когось...
' Я не згоден з тим, що 

до професійно-технічних 
ушлпщ вступають лише ті 
учні, які слабенько навча
лися в школі. Не раз 
зустрічав людей із золоти
ми медалями па будівни
цтві, серед геологів, у це
хах і колгоспах. Для ннХ‘ 
жити — значить приноси
ти радість людям. А хіба 
медалісти не мали шансів 
потрапити до інституту?.

Але ще зустрічаються і 
такі-люди, для яких го
ловне — створити свій 
«затишок». Врцц _ділять 
світ на «моє» і «наше». 
Мсє — це моє. • За ньоі о 
погрібно боротись. .А на
ше, що ж, — — ------
всіх, хай вони 
воюють.

Помилки і 
ки — цс також 
ви постійно вчать нас. На
віть якщо в тобі є малю
сіньке зерня добра — йо
му дано, рбзцвісти буйно і 
пишно па радість людям. 
У життя слід входити не 
розвеселим дівчиськом, .» 
повним тривоги і радо7 
1ЦІВ. ’■

Іван МОРОЗОВ.
С. Зіібке
Онуфріївського району. І

цс справа 
за нього її

прорахуи-: 
життя. Во-

ПРОКАТАВ БАБУСЮ
Надзвичайно гуманним виявився во

дій автобуса № 291 Кіровоградського 
автопарку Василь Червінський. На зу
пинці Севастопольській він подумав, що 
пенсіонерка Софія Федорівна Бетхсров- 
ська з задоволенням проїде зайву зу
пинку. А чому б і ні? В її молоді роки 
такі красені-автобуси ще не курсували 
но місту. І Василь Червінський разом з 
кондуктором Таїсією Анапійчук виріши
ли вісімдесятилітній бабусі зробити при
ємне: покатати її трохи. Хоч разом *з 
нею водій «прокатав» і інших пасажи
рів, які не володіли здібностями Вале
рія Брумсля і перестрибнути через 
С. Ф. Бегхоровську не змогли, щоб по- 
швидше зійти на потрібній зупинці..,’

Ми пс знаємо, чи цими думками керу
вався водій автобуса № 291, чи іпшпмй, 
але те, що такий обурливий факт став
ся 31 січня, то це точно. На зупинці Се
вастопольській В. Червінський, незва
жаючи на прохання громадян і самої 
С. Ф. Бстхсровської, закрив дверцята'і 
рушив з місця.

На наступній зупинці його насилу 
«вмолили» дати змогу зійти, нарешті, 
старій пенсіонерці.

Невідомо, в якій формі винесе «подя
ку» В. Червінському та Т. Анапійчук 
директор Кіровоградського автопарку 
Б. С. Островськнй, але ця «подяка» по
трібна.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД СУБОТА, 8
"’*™ИЦ^’і ію Л^°Гт.яА? 1̂а -(WÜ°9- її тЖошь

ярої рама. 11.00 — Телевісті.
(К). 11.10 — Телефільм «Алька 
і старий капітан». (К). 11.35 — 
Шкільний екран. Переказ уч
нів 5 класу на тему «Зимовий 
ліс». (К). 12.30 — Кіножурнал
та художній фільм для дітей 
«Акваланги па дні», (Кірово- 
град): 17.05 — «Шкільпий ек
ран». Українська література 
для учнів 10 класу. М. Куліш. 
«97». (1\). 17.40 — Телевісті.
(К). 18.00 — Для школярів. «Ве
селе містечко». (М). 18.30 —
«Подвиг». Телевізійний аль
манах. (М). 19.00 — «Наука,
вік XX». 'Сонце, запалене на 
землі». (К). 19.20 — «Сміло у 
ногу рушайте». (Дніпропет
ровськ). 20.00 — Естафета но
віш. (М). 20.45 — «Акваланги
на дні». Художній фільм. (Кі- 

22.00 — Першість
фігурного катання.

ровоград).
з 

(ФРН).
Друга 

«Старт—69».

лютого. Перша
— Гімнастика

рол-пи. (М). J0.00 — Ранкова 
важальііа програма. (М). ІО.ЗО 
— «Людина і релігія». (М). 
J 1.00 — «Музичний турнір міст». 
Концерт художньої самодіяль
ності. (Казань—Донецьк). 12.00 
Наша афіша. (К). 12.05 —
Мультфільм. (К). 12.30 — «Ти- 

, женери краси». (Харків). 13.00— 
«На меридіанах України». (К).
13.30 — «Здоров'я». Науково- 
популярна програма. (М). 14.00

«Погляд». Молодіжна про
грама. (К). 15.00 — Програма
кольорового телебачення.- (М).
16.30 — «Золоті клїочі». (Львів).
17.15 — «Заповіті! мільйонера». 
Кінокомедія. (К). 18.30 — «Світ 
соціалізму». (М). 19.00 — Ін
тербачення. «Зіркопзд». Музич
на програма. ■ (М). 20.00 —Пер
шість Європії з фігурною ка
тання. /Кіпки. (<1>1’И).

програма. 20.45 —
___ г. „ . Телевізійний жур

нал. (К). 21 15 — «Новішії кіно
екрана». (К).

Продовження. Початок в газеті за 1 і 
4 лютого. .(Далі буде).

БК 01373. Індекс 01197 Зам. № 613.

В. ГОНЧАРЕНКО. _
________________

ЙВІЕЕЮТН
Миколаївського музично- драма
тичного театру. 20.00 — Естафе
та новин. (М). 20.45 — «Старт1— 
69», (К). 21.15 — Тслевізійнйй
фільм. 22.00 — Першість Єпро- 
ІП1 з фігурного катання. (ФРН).

СУБОТА, Я лютого. 9.00 
Гімнастика для всіх. (М). 9.45
— Телевізійні новини. (М). 10.00
— Розважальна програма. (М). 
10.30 — «Людина і релігія». 
(М). 11.00 — «Музичний турнір 
місі». (М). 12.05 — Мультиплі
каційний фільм «Рікі-Тікі-Га
ві». (К). 12.30 — «Інженерії кри
си». (Харкіп). 13.00 — «На ме
ридіанах України». (1<). 13.30 — 
Актуальний екран. І4.(Ю — Мо
лодіжна програма «Г,'огляд». 
(К). 15.00 — Програма кольоро
вого телебачення. (М). 16.30 —

<ііі. Фрянко і 
(Львів). 17.15— 
«Заповіт міль- 

«Свіг со-

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
П'ЯТНИЦЯ, 7 лютого. 11.00

— Телевізійні вісті. (К). 11.10 — 
Телевізійний фільм «Алька і 
старий капітан». (К). 11.35 — 
«Шкільний екран». Переказ 
для учнів 5 класу. (К). 15.35 — 
Художній фільм «Подвійне ото- . . ,__ ___ ____ _
чеііня». 17.05 — «Шкільний ек- • ціалізму». (М). 19.00 — Муиіч- 
ран». Українська література па ..... ........ ~ - ...
для учнів 10 класу. (К). 17.40 — "" 
Телевізійні вісті. (К). 18.00 >— . ... ___ .............._..|,v
«Полярна зірка», Спектакль фігурного катання. (ФРН).

«Золоті ключі», 
народна пісня». 
Художній фільм 
йоиера». (К). 18.30

програма «Зорепад». (М)- 
20.05 — «Майстри Міістсіїтії» ■ 
(К). 21.00 — Першість Європи 5

Тираж 50 000 Редактор В. ПОГРІБНИЙ.


	1028-1p
	1028-2p
	1028-3p
	1028-4p

