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каштанів листя вкри
лося позолотою. Це вже 
— осінь. З бурякового по
ля чути мирне торохтіння 
трактора і жіночі голоси, 
що переплелися в заду
шевній пісні. Милуючись 
на ходу барвами осені, 
поспішаю повз садки на 
молочно-товарну ферму 
першої бригади. Потрібно

з 
Бо- 
но- 
ме- 
по-І

На вірність партії
Е©[>;> і'йіаїкєйіґія®
СЕВАСТОПОЛЬ. 8 ве

ресня в місті-герої спу
щено прапор Другого 
республіканського зльоту 
переможців °*—•'*"
ного походу 
слави батьків», 
ченого 100-річчю 
народження В. І. Леніна і 
50-річчю 
раїни.

Протягом 
молоді 
і закарпатські 
Дарі. <. 
дівники і кіровоградські 
хлібороби, харківські сту
денти і кримські школярі 
— посланці всіх областей 
республіки рапортували

Всесоюз- 
«Дорогами 

присвя- 
з дня

комсомолу Ук-

п’яти днів 
донецькі шахтарі 

і виногра- 
сумські машинобу-

про результати походу по 
місцях революційної, бо
йової і трудової слави 
радянського народу.
На севастопольській зем

лі, кожна п’ядь якої поли
та кров’ю кращих синів і 
дочок нашого народу, юні 
слідопити серцем торк
нулися героїчної історії 
чорноморської твердині. 
З трепетним хвилюван
ням ступили вони На Ма- 

леген- 
низь- 

голови перед 
радянськ и х

лахів курган, на 
дарну Сапун-гору, 
ко схиляли 
пам’яттю 
солдатів і матросів При
морської і 51-ї армій, 
з’єднань Чорноморського

флоту, які віддали життя 
за визволення сонячного 
Криму від фашистів. Чер
воні гвоздики поклали во
ни до підніжжя пам'ят
ника юним патріотам, на 
братські могили тих, хто 
не дожив до дня Пере
моги —• воїнів, партиза
нів, підпільників.

Дні зльоту були насиче
ні цікавими ділами. Гос
тей привітно зустрічали на 
підприємствах, в учбових 
закладах, на бойових ко
раблях. З великим під
несенням пройшла трудо
ва вахта всіх учасників 
зльоту на плантаціях - при
міських радгоспів. Збірні

команди областей змага
лися з військово - ту
ристського багатоборст
ва, взяли участь у рес
публіканському конкурсі 
на звання кращого моло
дого вчителя, а також у 
конкурсі стройової пісні.

Зліт завершився в Се
вастополі, біля пам'ятника 
В, І. Леніну, великим мі- 
тингом-маніфестацією.

Сюди разом з червони
ми слідопитами прийшли 
сотні молодих севасто
польців. Бадьорі ритми 
маршів змінювали мело
дії революційних та ком
сомольських пісень. По
переду колон — почесні 
гості: ветерани ленінсь
кої партії і комсомолу, ге
рої громадянської і Ве
ликої Вітчизняної воєн, 
знатні люди міста й села, 
делегації міст-героїв, Уль
яновська, Білорусії.

До пам’ятника вируша- 
(Закінчення на 3-й стор.).
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О Рапорт — у квітні 1970-го

ЗАПАЛУ
НЕ ПОЗИЧАТИ

З великою радісно зустріла молодь нашого заводу 
повідомлення про те, іцо ЦК КПРС, Президія 
Верховної Ради СРСР, Рада Міністрів СРСР і 
ВЦРПС визначили порядок підведення підсумків 
леред’ювілейного ленінського змагання і нагороджен
ня переможців.

Колектив Агрегатного бере активну участь у зма
ганні за гідну зустріч 100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна. Це змагання очолюють комуністи. Але 
й молодим запалу не позичати. Десять комсомоль
сько-молодіжних бригад боряться за право назива
тися кращою в день Ленінського ювілею.

Щоб яскравіше пломенів вогник цього змагання, 
ми щомісячно підводимо його підсумки, визначаємо 
переможців на етапах. Добрих показників добилася 
комсомольсько-молодіжна бригада токарів цеху № 2, 
де групкомсоргом Люба Дяченко. Цей колектив на
городжений в День 50-річчя комсомолу України вим
пелом ЦК ЛКСМУ і занесений и Книгу пошани ком
сомолі! республіки. Слава цілком заслужена. Члени 
бригади виконують норми на 130—140 процентів, 
зекономили різальних інструментів на 1400 і кольо
рових металів на 2000 карбованців, 
комсомольській дворічці по культурі 
робництза.

Передовики праці користуються у 
повагою. їх прізвища ми називаємо 
стінгазетах, по заводському радіомовленню. їх порт
рети можна побачити на заводській, цехових дошках 
пошани.

За вісім місяців план по реалізації наш завод 
виконав на 101,8 процента, по випуску товарної про
дукції —на 103,5, а по продуктивності праці — на 
103,4 процента. Кожний молодий робітник успішно 
лесе Ленінську ударну вахту. Встановлення Ленін
ської Ювілейної Почесної грамоти і Ювілейної ме
далі сприятиме ще ширшому розгортанню соціаліс
тичного змагання на честь ювілею Ілліча.

Володимир ТЕРЕЩЕНКО, 
секретар комітету комсомолу Агрегатного 
заводу,

м. Кіровоград.

задають тон в 
й естетиці ви

пас загальною 
на зборах, у

сьогодні погомоніти 
групкомсоргом Вірою 
хан про наступаючий 
вий навчальний рік в 
режі комсомольської 
літосвіти.

Ось і ферма — кілька 
довгих білих споруд, вкри
тих шифером, з’єднаних 
між собою галереями. Все 
це чимось нагадує своє
рідну фабрику. Втім, не 
тільки зовні. Заходжу в 
приміщення і бачу, як 
рухається стрічка гноє- 
транспортера, якого при
водить в рух невеликий 
електромеханізм. Йде при
бирання стійла. А в по
трібний час механізми

пішла ■ кімнату відпо
чинку.

Слова Віри колись могли 
здатись трохи дивними. Дояр
ки швидко втомлювалися »ІД 
важкої праці і чи до зачісок 
тоді було? Механізація ж 
внесла рішучі зміни в робочий 
розпорядок. Не кажучи про 
тс, що штат тваринників ско
ротився На 18 чоловік. Якщо 
на Догляд однієї корови а 
1965 році треба було витрати
ти 618 годин, то в цьому році 
лише 262 години. Робочий 
день скоротився з 14 до 8 гоч 
див. Доярки працюють в дві 
зміни. Але механізація при
несла не дише полегшення в 
праці. Значно підвищився за
робіток доярок. Кожна з ним 
має в тиждень один вихідний, 
і раз в рік — відпустку. А оце 
зовсім недавно повернулася з 
будинку відпочинку доярка 
Марія Сичик. Треба буде роз-Марія Сичик. Треба буде 
питати про враження...

В Ленінській кімнаті 
тишно і гарно. Тут до 
послуг дівчат бібліотечка, 
радіо, телевізор, гарде
роб, диван і дзеркало... 
Підходжу до стендів. Вже 
підведені підсумни зма
гання за останню декаду^ 
Серед передовиків бачу 
імена комсомолок Віри 
Бохан, Тамари Ферліков-

за-

БО ВСІ
МАЙСТРИ
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПАРТІЙНУ РОБОТУ НА РІВЕНЬ СУЧАСНИХ ВИМОГ
9 вересня, я Сесійному залі Вер

ховної Ради Української РСР відкрилася 
Республіканська нарада-семінар завідую, 
чих організаційними відділами міськкомів 
і райкомів КП України.

В нараді-семінарі беруть участь також 
секретарі і завідуючі відділами організа
ційно-партійної роботи обкомів партії, 
відповідальні працівники ЦК КП Украї
ни, Президії Верховної Ради УРСР Ра- 
№гЖСТ£ів ,УРСР- УкрпрофрадИ. ’ ЦК 

комітету народного контролю 
УРСР, Інституту історії партії ЦК КП 
України — філіалу Інституту марксизму- 
ленінізму при ЦК КПРС. Вищої партій
ної школи при ЦК КГІ України, редакцій 
республіканських газет і журналів.

Учасники напади вшанували хвилиною 
мовчання пам'ять видатного діяча між* 
парадного комуністичного, робітничого І 
національно-визвольного руху. Голови 
Центрального Комітету Партії трудящих 
в єтнаму. Президента Демократичної Рес
публіки в єтнам, великого друга Раднії-

ського Союзу товариша Хо ШІ Міна.
З доповіддю «Про стан і заходи по 

дальшому удосконаленню організаційно- 
партійної робот, піднесенню боєздатнос
ті партійних організацій республіки» ви
ступив член Політбюро, секретар ЦК КП 
України 1. К. Лугах.

На нараді-семінарі виступив з промо
вою перший заступник завідуючого від
ділом організаційно-партійної роботи ЦК 
КПРС М. О. Петровячев.

В обговоренні доповіді взяли участь 
секретар Донецького обкому КП України 
П. О, Пономарьов. завідуючий організа
ційним відділом Лиснчанського міськко
му КП України Луганської області О. М. 
Єфременко, завідуюча організаційним 
відділом Татарбунарського райкому КП 
України Одеської області К. М. Субота, 
завідуючий відділом організаційно-пар
тійної роботи Дніпропетровського обкому 
КП України *₽. Я. Білпміиов. перший 
секретар Жовтневого райкому КП Украї
ни м. Києва І. А. Палатний, завідуючий

організаційним відділом Московського 
райкому КП України м, Харкова С. М. 
Тимохін. завідуючий відділом організа
ційно-партійної роботи Львівського обко
му КП України П. П. Панченко, заві
дуюча організаційним відділом Дераж- 
папського райкому КП України Хмель
ницької області Г. Л. Якубовська, заві
дуючий організаційним відділом Макіїв
ського міськкому КП Ухраїни Донецької 
області О. І. Кононов, завідуюча органі
заційним відділом Олександрійського 
міськкому КП України Кіровоградської 
області О, В. Бондаренко.

У роботі наради-семінару беруть участь 
товариші В. І. Дрозденко, О. А. Титарен
ко. 1. С. Грушецьхнй, завідуючий секто
ром партійної інформації Відділу орга
нізаційно-партійної роботи ЦК КПРС 
О. О, Беляков,

Нарада-семінар продовжує роботу. 
(РАТАУ).

відділом Олександрійського 
КП України Кіровоградської

• НАЙШИРШІ КРОКИ —

• ТРАНСПОРТЕР ВМИКАЄ

• ПІСНЯ ДЛЯ СЕБЕ

• ЗАЧІСКА, ЗРОБЛЕНА

В молодих

ДОЯРКА

НА ФЕРМІ

роздадуть коровам корми. 
Автоматизована под а ч а 
води...

Широка механізація вироб
ничих процесів на фермах на
шого колгоспу була запровад
жена не так Давно — в 1966 
році. «Вторгнення» техніки з 
радістю вітали »сі тваринни
ки, оскільки воно клало край 
нелегкій фізичній праці. Од
нак. коли справа дійшла ДО 
встановлення доїльних апара
тів, настрій доярок змінився. 
«Нічого з того не вийде», — 
говорили вони, коли мова за
ходила про механічне доїння 
корів. Зрозуміло, що над жін
ками, які все життя знали ли
ше дійницю та вила, тяжіла 
сила звички. Але 
причина недовіри,

І

головна 
з вкою 

доярки поставились до запро
вадження доїльних апаратів, 
полягала в невмінні користу
ватись ними, в незнанні тех
ніки.

Правління колгоспу виріши
ло послати Доярок на курси 
майстрів машинного доїння. 
Літні і середнього віку жінки 
з різних причин відмовлялись. 
Тоді комітет комсомолу артілі 
звернувся з закликом до Дів
чат йти вчитися на ці курси. 
Наш клич знайшов широкий 
відгук. Закінчивши курси, по
вернулися з посвідченням 
майстрів машинного доїння 
Віра Бохан, Марія Сичик, Іра 
Хирса та інші. Всього було 
ЗО Дівчат і молодих жінок. 
Саме тоді на ферми прийшло 
багато молоді...

...Майнула знайома по
стать.

— Добридень, ВіроІ
— Здрастуй, МайяІ Я за

раз...
Через хвилину Віра Бо

хан вже поруч, простягує 
гарячу, міцну руку. Я гли
боко поважаю цю чудову 
дівчину. Вона користує
ться великим авторитетом, 
її обрано депутатом Дмит- 
рівської сільської Ради, 
членом жіночої ради арті
лі. Віра встигає скрізь*, і в 
школі вчиться вечірній, і в 
самодіяльності бере 
участь...

— Ти відносно культпо
ходу прийшла поговори
ти? — запитує мене.

— І про це теж, — 
кажу.

— Одначе спершу тре
ба про комсомольське на
вчання...

Коли ми вияснили в ді
ловій розмові, в якому 
гуртку навчатимуться ком
сомолки ферми, в якому 
приміщенні І які дні, об
говорили інші невідкладні 
питання, Віра запропону
вала:

— Скоро в нас перерва. 
Заходь у кімнату відпо
чинку, дівчата нові зачіски 
робитимуть,

Кивнувши в знак згоди, я

ської, Марії Литвиненко, 
Марії Базалевич, Олени 
Хміль. Беручи участь у. 
всесоюзному Ленінському 
заліку, дівчата вирішили 
на честь 100-річчя з дня 
народження Ілліча на
доїти від кожної корови 
по 2700 кілограмів моло
ка. Нині вже є біля 1.800 
кілограмів.

Взагалі, дівчата на фер
мі ділові. Вони беруть ак
тивну участь у всіх спра
вах, які проводить комсо
мольська організація кол
госпу. Були в туристській 
поїздці в Каневі, ходили 
по партизанських стежках 
у Чорному лісі разом З 
Героєм Соціалісти ч н о в. 
Праці Ф. Я. Косянчуком. 
Організували у себе хор 
доярок з тридцяти чоло
вік, часто виступають на 
сцені сільського Будинку 
культури.

Комітет комсомолу, вра
ховуючи сприятливі умо
ви, які створила механіза
ція, по-новому розгорнув 
роботу серед молодих 
тваринників. Дбаємо про 
їх культурне дозвілля, про 
навчання. Оце заслухову
вали члена комітету дояр
ку Любов Олефірову про 
культурно-масову роботу 
на фермі, допомогли дів
чатам, рекомендували Ва
силя Синьогуба художнім 
керівником хору доярок.

Ми дбаємо, щоб кожен мо
лодий тваринник навчався або 
о мережі комсомольської по. 
літосвіти, або у вечірній шка
лі. Було ж якось навесні, що 
тракторист ферми комсомо
лець Василь Шевченко став 
погаво відвідувати вечірню 
школу (в 9-му класі він). 
З’ясувалось, що вечорами Ва
силь був зайнятий на роботі. 
Комітет комсомолу звернувся 
до секретаря парторганізаиії 
В. І, Саленка з проханням 
допомогти нам. Василя в дні 
занять звільнили від вечірніх 
робіт. Він успішно іавінчив 
дев’ятий клас, а зараз ходить 
в десятий...

...За вікнами задзвенів 
дівочий сміх. Це йдуть 
з тваринницького містечка 
мої дівчата, найкращі в 
усьому селі. Розповім їм 
про встановлення Ленін* 
ської Ювілейної Почесної 
грамоти І Ювілейної ме< 
далі, а потім... Що ж, І 
самій не завадить зробите 
гарну зачіску. Нам, дівча
там, принада, як мрія, по
трібна...

М. РЯБЧЕНКО, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу «Правда» Зна- 
м'янського району.



2 стор. „Молодий комунар**

г> НОВУ — спека. Скоріше додому, 
під всеосвіжаючпй душ!

Ви помітили, як у Мене легко зі
рвалось це слово: «додому»? А тим 
часом у мене поки що своєї квартири 
у Кіровограді немає. У гуртожитку я. 
Але «гуртожиток» звучить якось.,, 
сухувато, чн що. Називати ного своїм 
домом приємніше. Тим більше, що він 
заслуговує на це.

Двері мого дому широко розчннепі. 
Біля входу виблискує скляна вивіска 
із срібними буквами: «Гуртожиток 
Лг 3 тресту «Кіровоградсільбуд». Вес-

—« Отаке! Стометрівку з бар'єрами 
долаєш?

Це Микола Іванович Ляшеико. Як 
завжди, підсипав у свої слова іронії. 
Така вже у нього вдача — пересипа
ти мову жартами. Але коли йдеться 
до серйозного. Микола Іванович жар
тувати не любить. Був такий прикрий 
випадок. 18-річпнй робітник будівель- ................   , „ . ..... „......
ного управління № 1 Олександр Шиян він і кулінар неабиякий. Між ївшим, 
з'явився у гуртожиток напідпитку. І стіннівки наші с------------
потрапив на очі Миколі Івановичу. 
Розмова була не з приємних. Спочат
ку віч-на-віч у кабінеті, а потім на

ремоглн в змаганнях з шахів, Леонід йому управлінні Л> 411 електриками, 
Т.каченко, Микола Перкін, — найснль- ». _________  _
ніші шашкісти. Спорт у пас в пошані, денні інституту сільськогосподарсько- 
27 розрядників маємо!

Минаю хол і чую з кухні смачний 
ранах смаженої картоплі. Хто ж Це . 
так гарно куховарить? О, та не Віта
лій Калиновськнй! Досі я знав його 
як хорошого художника, а виходить.

а навчаються на вечірньому вІДДі-

наші, сатирична “Таз ста 
«Крокодил» — ним оформляються. 
Якось електровентиляторннк Валерій 
Юзекаев, слюсар трубоукладальник

НАРОДЖЕННЯ ТЕПЛА
ГУРТОЖИТОК —РІДНИЙ Дім

тнбюль стрічає прохолодою.
— Тобі лист, Сергію!
Чергова Катерина Петрівна Сннєок 

подає мені конверта із знайомим по
черком друга... Як не подякувати 
Катерині Петрівні. Отака вона завж
ди: якщо не сюрприз якийсь, то теп
ле слово приготує.

Перш ніж піднятися на свій поверх, 
забігаю в душову, пробую рукою си
ню поверхню титана. Так і є! Кубов- 
щиця Феня Романівна Маруневнч і 
сьогодні добре накочегарнла. А це — 
саме те. що треба мулярам чи, ска
жімо, подіям — щоб змити з себе 
денну втому. Через кілька хвилин, 
прихопивши рушник, знову заходжу 
сюди. Густі прозорі струмені спада
ють на голову, плечі, груди. Насоло
да — словами не перекажеш. Хоча, 
стривайте. У Маяковського є такий 
вірш: робітник одержав квартиру 1 
полощеться у ванній. Сильно там 
сказано про оцю звичайнісіньку воду. 
Маяковськнн... Треба буде заглянути 
в його книжки. Добре, що бібліотеки 
близько: одна майже напроти дому, 
друга — на Комуністичному про
спекті.

Після душової одразу відчув прилив 
бадьорості, і ніби легший став — не 
йду, а біжу по східцях наверх.

11 вересні! 1809 року

мсомольськогого машинобудування. Якось до них 
приїздила мати з Олександрійського 
району, подивитися, чи добре їм тут, 
чн не занедбали її хлопці навчання. 
Переконалася, що порядок повний. 
Задоволеною поїхала. І до інших 
приїжджають родичі. /\ Інколи нас 
навідують керівники тих організацій, 
де працюють наші хлопці, — буді
вельних управлінь № 1 і № 411. пере
сувних механізованих колон № з і 
5* 5, автобати, заводу залізобетонних 
виробів. Цікавляться побутом, пове
дінкою своїх підлеглих. А що г про 
них можна сказати? Одне: добрячі 
хлопці. Скажімо, муляр Михайло Нс- 
чнпір. тесляр Микола Перкін. сГоляр 
Олександр Задніпрянці!, слюсар-тру- 
боукладальннк Ярослав Аидреііко, 
сантехнік Іван Лук’яненко, електрик 
Олег Степанцов та багато інших 
юнаків не тільки передовики вироб
ництва. а й активні помічники ’ради 
гуртожитку в проведенні різних ціка
вих заходів. Коротше кажучи, кожен 
знає, що гуртожиток — це його рід
ини Дім, який треба любити і бе
регти.

Нещодавно прийшла радісна звіст
ка: ми зайняли друге місце в респуб
ліканському огляді-коикурсі на кра
щий гуртожиток, який проводився на 
честь 100-річчп з дня народження 
В. І. Леніна, Наш гуртожиток одер
жав грошову премію і грамоту коле
гії Міністерства сільського будівни
цтва Української РСР, президії Укра
їнського республіканського комітету 
профспілки робітників будівництва та 
промисловості будівельних матеріа
лів. Сьогодні —' мн другі. А завтра? 
Можливо, будемо першими...

Закінчився фільм. Ми виходимо 
надвір. Мерехтять високо в небі зорі. 
Яскраво світяться вікна — вікна Р*Д- 
ного дому. Проходить Деякий час, і 
вони одне за другим гаснуть. Ляга
ють хлопці спочивати, щоб з перши
ми променями сонця знову взятись до 
праці.

Сергій ШУТКО. 
столяр, член ради гурто
житку № 3 тресту «Кірово
градсільбуд».

ЗВІРКУ ЗАКІНЧЕНО
Проведенням річної звірки 

членів ВЛКСМ на заиоді 
«Червона зірка» закінчилась 
підготовка до .звітно-вибор
них зборів у комсомольських 
організаціях цехів і відділів.

Ііа параді, яку вів секре
тар комітету комсомолу за
воду Петро Коверга, КР<М 
цього питання, комсомольці 
вели розмову про структуру 
комсомольських організацій 
цехів і відділів заводу.

Учасники наради з задо
воленням відзначили успіш
не завершення І етапу Ле
нінського заліку в комсо
мольських групах третього і 
четвертого механоскладаль
них цехів.

!

У 
й

дпі, 
Хтось 

його

ради гуртожитку, п при- 
представника профспілкової

ТВІЙ РОВЕСНИК ЗА РУБЕЖЕМ

суспільство.

своїми

клопотах, в

залишається напруженим. На фото: англій-

на вів- 
Росту

ЧАБАН,

Станоиніце
ські солдати па вулицях Белфаста,

засіданні 
сутності ...._________ . .
організації будівельного управління. 
Зрозумів Олександр, що непотрібною 
справою почав захоплюватися.
М ИКОЛА ІВАНОВИЧ — комендант 

гуртожитку. Вимогливий, дбай
ливий. Про таку людину звичайно ка
жуть. що вона на місці. Слово «ко
мендант» взяте з військового лекси
кону. Тож ми і вихователя Павла 
Петровича Сафроноватеж іноді по-вій
ськовому величаємо: комісар. Павло 
Петрович війну розпочав у червні 1941 
року під Брестом. Був командиром У 
Дніпровській флотилії, а потім — У 
партизанів. Так що комісаром ми йо
го називаємо не без підстави. Мико
ла Іванович І Павло Петрович часто 
заходять у кімнати — глянути гос
подарським оком на порядок, поціка
витись, як ідуть справи. Ось і зараз 
я їх зустрів разом.

У коридорі, в невеличкому холі, йде 
тенісна баталія. Тут завжди юрмлять
ся хлопці, в кінці літа відбулася 
першість гуртожитку з настільного те- 
ніса. присвячена Дню будівельника. 
Анатолій Перевознпй, Георгій Голо- 
лобов, Валентин Яровий зайняли при
зові місця. Одержали грамоти і при
зи. Та хіба тільки вони? Віктор Орел, 
Роман Мацков, Дмитро Витоптов пс-

Андрій Гордієнко І шофер Микола 
Підопрнгора :завели такі зачіски, аж 
дивитись незручно було. їх і «про
тягнули» в «Крокодилі!». Влучні бу
ли карикатури. Утяли хлопці волос
ся — одразу ж кращими стали. 
ПОВЕЧЕРЯВШИ иашпидкоруч 

буфеті (він працює вранці
увечері), йду -в Ленінську кімнату. 
У вільний час тут завжди людно. За
сідання ради гуртожитку, лекції, зу
стрічі з ветеранами комсомолу, учас
никами війни, сеанси одночасної гри 
з шахів І шашок — все це ми прово
димо в Ленінській кімнаті. Ну і. зви
чайно, Тут ДИВИМОСЬ по телевізору 
концерти, футбольні зустрічі, фільми 
Ось і зараз, хвилини через 
почнеться цікавий кінофільм, 
спробував посилити звук, але 
спинили:

— Тихіше, за стіною урок йде...
А там — кабінет П. П. Сафронова. 

Вечорами він перетворюється у клас
ну кімнату: в нашому гуртожитку 
відкрито 9-й клас вечірньої школи. 
Школа — вдома. Здорово, правда? А 
всього у нас навчається 116 мешканців 
гуртожитку з трьохсот — хто в шко
лі. хто в спеціальних Середніх і ви
щих учбових закладах. Ось брати 
Сашко І Василь Романепкн, на
приклад. Працюють вони в будівель-

ПІСЛЯ ВІДВІДИН 
«МОЛОДОЇ ГВАРДІЇ»

Питання про участь шкіль
них комсомольських органі
зацій у підготовці до 100-річ- 
чя з дня народження 
В. І, Леніна було провідним 
па семінарі комсомольських 
ватажків у Гайвороні. При
сутні також обговорили 
проблему поліпшення політ- 
освітньої роботи в школах 
району.

Наталка Владович — учас
ник республіканського збору 
секретарів шкільних комсо
мольських організацій, який 
проводився в республікан
ському піонерському таборі 
«Молода гвардія», розпові
ла про роботу збору, поді
лилася досвідом, перейнятим 
від комсомольських активіс
тів.

ІЗДОВИИ, 
ХЛІБОРОБ...

О НАЙОМТЕСЬ: Віктор Драч. Тридцять 
років. Один з кращих механізаторів 

колгоспу імені Петровського. Той самий, 
якому давно, коли ще був хлопчаком, 
тодішній голова колгоспу сказав: «Трак
тористом ти не будеш...»

А трапилося це так. Закінчивши сім 
класів, Віктор пішов на вівцеферму. Був 
помічником старшого чабана. Чабаном 
працювала його мати. Роки повоєнні, 
нелегкі, тож і довелось хлопцеві розді
лити з матір’ю тягар утримання сім'ї. 
430 трудоднів виробив Віктор за пер
ший рік.

Ціле літо хлопець проводив з отарою ни 
випасі. Йому подобалися польове безмежжя і 
передзвін жайворонкової пісні.

Та якось він заявив матері: «Не піду біль
ше до овець — і все!». Хлопчачий характер 
узяв своє. Вікторові однолітки працювали 
їздовими. І це все-таки щось значить. Тобі — 
лише п'ятнадцять Років. А ти вранці прихо. 
диш на господарство, недбало кидаєш на віз 
кінську збрую, йдеш на конюшню за своїми 
буланими і запрягаєш їх у віз.

Мати умовляла Віктора залишитися 
цефермі. та ж ні — пішов їздовим, 
хлопець був невисокого, і чимало клопоту мав, 
коли, запрягаючи коней, хотів накинути на
шийники. Коні були норовисті І ніяк не хоті
ли пригинати гол’в. Та, зрештою, скорилися 
новому господарезі.

Весною Віктор возив зерно до сіва
лок, влітку — теж зерно, але вже від 
комбайнів на тік. Тут і підмітили старан
ного хлопця механізатори та й забрали 
у тракторну бригаду. Теж їздовим.

Робота у нього була нескладна: возив 
трактористів у сусіднє село Володими
рівну, в МТС імені Горького, де вони ре
монтували свої машини. По дорозі все 
частіше прислухався до їхніх- розмов. А 
як тільки приїздив і трактористи йшли в 
майстерні, Віктор поспішав до дошки 
оголошень. Якою ж була його радість, 
коли одного разу прочитав там повідом
лення про набір на курси трактористів.

Пішов до контори, але голова колгоспу від
мовився дати йому довідку. А без неї на кур
си не брали. Та механізатори, які вже полю
били хлопця, не залишили його п біді. Один 
з них, Микола Антонович Костенко, взяв Вік
тора за руку і повів до директора МТС. 
1 Віктор став курсантом.

ТИХ ПІР промайнуло чимало днів і 
років. За цей час Віктор Драч за

кінчив курси, потім — Новгородківське 
училище механізації сільського госпо
дарства став добрим механізатором. 
Він часом згадує оті недоброзичливі 
слова і нашийники, яких не міг накину
ти на буланих. Тепер Віктор Драч не той. 
Виоіс, змужнів. Надійно загнуздав не ли
ше буланих, а й сталевого коня.

Одинадцять весен він виводить свого трак
тора в поле І залишає на ньому свіжі автогра
фи плугів. Роботи за ці роки перероблено ба
гато. та вона не стала перепоною на його 
шляху зо вдосконалення і знань. Навпаки. З 
кожним роком збагачувався досвід. Багато 
корисного взяв Віктор у бригадира трактор
ної бригади Івана ввтихійовича Ьайбароші, 
Це пін сидів коло агрегату цілими днями, по
ки не навчив молодого механізатора сіяти ку
курудзу квадратно-гніздовим способом. З іи-

г— ■ ,

тими досвідченими ме
ханізаторами. О л е к- 
сандром Севрюком і Пет
ром Бжевським, Вік
тор Драч учився виро
щувати цукрові буряки.

А тепер він сам очо
лює механізовану лан
ку по вирощуванню 
цієї цінної техніч

ної культури. Його ланка доглядає цук
рові буряки на площі 95 гектарів. Все 
літо його площа була у відмінному ста
ні: Віктор з напарником Олександром 
Севрюком вчасно обсіялись, обробили 
і підживили рослини. Тепер починають 
збирання, очікують, що кожний гектар 
видасть не менше, як по 300 центнерів. 

Комбайнером Віктор став п'ять років тому. 
Саме перед початком збирання буряків захво
рів господар машини. Віктор за кілька днів 
вивчив комбайн, і відмінно впорапся з робо
тою. Саме тоді він зібрав за сезон 80 гекгаріч 
буряків^ І Це за тієї умови, що комбайн був 
старий і працював останній сезон перед спи
санням. За добрі показники і високоякісну 
роботу райком ЛКСМУ нагородив комсомоль
ця Віктора Драча Почесною грамотою та 
іменним годинником.

А ще через рік Віктор став членом 
партії. Комуністи артілі радо прийняли 
його в свою сім’ю. І в них були для 
цього підстави.

— Невтомний у праці, наполегливий у 
пізнанні нового і впровадженні його у 
виробництво, активний у громадській ро
боті, — так відгукується про нього го
лова колгоспу Леонід Павлович Кова
ленко.

СЬ

ціоналізатора. Нинішньої весни дощі 
сильно розмили грунт у полі. Було не
можливо сіяти. Звичайні кутові пристрої 
не допомагали. Віктор довго придивляв
ся до їх роботи. Увечері вдома щось 
креслив. А на ранок визріло рішення. 
Просте і раціональне. Запропонував у 
тих же пристроях приварити широку по
перечну рейку. Після цього площа дуже 
добре вирівнювалась і можна було вес
ти якісну сівбу. Про це дізнались у су
сідньому колгоспі. Приїхали, подивились 
і зробили в себе, як у Драча.

Віктор постійно передплачує журнал «Сіль
ський механізатор», «Для мене це — неоці
ненна скарбниця, — каже він. — Гадаю, що 
кожний механізатор повинен читати його і 
користуватися добрими порадами».

В користі них порад Віктор переконався па 
пласкому досвіді. Якось освоювали нову жат
ку на косовиці зернових. А вона залишала 
«стоини». Так механізатори налипають рядки 
нескошених стебел. Шо залишаються після 
жатки. «Коли їдеш Дорогою і Дивишся па 
них, соромно стає, — каже Віктор. —• Та й 
зерно втрачається».

До пізньої ночі гортав підшивки журналу і 
знайшов вихід зі становища. Наступного Діш 
до жатки приробили пристрій, як радилось у 
журналі, і все стало гаразд.

Таких випадків було багато. А ще ве
лику роботу Віктор Драч виконує як 
член правління, агітатор, член редколе
гії колгоспної газети «Хлібороб», депу
тат Володимирівської сільської Ради.

І все ж основне для нього — механі
заторська робота. Він дбає 
нальне використання машин, 
ня строку їх роботи. г

Отак, у праці, в щоденних 
небайдужості і невтомності прийшла до 
людини хліборобська зрілість.

Л. НАРОДОВИЙ.

про раціо- 
подовжен-

В одному з останніх номерів журналу «Форчун» опуб
ліковані погляди і думки американських’ студентів, ви
словлені в 200 інтерв’ю, які зібрала но всій країні одна 
з науково-дослідницьких організацій. Узагальнюючи ці 
інтерв’ю, заступник редактора журналу Г. Виржннські 
представив їх у вигляді так званої декларації, в котрій, 
не у всьому послідовно, але досить аргументовано, під
дасться критиці сучасне капіталістичне суспільство. Мн 
публікуємо зі скороченнями цю «декларацію».

мм ЛІНА найскладніша про- 
■■ блема полягає в тому, 
щоб знайти своє місце в су
спільстві. Все говорить ніби за 
те, що нам не слід турбува
тися про майбутнє: нас пере
конують, що дія освічені і та
лановиті... Але ми боїмося не 
того, що суспільство відкидає 
нас. а того, що мн не зможе
мо прийняти не суспільство. 
Ми звинувачуємо суспільство 
в перекрученому способі ду
мок, а саме в такому, що до
пускає несправедливість, без
душність, нещирість і нелюдя
ність. І ми звинувачуємо су
спільство, а також промисло
ву, державну та академічну 
структуру влади, яка ним 
управляє, в тому, то вона не 
має більш високої мети, ніж 
збереження статус-кво. систе
ми, яка далеко не відповідає 
Ідеалам Америки.

Куди б ми не звергали свої 
погляди, ми всюди зустрічає
мо ...парадокси. Будучи най- 
багатшою країною світу, Аме
рика дозволяє значній частині 
населення жити в злиднях. 
Нація, основана на переко
нанні, що всі люди створені

рівними, постійно відхиляє 
надання громадянських прав 
та економічних можливостей 
для своїх чорних громадян. 
Нація, народжена революцією, 
використовує зараз свою вели
чезну потужність для приду
шення народу, що повстав за 
вісім інспч миль від її бе
регів.

Ми бачимо суспільство, яке 
зрадило своїй традиції. Кон
ституція гарантує свободу 
слова і зборів, але всі інако
мислячі систематично, а ча
сом жорстоко, придушуються,

Мн хочемо такого суспіль
ства, в якому наше місце не 
визначається зарані народжен
ням та іншими обставинами. 
Ми хочемо такого суспільства, 
яке Допускає відвертість І 
невимушеність. Ми хочемо по
вернути контроль над нашим 
життям.

В нинішній структурі влади, 
найбільш могутнім інститутом 
виступає великий бізнес. На 
протязі багатьох років бізнес 
насаджував у суспільстві свої 
власні цінності й поступово 
підняв їх до рівня божествс- 
вих Істин...

Конкуренція перетворилася 
в соціальну хворобу. Вона 
викривила людські цінності.

Ми загромаджуємо наше 
життя дрібничками, які нам 
непотрібні, ми витрачаємо на
ші таланти і гроші на нові ви
ди зубної пасти, але за Де
сять останніх років ми побу
дували лише сім медичних 
шкіл, тоді пк нам потрібно в 
крайньому оазі ще сто.

Але. найбільше всього 
витрачаємо у воєнній г 
Військовий бюджет 
рік, без витрат на 
досягає 34 мільярди 
Це на два мільярди 
перевищує витрати федераль
ного Уряду на охорону здо
ров'я, працю і добробут, в 
тринадцять разів — витрати 
па освіту і в тридцять шість 
— витрати на житлове будів
ництво і .місцевий розвиток.

Влада великого бізнесу на
клала свій відбиток на інсти
тути. далекі від сфери його 
безпосередньої діяль пості. 
Університети контролюються 
опікунами або членами прав
ління і перетворились у фаб
рики, продукція яких — лю
дина, вихована етикою бізне
су, сформована, озброєна всім 
необхідним, щоб зайняти своє 
місце в корпоративній системі.

Виходячи з усього ЦЬОГО, 
дехто з нас вважає. Що вся 
ця суспільна система повинна 
бути замінена зовсім новою. 
Існуючі структури надзвичай
но прогнили, щоб їх можна 
було виправити.

Чого мн хочемо? Мн хочемо 
таке суспільство, яке допома
гає людям виражати самих 
себе, суспільство, в якому 
більшій частині населення не 
доводиться боротися за Існу
вання, в той час. як другій 
частині доводиться турбувати, 
ся лише про, тс, що робити зі 
СВОЇМИ1 ГЦІПІМИ,

З ми 
галузі, 

па цей 
В'єтнам, 
доларів, 
доларів

циОЙїліігг

Переклад
Л. СЕМЕНОВА.
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На вірність
■ мапарти

„Молодий комунар“
ДО 75-РІЧЧЯ від дня НАРОДЖЕННЯ О. П. ДОВЖЕНКА

З стор.

юнь присягає
(Закінчення. Початок 

на НІ crop.).

ють перший секретар 
Кримського обкому КП 
України М. К. Кириченко,, 
перший
ЛКСМУ О. С.
'чальник

секрет ар ЦК 
Капто, на

чальник республікансько
го штабу походу по міс
цях слави, двічі Герой 
Радянського Союзу О. Ф. 
Федоров, 
ЛКСМУ І. С. 7‘ 
перший секретар 
топольського 
партії

двічі Герой

секретар ЦК 
Москалюк, 
.» Севас- 
міськкому

В. І. Пашков, голо
ва виконкому міськради 
П. М. Стенковий, перший 
\С.0;Чй5Тар Кримського об
кому комсомолу І, П. 
Ступицький, представники 

! громадськості міста- 
героя.

• ...19 година. Фанфарис
ти і барабанщики подають 
сигнал «салют». До мік-

і рофона підходить О. С. 
; Капто. Від імені учасників
• зльоту, ЦК ЛКСМУ він 
висловлює глибоку вдяч-

і вість партійним організа
ціям міста і області, ко
мандуванню ,ї військовим 

/морякам Червонопрапор- 
' ного Чорноморсько г о 
; Флоту, всім севастополь
цям за гостинність. Зліт 
молодих слідопитів, про
довжує промовець, став 
новим етапом у широко
му патріотичному русі, 
'мета якого — глибоко 
вивчати і гідно продовжу
вати революційні, .бойові 
'і трудові традиції стар
ших поколінь.
"*Наші батьки, говорить 
наприкінці промовець, 
можуть бути твердо 
впевнені, що вони переда
ли естафету Жовтня в 
.надійні руки.
1 Мітинг 
відкритим. 
жавнИ гімни Радянського 
Союзу і Української РСР.

Вносять прапор ордена 
Леніна, ордена Жовтне
вої Революції, ордена 
Червоного Прапора ком
сомолу України, прапори 
орденоносних обласних, 

.міських і районних комсо
мольських організацій і 
встановлюються біля під
ніжжя пам'ятника В. І. 
Леніну.

’ Наче живий, до присут
ніх звертається великий 
вождь. Його голос, кож
не слово рідного Леніна, 
ідо линуть з репродукто
рів, затамувавши подих 
слухають внуки Ілліча. До 
■пам’ятника покладаються 
(корзини квітів.-7Г. • - -*Слово 
тому секретарю 
кого обкому КП 
'М. К. Иириченку.

Стали доброю 
єю, говорить ВІН, ХВИЛЮ
ЮЧІ зустрічі на священній 

•севастопольській землі.
У всіх нас ще свіжі в па- 
'м'яті спогади про святку
вання

‘ лення ___т . ..
фашистських загарбників, 
Іі глибоко символічно, що 
рлідом за ветеранами вій
ни на цю обпалену боя
ми землю прийшли ви, 
Спадкоємці їх слави. Сим
волічно і те, що ви зі

бралися на цій площі, бі
ля пам’ятника В. І. Лені
ну. Промовець говорить 
про велич подвигу, здій
сненого на кримській зем
лі,—

Тут, продовжує він, па
лала земля і плавився ?ле- 
тал, кришився граніт і за

кипало море від бомб. 
Але міцніші від сталі і 
вогню, сильніші в і д

оголошується
Звучать дер-

надається пер- 
Кримсь- 
України

традиці-

25-річчя визво- 
містфіІеЬоя від

смерті були люди — по
лум’яні патріоти соціаліс
тичної Батьківщини.

З кожним роком від
криваються все нові й но
ві сторінки історії свя
щенної війни, називаються 
нові імена героїв. І в цій 
благородній справі вели
чезна заслуга тих, хто з 
гарячим серцем вийшов 
на колишні фронтові до
роги, партизанські стеж
ки, на бойові курси 
раблів. Вийшов, твердо 
м’ятаючи девіз нашої 
вісті, нашого обов’язку 
ред полеглими в бою: 
хто не забутий і ніщо 
забутеї

Коли : 
постріли 
улюблений 
військових 
нід Соболєв писав, 
від Севастополя лишилися 
тільки скелі, море і сон
це, й безсмертна слава, 
яка відродить ці купи ка
міння. Батьківщина справ

ді відбудувала Севасто
поль — колиску мужності, 
вірності і слави — в усій 
його величній красі. Роз
цвіла вся кримська земля, 
розцвіли її міста і села.

Наприкінці М. К. Кири- 
ченко побажав учасникам 
зльоту великих успіхів у 
роботі і навчанні, в їх 
благородному патріотич
ному русі.

Від імені комсомольців 
і молоді міста Ульяновсь
ка — батьківщини Іллі
ча — палкий привіт учас
никам зльоту, всім юна
кам і дівчатам України 
передав Леонід Милев- 
ський. Життя і діяльність 
дорогого вождя, сказав 
він, — яскравий приклад 
для молоді. Тому вихован
ня ленінців, переконаних 
будівників комунізму — 
основний напрям у робо
ті комсомолу області.

Один з почесних обов’
язків ульяновських ком

сомольців, 
промовець, 
тому, 
МІСТО 
віше і 
місто 
ження 
ріального центру оголо
шено Всесоюзною удар
ною комсомольською бу
довою. У будівництві 
цього грандіозного па
м’ятника вождю бере 
участь молодь усіх союз
них республік. По-бойо
вому, з комсомольським, 
вогником, і запалом пра
цюють тут також і моло
ді будівельники, які при
їхали за комсомольськими 
путівками з Харкова, Пол

тави, Сум, Дніпропет
ровська та багатьох інших

1 міст і областей України. 
Л. Милевський передає

■ українській молоді велике 
; комсомольське спасибі за 

це.
До мікрофона підхо

дить керівник бригади 
слюсарів - складальник і в 
Одеського судноремонт
ного заводу, Герой Со
ціалістичної Праці В. І. 
Колпаков. Він зачитує 
клятву учасників зльоту 
на вірність партії і народу, 
її слбва підхоплює тися- 

хор присутніх, 
оголошуєть с я 

Над площею 
партійний гімн

КО' 
па- 
со- 
пе-
ні- 
не

змовкли останні 
на Херсонесі, 

і письменник 
моряків Лео- 

що

продовжує 
полягає в 
перетворити 
в найкраси-

щоб
Ілліча 
найвпорядкованіше 
Поволжя. Споруд- 
Ленінського мемо-

Тї слбва 
чоголосий

Мітинг 
закритим, 
звучить 
«Інтернаціонал».

У промінні потужних 
прожекторів встає на 
весь зріст постать доро
гого Ілліча.

До 
щах, 
ках і 
міста 
гуляння молоді.

пізньої ночі на пло- 
проспектах, у пар- 
скверах святкового 

проходили масові

ДОВЖЕНКО
ВІКОВИЙ

«Невтомністю думки, всебічним обдаро
ванням своєї натури Довженко нагадує 
мені людей епохи Відродження», — го
ворить про нього Олесь Гончар; «Укра
їнським да ВінчІ» називає його Андрій 
Малишко; «Гомером XX століття» іменує 
його афіпська газета «Авгі»... Достойни
ми паралелями для нього виявляються 
найкращі митці найбільших мистецьких 
епох. І ие тому, що до числа таких епох 
він підніс І свою, соціалістичну епоху, 
піддавши їй усі можливості свого худож
нього мислення,

Сам Довженко — ціла епоха в радян
ській культурі. Дар художнього пізнання 
світу був розвинений у нього в усіх тон-

кощах. Окрім чуття 
слова, звуку, він во
лодів величезної го
строти соціальним 
чуттям, відчуттям 
Людини.

Він поєднував у со
бі прямоту селянина 
І такт дипломата, 
мудрість філософа і 
жвавість артиста, 
спостережливість ху
дожника й ерудова
ність енциклопедиста, 
зрілість майстра і за
цікавленість дитини. 
«Особисте життя моє 
має смисл постіль
ки, поскількн воно 
спрямоване на слу
жіння народу», — 
говорив Олександр 
Петрович. І син хлі
бороба. який, прагну
чи вчитися, змушений 
був зупинити свій 
вибір «у погоні за 
стипендією, тобто за 
можливістю вчитися» 
у Глухівському учи
тельському Інституті, 
що «виховував доб- 
ронравннх, політично 
наївних учителів», 
скоро потрапляє на 
дипломатичну роботу 
в посольстві Радян
ської України у Вар
шаві та в консуль
стві УРСР у Німеч
чині, потім береться 
за пензель художни
ка, а далі і до кінця 
життя — кінематогра. 
фія, «паймасовіше, 
иайдемократич піше 
мистецтво». У кіне
матографії він цро- 

йшов шлях від артиста до режисера й 
сценариста, в кіно він вигострив зір
партійного митця, партійного пись
менника.

«Майстер свого обличчя. Майстер сво
го жанру. Майстер своєї індивідуальнос
ті. І разом з тим майстер наш. Свій, 
загальний. Людина, що створила нове п 
галузі кіно» — так писав про Довженка 
С. Ейзенштейн.

У золотому фонді світової фільмотеки 
стоять багато його фільмів — «Арсенал» 
(1928). «Земля» (1930). «ІЦорс» (1939), 
«Мічурін» (1948).

Маловідомого як письменника До вій
ни. у воєнні роки Його вже знають

як автора оповідань, нарисів, публіцис
тичних статей.

Є у М. Т. Рильського поезія тих гріз
них часів, яка характеризує Довженка <’ 
як полум’яного патріота, і як пристрас
ного публіциста. І як художника, чиє 
слово доходить ДО глибин людського 
єства. Ось рядки з «Олександрові Дов
женку дружнього посланій»:

...Стривоженим, без краю щирим 
словом

Казали Ви, що маєм принести 
Ми заповідь людської доброти 
Туди, де ворог намагавсь розлити 
Людиноненависницькі завіти, 
Що пильний погляд і тверда рука 
Ітимуть в парі у більшовика 
З проникливістю, з розумінням ліній 
Усіх складних, якими йти людині 
Доводилось в кромішній темноті. 
Що над усе ми маємо в житті 
Гарячу кров І творчість шанувати. 
Тепер, коли святу грозу гармати 
Несуть на захід І земля стріча 
Достойну смерть убивці й руйнача, — 
Ви, що вливали «Ніччю перед боєм» 
Ослаблим — міць, стократну міць 

героям, 
Прийміть од мене прості ці слова. 
Вона жива, Довженку. І жива 
Зостанеться, допоки сонця-світу. 
Вкраїна наша!»

Своєю творчістю Довженко не вичерпав 
себе як митця і як мислителя. Ще й за
раз на екранах з’являються фільми, зня
ті за його творами. А про «уроки Дов
женка» йдеться не тільки в статті Л. Но- 
виченка, яка так і називається — «Есте
тичні уроки Довженка». Ще раніше заго
ворили про його естетику. «Ми не схиль
ні канонізувати стиль Довженка, — гово
рив О. Гончар на 111 з’їзді письменників 
СРСР, — всі його художні прийоми, але 
для нас творчість Довженка, Його лебе
дина пісня «Поема про море», як і інші 
шедеври, є чудовим прикладом того, як 
треба створювати велике мистецтво, як 
треба розробляти тему сучасності і як 
по-справжньому вивчати життя».

Про героїв Довженка А. Малишко го
ворив: «Мислителі, звичайні хлібороби». 
Ось вона, справді довженківська пара
лель; такий високогуманпнй погляд на 
звичайного трударя, народжений нашою 
дійсністю, викристалїзований у творчості 
О. П. Довженка (1894—1956), живе і ши
риться в наші дні. Тому-то й можемо в 
день 75-річчя великого народного митця 
сказати словами поета:

...Сьогодні дух його живий.
То йде Сашко з споїм привітом, 
То йде Петрович гожим літом. 
То йде Довженко віковий!

М. КОДАК.
м. Кіровоград.

_© КОМСОМОЛ — СІЛЬСЬКІЙ

„КОМУ 
ТАКІ ШЕФИ 
ПОТРІБНІ?«

Про шефство комсомолу над 
сільською школою йшла мова 
на VI пленумі ЦК ВЛКСМ. Во
ва була викликана тим, що сіль
ська школа в нас ще багато в 
чому відстає. І в технічній твор
чості учнів, у спорті, художній 
самодіяльності і часто — в знан
нях. А причину шукати далеко 
не треба. Взяти хоч би перше — 
технічну творчість. Не секрет, що 
в багатьох школах для цього 
вид}’ учнівської самодіяльності і 
розвитку немає елементарного — 
матеріалів. А від них залежить 
багато: робота гуртків і уроків 
праці, обладнання лабораторій і 
кабінетів, навіть оформлення са
мої школи.

То ж уже так і ведеться, якщо 
якась школа відрізняється чимось від 
інших, вам не без гордості тут ска
жуть: «Це заслуга • наших шефів». 
Таких прикладів можна навести не. 
мало. Не Новгоподківська восьмиріч
на школа № 5. Кіровоградська серед
ня школа № 3-1. НІкольська і Пав- 
лівська середні школи Світловод- 
Ського району І багато інших,

Подорожнеиська середня шко
ла взагалі па хорошому рахунку
1 в райкомі комсомолу, і в рай
вно. Тільки не по шефських 
зв’язках. Подорожнеиська се
редня школа робить все від неї 
залежне. Влітку майже всі учні 
допомагали колгоспові у зби
ранні врожаю. Шкільна агіт- 
культбригада дала багато кон
цертів для трудівників ферм і 
полів.

Що ж до артілі (шефів), то 
тут можна зустрітись з рідкіс
ними по своїй «оригінальності» 
фактами. Взяти найпростіше — 
харчування. В більшості сіль
ських шкіл воно обходиться уч
неві по 20—25 копійок в день, а 
то н зовсім безкоштовно. В По- 
дорожненській же школі 'лише 

/ обід коштує 40—50 коп. Та як 
же ВІН буде дешевший! коли кол
госп відпускає м’ясо по піні
2 карбованці 20 коп. за кілограм. 
В кращому випадку — по 1 кар
бованцю 80 коп. А молоко ще до
рожче —по 28 коп. за літр.

— В нашій школі 277 учнів, — 
говорить директор школи Дмит
ро Федосійович Пирожепко. — з 
них 200 — діти колгоспників. Чи 
не варто замислитись хоча б над

ШКОЛІ

тим, що подібне не «агітує» ви- | 
пускпиків школи залишатись в І 
колгоспі. І

Справді. Колгоспна сім’я майже І 
зовсім не поповнилась молодою змі- І 
ною з числа випускників. Може в І 
школі занедбана профорієнтація? І 
Цього не скажеш. Бо перед учнями І 
часто виступають досвідчені доярки ■ 
і механізатори. А Ніна Шульжен- І 
ко — агроном-плановик колгоспу І І 
Ліда Вакуленко — агроном-насіипик, В 
депутат обласної Ради — працюють В 
в школі загоновими вожатими. І їх В 
коло обов’язків далеко не обмежує- В 
ться проведенням гри чи екскурсії. В 
Часто молоді спеціалісти розповіла- В 
ють про свою спеціальність, роботу. В

— А голова виступав коли-небудь ■ 
перед учнями, запрошував їх на В 
робот"? — запитуємо.

— Я такого не пам’ятаю. — гово- В 
рить <Дмитро Федосійович.

Ніяких претензій не пред'явиш І 
секретарю комсомольської орга- І 
нізації колгоспу Володимиру І 
Криську. Як не зайнятий він на І 
жнивах, а знайде хвилинку за- І 
бігти в школу. Бо він, крім всьо- І 
то, інструктор по спорту. І в то- І 
му, що восьмикласник Іван І 
Люлька і десятикласник Василь І 
Козловський увійшли у збірну І 
районну команду по класичній І 
боротьбі заслуга, безумовно, І 
Криська.

Але ж школі потрібна і суто І 
матеріальна допомога. Хто її по- І 
дасть, як не колгосп?

Цього літа ремонтували шко
лу. Але знову ж таки своїми си
лами. Колгосп спромігся дати 
20 кілограм білил для спортзалу. 
Т то лише тому, що колгоспні 
спортсмени користуються його 
приміщенням. А те. що в цьому 
залі немає твердої стелі, не ви- | 
стачає багатьох снарядів, не 
встановлена котельна, — не ці
кавить не тільки колгоспних ше
фів, а й шефів з будівельного 
управління № 1 м. Світловод- 
ська.

— Ми лише недавно взнали, що 
шефствуємо над Подорожнеиською 

середньою школою. — щиросердно 
зізнається секретар комітету комсо
молу БУ № 1 Тамара Хоменко. — 
Поїдемо, обов’язково поїдемо І допо
можемо. чим зможемо. — оптиміс
тично эаявляе вона.

Але поки приїдуть шефи Із Світло- 
водська, учні Із сіл Іллічівки. Нагір
ного. Кремінного та Бабичівки. які 
навчаються V Подорожньому, щодня 
доЛають по 6—7 кілометрів в один 
кінець. Бо той же колгосп їм Ча
паева не спромігся навіть організува
ти підвіз учнів.

— То не «наші», — заявив сек
ретар парторганізапії колгоспу 
Анатолій Григорович Котлярев
ський. — А на нагірнянців і ба- 
бичівців пам'не було заявки...

Г. ПРОКОПЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Світловодський райок.

Квіти.. Вони вогніють на білосніжній 
скатертині. Скільки їх? Десятки, сотні 
красенів, вишитих умілими руками Горіш
ин Харптонівнн Слюсаренко.

Не один десяток літ вишивальниця гап
тує розмаїтими кольорами рушники, на
кидки тощо.

Нещодавно вона подарувала своїм юним 
друзям з місцевої школи портрет В. !. Ле
ніна. вишитий на честь 100-річчя великого 
вождя.

В свою чергу учні подарували Г. X. Слк>- 
еаренко збірник оповідань про Ілліча.

А. ШЕВЧЕНКО
с. Велика Виска 
Маловисківського району.

Фото автора.

НОВІШІЇ
ГОДИНА КОТЛЯРЕВСЬКОГО

Позавчора в Кіровоградському книжко
вому магазині № 2 відбувся вечір вшану
вання І. П. Котляревського. До цього свя
та працівники магазину обладнали куточок 
письменника.

Про життєвий I творчий шлях письменни
ка розповіла працівник бібколектору Ва
лентина Нестеренко. Голова обласного лі
тературного об’єднання В. О. Погрібний та 
член СПУ О Д Моторний у своїх висту
пах наголосили на величезне , значення 
творчості фундатора попої української лі
тератури.

Поезії, присвячені І. П. Котляревському, 
прочитали місцеві молоді поети В. Базилев- 
ський, В Гончаренко та Г. Шевченко.

БОБРННЧАНМ ДЯКУЮТЬ
З Бобринецького району повернувся агіт

поїзд Кіровоградського міськкому КП Ук
раїни. Кіровограді побували в п’яти кол
госпах, де прочитали 20 яекпій І поставили 
10 концертів.

Про результат найкраще говорить книга 
відгуків агітпоїзду, в якій залишили теплі 
записи мешканці колгоспів імені Кірова, 
імені Чапаева. «України» та інших.

Ця поїздка була приурочена ІОО-рІччю з 
дня народження В. І. Леніна.
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Повість

^Продовження. Початок в газетах за 23. 26, 
ЗО серпня та за 2, 4, 6, 9 вересня).

Вони довго гомоніли стиха, притиснувшись 
плечем До плеча, говорили як рівні, більшо
вик Іван Коломіець, чорноморський матрос, і 
Степан Магула, хлопчина з села Овсяного, — 
ці двоє, що внтяглн «хрести» і яким сьогодні 
перед заходом сонця судилося вмерти. Говори
ли, не приховуючи дрібниць, не кривлячи ду
шею. Степан признався, як зібралися з Анто
ном гайнуть додому. Коломіець не здивувався, 
«Ти гадаєш — ви перші? Запитай Ботнаря, 
скільки йому довелося ним займатися, мізкп 
оправляти. На якийсь там очкур розжилася 
людина в цій веремії і гребе пошвидше до ха
ти, хоче зразу ж хазяйством обзавестися, а 
революція хай собі як хоче! Ні-І, браток, би
тися треба до кінця, тому що як тільки ти 

дременеш, кинеш фронт—папи повернуться і 
підвісять тебе, як собаку, на першому ж суч
ку. Ти про Леніна чув? Єх, шкода, братику, 
що зустрілися ми з тобою на такому тонко
му краю життя!».

За три доби в підвалі потягнуло міцним не
свіжим запахом брудного одягу, збитих докупи 
тілДнями тут клубкував шум — говорили 
про' різне: про весну, про те, що червоні ось- 
ось повинні захопити село, згадували домашній 
затишок. Коли ж дві вузенькі смужечки світ, 
ла, що падали з дверних щілин на кам’яний 
виступ стіни, — одна широка, інша, мов ни
точка, — зміщувалися в бік виходу і почина
ли гаснути, розмови у підвалі затихали. Жда
ли виклику, прислухалися до кроків вартових.

Так було і цього разу. Смужечки все ближ
че й ближче підповзали до дверей. Потім та, 
Що тонша, погасла зовсім...

— Може ваші встигнуть, так ти, на випадок 
чого, передай жінці, як воно тут було, — на
казував .Матвій фронтовику в зім’ятій шине
лі, — Конячину хай не продає, ниві часи он 
які, а харчувати...

Матвій немов захлинувся, скривився, зім’яв 
обличчя п’ятірнею. Про дітей у підвалі не 
говорили,

— Степане, а йдп-но сюди! — покликай Бот
нар, що сидів у роздумах на своєму старому 
місці — останній приступці кам’яних сходів. 
Щілини в дверях ще світилися, але єдина сму
жечка на стіні вже почала згасати.

Степан переступив через чиїсь ноги. Підій
шов.

— Сідай.
Ботнар деякий час дивився на нього, вивчав. 
— Боїшся?
— Ні-І.., — відповів Степан і, важко зітхнув, 

ши, зізнався: — Трішки.
— Ну, молодець. — похвалив Ботнар, і в йо

го очах спалахнув якийсь добрий вогник. — 
Ти тут серед нас наймолодший, а тримаєшся 
браво. Деякі зовсім розклеїлися, а тн — мо
лодець.

«Розклеїлися» — це Ботнар мав на увазі на
півбожевільного зі страху немолодого вже пар
тизана, котрий, незважаючи на посмішки то
варишів, на другий день ув’язнення почав мо
литися і стогнати: «Ой, матінко, та що ж Це

воно буде?». На нього гримали, обіцяли при
кінчити. Він затихав, але ночами тихо скавчав 
і молився в кутку.

— А на мене не сердишся?
Степан підвів голову.
— Ну, — пояснив Ботнар, — ти зібрапсп ті

кати, коли повели копати. Правда?
Степан кивнув. Він уже думав про цс не раз, 

згадував насуплені брови і німий наказ: «Не 
смій!» Думав і не знав, чи вірно вчинив, від
мовившись утікати, інколи здавалося, що зра- 

' ‘ ’ закрадалася
Втік!..» — 

головою об

зу б забили, на місці, 
думка: *Л раптом? Втік 
і тоді хотілося кричати, 
стіну.

— Якби не чоботи... —

а іноді 
би, га?

битися

поясни»______ ____ _____________  Степан.
— Ну, — сказав Ботнар, — нипьки як пове. 

дуть, так роздягнуть і роззують. Всі умови. 
Якщо втікати, то кращого й не бажати..

Степан мовчав. Для чого він так? Кому вті
кати. а кому й ні.

— Вирішив я обмінятися з тобою жеребка
ми, — сказав Ботнар таким буденним тоном, 
немов пропонував обміняти тютюн на цукор,— 
Не з жалю, Степане, а... просто мені з моїми 
ногами далеко не забіжиш. А ти зможеш. Ти 
молодий, І тобі ще жити та жити. З ндпарнн- 
ком твоїм я вже домовився. А ти... не запе
речуєш?

Навкруги — пустка, і немов дзвони дзвенять, 
І крізь цей дзвін долітає далеке: «Не запере
чуєш?» Степан чув, як десь біля вух важкими 
поштовхами пульсувала кров.. Він розгублено 
перевів погляд на товаришів, намагаючись 
зрозуміти, що трапилося І чи не жартують над 
ним, Матвій дивився щиро, Василь і Северян 
посміхалися, Санька підморгнув.

— Я... — Степан важко ковтнув, застрялий 
в горлі, жмут повітря.

— Ну ось і домовилися, — підхопив Ботнар, 
— Так буде по-справедлнвості: мені вже 
шостий десяток пішов, а тобі, вважай, і. ві
сімнадцяти немає?

В душі Степана ше щось протирічило і ро
зум відмовлявся зважувати таке несподіване’ 
повідомлення, але »»є всього його захопила 
буйна радість, і. підкоряючись їй, отуманений 
Степан став поспішно нишпорити п сііладках 
свитки, поліз під підкладку. Якийсь голос шеп
тав йому, що цього робити не треба, але втри
матися Степан вже не міг.

— Ось. Візміть!
— Що це? — здивувався Ботнар.
— Цигарниця... Золота! Я П заховав, коли 

робили обшук. Беріть!
Ботнар повертів цигарницю, що тускло під

свічувала в мороці шліфованими боками....
Цигарниця пішла но руках. Партизани ожи

ли: розглядали пробу, відкривали кришку, 
клацали, Санька понюхав, намагаючись улови
ти запах дорогих цигарок.

— Шикарна штучка!
— Добрячу пару коней можна купити!
— Важка... З чистого золота.
— Збаламутився хлопець на радощах: зду

мав відкупитися... " ‘
Тільки тут Степан спохватнвея, що дав маху.
— Ну, спасибі, — сказав Ботнар, коли Ци

гарниця нарешті повернулася до нього. Сказав 

серйозно, без посмішки. Але ж який тн ще ду
рень. Зеле-с-ннй... За подарунок дикую, тіль
ки — сам розумієш — він мені ні до чого.

Гак, Степан тепер розумів. Розумів ще й тс, 
яка він маленька людина. Занімілий від соро
му і відчаю, з сльозами на очах, він тримав у 
руках прокляту цигарницю і не знав, як бути.

— Умова наша залишається, — сказав Бот
нар, а — штучку оцю ти заховай. Живий бу. 
деш — збагнеш,

— Тн, хлопче, онучу розірви та підв'яжи під 
сорочкою па поясннці, — порадив Матвій, кін
чаючи чергового кошика. Він полюбувався ви
твором своїх рук і поставив у пішу в стіні, 
де вже зібралося з десяток подібних виробів,

— Вірно! — сказав Василь Поетика. — Не 
віддавати ж кадетам!

Він присів і в одну мить стягнув чобіт з но
ги Семена. Майже нову онучу — р-раз!..

— йдуть! — сказав хтось. 
Слово впало, мов камінь. 
У підпалі завмерли.

РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ
За спиною чітко пролунай тупіт 

Потім клацнув ключ у замку, за
скреготав засув, і двері прочинили
ся. Зі сходів потягло свіжим стру
менем. На порозі з’явився капітан, 
худий і кістлявий, мов рудий кінь. 
З-за обшлага рукава витягнув вчет
веро папір.

У підвалі — могильна тиша. Чу
ти, як шелестить папір, кінці якого 
загинаються від запнхрень вітруч

— Коломіець Іван!
— Ну, я, — відізвався матрос.
— Виходь. Ямка Матвій.
— Тут...
— Кум, передай, значить, вдома...
— Прощайте, товариші!
— Поцілуємося, чи Що? Може, 

на тому світі й не побачимося...
— ...Виходь! Попов Олександр!

— Поетика Василь!
Підвал заворушився: прощалися, наказували. 
Останнім нагору піднявся Ботнар. Капітан 

зачинив за ним двері і повісив замок.
— Роздягайтеся.
Цього ждали. Повторювати наказ капітанові 

не довелося.
На подвір’ї було пусто. Коні, що стояли 

пранці па припоні, зникли. Лише вартовий, як 
і раніше, стовбичив біля ганку і з цікавістю 
розглядав полонених. У купу летіли свитки, 
старі чумаркн, порвані шинелі, штани, сорочки, 
обмотки... Матрос струснув свій поношений 
бушлат, для порядку змахнув долонею під
вальний порох.

— Чорноморський бушлат! — повідомив го
лосом торгівця, показуючи товар. — Всього 
три латки! Міняю на одну затяжку! Хто 
дасть більше?

Конвоїри мовчали.
— Ех, свідомість у вас! — далі прокотився 

кучерявий матюк, і бушлат, розпустивши чорні 
крила, полетів до загальної купи.

Матвій Ямка не жбурнув одежину, як інші, 
а складав по-хазяйськн, немов роздягався в 
прибаннику: спочатку зняв чоботи, але ие став 
за звичкою дивитися, наскільки зносилися під
метки, а.лише поставно поруч, засунувши 
онучі в халяви; потім скинув чумарку з фар
бованого домашнього сукна, згорнув і поклав 
біля чобіт.

Обернувся до конвоїрів; «Може, виста
чить?»

— Давай, ворушися! — гаркнув солдат.
Матвій тремтячими руками почав розстібати 

сорочку і ніяк не міг натупати гудзики: воші 
стрибали під пальцями.,.

Роздягнені, босі, партизани не могли пізнати 
один одного. їжачилися, соромливо прикривали 
проріхн.

Коли почали в’язати, в підвалі зіспіиали; 
Вставайте гнані І голодні, 
Пролетарі усіх країн!..

До одного голосу, хрипкого від збудження і 
голоду, в ту ж мить приєдналися, інші. Птах 
великий, зранений, у тринозі забився в Стена- 
нових грудях.

Конвой поспішав.
Нарешті, вишикували.
— Спасибі, братці! — крикнув, матрос, «н 

тільки процесія рушила. — Прощайте!
■ 3 середини в двері люто молотили кулаками.

Сонце сідало в багряну каламуть, що розли
лася над долиною, обіцяючи тим, хто залиши
ться в живих, неспокійний вітряний день. І 
завтра осики будуть погойдуватися і скрипіти 
голим віттям, з тріском ламаючи сушняк, і 
озимина хвилюватиметься, і сухий бур’ян буде 
шуміти і тнутися на межі, струшуючи насіння 

куряву.., — все це повторить^»в давнішню 
для тих, хто залишиться в живих.

Над балкою високо в небі перекидалися 
мініатюрні пташки, і на крутих віражах ві
тер свистів у тугому пташиному оперенні 
наступала пора подружніх ігор.

...Руки були зв’язані більше для порядку, і 
полоненим не важко було вивільнити їх. Тав 
що коли підходили до яру, Степан і Василь 
лише підтримували мотузяні пута. Хотілосі} 
подивитись, як 8 інших, але Ботнар суворо на
казував йти й не олиратиси, ждати умовного 
сигналу.

Перекидалися в небі птахи.
У котючому кільці з блискучих багнетів 

йдуть партизани. Турбот — ніяких. Думок •*. 
ніяких. Одне тривожить: чи пощастить?

Підйом по косогору.
«Вб’ють чи не вб’ють? Куди втікати?»
Шелестить трава під солдатськими чобітьми. 

Босі ноги полонених ступають нечутно. Сонце 
опускається до лісу, пірнає в кривавий туман, 
обіцяючи вітер. Кому? І хто побачить зорю?

«Вб’ють чи не вб’ють?..»
Кроки. Скільки ЇХ? Можливо, останні в 

твоєму житті? Невже ось так просто?,.
«Вб’ють чи.,,»
Четвірка передніх солдатів, як по умові, 

розійшлася в боки. Вінець з багнетів розімкнув- 
ся. Ось вона, яма... Жовтавий горб. І лопати 
для тих, хто прийде завтра.

Ще кроки. Скільки ше буде? Все тіло — 
немов пружина. Серце б’ється в грудях гучно 
і часто. Ось-ось вискочить або ж лопне, і ко
мариний дзвін у вухах.

Ще три кроки.., Невже Ботнар забув.

(Закінчення буде).

ГІілС

БАЧИВ РИСИ ПРИЙДЕШНЬОГО
Одного холодного ранку 1768 рику поштова 

трійка минула останню московську міську 
заставу з вусатим жандармом, смугастим 
шлагбаумом та шинком під хижіш двоголо
вим орлом і понеслася на північ. Єдиним 
пасажиром був добре одягнений молодий 
чоловік тридцяти трьох років. В подорожній 
значилося — «вольний малоросіянин» Дмит
ро Григорія сни Левицький, Вже більше де
сяти років тому покинув наш мандрівник 
рідну оселю в містечку Маячках на Полтав
щині, засновану ще прапрадідом його Васи
лем Носом, що перебрався сюди з-за Дніп
ра. рятуючись від польської шляхти. І синії, 
і онуки його міцно пустили тут коріння, 
обзавелися жінками, дітьми і свяшеннкували 
в міс іевій Михайлівській церкві...

Грицько Левицький, правнук Василя Носа 
та батько Дмитра Левпцького, мав неспокій
ну вдачу. Ще замолоду він багато мандрував 
за кордоном, бував у Німеччині, де захо
пився мистецтвом гравіювання і став неаби
яким майстром. Отож і доводилося Григо
рієві міняти часто попівський хрест на рі
зець штихаря, і тоді на багато тижнів від
лучався до Києва, а там майстерно викону
вав гравюри для прекрасних видань Києво- 
Печерської друкарні.

Саме батько залучив до мистецтва і його, 
Дмитра. Та іі важко не розуміти, не люби
ти прекрасного на Україні, де, здається, не 
лише села, люди та пісні, а її сама природа 
дихає красою. На талановитого юнака від
разу яг звернули увагу петербурзькі худож
ники. коли Дмитро допомагав батькові роз
мальовувати баню нової Андріївської церк
ви, щойно спорудженої в Києві за проектом 
знаменитого Бартоломео Растреллі. Дмитро 
прийняв пропозицію столичного портретиста 
Антропова, пішов в учні до нього. І в гарячі 
літні дні 1762 року опинився в Москві. Чека
ли на приїзд та коронацію нової Імператри
ці — Катерини II, 1 для урочистої зустрічі 
поспіхом споруджували тріумфальні арки з 
«преізрядними і прплічннмн к тому тор
жеству украшеніямн І емблемами». Чималий 
кавал роботи чекав на бригаду майстрів, у 
складі якої приїхав Дмитро Левицький: ко
лосальні портрети «її імператорської велич
ності» на повен 8рІст. благоліпні ікони, па
тетичні алегорії, розкішні декоративні орпа- 
менти.,.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР* -> оргав Кировоградского 

обкома ЛЦСЛ1У г, Кировоград.

м, Кіровоград, аул. Луначарського, З® 
Телефони: відповідального секретаря —• 2-45-35, 

відділу військово-патріотичного виховання І спор» 
ту — 2'45*39, решти відділів — 2*45-36.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова обласного управління 
по пресі я. Кіровоград, вул, ГлІнкп. 2.

Минули роки навчання. Дмитро Левицький 
вже протягом чотирьох років працює як са
мостійний художник, виконав у Москві ще 
одне государеве замовлення — ікони для 
двох церков. Грошей за роботу, правда, до
велося чекати біля півроку, та це не засму
чує нині молодого митця — неприємності по- 
заду, трійка летить, обганяючи вітер - до 
вимріяного, таємничого, блискучого, але чу
жого й холодного Петербурга...

Іконопис мало задовольняв Дмитра. Серед 
спогадів дитинства яскраво- вкарбувалися в 
пам’яті перші відвідини Успенського собору. 
Києво-Печерської Лаври. Поруч з умовни
ми, хоча й безперечно, прекрасними зобра
женнями угодників, святих, ангелів, —' віїг 
побачив живі, розумні й мужні обличчя кня
зів, гетьманів, вчених... Портрети Петра Мо
гили, Богдана Хмельницького. Конашевича, 
Сагайдачного, Павла Полуботка, Петра І. 
Івана Мазепи траплялися йому і по інших 
церквах, і в будинках багатьох киян. Та й в 
рідних Маячках святі па іконах, мальовані, 
простими селянами, до облуди пагадували 
живих людей; сивий Микола - угодник був 
схожий на старенького сусіду — дядька Іва- 
на, великомучениця Варвара нагадувала Ло
му сільських молодиць, від яких завжди 
пахло молоком та теплою землею, а в об
личчях архангела Мііхаїла □ вогненним ме
чем та Юрія, що сидячи на білому коні, ко
лов списом страшного змія, Дмитро завжди 
бачив риси тих парубків, що збиралися не
подалік їхньої хати па свої гулі... Він відчу
вав сили й бажання втілити багатобарвність 
світу, хотів оживити па полотні образи ото
чуючих людей — отже, не вагався, обравши 
саме портретний живопис серед усіх жан
рів. що були тоді репрезентовані в ‘ 
мистецтв.

Минало його друге Петербурзьке 
черговому академічному вернісажі 
увагу публіки привернули шість 
роботи невідомого нікому українця. Ім’я 
Дмитра Левицького було на вустах в усіх. 
Успіх був повним, зваживши, що поруч з 
його картинами експонувалися роботи услав
лених Ботома, Гроота, Де ляі Барда. Бель- 
ського, Козлова і славетного, земляка Дніп
рового — самого «російського Рафаеля» Ан
тона Лосеика.

Академії

літо. На 
головну 

портретів

Шедевром виставки був. безперечно, порт
рет Кокорінова. Відомий архітектор і довго
літній директор Академії мистецтв, зображе
ний при шпазі, в парадному вбранні, прави
цею вказував на креслення будівлі Академії, 
автором яких він був. Шляхетна стриманість 
колориту, пожвавлена сяйвом позументів та . 
відблиском білого каптана — все свідчило, 
іцо молодий художник сягнув вже вершин 
сучасного портретного малярства. За цю ро
боту Левицький одержав звання академіка і 
йому була надана посада керівника порт
ретного класу.

Фортуна, здавалося, назавжди розкрила 
обійми майстрові. Замовлення сипалися як 
з рогу достатку. Людям XVIII віку імпону
вало його м’яке, соковите малярство, вміння 
створити образи імпозантні, величні, але й 
позначені глибоким проникненням у психо
логію моделі. Серед портретованих бачимо і 
багатого дивака Демидова, що захоплював
ся садівництвом, і славетного французького 
Делі Дідро. котрий приїздив до Петербурга 
для бесід з Катериною, яка гралася в той 
час у освічену й ліберальну государиню, 
покровительку наук та мистецтва, «матінку- 
царицю» благоденствуючих народів Росії.

Саме тоді, у зеніті слави, створив Дмитро 
Левицький на замовлення імператриці цикл 
портретів випускниць Смольного інституту 
шляхетних панянок — майбутніх придворних 
дам. Краса й молодече завзяття юності, рай
дужна симфонія барвистих тканин — блис
кучого атласу, важкого оксамиту, пухнасто
го хутоа, виблискуючої парчі, мерехтіння 
коштовностей — ось зміст шедеврів, що при
крашають нині зали Ленінградського росій
ського музею. Найіменитіше папство запо
бігливо просило художника прийнятії черго
ве замовлення...

Полотно, до якого майстер звертався все 
частіше, давно вже стояло в його майстерні. 
Це був також портрет, але яким несхожим 
він був на створене досі! Перш за все повна 
відмова від ретельного виписування одягу. 
Тут митцеві хотілося зосередити погляд гля
дача на обличчі. І аби ніщо вже його віддача ип обличчі, І аби ніщо 
цього прекрасного обличчя 
не відвертало. Виділені ли
ше жовтувато-зелені від
вороти. Сама брунатна, з
теплим червонуватим від
блиском ряса зливається з
глухим темним тлом. Го
лова старого дуже виразна 
в сивому ореолі волосся іа 
бороди.
реча 
дбання

а

В рисах — ста- 
мудрість — на

довго й важко 

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
П’ЯТНИЦЯ. 12 вересня. Пер

ша програма. 10.00 — Новини. 
(М). 10.15 — Для дошкільників і 
молодших школярів. »Чудеса 
природи». (Калініиград). 10.30— 
«'Гобі, юність». (М). 11,00 — 
«Радість творчості». (Кишинів), 
12.00 - Телевісті. (К). 17.20 - 
хЛенІп 1 Україна». «Слідами 
листів до Ілліча». (Луганськ), 
17.40 — Телевісті, (К). 18.00 —
Тележурнал «Від Дніпра до 
Бугу». (Кіровоград). 19,10 — 
Телефільм. (Кіровограді, «Я — 
Казахстан». III та IV серії. 20.10 
—Інформаційна програма «День 
за днем». (Кіровоград). 20.30 — 
Естафета новин. (М). 21.15 — 
Телевізійний театр мініатюр <13

прожитого життя. Очі старого слізяться, та 
в них є тс, чого бракує блискучим катерн- 
нинськнм вельможам-сибаритам та порожнім 
1 холодним світським красуням, що їх часто 
зображував портретист. Це — глибокий 
розум, творче .ставлення до життя. А який 
контраст постає при порівнянні цього порт
рета з викопаним Левпцьким пізніше знаме
нитим зображенням цариці! Патетичний 
жест «законодавиці», що спалює «заради за
гального добра» маки на жертовнику—сим
вол августійшого спокою, театральні драпу
вання, барельєф старогрецького мудреця Со
лона, античні атрибути—і образ полярно про
тилежний. що втілює людяність, щирість, 
безмежну симпатію, повагу й любов до мо
делі. Все це з певністю свідчить на користь 
тих дослідників, котрі вважають цей твір за 
портрет батька художника, хоча й написа
ний він за 10 років після його .смерті...

Риси мистецтва віддаленого прийдешнього 
втілив художник у портреті батька. Він пе
редбачив і романтизм свого знаменитого 
учня, іакож полтавця. Володимира Боровп- 
ковського, і реалізм передвижників. Але як 
і в усіх великих митців, що обігнали свій 
час — трагічною була старість Дмитра Ле- 
внцького. Сучасники перестали розуміти 
його творчість. Левицький просто «вийшов з 
моди». Навіть всесильному землякові його, 
графові Безбородьку. секретареві імператри. - 
ці. все важче було допомагати майстрові 
одержувати гроші за давно викопані роботи.

Кінець був довгим і смутним — злидні, 
хвороби, а потім і сліпота отруювали остан
ню третину його життя. Найбільший худож
ник Росії XVIII століття помер четвертого 
квітня 1822 року. Створені ним шедеври жи
вуть 1 нині, вони завжди дивуватимуть вдяч
них людей своєю красою й довершеністю.

Михайло СЕЛ И БАЧ І В.

JL
Стільців». (М). 22.15 — «Старт. 
69». (К), 22.45 — Концерт скри
палів Великого театру СРСР,

Друга програма. 18.00 — «Олі» 
вець-Малювець». (К). 18.30
«Майстри мистецтв». Стопки- 
ЖИТТЯ О. ПструСеїІКО. (Харків). 
19.00 — Художній фільм «Сім’я 
Ульяновнх», (К).
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