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Надії Костянтинівні

КРУПСЬКІЇЇ
!
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КІРОВОГРАДСЬКА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА

В приміщенні міського 
Центрального лекторію від
булась науково-практична 
конференція працівників ра
діо- і телебачення.

З доповіддю про роль ра
діо і телепередач в житті на
шого суспільства виступив 
голова обласного комітету 
по радіомовленню і телеба
ченню П. Д. МАРЧЕНКО.

Потім місце за трибуною 
почергово займали корсспоіі- 
цснт-організатор Більша н- 
ського районного радіомов
лення І. Я. Котовський, до. 
цент Кіровоградського пед
інституту В. К. Чернецький, 
краєзнапець з ІІовомиргоро- 
да І. Я. Бойко та інші.

В роботі конференції втяв 
участь завідуючий відділом 
пропаганди і агітації обкому 
партії О, К. Піскунов.

О. ГАЙКО.

СМАЧНІСТЬ

Закінчився огляд-конаур 
на кращу їдальню міста. 
Перше місце завоювала 
їдальня № 7. їй присвоєне 
звання 50-річчя ВЛКСМ І 
вручено вимпел міськкомі 
комсомолу.

В їдальні працює невели
кий колектив. Очолює його 
старший кухар І. Рижспко.

мммміШТШіШІІ_____ І
Кулінари 
кують за тим, 
були смачні

П.
інженер 
ського тресту їдалень.

ретельно слід- 
щоб страви 

і поживні.

КОВАЛЕНКО, 
Кіровоград-

За рішенням Радянського уряду в Москві буде 
споруджено пам’ятник Н. К. Крупсьг.ій — видат
ній діячці Комуністичної партії і Радянської дер
жави. 26 лютого на Срегенський бульвар, де в 
перші роки Радянської влади містився Наркомос, 
прийшли представники громадськості столиці, ве
терани Комуністичної партії, комсомольці, піоне
ри. Тут відбувся урочистий мітинг, присвячений 
закладці пам’ятника.

Мітинг відкрила секретар ММК КПРС А. П. Ша
пошникова.

На мітингу виступила міністр культури СРСР 
К. О. Фурцева, яка висловила надію, що новий 
пам’ятник гідно втілить дорогий радянським лю
дям образ визначної революціонерки, друга й 
соратника В. І. Лен’на.

Про багатогранний талант Надії Костянтинівни 
Крупської, про її роль у розвитку народної осз:- 
ти, про любов до дітей говорили у своїх виступах 
міністр освіти СРСР М. О. ГІрокоф'єв, заслужена 
вчителька РРФСР Є. А. Рукавишникова, секретар 
Московського міського комітету комсомолу і. Н. 
Конюхова,

Москва.
(Кор. ТАРС).

Учениця Хмеліеської середньої школи Світлана 
Ткаченко розповіла в «Молодому комунарі» про 
найщасливіший день у своему житті — день всту
пу до лав Ленінської Спілки. Редакція звернулася 
до своїх читачів з проханням поділитися на сто
рінках газети спогадами про свій день вступу До 
комсомолу. Кілька таких листів вже одержано.

Сьогодні подасмо розповідь журналіста X. Со- 
коловського. __

У СЕРЕДИНІ січня група журналістів 
Кіровоградщшпі вирушила в давно 

омріяну подорож до міста Леніна. їхали 
через столицю нашої Батьківщини. Зу
пинилися в Москві па кілька годин. Я з 
товаришами відвідав Красну площу.

Біля входу в Мавзолей стоять у по
чесній варті солдати. Легенький сніжок 
припорошив їм плечі. А вони стоять, мов 
заворожені. Не ворухнеться жодна скла
дочка чола. Почесна варта...

Тихо навколо. Слух уловлює урочнето- 
граурну мелодію, яка лініє ніби з вічнос
ті. Слухаю і думаю про Леніна. Він по
руч зі мною. За кілька кроків. До нього

НАДІИЧИНІ
ТЮЛЬПАНИ
йдуть і йдуть люди. Навіть уна поклін

цей морозний вечір сюди підходять чоло
віки, жінки, молодь.

Ось підійшла старенька бабуся і стала 
пошепки промовляти до нас:

— Синочки, дозвольте мені підійти 
ближче.

Ми розступились. Бабуся підійшла до 
молоденького юнака у формі міліціо
нера.

— Ось, поглянь, голубчику, що я при
везла Іллічу. — І бабуся відкрила ко
шик. В ньому були живі тюльпани. Ніжні 
пелюстки квітів пломеніли, як жар.

— Це внучка виростила, — продовжує

тиху розповідь бабуся. — Висадила ци
бульку в грунт в той, для неї знаменний 
день, коли одержала книжечку з силуе
том Ілліча. Прийняли мою Надійну в 
комсомол. Славна дівчинка. Роботяща. І 
навчається на п'ятірки...

Ми всі слухали щиру розповідь бабусі. 
Вона ніби зачарувала присутніх.

— Ото посадила вола ці квіти, догля
дала за ними, мов за дитям. І виросли 
на славу. Зацвіли ж бо як гарно! Дізна
лася онучка, що я збираюся у гості до 
сина в .Москву, та й каже: «Візьміть, ба
бусю, ці квіти і поставте біля Мавзо
лею. Від мене — Іллічу»...

Юнак щось намагався пояснити бабусі. 
Та вона знову стала благати його, щоб 
дозволив поставити квіти біля самого 
Мавзолею.

Ми відійшли па якусь мить, оглядаючи 
площу, па якій вписано не одну сторін
ку в героїчну історію Країни Рад. Мін 
погляд ковзнув навколо. Довго милував
ся красою райдужних зірок на кремлів
ських баштах, які палахкотіли вогнем на 
фоні темного неба.

Мимоволі згадалися мені мої молоді 
літа. Тридцять років минуло.

З того часу, коли я вступав до лав Ле
нінського комсомолу. Учився тоді в рід
ному селі в середній школі. Дружив з 
Іваном Фартушиім. Ми з ним прочитали 
гори пригодницьких романів, захоплю
вались легендарними полководцями, а 
найбільше нас полонила література про 
В. І. Леніна.

Коли вступали в комсомол, то обидва 
пішки пішли після уроків у Златопіль за 
комсомольськими квитками. Відстань не 
дуже далека, кілометрів п’ятнадцять. Та 
ми не відчували втоми. Мов на крилах 
летіли. А коли повертались додому, ку
пили в книгарні невеличкі портрети Іллі
ча. Принесли додому, як найціннішу ре
ліквію. Цей портрет стояв у моєму уч
нівському куточку.

Комсомольський квиток я завжди три
мав біля серця. 1 не дивуйтеся, що на 
все життя запам’ятав ного номер: 
8833509.

X. СОКОЛОВСЬКИЙ.
м. Олександрія.

ЙОГО
ВЕЛИЧНОСТІ

Кіровоградському профтехучилищу Л« 2 — 25 років
РЕЗЕРВ

ПУТЕ

Коли па вулиці з'явились з 
комсомольськими піснями ріпні 
шеренги хлопців і дівчат в 
темних штанях і спідницях, в 
білих матросках, перехожі зупи
нялись по обидва боки дороги. 
Теплими посмішками іі погляда« 
ми проводжали вони підростаю
чу робочу зміну. По-військоному 
вітали колону постові міліціоне
ри. А вони Йшли і йшли, горді 
довірою дорослих, горді своїм 
майбутнім.

І вже потім з їх рядів вий
дуть комсомольські й проф
спілкові активісти, лікар — 
Т. Василенко, інженер-еко- 
номіст Л. Яковлев, військо
вий спеціаліст тов. Шапова
лов.

КОМСОМОЛУ

І України
— ...
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27КО Л О РАД О- С П РІН Г С, 
лютого. (ТАРС). До звання 
чемпіонів Європи, здобутого' 
недавно в Гарміш-Партенкір-. 
хені, радянські спортсмени 
Ірина Родніиа і Олексій 
Уланов додали титул чемпіо
нів- світу в парному фігур
ному катанні на ковзанах. 
Москвичі добилися цього 
вперше.
'Як і на європейському тур
нірі, всі медалі одержали 
паші пари. Друге місце зай
няли ленінградці Тамара 
Москпіпа і Олексій Мишин, 
греге — їхні земляки 
мила Белоусова 
Протопопов.

Й><ь><2> О /.
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За 25 років понад п'ять тисяч спеціалістів випустило МПТУ № 2.
26 малярів-кіровоградців брали участь у спорудженні Московського державно

го університету .іа Ленінських іорах.
З класи було в училищі в перті роки його існування.
11 класів і майстерень на тисячу квадратних метрів є в училищі зараз,

150 будівельників було випущено о 1944 році.
300 робітників-будівельників поповнили робітничу сім'ю тресту «Кіровоград- 

промбуд» у минулому році.
Розповідь про училище читай на 2-й стор.

Ось гордість училища, відмінники навчання, майбутні будівельниці. Зліва направо-. Олександр Кузьмін, Надія Ткаченко, Марина Дудич, Наталія Жу
ченко, Раїса Селіоиова та Олександр Чайка. Фото М. ТЕРНАВСЬКОі О.

нах, з вицвілими буквами 
документ. Це свідоцтво про 
закінчення школи — будин
ку робітничих підлітків Л. К. 
Яковлсвим. Чітко виведено 
дві дати: 5 березня 1923 ро
ку — час вступу і 13 лютого 
1926 року — час закінчення.

Закінчувався 1922 рік. Дого-

СТОЯЛО ПИТАННЯ ТАК: «ЯКЕ 
МАЙБУТНЄ У БЕЗПРИТУЛЬНИХ?»

Переді мною пожовклий ₽яли останні вогнища громадян- 
.1» масу, перетертий на зги-

нівках, у прокурених шинелях і 
гімнастьорках рицарі битви за 
владу Рад. А над країною чор
ним круком, безпросвітною 
млою нависли голод і розруха. 
В містах і селах групами її поо
динці блукали безпритульні ді
ти і підлітки. Не в одного війна 
забрала батьків, пустивши на 
вулиці без кусня хліба, в лах
мітті.

Саме в цей час у Кірово
граді на вулиці Гоголя біля 
входу в двоповерховий бу
динок з’явилась табличка —- 
«Школа робітничих підліг- 
ків». А за нею езітлі класи, 
майстерні для практичних 
занять. Відкриту з ініціативи 
Кіровоградського окружко
му КСМ школу, заповнили 
хлопці і дівчата в строгих 
чорних і темно-синіх фор
мах.
ДАЖКІ часи переживала 

нраїна. Заводам часто

пива. Та найвідчутніше пульс 
виробництва реагував на 
нестачу кваліфікованих ро
бітників. Ось чому перший 
Кіровоградський будинок 
робітничих підлітків став 
улюбленим дитям дбайли
вих, добрих і вимогливих 
шефів — організацій і під
приємств міста. Окружний 
відділ народної освіти ра
зом з відділом професійної 
освіти фінансували і керува
ли учбовою частиною Бу
динку підлітків. Верстати і 
устаткування для майсте
рень дали завод «Червоний 
Профінтерн» і профспілка 
«Мет.іліст».

З основами політосвіти 
хлопці і дівчата вперше зна
йомились теж у класах Бу
динку робітничих підлітків, 

не вистачало сировини, пв- Часто навколо політрука гуртків,

збиралися на перервах і піс
ля занять. Тут запально го
ворили про героїзм черво- 
ноармійців, про трудові по
двиги на заводах і полях, 
про їх ровесників.
"ВІЛЬНИЙ від навчання час 

віддавали культурно-ос
вітній роботі. Своїми сила
ми обладнали клуб з вели
ким залом для глядачів. 
Поблизу стояв напівзруйно- 
ваний будинок. Хлопці і дів
чата, одягнувши спецівки, 
наносили звідти колод, до- 
шок, рейок. Все це пішло на 
сцену, куліси, лави для гля
дачів. Свої художники зро
били і розписали декорацію 
для сцени. Самі зихованці 
стали організаторами і ке
рівниками літературно-дра
матичного і танцювального

Р. ЗАХАРЧЕНКО, 
ЛЯДА — наукові 
бітники обласного 
знавчого музею.

Е. КО- 
співро» 

крав»



1 березня 1909 року
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В яких тільки змагай- 
одинадцята — скрізь 
З волейбола — пер-

ГОВОРЯЩІ МІНІАТЮРИ
ЩОБ уязити собі, чим займаються на

ші учні у виробничих майстернях, на 
дозвіллі, в гуртках технічної творчості, 
треба відвідати виставку, підготовлену 
до ювілею. Тут ви побачите все: від 
столярних інструментів до предметів до
машнього вжитку, меблів і п’ятиповерхо
вого крупнопанельного будинку.

Все це, звісно, в мініатюрах. Але вони 
красномозно говорять про наших уміль
ців.

На виставці зразу кидається у вічі різ
номанітність експонатів. Барвисті вишив
ки, мережива —• робота дівочих рук. А 
брущатий будинок, вікна, двері для гара-

жіз — хлопців. Хоч ось лежать майстер
но виліплені з гіпсу збірний карниз, ро
зетка. їх виготовила учениця із групи 
штукатурів О. Ііеонтієнкс. Є тут роботи 
наших художників — Володі Іванька і 
Саші Чайки.

А цей експонат — найновіший і найці
кавіший. У тому плані, що це макет на
шого майбутнього училища. Проект його 
уже затверджений. В цьому році роз
почнемо будівництво. В нього входити
ме спорудження чотириповерхового уч
бового корпусу, майстерні, їдальня.

Г. СОКОЛОВСЬКIIИ, 
старший майстер.

На фото: учні профтех
училища № 2 Сергій 1(реч- 
маровський та Анатолій Ми
хайлюк біля макету учили-

Фото М. Тернавського.

ДИВЛЮСЬ я на цих дівчат і не 
збагну: вони приїхали спе

ціальність набувати, чи приклад в 
усьому показувати? Це жарти, 
звичайно. Але справді складаєть
ся таке враження, іцо їх хтось 
навмисне підібрав: гарних, розум
них, роботящих, веселих.

Зайдеш до них па урок — за
доволення одержиш. Сидять так 
тихо і уважно, що чути, як муха 
пролетить. Побачиш їх за робо
тою — погляду не відірвеш: го
рить у них все в руках. А вже як 
зберуться в гуртожитку — не си
дітимуть без діла. Валя Коновал. 
Катя Азим і Валя Ананьева ви
шивають. їхні узори можна поба
чити на виставці технічної твор
чості. Таня Вільшаїїкова, Галя 
Стельмах, Валя Троян весь свій 
вільний час віддають улюблепо- 
MV заняттю — співам.

Про дівчат з одинадцятої групи 
знають не лише в училищі. З ни
ми добре знайомі виборці десятої 
дільниці. Бо не раз виступали на
ші майбутні штукатурниці перед 
ними з концертами. В репертуарі 
— пісні, танці, художнє читання. 
Ось па вечорі, присвяченому Діво 
Радянської Армії, дівчата з оди
надцятої групи поздоровили на
ших хлопців найкраще. Вони під
готували для 
вий монтаж.

Л взяти спорт, 
них виступала 
забрала призи, 
те місце. в шахматному турнірі — 
перше. І лише в тенісі дівчата зайня
ли скромне трете.

Звісно, таких успіхів воші не 
змогли б добитись, якби в їхній 
групі не було дружби і колекти
візму. А все це складалось посту
пово" і з малого. Дівчата дуже 
уважні один до одного. День на
родження у когось з них — свя
то всієї групи. Хтось відстав у 
навчанні — допоможуть гуртом. 
А якщо вже хтось спіткнувся — 
не картають, а відверто ска
жуть: «Не сором нас». От і ре
зультат: із тридцяти чоловік — 
десять відмінників.

Г. Басистий, 
секретар комітету комсомо
лу училища.

них великий чудо-

майстра

Якщо уявити, шо Кіровоград 
не просто .місто, а дім, 70 оці 
люди, яких ви бачите на знім
ках, — його господарі. Де б 
ви не були: вдома, у власній 
квартирі чи кабінеті уставові.’, 
слухали концерт у філармонії 
чи сиділи за книгами в ауди
торії інституту — знайте, що у 
збудованому є частка їх пра
ці.

У них різні характери і долі. 
Але в одне, що об'єднує. Во
ни будівельники. А путівку в 
життя дало їм профтехучили
ще № 2. Про кожного з них 
можна писати нариси. Але 
краще всього вони скажуть 
самі за себе.

сяців я вже мала посвідчення 
штукатура. З тих пір і пра
цюю в Облрембудтресті бри
гадиром. Моя бригада — ко-.- 
лектпв комуністичної праці. У 
минулому році нам присвоїли 
це звання. А в 1966 році мене 
нагороджено орденом Леніна.

Л ОМА

МАРІЯ СТЕПАНІВНА 
лоти на.

— Я добре пам’ятаю 
лище ще В перший рік 
заснування. Це була звичайна 
хата з трьома кімнатами, які 
Служили нам класами. Про 
виробничі майстерні ми уяв
лення не мали. Вся наша ви
робнича практика проходила 
безпосередньо в училищі. Лін 
зводили його стіни. Будівель
ним матеріалом служили лише 
глина, пісок, вода.
бастр і цемент ми 
чули. Дисципліна у 
військовою. Строєм 
ти йшли, строєм на »
їдальню. Без дозволу майстра 
— ні кроку за межі училища. 
Навчання було максимально 
ущільненим. Через шість

Про але- 
навіть не 
нас була 
па занят- 
роботу, в

МАРІЯ ІВАНІВНА 
ЧЕНКО.

— Я закінчила це
ще на десять років
піше від Марії Степанівни. 4 нею 
я познайомилась недавно. В 
тому ж 1966 році мені разом з 
нею вручали орден Леніна. А 
ще ми з нею часто зустрічає
мось у міськкомі партії, бо с 
членами його. А от про те, що 
ми кінчали одне й тс Ж учи
лище — довідались тільки за
раз. Тепер у нас ще більше 
спільного буде. Адже я теж 
працюю бригадиром штукату
рів. Тільки в тресті «Кірово- 
градлромбуд».

учили-
1 ПІЗ-

ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ 
ПАНЕНКО.

— Я теж належу 
випускників-ветсраііів. Бо 
чав училище у 1946 
Але постійно зв’язаний з 
Бо в мою бригаду теслярів ко
жен рік приходять нові його 
випускники. Тільки минулого 
року прийшло десять чоловік. 
Хороші це хлопці. Нічого не 
можу сказати. Інакше як 
мц могли щомісячну норму ви
робітку виконувати ' на НО—150 
процентів.
цюємо на 
будинків. В 
здали два. 
сім.

би

В основному пра- 
будівництві жилих 
цьому році вже 

Ще залишилось

ротка. Бо училище я закінчила п 
1967 році. Працюю штукатур, 
ннцею в будівельному управ
лінні № 1. Тут вся молодь. Так 
що працювати весело. Тільки' 
часу вільного мало, бо я сек
ретар комсомольської організа
ції дільниці. А тепер турбот 
ще добавиться: мене висунули 
кандидатом у депутати місь
кої Ради.

ВІТАЛІЙ
КУЛИК.

— Іван 
казав не

ХА РИТО НОВИ Ч

Васнльович роз- 
____  все про себе. Він 
нагороджений медаллю .«За 
трудові' доблесть». Чому я 
знаю? Бо працював у нього по
мічником ' бригадира. Коли 
Іван Васильович перейшов _ в 
інше управління, я замінив йо
го. Зараз у мене .18 теслярів. 
Наша бригада — колектив ап- 
муністичиої праці імені 
річчя Жовтня.

Л1ДА ДІДЕНКО.
— Моя трудова біографія

Віталій лунгал.
— Я люблю малювати. Колії 

вчився в- училищі, то оформ
лення стендів, вітрин, стінга
зет було постійним моїм до
рученням. Зараз працюю бри
гадиром малярів. Але часто 
доводиться виконувати худож
ні роботи. Я зовсім не шко
дую, .що набув саме .цієї про
фесії.. Адже робота . маляра ви
магає майстерності, смаку.

ВО-

учи- 
йою

НО

АНАТОЛІЙ Федорович Кармазін ніколи не мріяв 
про викладацьку роботу і ніколи не думаз, що ; 

буде вчителем. Але якщо прослідкувати його життє
вий шлях, то стане очевидним, що він підсвідомо го
тував себе до цього.

Ще будучи учнем, він «закохався» у зчителя фізм- і 
ки. Все подобалось Анатолію у ньому: зовнішній ' 
вигляд, манера розмовляти, захоплюючі розповіді | 
про фізичні явища і властивості. Але одного разу І 
Анатолій задав своєму кумирові запитання з фізики, 
яке не стосувалось даної теми уроку. Вчитель не зміг 
на нього відповісти. Хлопця це здивувало і навіть і 
образило. Він зрозуміти такого не міг, щоб вчитель 
чогось не знав. А тут — на тобі! І зразу все зміни
лось. Його улюбленець став звичайнісіньким, назіть і 
гіршим, ніж інші.

Цей випадок дуже вразив Анатолія. Він зсе часті- , 
ше став задумуватись: хіба можна вчити чомусь ін- • 
ших, коли сам добре не знаєш цього.

Профтехучилище № 2 (тоді воно називалось школою фаб- : 
ричио-заводського навчання) Анатолій Кармазін закінчив 
па відмінно і одержав другий розряд тесляра. 1 коли йому . 
запропонували посаду майстра в цьому ж училищі — вік 
погодився. Але розгорнути свою діяльність не зміг, бо був 
призваний в Армію. Потрапив він не в будівельний баталь
йон, а в механізовані війська. Довелось змінити професію 
тесляра на професію шофера. А робота по вихованню моло
дих залишилась майже такою: ного обрали секретарем ком
сомольської організації роти. Оце останнє і послужило при
водом для того, що після демобілізації Анатолій прямо з 
вокзалу зайшов до кабінету директора училища.

— Ну що, Анатолію Федоровичу, приймай гру- ' 
пу, — зразу запропонував директор Яків Михайлович 
Козальчук.

— Слухаю! — по-солдатськи випалив Кармазін.
А потім частенько картав себе за поспішність. Бо 

група попалась йому найгірша. Та ще взяв він її з 
кінці учбового року. Правда, тут йому на допомогу 
прийшли свіжі навики армійського життя.

Він буквально не спускав очей 3 кожного, слідкував -за 
кожним кроком. А головне не дозволяв собі пі в чому тики 11- 
лятись, або іце гірше — не знати чогось.’ На уроках вироб
ничого навчання він ставав до верстата і працював нарівні з 
усіма. І вже як зробить якусь деталь, то вона справді слу
жить зразком.

Г* РУПА Анатол'я Федоровича закінчила училище 
успішно. З тих пір минуло десять років. Випускники 

Кармазіна працюють зараз а усіх кінцях нашої краї
ни. Багато з них. стали інженерами, техніками, пере
довиками виробництва.

Зараз А. Ф. Кармазін зикладач спецтехнології, сек
ретар парторганізації, студент Кіровоградського ін
ституту сільськогосподарського машинобудування. 
Але він не впевнений,- що знову не стане майстром. 

*• Тоді, після того випадку, він зарекомендував себе 
найкращим майстром, бо успішно довів до фінішу 
групу, з якою декілька майстрів не могли справитись. ’

Анатолій Федорович був уже викладачем, коли йому за
пропонували стати майстром знову у «педоведеііій» групі. 
Погодився. Швидко знайшов контакт із хлопцями. Тільки з 
одним Аркадіем О. не виходило п нього нічого. Хлопець до
пускав виробничий брак, одержував двійки, пропускав уроки. 
Майстер поцікавився сімейним становищем. Виявилось, що 
Аркадій жив з бабусею, бо батьки його залишили, терпів 
матеріальні нестатки. Дирекція погодилась із пропозицією 
Кармазіна надати Аркадію допомогу, потім порушили питан
ня про переселення його у благоустроєну квартиру.

Така турбота зворушила хлопця. Він побачив, що 
майстер для нього краще за батька, з ним можна ді
литись про все. Згодом Аркадій зізназея: брак у ро
боті допускав тому, що бачив, як інші допускали. 
І взагалі, йому було все одно, що робити і як робити.

Зараз Аркадій О. — робітник заводу залізобетон
них конструкцій. Він передовик виробництва. Його ’ 
портрет на Дошці пошани.

Г. ПРОКОПЕНКО,
спецкор «Молоцого комунара'*.



1 березня 1909 року „Молодий комунар“ •■ 3 стор.

ТЕЛЕЕКРАН

рія Івановича
25 лютого ц. р. минуло 15 років від того дня, 

роли пішов з життя один з фундаторів української 
радянської літератури 10. 1. Японський.

ІІ? ОСТАННІ роки свого життя скрои] Юрія Івановича Яиов- 
,*** ського посріблилися. Сивина на скронях —• ознака благород

ства... Вслухаймося п цс слово — благородство! Благо роду. 
Благо нашого радянського роду, в чому воно? Для українсько
го радянського письменника ІО. 1. Яновського воно полягало 
Найперше в дітях, і про міцність дитячих крил він постійно 
турбуваася.

«Він дуже любип дітей, але, розмовляючи з малечею, раз у 
раз, навмисне, вживав жартів, які іноді здавалися аж ніби 
грубуватими, і уникав солоденького сюсюкання та фальшивого 
підроблення під дитячу мову, яке завжди чудесно розпізнає . 
ота мила людська дрібнота, майбутні вчені, письменники, ін
женери, космонавти, робітники і хлібороби...» Так писав про 
Юрія Івановича пост М. Т. Рильський.
' Маленькі герої творів 10. І. Японського — постаті справді 
героїчні. Вони голодують. Але зображення голодних дітей У 
ПО. І. Японського відрізняється від зображення В, Стсфаника, 
Л. Теслснка, воно пов’язується з широким колом’ суспільних 
взаємин. Героїня циклу «Голод» татарська дівчинка Фатьма 
разом з цілою країною голодує. Від смерті її рятує революція. 
Незвичайним уявляє собі дівчинка Леніна і протиставляє його 
аллаху, що був безсилий врятувати її маму від голодної смер
ті: Лін, мабуть, високий-високпй, як гора...»

сВсршники» стали найвищим досягненням у довоєнній твор
чості 10. І. Яновського. Письменник показав, як революція 
змінила людську долю. З чабанського роду прийшов у рево
люцію малий Данилко; він перейняв легенди і думи сиого слав- 
н&го турбаївського роду від прадіда, вій пізнав рідний степ, 
£тав комісаром батальйону і стане письменником, як і його 
прообраз — український радянський драматург Микола Ку
ліш. , ,, ,

Героїв широко відомого оповідання «Київська сопата» (в 
шкільних хрестоматіях — «Серед руїн») письменник називає 
іменами Фелікс і Воля (Володя) на честь вождів революції Ф. Е. 
Дзсржпнського і В. 1. Леніна. Хлопчикам не бракує кмітли
вості, винахідливості і витримки, щоб пережити окупацію, і в 
міру своїх сил боротися з фашизмом, як і герої багатьох 
Оповідань про війну — Феня («Дівчинка у вінку»), Петрусь і 
Гайочка з однойменного оповідання та інші.

Не маючи змоги охопити усі дитячі образи Юрія Івановича, 
пригадаю ще двох дівчаток з останнього роману письменника 
«Мир». '

Спостережлива мала четвертокласниця Пріся досконало бачить 
жіночі хитрощі дружини полковника Коваленка; сама по-дитя
чому сором’язлива й цнотлива, завдяки своїй спостережливості 
«з ранніх літ уміла старувати», наслідуючи зовнішність дорос
лих.

Куди й дівається навіть зовнішня старечість, коли дівчинка 
читає шкільний твір про перший мирний день, яким він закар
бувався у дитячій пам’яті; «...Моя мама сказала. — доживи, 
Пріся, хоч ти до Перемоги. Я думала, яка буде перемога. Ко
ли приходить директор школи й каже — діти, завтра день 
Перемоги, Германія капітулювала. Ми всі повибігали на ву
лицю. Скрізь уже не було війни, а був мир. Я бачила, як лю
ди покидали роботу; бігли з поля додому. Дід Трохим упали на 
землю і плакали за своїм сином. Вони казали, — синочку мій, 
синочку, чого ти не дожив до цього дня? Потім усі побігли до 
майдану іі зробили мітинг. Потім у корови «Мурки» народився 
бичок, якого назвали «Капут». Обіду в той день не варили, а 
так їли, що прийшлося. Співали вночі..,».

Скуштувала фашизму і сирота Дорка ІІайденко, вихована в 
бас*^одітній сім’ї голови колгоспу. Артистична натура, юна 
розвідниця-партнзанка. вона і в фашистському таборі залиши
лась артисткою (в цьому її образ дещо перегукується з обра
зом Люби Шевцової з «Молодої гвардії» О. Фадєєва). Проте 
на допиті ні словом не обмовилась про підпільну організацію.

сВершники» ставлять поряд із романом М. Островськсго 
«Як гартувалася сталь», бо обидва твори були п солдатських 
окопах, як книпі-воїни. Здається, ис з меншим нравом можна 
поставити поряд з КорчагІиим повний корчагіпського вогню 
образ Доркн з «Миру». А може, саме на цс й натякає Ю. 1. 
Яновський варіаціями імені Павло?! Адже він. майстер натяку, 
полюбив літературно-мистецькі ремінісценції (згадаймо хоч би 
його «Чапая», «Тополю», «Фантазію», «Школярку»). Та коли 
й не мав він цього на мислі, однак, ми виразно бачимо Дорку • 
з «Миру» і Данила з «Вершників» у строю корчагінців.

М. КОДАК, 
студент педінституту.

м. Кіровоград.

ЗГУЩУЮТЬСЯ сутінки. Десь 
скрикнув аїв — синьогрудий 

похмурий птах джунглів. Десь 
застогнав, мабуть, злий дух 
Драуникау, якого так бояться 
остров'яни. Стооко глянула в 
душу тропічна ніч.

Ісо, ти мій єдиний скарб, 
Навіщо ти мене залишаєш? 
Залишаєш в самотині..» 
Я буду чекати тебе, 
Як троянди на світанку 
Чекають сходу сонця. 
Кожну мить моє серце 
Прагне до тебе.
Ісо, лише ти можеш 
Розвіяти мій сум, 
Розвіяти хмари наді мною. 
1 в далеких краях не 

забувай про мене..»

Леонід ТЕНДЮК

Це співає Амалані. В пітьмі червоні маки 
над її головою спалахують огнисто, і очі •— 
дві зорі — світяться в душу.

Над нами шумлять пальми, зітхає сонно во
да, до самого чола схиляються жагучі півден
ні сузір’я.

«ісо, ти мій єдиний скарб», — з благанням 
і мукою звучить голос доньки джунглів.

Увечері, коли наше судно залишало береги 
Віті-Леву, я бачив, як під горою на самотині 
стояла південна красуня-пальма і журно ма
хала мені зеленою хустиною. І я дивився на 
неї — може, востаннє в житті...

ЗА ТРИДЕВ’ЯТЬ ЗЕМЕЛЬ
Я найдужчий удень. 
Та й як місяць зійде, 
Я вітрила однак надимаю. 
Д. Лондон. «Мартін Ідей».

Гойдаються гінкі щогли. Натужно скрего
нуть підйомні крани. Маневрові поїзди мета
левими лобами підштовхують до пір-су ванта
жені сосною вагони. Цс — владивостоцький 
порт, ворота в усі океани.

Черговий рейс «Витязя» названо астроно
мічним: у Південній півкулі Землі спостеріга
тиметься повне сонячне затемнення. Ми по 
винні вчасно доставити групу радянських аст-

Продовження. Початок в газеті за І, 4, 
6, 8, і І. ІЗ. 15, 25 і 27 лютого.

рономів на невеликий кораловий острівець 
Маиуає, що розташований в архіпелазі Ниж
ніх островів Кука. Туди тисячі миль. Треба не 
гаяти часу — затемнення Сонця ЗО травня.

На борту всі члени експедиції: сьогодні 
вночі вирушаємо в море, я радий: у рейсі 
кілька моїх земляків — кандидат фізико-ма- 
тематнчних наук Ернест Гуртовенко, науковці 
Костянтин Юхимович Скорик і Микола Дзю- 
бенко — посланці обсерваторій Академії наук 
Української РСР та Київського університету 
імені Т. Г. Шевченка.

Японське море. Погойдує. Каламутить. Сон
це в захмар’ї. Холоднувато. Увечері з СангаР- 
ської протоки вийшли в океан. Нагір’я остро
ва Хонсю захищає нас від холодиих північно- 
західних вітрів, і тому помітно потеплішало. 
Ми на тридцять п’ятому градусі північної 
широти. На траверсі у нас Токіо.

Усі ми пишаємося «Витязем» у нього бага
та біографія. Ім’я його в історії океанології 
згадується тричі. Наш «Витязь» — третій, а на 
двох перших, гвинтовому і парусно-гвинтово
му корветах, плавали видатні вчені — етно
граф М. ЛІІклухо.Маклан і адмірал С. Мака
ров, що вписали не одну славну сторінку в 
історію вітчизняної науки. «Витязь» обладна
ний так, що дослідники мають все потрібне 
для вивчення океану: чотирнадцять затишних 
лабораторій, апаратуру найновіших зразків, 
наукову бібліотеку, сховище для колекцій і 
проб, піднятих з океанських глибин.

(Далі буде).

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СУ ьи І А, ) березня. Перша 

програма. д.оо — Гімнастика 
для всіх. (М). 9.15 — Телепо- 
вііпп. (М). 10.1X1 — Музична
розважальна програма. (М).
10.30 — «Г?люс електрифікація».
Репортаж з ВДНГ (М). 11.00 — 
Наша афіша. (К). 11-05 — Те-; 
лсфільм «219-й боновий». (К). 
11.45 — «Мальовнича Україна». 
«Прекрасний витвір рук люд
ських». (К). 12.00 — «Прогрес». 
Іитервізійннй журнал. (М). 12.30 
•— Програма передач. (К). 12-40 
•— Для школярів. «Лист у віч
ність». (Львів). 13.10 — «Книг» 
з автографом». Літературна пе
редача. (Херсон). 13.40 — До 
100-річчя з дня народження В. ї4 
Леніна. «Почесний арсеналець». 
(К). 14.00 — «Здоров’я». (М).
14.30 — Програма передач. (К).
14.35 — «Г,’огляд». Молодіжна 
програма. (К). 15.35 — Д. Шос
такович — Дванадцята симфо
нія. (Дніпропетровськ). 16.30 — 
«На меридіанах України». (К)^ 
17.00 — Програма кольорового 
телебачення. (М). 18.30 — Теле
візійний атлас народів. СРСРЙ 
«Вірменія». (М). 19.30 — Пер
шість' світу 2 фігурного ка
тання. (М.). ' 20.30 — Теле.»
новини. (М). 20.45 — «Світ со
ціалізму». (Мі. 21.15 — Худож
ній фільм «Батьки і діти». (К.1. 
22.55 — «Мажорна. 12-А». (К).

НЕДІЛЯ, 2 березня. Перша 
програма. 9.00 — Ранкова гім
настика для дітей. (ЛІ). 9.15 —
Телсіїозипн. (М). 9.30 — «Бу
дильник». (М). 10.00 —- <Музі; і- 
пий кіоск». (М). 1О..',О — -Третій 
Комуністичний.-. До 50-річчя за
снування III Комуністично» 
Інтернаціоналу. (М). 11.00—Для 
юнацтва. »Шукачі». (М). 12.05— 
Реклама. (Ю. 13.30 — яТЕК-69»,- 
(К). 11-00 — Для воїнів Радян
ської Армії і Флоту. (М). 14.30— 

’^Товариш». Молодіжний жур
нал. (Дніпропетровськ). 15.00 — 
жТслсгачок». (К). 15.20 — Теле
фільм «Справжній мужчина 
складається з мужа і чина». (Ю-
16.30 — «Камертон доброго на
строю». (Кіровоград). 17.0? — 
Інформаційна програма «Час*. 
(М). 17.30 — Програма кольоро
вого телебачення. (М). 20.10 — 
Передача з Москви. 21.10 — 
■«Європа■ країни, події, пробле
ми». (М). 21.55 — Зустріч з ком
позитором В. Соловйовії м-Сь- 
дим. (К). 22.55 — «Не в капелю
сі щастя». Мультфільм для до
рослих. (К).

ПОНЕДІЛОК, 3 березня. Пер
ша програма. 16.10 — Наші ого
лошення. (Кіровоград). 16.15 — 
«Твій великий Сибір». Докумен
тальний фільм. (Кіровоград). 
17.15 — Концерт класичної му
зики. (Ленінград). 17.45 — «На
селению — про цивільну обоїю- 
ну». (Мінськ). 18.00 — Для шко
лярів. Телеагентство «Піонерія». 
(М). 18.30 — «Ленінський уні
верситет мільйонів-. «Партія в 
період іаі ерічення побудови со
ціалізм) (1’146 — І958 рр.) »• 
Передача пери.. (М). ІЗ.ОО — 
Телевізійні вісті (К). 19.20 —
Реклама. (К). І!’ <•'* — Заключ
ний концерт е.і.іікір:в мистецтв 
Донецько! області Трансляція?. 
ЖОВГИГПОГО ІІІ.,.’..' кх.іьтурм. 
(Ю.

Людина виростає з селі. Чи повертається до нього 
після навчання, служби в армії? Хто чекає на неї вдо
ма, крім батьків, друзів і подруг, як зустрінуть її, чи 
будуть довіряти’ Буде вона вдома господарем чи 
гостем?

Вчорашній солдат або студент приїжджає додому. 
З чого почне він своє життя, чи матиме житло, яку 
матиме роботу, які культурно-побутові послуги чека
ють на нього? Що одержить він в селі «для душі»!

„А що ж

одруження?,,“

■

НЕМА у солдата дорожчого 
спомину, ніж спомин про 

рідну домівку. В той час я був 
секретарем комсомольської 
організації одного з військо
вих підрозділів, і хлопці заз- 
жди приходили до мене поку
рити, згадати рідних, почитати 
лист від дівчини.

Яка б не була солдатська 
служба, а все ж кожен чекав 
демобілізації, як свята. Мабуть, 
у людини самою природою за
кладено потяг до мирної пра
ці, а військова служба — це по- 
чеСп.т'С але все ж обов’язок, 
необхідність. Ми всі це добре 
розуміли і службу несли, як 
казав наш старшина, «справно».

Та зараз не при цс. Мрійливий, 
синьоокий українець Іван (прізви
ща вже не пам’ятаю) частіше ін
ших відвідував мене. А одною ра
зу показав листа, «Нудьга, — пи
сала його дівчина. — у пас. Клуб.— 
хати гіршої в селі не знайдеш, та й 
той на замку. А коли іі відкри
ють — зуб на зуб не попаде, такий 
холод. Молоді немає. Приїжджай 
швидше, Іванку, та н подамося 
десь на завод чи на будову».

— То й що вирішив, Іване? — за
питав його. Іван служив останній 
рік.

— А що? Погостюю у старих, а 
потім, як і пише Гали...

Не ра3 я пригадував цю розмову 
і тоді, коли секретарював на селі, 
і коли обрали іванівці мене голо
вою н своєму колгоспі. Розпач 
брав, коли прикидав, кого на яку 
роботу поставити. Де не кинь — 
там клин. На молочно-товарну фер
му треба, в поле, в сад, в городині

НАШ СУБОТНІЙ ГІСТЬ
бригаду треба, механізаторів те ч 
обмаль.

Мені, колишньому комсо
мольському секретареві, зви
чайно, не треба було говорити, 
де шукати вихід. Я знав енер
гійність, наполегливість, ініціа
тиву, повну самовіддачу моло
ді, особливо комсомольської. 
Але де ж її взяти? Можливо, 
іванівські юнаки та дівчата, як і 
мої Іван та Галина, шукали ці
кавішого з житті. За що ж їх 
звинувачувати?
Ї-І Е МОЖУ сказати, що стано- 
* * вище це ми разом з прав
лінням колгоспу виправили за 
рік чи за два. Дев’ятий рік гос
подарюю я в колгоспі імені 
Щорса, але вважаю, що для 
повного задоволення культур
но-побутових потреб і у нас 
зроблено ще не все.

Молодій людині потрібно ба
гато і, особливо, — в духовно
му житті. Юнаки і дівчата му
сять співати, танцювати, диви
тися фільми і вистави, читати, 
займатися спортом. Для ство
рення цього е всі умови в кож
ному колгоспі. Якщо це 
буде зроблено, не треба 
агітувати юнака чи дівчину за
лишитися в селі. А що потреба 
в молодих руках на селі є, до
водити не слід.

В нашому колгоспі з усіх 
жителів — більше третини мо
лоді. Випадково це? Ні. Хочу 
навести кілька прикладів.

Одружилися Іван та Олена Пол
ковії. Обоє спеціалісти сільського 
господарства. Олена — бригадир- 
садовод, Іван — зоотехнік. Такі лю
ди потрібні колгоспу, як кажуть, до 
зарізу. Поставили ми їм будинок, і 
живуть молодята, трудяться. Непо
гано трудяться. Бо воно ж так; 
вдома все гаразд, і роботі людина 
віддається всією душею.

В нових будинках, що їх спору- 

днв колгосп, живуть не лише Іван 
та Олена. Два будинки з усіма ко
мунальними послугами заселені 
вчителями та спеціалістами сіль
ського господарства, третій, скажу 
по секрету, чекає гарного керівни
ка художньої самодіяльності. Бо, 
на жаль, немає зараз в колгоспі та
кої людини.

Звичайно, кожній людині дорогі ті 
місця, де вона народилася. Але 
цього мало. Я не впевнений, чи по
вернулися б до себе и колгосп Вік
тор Чудак, Іван Палій, Віктор 
Шевченко після служби п армії, як
би не одержували листів від своїх 
яснооких Галин, Наталок, Марій.

А написати вони могли при
близно таке. Дорогі наші, мил; 
(чи й інші ласкаві слова знай
дуть для коханих дівчата), а 
езлі нашому побудовано Бу
динок культури на п'ятсот 
місць, де демонструються ши
рокоекранні фільми. В ньо
му — гарна бібліотека, читаль
ний зал. Нещодавно спорудили 
літній танцювальний майдан
чик, а взимку потанцюємо з 
вами під звуки духового ор
кестру в Будинку культури. Су
мувати не будемо, бо в клу
бі — вечори відпочинку, гурт
ки художньої самодіяльності 
працюють. А як одружимося, 
колгосп допоможе побудува
тися, є цілодобові дитячі ясла, 
садок.

Дівчата б не помилились, якби 
написали таке. Дійсно, і Віктору 
Шевченку, і Івану Палію, і Віктору 
Чудану, пашим механізаторам, кол
госп допоможе в цьому році спору
ди пі будинки. Про це вже йшла 
мова на засіданні правління кол
госпу. І це не просто розмови. Ли
ше останнім часом більше тридця
ти »імен збудували собі житла з 
допомогою колгоспу. 
КДОЛОДИМ, тим, що прихо- 

дять до нас з дужими ру
ками і свіжими знаннями, тре
ба довіряти. Чомусь в деяких 
господарствах склалася думка, 
що, мовляв, старий кінь бороз- 

ни не зіпсує, а молоді хай по
ходять в «пристяжках», навча
тися. Я особисто — іншої дум
ки. Адже здібності людини ви
значаються не віком.

Зара?. у нас на керівних посадах 
чимало молоді. Петри Человєчкіїї— 
бригадир зрошувальної бригади.під 
його керівництвом тринадцять трак
торів. Олена Волкова, про яку я 
вже згадував, — бригадир садо-го- 
родньої бригади, Олена Чепурова — 
зоотехнік по племінній справі.

Майбутнє колгоспу належить 
молодим. Тож всі господар
ські, культурно-побутові справи 
вирішуємо разом.’ Доброю 
традицією стали у нас партій
но-комсомольські збори. Це — 
один з найкращих методів за
лучення молоді до керівництва 
колгоспом. Після таких зборів 
кожен комсомолець почуває 
себе господарем. А який же 
господар буде у своєму домі 
не дбайливим?

Нещодавно в колгоспі пройшли 
звітно-виборні збори. До цієї події, 
як завжди, підводилися підсумки. 
Ось деякі цифри. За минулий рік 
колгосп мав грошових прибутків 
сіме.іт дві тисячі карбованців (де 
вже тим «мільйонерам», що на ста
рі гроші мали прибутку по мільйо
ну!). Цукрових буряків ми зібрали 
по 321 центнеру з гектара, сонині- 
ннку — по 21,7 центнера, молокана 
корову — 2500 кілограмів.

Я, можливо, і не називав би 
ці цифри, але без них тут не 
обійтися. Справа в тому, що на 
основних ділянках колгоспного 
виробництва у нас працює мо
лодь.

Отже, прислів'я про старого 
коня, мабуть, вже застаріло. 
Надія — на молодь.

і. овдієнко. 
голова колгоспу імені 
ІЦорса.

ІІсжоукраїїіськг.і! район.
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Олександр ШВЕЦЬ, 
студент педінституту.

1, можливо, мине лише
мить —

Місяць з неба достиглим 
яблуком

Небо в зорянім 
хвилюванні

Над тополями забринить,.

КОЛОССЯ ДЗВІН КОГОЛОССЯ

[СТЕПОВА ЛЕГЕНДА]

слов’ян і татар

земляної фор-

людську січу і

ЛЕЛЕЧИНА

Фото В. КОВПАКА.Нові вірші «сівачів».'

В дні похмурі, у 
Ти печаллю була 
Тане образ твій в

було насправді, 
лише здалося.

■ ■■

'й’Жї

Лариса ЧЕРНЕНКО, 
десятикласниця.

Минулої весни вони вперше зібрались у приміщенні редакції «Молодого ко
мунара». За високими вікнами народжувавсь голубий березень. Його несміливим 
проліском стала молодіжна літературна студія «Сізач», яка здружила і згур’ува- 
ла молодих робітників, студентів, старшокласників. Всіх тих, кого полонила поезія.

Ось кілька колосків-віршів десятикласниці Лариси Черненко. За рік вони 
налились вагомими зернами роздумів.

Скромний доробок токаря Кіровоградського заводу радіовиробів Римми 
Ленської. В ньому поселились людські тривоги і зелені крила дерев.

Світлана Антоненко. Вона вже студентка Київського державного університету 
імені Т. Г. Шевченка. Поетичний голос Світлани гартувався у «Сівачі»....

Сьогодні на свій ювілей зійшлись «сівачі» Олександр Івакін, Зінаїда Соловйо
ва, Володимир Бондаренко, Світлана Ярошевська, Нуржан Танирбергенов. 
Анатолій Москаленко...

Всіх їх об'єднала важка нива творчості. Хай же їм щиро сіється і щедро ро
диться!

Люблю життя, як річку, ЩО шумить, 
І кожний день, що мов струпа дзвенить. 
Життя сприймаю повис через кран, 
Піп в далину веде, за небокрай. 
У далину, де серед гір крутих 
До скелі мрії шлях проліг.
Зійде на неї сильний духом лиш, 
А хто слабкий — і думати облиш. 
Я вірш свій засідлав, в галоп пустив, 
Щоб він, мов вихор, уперед летів. 
З дороги не зіб'юсь, із шляху ІІС зверну 
/Тісту перед собою бачу лиш одну. 
Далеко, мріє, до твоїх вершин, 
А шлях крутни, а шлях всього один. 
Та все життя попереду моє, 
І мрія є, і сила в мене єі ✓Р Нуржан ТАНИРБЕРГЕНОВ,

студент Кіровоградського педінституту. 
Переклад з казахської В. Ганоцького.

На сріблястому промені 
звис,

І зірок мерехтливі 
райдуги 

Вечір в теплі долоні затис. 

Серце стишило біг в 
чеканні,

СЛЬОЗА МАТЕРІ ОЛЕГА КОШОВОГО
Вона народжена мовчанням 
(Не криком, ні, не голосінням), 
Страшним мовчанням, як прощанням 
Із обрієм, а, може — з сином. 
Сльоза мутна, а не прозора.
І не солона, а гірка.
Хіба бува прозорим горе? 
А справжня мука не терпка?
В ній спомин спомином розплавлено 
В заграві марення бночі...
Вона, Олено Миколаївно, 
Горить у мене на щоці.

Ми відзвеніли саітанками синіми. 
Станемо згадками сивими-сивими.
Ми відлюбили (недолюбили)
Білі алеї, в:д цвіту білі.
Ми відгриміли свинцевими роками 
Десь поза днями, як поза кручами. 
Стали глибокими журними зморшками 
В мам на обличчях, рідних,

засмучених.
Нас розстріляли, вкинули в шахти. 
(Травень по хвилях наметів плив...) 
Тіні із вітром грають у шахи 
На тротуарі з клітинками плит. С
Хай не любитимемо і не ходитимемо. 
Все ж нам дзвенітиме сонячний сміх... 
Виростем квітами, світлими квітами. 
Будем живими на клумбах живих.

Валерій ГОНЧАРЕНКО.

швеи
Може, 
Може, ____ _____
Вітер-пустун відрадний 
Гладив моє волосся. 
Тільки де ж заховався? 
Тінями вкрилось небо... 
Вітер над хмари знявся, 
Не відлітай, не треба! 
Ой, повернися, вітре, 
І назавжди лишися. 
Сльозн-росинки витри 
З свіжого мого листя. 
Стати б гучною піснею 
Щоб за тобою линути. 
Вітре, скажи єдиний мій. 
Як тебе можна втримати? 
Всі намагання марні. 
Сили ось-ось не стане. 
Річку гірську, надхмарну 
Тихим не зробиш ставом..«

Римма ЛАНСЬКА, 
робітниця.

ОСІНЬ
дні сумні 
заклечана. 

___  _ ____  _ далекі, 
Осінь, осінь моя лелечина. 
За лелеками в далечінь 
Полетіло моє світання. 
Як лелеченько закричить — 
Значить стрів він моє кохання. 
Осінь люба, скажи мені, 
Де блукає ноно по світу. 
Може, сині дощі крем’яні 
Лслеченька збили з полігу?

МІЙ СІВ А Ч
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Па тому занятті було обговорення вір
шів робітника «Червоної зірки» Дмит
ра Донського. Початкуючнй поет читав 
барвисті рядки про робітничий гарт, 
весну, перте кохання. Його СВІЖИН 
ПОЕТИЧНИЙ ГОЛОС справив на сту
дійців гарне враження. І все ж мн тоді 
Дмитра більше критикували, ніж хва
лили. В його віршах відчувалась ще 
педопрацьоваиість, зустрічались штам
пи. застарілі образи. Критикували ми 
початківця, бо вірили в нього. Згодом 
Дмитро Танськпй одержав премію в

«Молодому комунарі» за вірші, які бу
ли опубліковані в газеті.

Пригадується наш ВИСТУП В ТЕХ- 
НІКУЛП радянської торгівлі. Представ
ляв нас і давав на кожного штрихові 
творчі портрети керівник «Сівача» Ва
лерій Гончаренко.

Оплески дзвінкими-'хвилями накочу
вались із залу після світлих поезій Ла
риси Черненко, щирих рядків Зіпаїди 
Соловйової, вдумливих віршів Олек
сандра Івакіна.

А перша НАША СТІННІВКА’. Вона 
була схожа на незграбного, але вссело- 
ю птаха, що невідь звідки залетів у 
приміщення редакції «Молодого кому
нара» і закрив своїми широкими крн-

ламп половину шестиметрового прос
тінку.

Кожного разу, коли мн збираємось 
своїм тісним гуртом, щоб почитати но
ві твори, подискутувати тощо, за тра- 
лнцісіо читається ЩОДЕННИК «СІВА
ЧА», Що цс за щоденник? Це — руко
писний «том історії» молодіжної літе
ратурної студії, в якому описане кожне 
заняття її, кожен крок.

Є п нашого «Сівача» гарний девіз: 
«СІМ РАЗ ВІДВІЙ, А РАЗ ПОСІЙ!» 
Його ми нагадуємо кожному новачку, 
ш.о вливається в пашу сім’ю сівачів.

А. .МОСКАЛЕНКО, 
викладач.

МУЗИКА
Акорди пальці взяли и полон. 
В шаленім леті жага співала.
Я грала грізне єство ікон, 
А, може, навіть я бога грала. 
Забули пальці про вгому рук. 
Я, грішна, грала псірішну фугу. 
Де не зосталось земних розлук, 
Гіркої солі земної туги. 
Тут все інакше. Сміявся жах. 
Благання вічності в надліодяїшх законах.., 
Вела я музику на схрещених ножах, 
Щоб... люди оживали па іконах.

Світлана АИіиньнки, 
студентка державного університету імені Т. Г. 
Шевченка.

Мне б так тебя забыть, как забывают 
волну, что умирает на песке.
Мне так бы замолчать, как умолкает 
ночная песня где-то вдалеке.
И мне бы нс признать тебя при встрече, 
как часто мы друзей нс признаем...
А волосы все падают па плечи,
И ты опять смеешься под дождем.
И неизвестно, кто из нас нс понял, 
о помощи другого не моля...
Но нс забыть... Когда тебя я помнил, 
следов твоих не видела земля.

• Александр ИВАКИН, 
студент Кировоградского пединститута.

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

м. Кіровоград, аул. Луначарського, 36 Телефони: 
секретаріату — 29-33-55, відділу пропаганди — 

29-33 66, решти відділів — 29'33-55.
Друкарня їм. Г. М. Димитрова обласного управління 

по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

Третій день шугали над головами 
стріли, одержимі жадобою смерті.

Третім день підступали Бороти до 
теці і не могли підступитися.

Третій день витріщалося сонце на 
не відало, що випиває у слов’ян сили, що таврує їх 
пекельними муками спраги.

Не відало сонце, не відали татари. — .
На дні фортеці плакали спраглими слізьми діти, сивіли Цд.-' 

спеки і дитячих мук жінки. А па горі їх мужі боронплнеп 
від полону.

Коли сонце, нарешті, скотилося з неба, зібралися мужі нз 
раду.

— Що маємо робити?
В нічній тиші пряли срібне прядиво зоряної пісні 

цвіркуни, і чулося, як неспокійно спала річна. Та во
да була за списом татарина.

— Хто підважиться принести?
Пішов наймолодший із воїнів.
Тривожно сурмили цвіркуни.
Напружено чекала річка.
— А-а-а!
Степ, як великий птах, зметнувся і впав, обломивши 

крила.
Піч сурмила печаль.
Ранок знову прийшов сухий і палючий.
Ранок знову приніс стріли і смерть.
Знову підступали вороги. Знову відважно боронилися сло

в'яни. Та чим вище підіймалося сонце, тим слабшали їх си
ли, і татари вже відчули тс, і вже радісний лемент гучнішав 
серед них.

А на дні фортеці плакали діти і сивіли жінки.
А на горі їх мужі вже не мали сили боронитися.
I тоді на стіні валу з’явилася дівчина в білій одежі 

з великим жбаном. В захваті бою вона непоміченою 
спускалася до річки.

Та нараз татари і спов’яни помітили її в однумигь. 
В однораз захлинулися переможні крики татар. 
В один мент заціпенів свіг.

Дівчина булл як витвір степу: струнка, як колос, русоко
са, як дозрілі хліба. Вона була дуже юна, і краялись сло
в’янські серця.

І жодна з стріл, чорних від жадоби смерті, не посміла на
цілити в неї своє жало.

Річка легко зітхнула, як віддала їй краплину себе. ,4К2-с-
Слов’янка вже майже зійшла на вершину валу, сАов’яїїи 

вже простягали їй назустріч руки...
гр А НАРАЗ татари стямились. Воронням знявся ле- 
А мент. Гадюкою просичала стріла і підло впилася 
в спину.

Здригнувся степ.
Спалахнула на сонці кров.
Слов’янка не впала. Вона бережно віддала жбан у 

руки, що хотіли підтримати її, а тоді обернулась до 
ворогів.

Палюча ненависть закипіла в її очах.
Та ненависть чистим сте.товнм голосом слов’янки питала 

приблуд, чого вони шукають на її землі?
Нема таких рал, щоб перекраяли її землю.
Нема тих пут, щоб зробити слов’ян своєю челяддю.
Ніякою тру гою не вбити зрощену на степу слов’янську 

солю.
По тих словах піднялися степівчаші і кинулись па татар. 

Жах охопив ворогів, вони безладно тікали в степ.
І настигали їх слов'яни, і не хотіла земля приймати 

поганські трупи.
О’К СКІНЧИЛАСЬ та страшна січа, вернулись степів- 

чани до своєї фортеці. * •
Там, біля підніжжя її, оплакана жінками, лежала 

юна слов’янка.
Журно клали вони її на списи, тужив степ, як несли 

далеко, у саме його серце.
Земля, в яку клали її, була чорніша за ’пеиаль.
Земля, в яку клали її, була виколисана на відвазі. 
Земля, в яку клали її, була вічністю.

м. Кіровоград. ___ 1
Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

Світлана ШЕВЧЕНКО 
студентка педінстнтуту.--
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