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ВИСОКІ РУБЕЖІ
МОЛОДИХ ШАХТАРІВ

Понад 400 комсомольсько- 
молодіжних колективів діль
ниць і бригад вугільної про
мисловості республіки брали в 
минулому році участь в еста
феті «Ювілею В ЛКСМ — 
трудові подарунки молоді Ук
раїни». Вона стартувала в 
день народження В. І. Леніна, 
22 квітня 1968 року, в Донба
сі, в бригаді гірників Героя 
Соціалістичної Праці Кузьми 
Ссверннова. В ході соціаліс
тичного змагання молоді шах
тарі видобули понад план 700 
тисяч тонн вугілля, зекономи
ли півмільйона карбованців 
державних коштів.

Комсомольсько - молодіжна 
бригада гірників очисного ви
бою шахти № S «Великомостів- 
ська-комсомольська» тресту 
«Червоиоградву гілля», якою 
керує Анатолій Акимов, досяг
ла в минулому році найвищої 
на Україні продуктивності 
праці робітника — 9S8 тонн на 
місяць.

Готуючись гідно зустріти 
100-річчя з дня народження 
В. 1. Леніна і 50-річчя комсо
молу України, молоді робітни
ки вугільних підприємств рес
публіки беруть підвищені со
ціалістичні зобов’язання, не
суть трудову вахту на честь 
знаменних дат.

Трудовий ентузіазм шахта
рів, їх творчі плани по досяг
ненню ще більш високих тех- 
ніко-економічннх показників 
схвалили у спільній постаногі 
колегія Міністерства вугіль
ної промисловості УРСР, ЦК 
ЛКСМУ і Президія Україн
ського республіканського комі
тету профспілки робітників 
вугільної промисловості. З 
мстою широкого розгортання 
соціалістичного змагання се
ред молодих гірників І підви
щення його дієвості запропо
новано широко обговорити і 
розповсюдити досвід передо
виків, провести в період з 1 
лютого по 1 червня цього року 
трудові естафети комсомоль
сько-молодіжних колективів, 
присвячені JOO-річчю з дня на
родження В. І. Леніна та 
50-річчю комсомолу Уираї:п>,

(РАТАУ),

В^^КВІТНІЖ

В ВДЕНЬ, і вночі крають ясбо стріли 
в кранів. Зараз уже важко уявити 

будь-яку дільницю станції без цих доб
рих помічників людини. Скрізь на заліз
ниці машини виконують важку роботу. ( 
Та коли надходить час провести профі-

Иого несуть на зборку, 
а замість нього прино
сять слідуючий.

У Анатолія Цимбаліс
та своє захоплення. Ще 
В дитинстві не був бай
дужим до машин. А за
раз, бач, сам ремонтує 
їх. Слюсар по наладці

двигунів відмінно знає обладнання і 
правила експлуатації.

* Бригада слюсарів, в якій працює Ана
толій, вирішила працювати так, щоб не 
було претензій на погану роботу двигу
нів. Претензії не надходять.

З УСІЄЇ
ОДЕСЬКО- 
КИШИНІВСЬКОЇ

.тактику, налагодити аг
регати і вузли кранів, 
вони з усієї Одесько- 
Кишинівської залізниці 
надходять у кіровоград
ські майстерні. Чудовий 
загін ремонтників труди
ться на цьому підприєм
стві. Запровадивши 
НОП, вони досяглії ско
рочення простою кранів 
лід ремонтними операці
ями, підвищили якісні
показники. Молодь майстерні разом з 
ветеранами праці несе зараз ленінську 
трудову вахту. Наша коротенька розпо
відь якраз і буде про трудові будні мо
лодих ремонтників.

...З одного із кранів зняли стабілізую
че обладнання: трапилося замикання. 
Важко серед безлічі проводів ізоляторів 
знайти пошкодження. Але комсомолець 
Степан Голсдюк (див. фото) ке вперше 
зустрічається з такими загадками. За до
помогою приладів він прощупує уявні 
місця пошкодження. Виявляється, що без 
схеми тут не обійтися. А в пій юнак роз
бирається добре. Допомагають знання, 
які він набуває в Дніпропетровському 
машипобудівельному інституті. Степан 
швидко прочитав креслення, і в голові 
вже склалась чітка система роботи меха
нізму. Так і є: згоріла шунтова обмотка І 
Причину ’знайдено, і руки швидко замі
нюють пошкоджену катушку. І знову пе
ревірка. Стабілізатор працює нормально.

Ветерани праці завжди уважно слід
кують за роботою молодих, передають 
їм багатий досвід. В майстернях так уже 
повелося: ділитися досвідом біля робо
чого верстата. Наладник генераторів Во
лодимир Коваленко добре- знає свою 
справу. Але інколи трапляється так, що 
навіть у кннжці не знайдеш відповіді, як 
усунути пошкодження. Тоді йому на до
помогу приходить Віктор Никифоровнч 
Никифоров. Підкаже, як краще підігнати 
щітки, щоб не іскрили, що треба мати па 
увазі при обробці колектора.

...Виблискуючи свіжою фарбою, вихо
дять із майстерень відремонтовані крани. 
Кожний з них — це внесок ремонтників 
ь загальну справу боротьби за гідну зу
стріч Ленінського ювілею. Ще буде чима
ло трудових успіхів. Адже в цьому ко
лективі прзнюють комсомольці, ярм 
будь-яка справа під силу.

В. ПАЩУК.
Фото автора.

м. Кіровоград.

НАЙБІЛЬШ

РАННЯ 

ПУБЛІКАЦІЯ
ПРО В. І. ЛЕНІНА

На п’ять років раніше загальноприйнятої 
можна перенести дату першого згадування про 
В. І. Леніна з російських енциклопедичних 
словниках. Це встановив воронезький краєзна
вець, пенсіонер 1. І. Нікітін, колишній мето
дист обласної організації товариства «Знання».

Автор популярної брошури «Псевдоніми В. І. 
Леніна» Н. Н. Вольпер і Н. М. Кауфмаи, який 
написав роботу «Російські енциклопедії», иа-

зіпзає 1915 рік — дату, коли був виданий «Но
вий енциклопедичний словник» Брокгауза і Єф- 
ронад «Енциклопедичний словник братів Гра
нат*, що містять статті і довідки про В. І. 
Леніна.

Проте ще раніше, в 1910 році, вийшов «Ен
циклопедичний словник» Ф. Павленкова. От в 
ньому і виявив І. І. Нікітін замітку такого 
змісту:

«Ленін — лідер фракції соціал-демократів 
«більшовиків». Написав: «Історію капіталізму А 
Росії» (під псевдонімом Во.тод. Ільїн), багато 
газетних га журнальних статей і брошур: «Що 
робити»- «Перемога кадетів», «Перегляд аграр
ної програми» та ін.».

Це, очевидно, і е найбільш рання, публіка
ція про В. І. Леніна в офіціальній «Довідковій 
російській літературі». (Кор. ТАРС).-

ПРО ВИСУНЕННЯ КАНДИДАТІВ
НА ЗДОБУТТЯ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ 
ПРЕМІЇ ІМЕНІ М. ОСТРОВСЬКОГО
В ГАЛУЗІ НАУКИ 1 ТЕХНІКИ 1969 РОКУ

Республіканська рада по роботі 
з молодилам науковцями при ЦК 
ЛКСМУ і Президії Академії наук 
УРСР оголошує конкурс серед мо
лодих вчених, конструкторів, ас
пірантів науково-дослідних, про
ектно-конструкторських установ, 
вузів, спеціалістів народного гос
подарства на здобуття республі
канської комсомольської премії 
імені М. Островського в галузі 
науки і техніки 1969 року.

Представлення робіт здійсню- 
сться радами молодих вчених і

спеціалістів при обкомах, міськ
комах ЛКСМУ, комітетах комсомо
лу, наукових, проектних і конст
рукторських організацій, вузів, 
підприємств, науково-технічними 
і вченими радами установ, науко
во-технічними товариствами, га
лузевими міністерствами і відом
ствами на основі Положення про 
премію імені М. Островського в 
галузі науки і техніки.

Наукові праці приймаються на 
розгляд лише після публікації їх 
у відкритих наукових виданнях.

Винаходи, конструкції машин, 
приладів і механізмів, нові мате
ріали, технологічні процеси та 
удосконалення методів виробни
цтва можуть бути висунуті на 
здобуття премії до впровадження 
їх в народне господарство.

Прийом робіт на здобуття пре
мії проводиться з 15 лютого по 
1 квітня 1969 року.

Матеріали на конкурс слід на
діслати до ЦК ЛКСМУ (для Рес
публіканської ради молодих нау
ковців, м. Київ, Радянська пло
ща» О-

ПРО ВИСУНЕННЯ КАНДИДАТІВ
НА ЗДОБУТТЯ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ
ПРЕМІЇ ІМЕНІ М. ОСТРОВСЬКОГО
В ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ, МИСТЕЦТВА
ТА ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1969 РОКУ

Центральний Комітет ЛКСМ Ук
раїни повідомляє, що кандидатів 
на здобуття республіканської ком
сомольської премії імені М. Ост
ровського в галузі літератури і 
мистецтва, концертно-виконавсь
кої діяльності 1969 року висува
ють комсомольські організації,

творчі спілки, художні ради мис
тецьких колективів, редакційні ра
ди видавництв, редколегії газет і 
журналів до 1 квітня 1969 року.

На здобуття премії висуваються 
твори літератури і мистецтва че
рез рік після їх виходу в світ та

кращі виконавці останнього теат
рально-концертного сезону.

Представлення кандидатур на 
здобуття республіканської комсо
мольської премії імені М. Остров
ського надсилаються до ЦК 
ЛКСМУ (м. Київ, Радянська пло
ща, 1).

ДО РІДНОГО ПОРОГУ
За планами спеціалізації виробництва колгосп імені Орд- 

жовікідзе Волгородківського району будує велику птахофаб
рику. Для неї потрібні будуть організатори і технологи ви
робництва. Валентина Рудун і Віра Домбровська за направ
ленням колгоспу оволодівають цими спеціальностями у Фас
тівському зооветтехнікумі.

Ганна Чорноморець після закінчення Дмнтрівської сільсько
господарської школи повернеться в колгосп майстром но пе
реробці фруктів.

У Кіровоградському медичному училищі здобувають спе
ціальність медсестер Ганна Лавроненко І Таїса Курпай. Во
ни працюватимуть у дитячих садках колгоспу. А Віра Міку- 
тенко після навчання у Дніпропетровському медінституті бу
де лікарем у рідному селі.

На кошти колгоспу’здобу ваті ь освіту у вищих і середніх 
спеціальних закладах [2 юнаків і дівчат.

О. ГАЛКО.
Новгородківськнй район.

ЕНТУЗІАСТИ - УЧНІ
З цінним почином виступили юні піонери восьмирічної шко

ли села Петрового' Компаніївського району. «Твори Леніна— 
в кожну сім’ю» — під цим Девізом вони розповсюджують 
серед жителів села ленінські праці.

120 сімей села вже придбали біографію В. 1. Леніна і 50 — 
його твори,

о. Ц1КАБОЙ, 
старший редактор Кіровоградського обласного радіо.
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НА КАРТ! К1РОВОГРАДЩИНИ
ІМЯ В. !. ЛЕНІНА

Сьою іні розпочинаймо друкувати розповіді про колективи 
підприємств, шкіл колгоспів і сіл, що носять ім'я дорогого 
нам всім Володимира Ілліча Леніна.

Запрошуємо читачів доповнити Ленініану своїми оповідями 
про діла і традиції цих колективів.

З ГОРДИМ 
ЙМЕННЯМ

Школо. рідна школо. 
Через твій поріг 
Вийшли ми на простір 
Осяйних доріг.

Володимир БРОВЧЕНКО.

Г} ЕРЕД ЧИСЛЕННИХ фотоаль- 
бомів, які лежать у кабінеті 

директора Маловисківської се
редньої школи № 3, є червона 
книга. Вона чи не найдорожча, 
бо це славна історія школи, яка 
носить горде ім’я Володимира 
Ілліча Леніна. Директор школи 
Григорій Миколайович Пере- 
бийніс не без гордості показує 
цю дорогу реліквію, до якої 
протягом багатьох років по 
зернині збирали матеріали уч
ні та вчителі.

До 1924 року Маловисківська 
середня школа не носила імені. 
Смерть Володимира Ілліча гли
боко вразила душі молоді. 
Шкільні літератори присвячува
ли вождеві свої оповідання, 
зірші. Ось як перефразували 
учні шостого класу відомі Не- 
красозські рядки:

Укажи миє такое селенье. 
Я такого угла не встречал. 
Чтобы имени нашего Ленина 
Самый дальний рабочий не знал' 
Старшокласники разом теж 

написали вірш пам’яті Ілліча 
невдоазі після його смерті: 

Твой гении спгс нас от оков! 
Ты ненавидел штык-войну! 
Стремился к братству всех 

народов 
И призывал детей к труду.
Ці слова покладені на му

зику, і протягом багатьох років 
на кожній шкільній лінійці, на 
кожній зустрічі з учасниками 

громадянської війни виконував 
цю пісню шкільний хор.

Важко тепер сказати, хто з 
учнів подав пропозицію: наді
слати свої літературні твори у 
Москву і прохати, щоб школі 
дали ім’я любимого Володими
ра Ілліча. А незабаром при
йшла і відповідь. З тих пір, з 
1924 року, міська середня шко
ла почала носити ім’я Леніна. 
Всі свої трудові справи, п’ятір
ки та четвірки у навчанні діти 
присвячували вождеві.

Основою для утворення комсо
мольської організації була піонер
ська організація «Юні ленінці*. Не
багато їх тоді було — сміливих і 
рішучих. Та з кожним днем ряди 
шкільної молоді росли. Чимало доб
рих справ вписали вони у свій слав
ний шкільний літопис. Комсомольці 
допомогли обладнати шкільну май
стерню. виступали з концертами в 
клубі Малої Виски та навколишніх 
селах. А як допомогли вони в лік- 
сіданії неписьменності! 
рОРГАЄМО АРКУШІ шкіль- 
А ного літопису. Ось перед 
нами фотографія. Учні облад
нують шкільний фізкабінет, 
столярну майстерню, садять 
дерева на пришкільній ділянці. 
Григорій Миколайович додає, 
що чимала заслуга в збиранні 
цих матеріалів перших вчите
лів Єфрема Панасовича Мусія- 
ки, Даріі Василівни Василеги, 
інших.

Пройшло більше сорока ро
ків з тих пір, коли у школі імені 
В. І. Леніна утворена комсо
мольська організація. Як же 
продовжують комсомольці 60-х 
років славні традиції першої 
комсомоли? Секретар комсо
мольської організації школи 
Олена Гонець, члени комітету 
навперебій повідують свої доб
рі справи на честь 50-річчя Ле
нінської Комуністичної Спілки 
Молоді України, століття від 
дня народження Володимира 
Ілліча Лонжа.

— Наша комсомольська сім’я 
налічує двісті сорок членів 
ВЛКСМ, — розповідає Олена. 
— Дружним колективом жи
вемо. Наш дорогий Ілліч запо
відав «учитись, учитись і ще 
раз учитись». Тож цього доро
говказу Володимира Ілліча ми 
свято дотримуємося. В школі 
немає жодного невстигаючого 
комсомольця. Більшість учнів 
навчається на четвірки та п’я
тірки.
]уГ И ПОЦІКАВИЛИСЯ успіш- 

ністю учнів у завідуючої 
навчальною частиною школи 
Євгенії Іванівни Пасічник. Дійс
но, в таких класах, як 10-а, 
10-6, 9-а та 8-а переважна 
більшість — п’ятірки та четвір
ки. Не відстають від них й інші 
класи. Про те, що в старшо
класників міцні знання, свід
чить ось який факт. Нещодавно 
проводилася внутрішкільна 
олімпіада з математики. В ній 
взяло участь з кожного класу 
по 10 — 15 учнів. Математикам 
Є. І. Пасічник, В. Д. Бращук, 
М. Г. Моторній навіть важка 
було визначити переможця. Та 
все ж серед кращих виявили й 
найкращих. Це — десятиклас
ники Сергій Близнюк, Валентин 
Нетудихата, Тамара Моторна, 
дев’ятикласники Коля Раковчук, 
Світлана Пойда та ще чимало 
інших комсомольців.

А як не згадати комсомол- 
ку-дез’ятикла сницю Аллу 
Омельченко. Піонервожатою 
вона у 5-а. Дівчина завжди 
знайде час, щоб і прочитати 
книгу про Ілліча, провести дис
пут, збір загону. Й сама добре 
навчається. З російської мови 
допомагає в цьому класі слаб
шим учням, завжди прийде нз 
допомогу в своєму колективі.

А ще Алла — шкільний по- 
літінформатор. Та хіба тільки 
вона? Й однокласниці Світлана 
Пономаренко, Рая Малинов- 
ська, Надя Красюк, інші. Кож
ного вівторка збираються учні 
школи, щоб послухати своїх 
товаришів про нові події на 
міжнародній арені, про справи 
в класах протягом тижня. По
чинаючи з другої чверті, вони

почали практикувати виступи 
на виховних годинах у кожному 
класі. «Міжнародники», як жар
тома їх називають товариші.

Кожен клас школи спеціалізує
ться но окремих питаннях. 9-й, на
приклад, «штаб політінформації. А 
10-а виступає з розповідями лр<> 
біографію Володимира Ілліча. Тут 
майже кожен учень є членом гуртка 
«Ленінець». Останнім часом вони 
провели у десятих класах бесіди на 
теми: «Моя школа носить ім'я Ле
ніна», «Ленін і музика», «Учитись, 
як заповідав Ленін». 10-6 клас ор
ганізував політичний клуб «Бать
ківщина». Члени його Лена Аіарти- 
шок, Володя Ткачук, Свєта Бров- 
ченко розповідають про історію сво
го краю, як змінилася Мала Виска 
після Великої Жовтневої соціаліс
тичної революції. Вони побували у 
восьмих класах. 1 це не дивно. Ьо 
старшокласники шефи у них. Готу
вали восьмикласників у члени 
ВЛКСМ. А тепер проводять там ви
ховну роботу.

Комітет школи — зачинатель 
всього доброго. Кожен член 
комітету відповідає за доруче
ну йому справу. Та душею ком
сомолі! школи € Олена Гонець. 
Разом з старшою піонервожа
тою Надією Долтіковою вона 
організовує зустріч піонеріо та 
комсомольців. Разом вони й 
організовують недільник по 
збору металевого лому. А зіб
рано його 36 тонн! Школа в 
районі зайняла перше місце.

Кожного дня в школу надхо
дять листи на адресу крає
знавчого гуртка. Це комсо
мольці довідалися, де живе 
матуся загиблого воїна, який 
поліг за звільнення Малої Вис
ки’ від фашистів. І ось їм при
йшла схвильована відповідь від 
матері...

Дружно живуть комсомольці 
школи імені В. І. Леніна. В їх 
копилці чимало добрих спраз.

Незабутня хвилина для 
жовтенят — щороку 22 квіт-. 
іія їх приймають у піонери 
на площі імені Леніна. Тут. 
біля пам’ятника Іллічу, юні 
ленінці дають урочисту 
клятву відмінно вчитися, лю
бити рідну Комуністичну 
партію.

їм продовжувати славні 
традиції школи, яка носить 
ім’я Леніна.

А нещодавно їм було вручено 
Грамоту ЦК ЛКСМУ за участь у 
змаганні під девізом «Шляха
ми комсомольської слави». Це 
заслужена нагорода.

С. БРОВЧЕНКО.
м. Мала Виска.

У Молодіжному— 
не по-молодіжному

Цьому гуртожитку скільки жп 

роки.

ХОЧ ЛИСТ І НЕ БУЛО НАДРУКОВАНО

АДЖЕ ПРО ДІТЕЙ ТУРБОТА...
До редакції надійшов лисг иивонразьких школярів, 

від імені яких писала директор Будинку піонері» К. 
Янчукова. В ньому говорилось про те, що Олександ
рійська районна будівельна організація (начальник 
М. І. Федоров) зволікає ремонт Буднику піонерів.

Копію цього листа було надіслано в Олександрій
ський ранком комсомолу. Як повідомив його пер
ший секретар М. Громовий, райком комсомолу вжив 
заходів, щоб усунути вказайі недоліки. Ремонт уже 
закінчено.

В кічигі двоє ліжок для дорослих і 
одне дитяче.

-- їугІ., тісно?
— Бег. мпьво. Але не в тісноті справа. 

П'чани те. що в нас, на третьому повер
сі, х іопчі вечорами частенько влаштову
ючі, ппчті.кк і тому не можна вчасно 

гм Любу спати. А ще наші холостя
ки в неїверезому стані говорять непри
стойності І тоді — хоч затуляй вуха 
дочці.

Це саме я чув і на інших поверхах.
Щоб яснішою була картина побутоенх 

умов, треба дати ще пару штрихів. В 
цьому гуртожитку кілька місяців не 
працюють радіоточки (у вересні була 
пошкоджена лінія).

До цього часу не встановлені газові 
плитки па кухні...

В Червоному кутку останнім часом есе 
рідше стали проводиться диспути, бесі
ди, лекції. Що на це може відповісіп 
вихователь? Нічого, його тут взагалі не
має.

Директор заводу О. К. Калиниченко 
повідомив, що вихователя для гуртожит
ку немає за штатом. Його роль буде 
виконувати фізорт(?) заводу, який є в 
штатному розписі.

Молодь у Молодіжному нудьгує. Чому? 
Це запитання я ставив багатьом комсо- 
мольця’4.

Активний учасник художньої самоді
яльності, комсорг дитячого садка «Бог- 
ник» Женя М усе и ко:

— Вечорів проводити піде.
— А клуб?
— Ходімте, самі подивитесь.
Те. що зветься клубом, має жалюгід

ний вигляд. У дерев’яних стінах — щі
лини, обігрівальні батареї наполовину 
зняті. В приміщенні холодно і непривітно.

— Але справа не в цьому, — ніби від
гадуючи мої думки, продовжувала Же
ня, — тут майже щоденно демонструю
ться фільми. Вечори зайняті...

— Скільки у вас чоловік бере участь в 
художній самодіяльності?

— Десять.
Це аматори гуртків танцювального, 

вокального 1 художнього читання. Цифра 
надто вже скромна. Нестача талантів? 
Навряд. Раніше працював (і непогано!) 
хор. Та й зараз організовуються духовнії 
і естрадний оркестри. Але умови для са
модіяльних артистів у Молодіжному да
леко не ідеальні.

Я, .звичайно, вже не кажу про спор
тивне дозвілля...

Може скластися враження, ніби п цьо
му молодому селищі все непалагоджено. 
Проте, це не так. Є тут два прекрасних 
дитячих садки, школа, просторе і світле 
приміщення заводської їдальні (в якій 
під час обіду чомусь сидять у шапках і 
нероздяпіепі, хоч тут тепло).

Але річ не в цьому. їдальня працює до 
сьомої години вечора. Отже, тут можна 
було б проводцін цікаві диспути, вечори 
відпочинку тощо.

— Пробували, — сповістив мені секре
тар партійної організації заводу В. А. 
Власенко.

— І як?
— Непогано пройшло. Весело, цікаво. 

Щоправда, після вечора дехто повів себе 
нетактовно, і ми вирішили надалі обме
житись у проведенні подібних «ВОПІИ- 
ЬІВ»...

Основна причина того, що в Молодіж
ному панує нудьга, нрнється у бездіяль
ності комсомольського активу. Голова 
ради гуртожитку Женя Аіусепко скаржи
лася, іцо в них сумно, в Червоному кут
ку, крім телевізора, — ніякої розваги. А 
що сама рада зробила для того, щоб 
.заохотити молодь до проведення гарного 
дозвілля? Нічого.

Пасизпість комсомольців породила від
верту байдужість до всього: до цікавих 
зустрічей, змістовних бесід, принципових 
комсомольських зборів.

Апарат Колимської о райкому комсомо
лу неодноразово виїздив у Молодіжне, 
але... безуспішно. Збори, рейди майже 
не дали результатів.

Становище, яке склалося п цьому се
лищі, нагадує похмуру погоду, яка жцве 
чеканням дзвінкого променя і свіжого 
вітру.

Зара« на заводі комсомольську органі
зацію очолює змінний інженер Володи
мир Сременко. Володимир за короткий 
час зумів уже дещо зробити для активі
зації молоді. Хочеться вірптп, що це «де
що» буде тією іскрою, яка запалить мо
лодих виробничників на хороші і цікаиі 
справи.

І ще хочеться вірити, що керівництво 
заводу теж не зостанеться осторонь.

В. ГОНЧАРЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

с. Молодіжне, *
Долинський район.

«Несе орлиця над морем орля.
— Будеш годувати мене, як 

постарію? — запитала.
— Буду, ненько.
Кинула дитя своє у холодні 

хвилі.
Така ж доля була і другого. 

А третє підповіло:
— Не буду. Адже своїх дітей 

матиму, як і ти, мамо.
Винесла його орлиця на круту 

скелю, вигодувала, і стало ор
ля дужим орлом».

Ганна Аінхайлівиа прислухає
ться до казок і бувальщини, що 
їх зимовими вечорами розпо
відають сусідки, і сива голова 
її схиляється нижче.

Вигадка, жорстока вигадка, 
думала. А, проте, не вперше 
чує вона її...

... За вікном тихо шепотіли 
смереки. Місяць то вигляне, то 
.знову заховається за хмару. А 
Катрі немає. Не трапилось 6И 
лиха. Засиджується дочка в ха- 
ті-читальні. Про комсомол гово
рять з братом Іваном, про кол
госп. А кругом же бандити.

... Підкошеною стеблиною впа
ла Катерина, заточився, вхо 
пившись за груди, Іван. Спа-, 
лили бандерівці хату. Рятувала 
мати молодших, на Кірово- 
градщину привезла їх, далі від 

^нічних вбивств І пожеж.
Раділа мані: виросли діти 

нівроку. Василь шофером пз 
мебльовій фабриці в Кірово
граді, Марія в Рівному, квар
тиру дала їй сільрада, а най
молодша, Галина, в Трудолю- 
бівці, хату придбали з чолові
ком, заробляють добре.

«— Будеш годувати мене, як 
постарію?
- Буду...»
Син Василь кличе матір до 

себе. Донька росте, то буде ба
буся няньчити. А скільки їй 
т|$сба?

Спродалась баба Ганна та й 
до міста. Онука Люда, Васи
лева донька, від баби — ні па 
крок. Та чомусь хмурніє синове 
обличчя. А коли почула випад
ково розмову Між сином І не
вісткою, зібралася та й в село. 
Хай буде у синовій сім’ї спо
кій.

Дуже сердилася Галина на 
брата Василя: невже можна 
отак з рідною матір’ю?

— З нами будеш, мамо.
Працьовиті материні руки не 

зайві на сільському подвір’ї. 
Чи город прополоти. >іи з ма
люками побавитися — скрізь 
встигали вони. Та, мабуть, і 
доньці не догодила Ганна АІн- 
хаіілівна. Не стало їй місця у 

Дочка мовчала, а чоловік 
• і, Володимир Чаколснко, ви
явився відвертішим:

ЧУЖІ І РІДНІ
— Бери, бабо, торбу та йди 

за гору, — сказав одного разу.
Де дітися старій жінці? Є в 

Рівному ще дочка, Марія Суль- 
жук, квартиру має, могла б з 
матір’ю жити. Та не кличе. Як 
вибереться Ганна Михайлівна в 
Рівне до онуки, то зв’яже дочка 
вузлик. Оце іі уся допомога.

«А бабусі самій дуже важко 
в селі, — пише до редакції од
на із онуків Ганни Михайлівни. 
— Взимку все занесе, нікому ні 
дров нарубати, пі води при
нести. Зараз бабусю взяла до 
себе далека родичка...».

Коли за вікном заходять су- 

Нрочнтаиши
листа

гіііки, незатишно стає на Дуп'< 
У матері. Чи ж для того рости
ла дітей, щоб доживати віка в 
чужій хаті, цс маючи ні звідки 
допомоги?

— Про пенсію клопочіться, — 
радять сусідки.

Ганна Михайлівна покавув 
лист від І. П. Тарасенка, від
повідального за пенсійне оформ
ления колгоспників артілі імені 
Дзержинського, в якому той 
ПОВІДОМЛЯЄ, що документи ві
діслані в Повоукраїику.

Дивно виходить; Ганна Гурии, 
по суті, чужа для Ганни Ми
хайлівни людина, дала їй » 
своїй хаті притулок, (гіпії люди 
турбуються про пенсію, а РІД11* 
Діти...

— А що, хіба мати не має тс 
пенсії? — запитує Галина *1а- 
колсіїко, молодша дочка.

ІІІ Галина, ні Марія не мо
жуть пригадати, коли востаннє 
бачили матір. Правда, Марія 
пригадує, що дала колись м;1‘ 
тері три карбованці, а Галина 
показує листа, в якому матІ’ 
Дякує за вислані гроші. Але я‘ 
не — від випадку до випадку ••• 

Я спробував нагадати Ганні 
Михайлівні про законодавство- 
Є ж, мовляв, закони, по яких 
діти... Вона ие дала мені Д°* 1° 
порити. . 5

ДОРОГА шугала між наметів про
мерзлого снігу. За вікном автобуса 

замиготіла околиця, симетричні пункти
ри кварталів, висотна споруда цукрового 
заводу.

«Пазик» зупинився в центрі Молодіж
ного. В селищі, де .мешкає 2750 чоловік, 
переважна більшість населення — мо
лодь. На н>кровому заводі комсомоль
ська організація нараховує близько ЮС 
чоловік. Є гарна середня школа, де на
вчається <110 учнів, повнії Будинок куль
тури із залом на 400 місць. ■$ бібліотекою
і кімнатами для репетицій Щоправда, не 
відомо, коли цей будинок відкриється...

Що такс гуртожиток у Молодіжному '■> 
Це — чотириповерховий будинок, який 

має звичайні вікна, двері, Ехідці. Звичай
на чергова сидить у звичайному вести
бюлі. Стіни одягнуті в портрети і плака
ти. Одним словом, все. як і повинно бу
ти. Але це на перший погляд...

У кімнаті Лй вз господарки — Ніна 
8ладкко. Люба Орежа та Люба Олек
сієві« — гсстлияо запросили сісти. До
машнім спзьрсм війнуло від ажурної фі
ранки на вікнах, від квітів.

— У вас затишно...
— іронізуєте, — вигнула брови Люба 

Орежа, — у пас исрідко після третьої 
зміни і відпочити не можна. Адже па 
нашому поверсі живуть сімейні. їхні діги 
днями галасують в коридорі, ганяють 
м’яча попід дверима.

— Та її батьки іноді влаштовують такі 
«концерти», що очманіти можна, — втру
тилась у розмову Ніна Владико.

Приміщення гуртожитку поділили між 
собою хлопні і дівчата, але па кожному 
поверсі живе по кілька сімей.

Ось мій діалог із Раїсою Малиніною з 
кімнати № 43.

— Раю, ви давно заміжня?
— Так. Мої’і доньці, Любі, шість ро

ків.
— А в 

весе?
— Два

«Спасибі, що вислали гроіиі£Х< 
прошу, нс обижайіс себе». 
— рядок з листа матері до 
лини, В ньому вона псп, з 
тсринською любов’ю, НИН в 
прощає...

В ШАРІ*’’ 
спецкор «АІОЛОДОГО КОМУ' 
пара».

Новоукраїпськнй райок.
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ПАВЛИНА-
КАНДИДАТ ц

Кому не приємно при
красит свою квартиру 
сучасними полірованими 
меблями? Вони стають 
гордістю і молодої гос
подині, і вже літньої. Не 
залишаються байдужими 
до відзеркалюїочих шаф, 
сервантів, столів часом і 
чоловіки. Та не всі, ма
буть, знають про тих, хто 
виготовляє оту красу на
ших жител. Серед них 
лакувальниця мебльового 
комбінату Знам’янського 
району комсомолка Пав
лина Бойко.

Вже кілька 
спішає вона 
комбінат. Тут почалося 
її трудове життя, тут 
вона пройшла шлях від 
підсобної робітниці до 
лакувальниці. За цей час 
закінчила вечірню школу 
робітничої молоді і зараз 
навчається заочно в Жи
томирському деревооб
робному технікумі.

Меблі, що виходять 
з-під рук молодої робіт
ниці, іскряться сяйвом, 
дихни на них — і одразу 
з’явиться матовий наліт, 
як па найвідшліфовані- 
іиому склі.

За відмінний труд і 
активну громадську ді
яльність Павлину часто 
відзначають на збо
рах, в стінній і район
ній пресі. Комбінат 
став для неї другою до
мівкою, його колектив — 
другою сім’єю. А нещо
давно на зборах мебльо
виків Павлину Бойко од
ностайно висунули кан
дидатом в депутати Кі
ровоградської обласної 
Ради депутатів трудя
щих по Богданівському 
виборчому округу.

І. ІВАНОВ, 
редактор стіннівки 
«Мебльовик».

с. Богданівна, 
Знам’янськин район.

років по
правці на

\

ІЛИП ДЕНЬ сперечалися у сім’ї Ша
повалів. І все то через неї, Валю, не
високу, з кучерявим волоссям і 
чорними, мов терен, очима, середуль
шу доньку, яка щойно вернулась зі 
школи з свідоцтвом про закінчення

восьми класів. Ступивши на поріг, вона рі
шуче заявила:

— Завтра їду у Димитрове вчитись па му
ляра.

— Чи ти з глузду з’їхала, доню? — плесну
ла в долоні Векла Федотівна. — Та який з 
тебе муляр у п’ятнадцять років? Закінчиш 
десять класів, а потім побачимо, куди далі...

По закінченні училища одержала спеці
альність муляра третього розряду і призна
чення в місто Крсмгес, у будівельне управ
ління № 1.

Радо зустріли комсомолку в бригаді Гри-

Якщо .іюопте КВІТИ

горія Андросова. її поселили в гуртожитку, 
дали роботу за спеціальністю. Дівчина з пер
ших же днів зарекомендувала себе беручкою 
до праці, веселою, життєрадісною. І незаба
ром нюбрали членом комітету комсомолу бу
дівельного управління.

Піші Валя трудиться у бригаді комуніс
тичної праці мулярів будівельного управлін
ня № 1 тресту «Кіровоградвуглсбуд», де бри
гадиром депутат обласної Ради депутатів 
трудящих Михайло Максимович Мікізіль. 
Вона зводить стіни 70-квартирпого буднику', 
що споруджується у мальовничому куточку 
міста, над самим морем.

Гуде, па всі лади завиває хурделиця. І ні
би наперекір їй Валя затягує любиму пісню 
«Степом, степом», яку підхоплюють Люба Сі- 
дейко, Віра Заволока... І лине над морем чу
дова мелодія. А вслід за нею — друга, 
третя...

Пісня — Валина супутниця у праці. А пра
цювати дівча почало рано. В сім’ї — дев’я
теро дітей. І так вже повелось у подружжя 
Шаповалів, що змалку вони привчали дітей 
до праці. Старші, як правило, допомагали 
батькам по господарству: порались на городі, 
в саду, прибирали в хаті, доглядали менших 
сестричок. Тож Валя жодного дня не сиділа 
без діла.

Завітаііте в село Цвітне, що в Олексапдрів- 
ському районі, і вам докладно розкажуть 
про шо дружну сім’ю. Гнат Петрович Шапо
вал з першого ж дня війни пішов на фронт, 
стояв насмерть, захищаючи місто легендар
ної слави на Волзі — Сталіпград, визволяв 
віл фашистської нечисті рідну Україну, був

іочйаі
ворожого сна-важко поранений осколком ворожого сна

ряда в Карпатах. Повернувся додому інвалі
дом другої групи. Та скільки вистачало сил, 
трудився для блага рідного народу. Зараз — 
на пенсії.

Мати-гсроїня Векла Федотівна трудиться в 
артілі імені Дзержинского, виховуючи най
молодших своїх — ІТадію, Віру, Марію і 
Світлану, які навчаються у школі. П’ятеро 
старших дочок вже вийшли на самостійний 
шлях життя. Серед лих і Валя — улюблени
ця бригади комуністичної праці.

На все знаходить час дочка героїні. І впо
рати достроково змінне завдання, і побува
ти на засіданні комітету комсомолу, і поспі
вати у хоровому гуртку Палацу культури 
імені В. І. Леніна, і успішно навчатись у де
сятому класі середньої школи робітничої мо
лоді № 2. Одна з дев’яти, дочка героїні.

М. ВЕНЦКОВСЬКИП, 
вчитель Кремгесівської середньої школи 
робітничої молоді № 2.

ВИ 1. Як уявляєте ви щастя?
2. Воно залежить від вас самих чи від інших?
3. Що таке, на вашу думку, нещастя?
4. Ви щасливі? Якщо так, то в чому ваше щастя?
5. Якщо ні, то чому?

Відповіді надсилайте з поміткою «Степовичка».

ЩАСЛИВІ?
П’ЯТЬ ЗАПИТАНЬ 
«СТЕПОВИЧКИ» СВОЇМ 
ЧИТАЧКАМ.

пIII

В. ГАЛ І НА.

прибрала в кімнаті, оформила кілька 
стендів, книжкових виставок. А читачів 
немає. Записалося два чи три десятки 
людей. От і все. Як бути?

Тоді Ліда стала зазивати тих, що по
спішали в справах до контори. Дехто зу
пинявся і заходив до бібліотеки. Брав 
знехотя книжку і виходив, посміхаючись. 
Мовляв, аби відчепилась. А тепер біблі
отеку відвідують усі дорослі колгоспни
ки. А стареньким дідусям дівчина при
носить книги додому.

Сукні, пальта 
Личка, мов дві 
води. То тільки

Якщо ви любите квіти, хочете, щоб вони радували 
зір і в кімнаті, і на вулиці, завітайте до нашого ма
газину. Книжкові новинки «Бібліотечка квітникаря» і 
«Весняні дикоростучі квіти для садів і парків» вам, 
безсумнівно, сподобаються, дадуть багато цінних по
рад.

Якщо ви не просто любите квіти, а й займаєтеся се
лекційною роботою, то в пригоді стануть щойно одер
жані «Селекция роз» і «Производство луковиц и клуб
нелуковиц цветочных растений». Хто не має можли
вості завітати до нас особисто, той може замовити 
потрібні книги поштою.

Олександра ТИЩЕНКО, 
старший продавець магазину «Сільськогоспо
дарська книга».

м. Кіровоград.

•
Чи то правда, чи тільки приснилось, 
Що твої усміхнулися очі, 
І усмішка у них зальонилась 
Така лагідна, ніжно-уроча.
Чи то правда, чи мрія то тільки: 
Під вікном моїм ластівка в’ється, 
Листоноша спішить до хвіртки... 
І вже смуток мій щастям здається.

Галина МИРОНОВА,

ЗАЧІСКИ
м. Кіровоград.

Слова В. СТЕЛЬМАХА Музика АГ СКОРИКА 

В’яне день над полями, наче мак.
В’яне день, над світами обліта.
І пливуть листопади і зима, 
Журавлі, і комети, і літа.

П рис п із:
Принесіть мені маків, принесіть. 
По дорогах кленових під вікно, 
По туманах блакитних, по росі принесіть, 
Принесіть мені маків на вінок!
Десь за синіми днями в моїх снах 

Йде коханий до мене без розлук, 
і прийде, і зустріне, і впізна, 
І торкнеться руками моїх рук.

II ри с п і в.
Розцвітають, мов маки, вечори, 
Мов барвисте намисто, дзвони гір. 
Вечір ллє добрі вина на двори, 
Де на мене чекає сто весіль.

11 риси і в.
ГУ-<ЛЧІО •

У Кремгесізському Бу
динку культури імені 
В. І. Леніна відбувся мо
лодіжний вечір. На нього 
прийшли молоді вироб
ничники міста і комсо
мольці колгоспу імені 
Чапаєва.

Моди 1969 року перед 
вимогливими глядачами 
демонстрували модельє
ри Кремгеса і Кірово
града. Потім були пока
зані нові зачіски.

Сільський молодіжний 
ансамбль «Молодість» 
показав кілька номерів 
художньої самодіяль
ності.

-JJIJ J
Рх.не день над по-ла-ми ко-че пак В'хна декь.наіС9іпа-ми.

'Ма-нак ЗлцкигнихрррО’Сілри^е сіті^при-че-сіп/ц-н/. нахі^наві-нок'. i.fieaiaf-миА

лрис ви

1 ти -буть лі/с-то-па-ди і хо-ме-ти, с літа При-нь

г/тй не-ні Уіа-гіа, прцне-drt, по до-ро-гах кле ■ но-вих підіїк-но

Солістки агітбригади НовоМиргородського раАонного Будинку культури методист
Ніна Дзпгал і художній керівник Лідиі І’учіпя^ часто дарують односсл•.чанам чарівні 
мелодії народних та сучасних пісень.

Фото П. МАЛЄЄВА.

І----------------------
! <?. ТЕПЛИМИ весняними днями линуть у 
І село ластівки. Отак, немов дві 

ластівки з теплого краю, прилинули до 
І нас в Олександрійський район русяві 

кирпатенькі щебетухи, сестрички-близ- 
нючки з Миколаївщини. Працюють во
ни бібліотекарями. Ніна — у Світлопіллі, 
а Ліда — у Занфирівці.

Дівчата закінчили середню школу в 
Очакові. Ще там стали вірними і надій
ними друзями бібліотеки.

Сиділи дівчатка в школі поруч на пер
шій парті, 
однакові.

[
краплинки 
їм відомо, котра з них Ні
на, а котра Ліда. Одного 
разу, здається, в дев'ятому 
класі, Ніна пішла до дошки

І замість Ліди доводити фор
мулу з геометрії, і ніхто про це не здо
гадався в класі.

— Мені було потім так соромно, — 
згадує Ніна, — що я дома навіть запла
кала. А потім ми поклялися, що ніколи 
нікого не будемо обманювати.

І дівчата дотримують свою клятву. 
Вступили до лав Ленінського комсомолу, 
були активними учасницями шкільної 
художньої самодіяльності. Ніна очолю
вала шкільну комсомольську організа
цію, а Ліда була членом учнівського ко
мітету.

Успішнб закінчили школу. Вирішили 
продовжувати навчання в культосвіт
ньому училищі. Приїхали сестрички до 
нас у місто. І тут дізналися, що в учи
лищі немає стаціонарного бібліотечно
го факультету. Як бути? Невже не збу
деться мрія? Вони звернулись за пора
дою у районний відділ культури. В цей 
час в Занфирівці готували до відкриття 
бібліотеку. Послали туди завідуючою Лі- 
ду Гнатюк. А Ніна очолила бібліотеку 
в Світлопіллі. Дівчата працюють і заоч
но навчаються.

Перші кроки Ліди були нелегкими. 
Бібліотека — поруч з конторою. Ліда

МОВ 
ЛАСТІВКИ...

Бібліотека має міцний колектив кни- 8 
голюбів. Тут тепер відбуваються цікаві _ 
вечори, диспути.

— Це наша щебетуха, — говорять Я 
про Ліду ветерани артілі. — Ми чекаємо її 
її в дім, як найдорожчу гостю. Завжди З 
вона порадить цікаву книжку, розпо- 
вість щось важливе.

Ніна, як і її сестричка, швидко знайш- | 
ла стежину до людських сердець. За | 
рік майже вдвічі збільшилася кількість " 
читачів. а

Дівчина стала справжнім пропаган- | 
дистом книг. Торік у кожній сім’ї люди І 
прочитали по 2—3 книги про В. І. Лені- В 
на, чимало творів геніального вождя. І

Пишаються в Світлопіллі своїм бібліо- . 
текарем. Ніна завжди серед людей. | 
Зранку — видає книжки у бібліотеці. В II 
обідню пору — поспішає на ферму до І 
тваринників. Потім розносить книги ве- ” 
теранам артілі. А коли засвітяться елек
тричні вогні, — знову в бібліотеці чи ви- | 
ступає на клубній сцені.

— Метка і привітна, мов ластівка, — і'і 
так говорять про дівчину колгоспники. »

Лесь СТЕПНЯК. J
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'і ВАТИ її Марія Петрівна. З 
Росії. «З Петрограда», ■— 

каже. На Фіджі живе тридця
тий рік, а то жила в Австралії, 
в Новій Зеландії. Чоловік її —• 
латиш, грає на кларнеті в ор
кестрі. Але з музики не про
живеш, І пін підробляє побічно. 
Виїхали вони з Росії ще до 
1917 року: спочатку п Латвію, 
а вже звідти, наслухавшись 
про «заокеанський рай»,сюди.

— Тоді були такі важкі часи,
— ніби виправдовуючись перед 
нами, говорить Марія Петрівна,
— не знали, до якого берега 
пристати, от і змалодушничали, 
залишили батьківщину.

1 сльози заблищали в її очах. 
Так, життя не повернути, а во
но минуло у поневіряннях на 
чужині. Навіть мову рідну поча
ли забувати. Але нас слухає. 
Слухає і плаче. 
ДОРОГА петляла то вгору, то 

вузьких гранітних скель. Але навіть ті 
скелі людина примусила родити — тут теж 
ростуть банани, лимони, ананаси. Ось иа неве
личкому лузі жовтозелені рядочки рису, за 
худою шкапиною ідо фіджієць; так обробля
ють поля. А це вхід до плантації колонізато
ра: «Стоп!» — масними літерами виведено на 
арці. На тих пальмових плантаціях, бачимо, 
метушаться люди — темношкірі слуги білих 
панів.

«Стоп!» — з краю в край ряботин. па Ф<д- 
жійськнх островах. І слова ці мають магічний 
вплив,- фіджієць кроку не ступить за ту по
хмуру огорожу.

Поселення, куди ми дісталися, загубилося 
серед джунглів. Коли ми ступили на цей під
ковоподібний майданчик, зграйка худорлявих 
чорношкірих хлопчиків, що заклопотано схи
лилися над якимись бамбуковими цурпалками, 
налякано кинулася врозтіч. Джіммі, наш шо
фер, що добре зває по-фіджійськи, вигукнув 
щось закличне. З-за кущів, спереду нас, з 
боків, ззаду випурхнули ті, наполохані нами 
«горобенята». Але наблизитись боялись.

— Тамата (тобто хлопець), — звернувся 
Джіммі до підлітка, який був найдоросліший 
серед хлопчаків, — Гамата, мелітанс, мелітанс! 
— 1 Джіммі рукою показав на нас.

Тоді той, до котрого " звертався Джіммі, 
щось шепнувши товаришеві, який тут же зник 
у гущавині лісу, підійшов до нас. За ним — 
решта хлопчаків. Нас зацікавили пристрої з 
бамбука, над якими кілька хвилин тому «во
рожили» ці сини джунглів. Чочі (так було 
звати сміливця, що першим наважився пі
дійти до нас) взяв мого товариша за руку 
І повів £о бамбучин. Мн пішли слідом за ни
ми- На товстих дерев’яних колодках під со- 
рокап’ятиградуеннм кутом у небо були на
цілені жерла кільканадцяти бамбукових гар
мат. Бамбуковий ствол гармати зверху мав 
поперечний надріз — для гнота; чохли зніма
ли. і всередину набивалося дрібне каміння.
Ми так і не зрозуміли, то ж служило по

рохом. Та ось Чочі гукнув до своїх «гіідлег-
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лих». Ті поквапливо підійшли. Грізний «воє
вода» наказав нам одійтн. Як справжня, ви- 
муштрувана обслуга, за кожну гармату став 
маленький фіджієць. Помах руки Чочі — і 
галявину заволокла хмара куряви, а далеко 
в горах відлунням прокотилося кілька ви-в горах відлунням 
буків.

— Салют націй! — пожартували ми.
У найменшого гармаша, сухореброго Тай- 

тусі, обличчя все запорошило сажею.
Потім Чочі взяв великий довгий ніж, схо

жий на наш різак, і став навколішки перед 
кам яним видовбем. Наточивши мачете, один 
подав мені, а друїнй залишив у себе. Ми з 
Чочі ліземо на пальму. Фіджійські хлопчаки 
сміються. Чочі вже на самій вершині, де вис
нуть кокосові горіхи. Бачу, він замахнувся 
ножем — і кілька горіхів глухо падає п тра
ву. А я ще лізу. Я чував, що фіджійці, аби

Продовження. Початок в газеті за 1. 4. 
С, 8, П, 13, 15 і 25 лютого,
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вберегти кокосові горіхи 
уга, що залізають на саму 
гострими клешнями зрізають горіхи, роблять 
на стовбурі пальм зарубки і, як перевеслом, 
обв’язують його листям; краб вилізе вгору, а 
назад спуститись не може, падає і розбиває
ться. О, всемогутній Драуникау — дух джунг
лів, змилуйся наді мною! Недотепа, адже я 
бачив ці перевесла, минув їх, а що ж тепер?., 

Яке приємне прохолодне кокосове молоко! 
Кілька ударів мачете — і зверху горіха три
кутна щілина, з якої смокчеш вино джунг
лів. Сік солодкуватий, каламутного кольору — 
звичайна прохолодна вода, настояна на нашо
му молочаї чи то на якихось.інших травах.

Звістку про наше прибуття в поселення’На- 
гобі приніс маленький прудконогий Меркурій, 
якого послав Чочі. А коли ми підійшли, з 
глибини пролунав розкотистий гучний гонг. 
Під навісом стояв високий фіджієць і; раз по 
раз, опускаючи товсті відшліфовані палиці, 
ударяв по велетенському видовбаному з де
рева човну, Гонг скликав фіджійців на 
сходку.

Під високими пальмами стояло з десяток 
невеличких, зроблених з бамбука і накритих 
пальмовим листям хижок. Одна з них — доб
ротна і дещо більша за інші — височіла ос
торонь, па схилі порослого травою пагорба. 
В ній жив вождь Туї Нікоро, що означає 
«сільський наглядач».

Наузстріч нам висипали всі мешканці фід- 
жійського поселення: діди із зморшкуватими 
похмурими обличчями, голопуза малеча, чо
ловіки, жінки. Першим назустріч гостям ви
йшов вождь — високий, кремезний фіджієць. 
Він запропонував зайти до хижки. Ми вже 
було зібралися переступити високий поріг, але 
вождь нас зупинив, оглянувши наші черевики, 
і жестом запропонував скинути їх. Ми підко
рилися. Стоїмо босоніж.

Та минуло кілька хвилин. Дівчина, що 
вийшла за вождем, кинула до наших ніг 
жмуток трави впереміж з квітами, а вождь 
наказав потоптати цс суцвіття. Ми потоптали. 
Церемоніал,’ проте, на цьому не скінчився. 
Наперед ступив вождь. Він говорив довго і 
натхненно. Джіммі переказав зміст тієї бар

вистої промови-вітання. В ній 
говорилося, що пін, вождь Тс- 
віта, нащадок великого Таком- 
бау, радий вітати у своїй хижці 
гостея. своєю волею він може 
наказати — і його поселяни під
несуть в дарунок гостям все, 
чого вони забажають: кокосові 
горіхи, медвяну папайю, хмільну 
каву-каву, оці лісп, ці юри, го
лубе море і навіть сонце. Все 
для гостей, якщо вони прийшли 
до них з добрим серцем. Зво
рушлива, воїстину сердечна щед
рість. Але, о бідний Тсвіта, як 
старому циркачу бутафорія, так 
тобі залишився від всемогутньо
го верховного вождя Так5мбау 
цей звичай всевладності. Бо ні 
сонце, ні земля, ані води давно 
вже не належать тобі, вождь 
темношкірих!

Як могли, подякували ми Те- 
віті за високу честь

Потім з хижки вийшла струн
ка вродлива дівчина — Амалані, 
на голові, в кучерявому волоссі, 
пишні червоні квіти, на шиї на
мисто, зроблене із виоілених 
акулячих зубів. З гідністю бо
гині, гордо і незалежно підій
шла вона і, подавши нам руку, 
кожного перевела через поріг. 
Там ми потрапили в гості до 
вождя.

«Хороми» вождя виявилися 
досить скромними; одна кімната 
в бамбукових стінах, крізь які 
просвічується небо, широкі про
різи — вікна без шибок.

Ми просимо вождя показати 
нам затоку, місця, де е корали. 
Вождь погоджується.

Троє струнких і молодих, як 
боги, юнаків піднесли до уст 
довгасті, покручені, ніби там 
ночували вітри, перламутрові 
черепашки. Троє сурмачів — і 
над морем, над розливом тро
пічної зелені пролунали срібляс 
ті звуки.

Сонце кинуло на ліс сніп вогню, і 
мов крила казкової

від крабів-злодіїв 
вершину і своїми

I ВІДГУКІВ па статтю «Валя 
и любить Колю...», написану 
за листами читачів «Молодого 
комунара» (№ 13 за ЗО січня), па 
дійшло немало. 1 якщо взятися 
коментувати основну їх частину, 
то вийде виступ, рівнозначний 
першому, бо більшість ' авторів 
знову ж таки торкаються тих 
питань, які можна вирішити з 
близькими людьми — мамою 

[(якщо ви користуєтеся в неї до
вір’ям і пошаною, а вона — у 
вас), з учителями, старшими 
друзями. Тобто питання — а чи 
дружнтп мені, а що зробити, 
щоб не сваритися з другом, а чи 
друга чекати...

Надійшли такі листи від моло
дих людей з села Софіївки Ком- 
паніївського району, знову — 
від учнів Добрівської школи 
Добровсличківського району, 
міста Кіровограда і т. д. Знову 
чигаємо листи здебільшого від 
учнів шкіл, і це підтверджує 
думку, висловлену в поперед
ньому огляді, про те, що у на
вчальних закладах у виховній 
роботі педагогічних колективів 
має передбачатися серйозна, 
без фальшивого сюсюкання, без 
образ і різник скидок, але разом 
з тим тактовна розмова про ста
теві відносний, про хорошу 
дружбу, товаришування, можли
ві різні життєві ситуації.

Тільки до честі будь-якому 
вчителеві, коли до нього підійш
ли з потаємним, тільки йому од
ному довірились («Дивіться ж, 
нікому не розкажіть!»). Часті
шою, — звичайно, коли настає 
потреба, — повинна бути подіб
на розмова і в сім’ях.

Саме виходячи з них двох 
зауважень, хотілося б звернути 
увагу па зміст двох листів, які, 
на пашу думку, є не ординарни
ми і певною мірою відповіда
ють на потаємні питання сім- 
падцяти-вісімнадцятирічних і по
дають непогані приклади втру
чання в ті переживания людей 
досвідчених.

Говорячи про зміст цих лис
тів, хотілося б відштовхнутися 
від одного одкровення юнки.

.«Два роки тому я дружила зі 
справжньою людиною, — Пише 
Галина В. з села Добрянки, — 
але дружба наша обірвалася че
рез моїх батьків. Вони сказали: 
.«Не смій більше з ним зустріча
тися, піп на цілих шість'років, 
старший». Хоч як було важко 
розлучатись з людиною, яка 
стала спражиім другом, та вСС- 
таки я зробила це заради бать
ків...

Минув деякий час. Я почала 
зустрічатися з іншим. Цей вже 
лиш на два роки старший... 
Але знову чую: «Не смій з ним 
більше зустрічатись, у нього не
ма навіть хати». Ці слова мене 
немов обпекли, не віриться, що 
їх промовив мій батько. Спра
ва и тому, що Коля живе у діда 
свого, не має батьків і це, вияв
ляється, є основною причиною, 
щоб знову порвати все... Не ві
риться, іцо ці слова■ промовив 
мій батько, який також зостав
ся з дитячих років сиротою...

Можливо, Галині і не варто 
було так щиро братися з п’ят
надцяти років (нині вона на
вчається в десятому класі) вирі
шувати свої стосунки з «силь
ною статтю». Але то тема окре
мої розмови, треба добре знати

ЗАПИТУЄ ЧИТАЧ

«...I МЕНІ
□

ЗАЗДРЯТЬ»
Галипу, щоб дати їй своєчасну 
правильну пораду. Але ж не 
таку, яку дали батьки. Вони 
образили почуття дівчини, якщо 
хочете — нанесли 
травму. Цей лист я 
що вій характерний 
І1ОЇ пошти.

А ось приклади
листи) вдумліґвого, . .
підходу до оцінки перших 
чуттів юнацтва,

»Прочитавшії розповідь під 
заголовком «Валя любить Ко
лю...», — пише з села ГаннО- 
Леонтовпч Устин івського райо
ну Ольга II., — я вирішила на
писати листа. Виросла я в сім’ї 
тракториста. У нас сім’я вели
ка, але дружна, і мама у нас 
перший порадник у всьому. Ко
ли я закохалася в  ---- -  * ——
новіла мамі, вона 
не, і не докоряла, 
росла, а порадила 
витися до нього.
пець, якого в нашому селі ніхто 
не любив, і дорослі, І МОЛОДЬ. /I 
поїхала вчитись у Кіровоград, і 
він приїхав, і тут я добре роз
дивилась, що він багато п’є, хо
дить з хлопцями, які не пра
цюють, а живуть па батьківські 
гроші. Мн з ним не сперечали
ся, я просто сказала: «Не буду 
з тобою дружить». Ви можете 
задати питання.- «Чому ти не 
старалась виправити його?-». Це 
можна було б зробити, коли б 
він кохав, але цс була тільки 
гра в кохання. І так моя мама 
була права, коли порадила при
дивитись. Дівчата, діліться свої, 
ми думками з матерями, воші 
будуть ваші порадники, .старші

• товариші. Мама мені вірила, і я 
ходила скрізь. Коли я приходи
ла, мене не допікали питанням, 
де була, з ким ходила. Коли я 
не могла розібратись у всьому» 
тоді я запитувала маму.

Син бігає по кімнаті і робить 
шкоду. Читаю, і не віриться: ось 
це питання .«Він любить дружи
ну і сина, а я його кохаю. Що 
робити?». Коли я прочитала це 
питання своєму чоловікові, то 
він засміявся і сказав: «Визг
нуть з голови —; ось що зро
бити» .

Так поставились батьки, і так
• сьогодні про них говорить дочкїі. 

Другий лист — про ставлення 
вчителя.

«Одного теплого весняного ве
чора ми повертались з шкільної 
репетиції. ВІН йшов з юрбою 
хлопців, потім приладнався до 
нас. Ішов мовчки. Я повернула 
у вулицю, і він пішов за мною, 
хоч і не по дорозі. Потім він 
запропонував дружбу. Я мовча
ла. Думки огортали мене. Було 
страшно і радісно! Неодноразо
во в школі проводились вечори 
запитань і відповідей, диспути, 
години класного керівника прк-

д у ні с в п у 
навів тому, 
для по діб-

(це ті два 
розумного 

-------- по*

Ко-

хлопця і роз- 
не лаяла ме
то Я 1!Є до- 

добре приди- 
Цс був хло-

свячувались цін темі, але всф 
якось було ніяково спитати,.І 
Пішла в 9 клас. Анатолій ходив 
в 11-ий. Навчалась на «5» і «4»£ 
Дружба з хлопцем не заважала 
навчанню, а, навпаки, допомагав 
ла. Бувало, зустрінемось л не
ділю, і першим після «добрий 
вечір» було: «А ти уроки повчи
ла?». «Так, — відповідала, — І 
тоді ми повністю могли розмов
ляти на різні теми. Анатолій 
дуже багато читав художньої 
літератури, розповідав мені різні 
пригоди, допомагав мені по фі
зиці.

Наш класний керівник 3[* 
наїда Петрівна знала про нашу 
дружбу 1 ставила в приклад ін
шим.

Так промайнув рік. Анатолій 
закінчив школу, відлунав длй 
нього останній дзвоник, відшу
мів випускний вечір. Пішов B.wiL 
цювати. *7

Та ось і для мене пролунав 
останній’ дзвінок, лишилось ус
пішно здати екзамени на атестат 
зрілості і йти в життя. Яке во
но? Які дороги будуть в ньому? 
Лишилась російська літературу 
попереду, коли Анатолій Ішов в 
армію. Готувались біле плаття J 
білі туфлі на випускний, а па 
душі було невесело. «Йти чи 110 
йти проводжати», — трнвожилб 
мені душу. Не йти — біда на 
псе життя. Йти — балачки, а 
попереду — ще один екзамен.Я 
підійшла з цим питанням до 
Зінаїди Петрівни, і вона дозво
лила мені. Одягнувшись, я за-: 
плела косу набік (так йому найр 
краще подобалось) 1 пішла. ІЦ9 
здалеку можна почути, як сіЦ» 
вала радіола, а жінки виводять 
«Ой чий то кінь стоїть»...

Анатолій служить в Естонії. 
Я навчаюсь в машинобудівному 
технікумі. Та віддаль для пас не 
страшна. Лін обов’язково зустрі? 
нсмось. Я на літні канікули пої? 
цу додому, а він також віделф 
жить свої останні чотири місяці, 
а потім мн назавжди будемо ра‘ 
зом.

Поїду, бувало, в неділю додц- 
му, зайду в клуб, — і на черво|> 
йому полотні лід літерами «Від
мінники бойової підготовки» ви
сить характеристика і фотогрц» 
фія Анатолія. Радісно мені зі», 
нього. Заздрять мені дівчата» 7^

Ми не сумніваємося, що цс пе 
одиничні приклади. Хорошу 
вчасні поради дає більшість 
батьків і педагогів. Хочеться 
тільки, щоб все менше було вць 
падків, коли юнакові чи дівчин} 
нікому довіритись у своєму по
таємному, довіритись своїй 
«сором’язливим» питанням. І и.4 
буде тоді, коли ми зайждн і у 
всьому будемо першими, щири
ми друзями юнацтва.

В. ЮНГА,

Вечоріє, 
яітгя пальм спалахнуло, ___ _____
жар-птиці; восковим блиском залоснилася під 
сонцем зелень хлібного дерева; у млосне ма
рево дня потекли невидимі струмочки прохо
лоди.

Ми сидимо на циновках у «літній резиден
ції» вождя — під широчезним пальуовим на
вісом, що неподалік від поселення.

Вождь, ми, його гості, дружина Апікаяія, 
дочка Амалані, старезні дідугани — всі- сиди
мо на підвищенні, на спеціально відведеній 
циновці, а решта — всього з п’ятдесят чоло
вік — розсілися в цептрі хижі колом. Джіммі 
нам передав волю вождя: зараз розпочнуться 
в нашу честь обрядові танці — вакамалоло.,, 
В руках дівчат задзвеніли вузепькі мандоліни, 
гітари, і танці розпочалися. Сидячи, танцю
ристи сплескували над головою руками, потім 
іцнроко розводили їх, і тоді здавалося, що 
сюди залетіла зграя птахів.

(Далі буде).

(•’Л Наша адреса і телефони
м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. Телефони: 
секретаріату — 29-33-55, відділу пропаганди — 

29-33-66, решти відділів — 29*33*55,

БК 02486. Іядекс 01197

Хроніка

Тнеекгсн
ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ЧЕТВЕР. 27 лютого. Перша 
програма. 11.00 — Телевісті. ЛІ. ІЗ 
— Кіножурнал та ■ художній 
фільм «Загадковий пасажир». 
(Кіровоград). 15.15 — Наша афі
ша. (К). 15.20 — Першість CDlfy 
з біатлону. (Донецьк). 17.30 — 
Програма кольорового телеба
чення. На 1-му всесоюзному кон
курсі телевізійних кольорових 
фільмів. (М). 19.00 — На кубок 
європейських чемпіонів з бас
кетбола; ЦСКА—«Задар» (Юго
славія). В перерві 
(К). 20.30 - L -
грама !«Час». (М). 21.15 — »За
гадковий пасажир». Художній 
фільм. (Кіровоград). 22.45—Кой-

л
ф ОЛЕКСАНДРІЯ. Тут закін

чилася першість області а РУЧ
НОГО м’яча серед Школярів. 
Переможцями стали олександ
рійські юнаки та дівчата.

ф Кіровоградські спортсмени 
вийшли переможцями на зма
ганнях з класичної боротьби, в 
яких взяли участь команди Пол
тави, Кремгеса, Новоукраївки, 
Сімферополя та Кіровограда. На 
другому місці — борці міста над 
Ворсклою, на третьому — крем- 
гесівці.

З найкращого боку в цій зу
стрічі показали себе Кіровоград,- 
ці Володимир Касяп, Андрій 
Брехунець, Володимир Марков, 
Володимир Канюка.

На знімку; иа засніженому
футбольному’ Полі спортсмени 
педінституту іі спартаківці. “-54 *

Фото ЛІ. ТЛРНЛВСЬКОГО.

творів композитора 
Л. Р^зуцького, (К).

П’ЯТНИЦЯ, 28 лютого. Перша 
програма. 11.00 — Телевісті. (К).
11.10 — «Справа про особливу 
мужність». (&). 11.35 — «Шкіль
ний екран». «Олександр Дов
женко — художник, громадя
нин». (К). 12.15 *~ Кіножурнал 
та художній фільм. (Кірово
град). 1б>55 — Наша афіша. (К). 
17.00 «Родовід командора». 
Теленарис. (Одеса). 17.30 — 
«Пісня про Батьківщину». Кон
церт для виборців. (Кірово
град). 18.05 — Інформаційна 
програма «День за днем». (Кі
ровоград). }9.00 — До 100-рІччя 
З дня народження В. І. Леніна. 
«Ідеї і справи Леніна — без
смертні», (К). 19 30 — Концерт 
майстрів мистецтв Донецької 
області. (К). 21.30 — Наші ого
лошення. (Кіровоград). 21.35 —

!л І'"' (Кіровоград).
Друга програма. 17.30 — «Но

рі потужності — достроково», 
Репортаж з всесоюзної паради 
хіміків. (М). 18.00 —• «Будинок 
па Тихій вулиці». Вистава те
летеатру. (Дніпропетровськ).
18.10 — Телевісті, (К).

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
ЧЕТВЕР, 27 лютого. 11.00 — 

Телевізійні вісті, (К). 11.10 —
Художній фільм «Дружина Ло-

ерерві — телевісті. лошеиня. (Кірове 
Інформаційна про- Художній фільм.

«МОЛОДОЇ! КОММУНАР» —орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня !м. Г. М. Димитрова обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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та», 15.20 •— Першість світу р 
біатлоііа. (Польща). 17.00 — «На 
шкільних широтах». (К). 17.30 
Програма кольорового телеба
чення. (М). 19.00 — Кубок євро
пейських чемпіонів з баскетбц* 
ла: ЦСКА — «Задар» (Юго
славія). 20.30—Програма «Часі»* 
(М). 21.15 — Художній фільіі
«Дружина Лота». 22.30 — Коїі- 
церт з творів Л Ревуцького. 
(К).

П’ЯТНИЦЯ, 28 лютого. 11.С0 
— Телевізійні вісті. (К). 11.10 -7 
Телефільм «Справа про особли
ву мужність^. (К). 1І.35 4
«Шкільний еіфїиі». Українська 
література для 10 класу. «Олеір 
сапдр Довженко — художник, 
громадянин». (К). 12.15 — Ху« 
дожній фільм «Невловимі мец- 
иикн». 16.25 — «Птахоферма 
над лимапомі, 17.00 — «Родовід 
командора». Теленарис. (Оде
са). 17.30 — «Нові потужності — 
достроково». Репортаж. (МЬ 
18.00 — «Будиночок на Тихії) 
вулиці». Телеспектакль. (Дніп
ропетровськ). 18.40 — Телевізій
ні вісті. (К). 19.00 — До 100-ріц- 
чя з дня народження В. І Ле*. 
піна, «ідеї і справи Леніна’ без-», 
смертні», (К). 19.30 — Концерч^г^’
майстрів мистецтв Донецької* 
області. (К). 21.30 - Художній 
фільм «І піхто інший». (К).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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