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ОЛЕКСІЙ Данилович Нагорний 
w 23 роки керуй бригадою 

^мулярів. Це він зі своїми хлоп- 
8ями і дівчатами збудував 13 

агатоповерхових будинків у 
кіровоградських Черемушках. 
Скроні його припорошила си
вина, але залихвацькі вуса мо- 
ррдять його обличчя. Та й весь 
він — у рухах, у мові, в про
низливому погляді розумних 
очей — молодий. А хіба може 

. бути інакше, коли з півтора де
сятка людей його бригади — 
більшість молоді! їхніми рука
ми минулого року було збудо
вано два 40-квартирних будин
ки для вчителів і працівників 
торгівлі. У нових будинках 
дзвеніло скло келихів, а на пе
ретині вулиць імені Володар
ського та Гоголя дзвеніли вель
ми — це сюди перейшла брига
да Олексія Нагорного.

Бригадира викликали в бу
дівельне управління № 1.

— Кладку цегли треба закін
чити наприкінці другого нвар- 

<?ї£лу 1970 року, — сказали йо-.

му в будівельному управлінні.
— Хлопці і дівчата! — звер

нувся Олексій Данилович до 
товаришів по роботі, коли оз
найомив їх з завданням. — Чи . 
не задовгий цей строк! Адже в 
квітні така дата — сторіччя з

нід і Олександр Комаиценки, 
Валентина Будникова. Не від
ставали від НИХ КОМСОМОЛЬЦІ 
Аня Курачова, Надя Бабоша, 
Микола Покоржилов. Вивчав 
ази мулярської справи новачок 
Віктор Щуров (зараз він уже

ПРАПОРОНОСЦІ
дня народження Володимира 
Ілліча Леніна.

— Правильну думку висло
вив, бригадире! — почулися 
схвальні голоси. — До іменин 
Леніна закінчимо всі мулярські 
роботи!

Весело лунали команди «ві
ра» 1 «майна». Що не день, то 
все вище і вище підіймався до 
мулярів майстер Валерій Ханін. 
Чудово працювали досвідчені 
будівельники Михайло Нечи- 
пор, Василь Логин, брати Лео-

муляр). Хтось над дошкою по* 
казників вивів гасло: «Подару
нок новоселам — до ювілею 
Ілліча!». А під гаслом показни
ки: 130, 140, 150 процентів...

Позавчора в будівельному 
управлінні № 1 тресту «Кірово- 
градсільбуд» відбулася проф
спілкова конференція. На ній 
бригаді Олексія Нагорного був 
вручений перехідний Червоний 
прапор парткому, адміністрації 
і профспілкового комітету уп
равління. Переможці соціаліс-

тичного змагання доповіли кон
ференції: 48-квартирний буди
нок споруджено! Зобов’язання, 
взяте на честь 100-річчя з дня 
народження В. І. Леніна, вико
нане набагато раніше строку. 
Темпи робіт були справді удар
ними: в останні дні бригада 
О. Нагорного виконувала денні 
завдання на 170 — 180 процен
тів.

Невеликий колектив відзна
чає нагородження Червоним 
прапором як святкову подію, 
А у Віктора Щурова двічі свя
то: в дні стоденної ленінської 
вахти він став комсомольцем.

Цими днями бригада О. На
горного приступить до будівни
цтва приміщення тваринниць
кої ферми в колгоспі «Україна» 
Кіровоградського району. По
тім — ательє на Уфимській. А 
потім... Потім і завжди одне: 
будувати мозолястими руками 
щастя людям.

А. КРЯТЕНКО.
м. Кіровоград.
Трест «Кіровоградсільбуд».
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ЧЕКАЄМО СВОГО ДНЯ
ІІас тридцять два. І збираємося ми кожного ранку в май

стерні райоб’еднання «Сільгосптехніка» не випадково. Більше: 
двох місяців, одразу ж після закінчення ПІ Всесоюзного 
з'їзду колгоспників, навчаємось ми на курсах трактористів. 
Ми — цс випускники середніх шкіл району. Сам я закінчив 
минулого року Петрівську середню школу і за направлеж- 
пям колгоспу ім. Леніна пішоя на курси механізаторів. Разом 
зі мною освоює механізаторську спеціальність мій колишній 
однокласник Сергій Грива. Микола Макарчук — з колгоспу, 
«Росія», Григорій Ужва І Микола Клюшннк з колгоспу. 
«Дружба». Не називатиму інших поіменно, просто скажу: всі! 
хлопці вивчають техніку охоче, з великим інтересом. Бо рО- 
зуміють: сьогодні вони курсанти, а завтра — господарі кол
госпних ланів.

Ми вже вивчили по схемах трактори «МТЗ-30», «МТЗ-5», 
«Т-74», «ДТ-54». Зараз під керівництвом інженера «Сільгосп«- 
техніки» Миколи Петровича Голуба вивчаємо в майстерні 
трактори п розібраному вигляді. Робили також перші само
стійні виїзди.

Всі хлопці вчаться на «добре» і «відмінно». Отримувати 
нижчі оцінки якось і незручно — колгоспи ж' бо виплачують 
нам стипендії у розмірі 45 карбованців щомісяця.

Нещодавно у Петровому відбувся пленум райкому комсо
молу, па якому обговорювалось питання про роботу комсо
мольських організацій по розгортанню масового руху за ово; 
лодініїя технічними професіями. Виступаючи на цьому плену
мі, я від імені своїх товаришів запевнив райком комсомолу, 
що вже цієї весни ми успішно працюватимемо на полях ра
йону. Ми з нетерпінням і радістю чекаємо першого дня са
мостійної роботи за кермом трактора. Бо ж перші оброблене 
гектари землі будуть нашою часткою трудового дарунку 
Іллічу.

Віктор КРИЛАМ. £

ДРУЖБІ МІЦНІТИ
Вечір інтернаціональної 

дружбі), присвячений 100- 
річчю з дня народження 
В. І. Леніна, відбувся у 
Палаці культури графітин- 

комбінату запросили до се
бе на вечір членів Спілки

палаці культури ірнірпіш- 
вів. Комсомольці і молодь

IIАЄЛІДУ ЙТЕ
УЛЬЯИОВЦІВ!

трудової молоді В’єтнаму, 
які перебувають у Заваллі і 
навчаються практики одер
жання графіту.

Секретар комітету комсо
молу комбінату Володимир 
Голуб розповів про міцнію
чу дружбу молодих графіт- 
ників з посланцями героїч
ного В’єтнаму. Від імені

делегації братнього В’єтна
му виступив товариш 
Лон-Гс. Він оголосив подя
ку адміністрації, партійній, 
профспілковій та комсо
мольській організаціям ком
бінату за турботу і увагу 
до членів Спілки трудової 
.молоді В’єтнаму.

Після урочистої частини

В ОБКОМІ ЛКСМ УКРАЇНИ

учасники художньої само
діяльності Палацу культури 
дали невеликий концерт, п 
якому взяли участь і в’єт
намські друзі.

Потім були конкурси па 
країно виконання танцю, 
пісні, масові Ігри.

П. ВОЛО1ЦУК,
• працівник Гайворон- 

ської районної 
зети.

с. Завалля.

Надаючи важливого значення забезпеченню 
широкої участі комсомольців та молоді в справі 
вирощування молодняка та збільшення пого
лів’я громадської худоби, БЮРО ОБКОМУ КОМ
СОМОЛУ СХВАЛИЛО ІНІЦІАТИВУ МОЛОДИХ 
ТВАРИННИКІВ 
ОРГАНІЗАЦІЇ 
МАННЯ ТА 
МОЛОДНЯКА 
РИН.

Райкоми комсомолу, первинні комсомольські 
організації зобов’язано обговорити звернення 
молодих тваринників Ульяновського району до 
юнаків та дівчат області, які зайняті на вирощу
ванні молодняка сільськогосподарських тварин, 
провести відповідну роз’яснювальну та організа
торську роботу по мобілізації комсомольців, 
усієї сільської молоді на активну участь у справі 
вирощування молодняка.

Комітети комсомолу шкіл зобов'язано органі
зувати дійове шефство комсомольців, піонерів 
та школярів над вирощуванням молодняка на 
фермах колгоспів і радгоспів.

ІНІЦІАТИВУ МОЛОДИХ 
УЛЬЯНОВСЬКОГО РАЙОНУ по 
ЗРАЗКОВОГО ДОГЛЯДУ, УТРИ- 

СТОПРОЦЕНТНОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВА-

ОіоВйДЙ
НАГ1ПОТРІБНІШІ
ЛЮДИ

В. ДІМІН.

смт. Петрове.

і. 
г Знають у Бобрннці комсо

мольців Ніну Письменну, 
•Піду Пугаченко, Галю Різуп. 
кандидата у члени КПРС 
Станіслава Степапова та їх 
товаришів. Найпотрібпішіїмв 
людьми називають їх замов
ники, бо її справді професії 
у них дуже потрібні.

Ніна Письменна — закрій
ник бригади но пошиттю 
верхнього чоловічого та жі
ночого одягу, їх товариші, 
працівники побут комбінату, 
теж намагаються принести 
людям якнайбільше задово
лення. Змагаючись на честь 
100-річчя з дня народження 
В. 1. Леніна, кожен з них 
виконує виробничі змінні 
завдання на 107—130 про- , 
центів.

А нещодавно бобрннчанкн 
одержали повий вид послу
ги — відділ виготовлення 
предметів жіночого туалету, 
який очолила комсомолка 
Галя Різун.

ЕПІГРАФ ДО ТВОРЧОСТІ
Не силиться юним кіровоградським любите

лям техніки вдома. Центром притягання для 
них етап Палац піонерів. Тут у великому залі 
підкралась обласна виставка учнівської тех
нічної творчості. Сюди вже як потрапиш — 
не скоро вирвешся. Бо що не експонат — так і 
знайомство з відкриттям.

Огляд віїстаіікн починається із телевізійного 
центра. Так, так. Саме центра. Тут стоїть і 
пульт управління, і телекамера, і, звичайно, 
іслевізор. Відвідувачі мають можливість поба
чити себе на скрапі, як у дзеркалі.

Керівник радіо-те.чевізійного гуртка Іван Фе
дорович Овчаренко не без гордості показує екс. 
конати умільців станції юних техніків. Па вис
тавці їм відведено найбільше місця.

Ось кліпає різнокольоровими очима регулю
вальний світлофор.

Цей термокомугатор сютовці виготовили на 
замовлення державної автоінспекції. Діє він не 
на дорогих електромагнітних підсилювачах, як 
звичайні світлофори, а на дешевих, зручних, 
дивовижних біпластипках.

А поруч стоїть «феномен кольору». Зараз, 
коли телевізори невід’ємно ввійшли у наш по
бут, Про феномен кольору говорять багато. 
Вчені дослідили, що при швидкому обертанні 
диска, на якому нанесені чорно-білі штрихи 
або кола, в зоровій уяві створюються різні ко-

льори. Це явище в недалекому майбутньому 
будуть використовувати для кольорового теле
бачення. При чому, вам не потрібно буде ку
пувати новин телевізор. «Феномен кольору» 
розрахований на звичайні голубі екрани. Гурт- 
ківці станції юних техніків уже навіть випро
бували цей експеримент.

Школярі Кіровоградської школн-інтернату 
№ 2 віддають перевагу конструюванню на
вчальних контролюючих машин. Школа № 23— 
різьбі по дереву. Вона представила цілий стенд 
з роботами різьбярів. Любителі цього древ
нього ремесла виготовили портрети Леніна. 
Стенд так і називається «Рідному Іллічу при
свячується».

Ці слова можна взяти епіграфом до цьогоріч. 
ної виставки. Неофіціально воно так І є. Бо 
мета цього великого показу учнівської техніч
ної творчості — продемонструвати подарунки, 
які готують юні умільці до дня народження 
вождя.

На базі виставки буде проведено ряд семіна- 
гуртків, відбудеться 

триватиме до 11 лю-
рів керівників технічних 
обмін досвідом. Виставка 
ТОГО.

г.
На фото: в за.чі

ПРОКОПЕНКО.
виставки.

Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.
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Виставку творів самодіяльного «бРаз2™°р’ 
чого та народно-декЬратипяого мистсц <, 

яка близько місяця тому відкрилась у ..ПРЛ? ’ 
щепні Кіровоградської картинної галереї, від- 
відало багато глядачів. Слід сказати, що кіро- 
воградці чи не вперше за останні роки зустрі
чаються з експозицією, де представлено так 
багато авторів. У цьому немає нічого дивного. 
Адже нозяг широких верств до творчості що
денно зростає, .

Оскільки виставку присвячено 100-річчю з 
дня народження В. І. Леніна, то й тематика 
творів безпосередньо пов’язана з образом вож
дя, з бойовими подвигами і трудовими звер
шеннями радянських людей в ім’я світлого 
майбутнього людства.

Не будемо аналізувати, на скільки авторам 
вдалось справитись з поставленими перед со
бою завданнями. Адже підходити до творчості 
самодіяльних художників з міркою, з якою ми 
підходили до професіоналів, нелогічно, а за-

З&йюшвфоеен 
квітош

СЛОВО ПРО ВИСТАВКУ
САМОДІЯЛЬНОГО
ОБРАЗОТВОРЧОГО ТА
НАРОДНО-ДЕКОРАТИВНОГО 
МИСТЕЦТВА

Цей знімок Зроблений у першу річни
цю Великого Жовтня — 7 листопада 1918 
року,

6 листопада Володимир Ілліч Ленін ви
ступав на VI Всеросійському надзвичай
ному з'їзді Рад робітничих, селянських, 
козачих і черзоноармійських депутатів з 
промовою про роковини Жовтневої со
ціалістичної революції, з якій підсумував 
пройдений нелегкий шлях:

«...В міру того, як росло міжнародне 
значення революції, так само росло й по
силювалось шалене згуртування імперіа
лістів усього світу. В жовтні 1917 року 
(ІОни вважали нашу республіку курйо
зом, на яку не варт було звертати ува
ги: в лютому вони вважали її соціа
лістичним. експериментом, з яким не 
варт було рахуватися. Але армія рес
публіки росла, зміцнювалась: вона роз
в'язала яайтрудніиіе завдання створен
ня соціалістичної Червоної Армії. Вна
слідок росту і успіху нашої справи, 
росли шалений опір і шалена нена
висть імперіалістів усіх країн; вони 
прийшли до того, що англо-французькі 
капіталісти, які кричали, що вони воро
ги Вільгельма, близькі до того, щоб з’єд
натися з тим же самим Вільггльмом у 
боротьбі за задушення Соціалістичної 
Радянської Республіки, бо вони бачили, 
що вона перестала бути курйозом і со
ціалістичним експериментом, а стала 
вогнищем, справжнім, фактичним вог
нищем всесвітньої соціалістичної рево

люції. (В. 1. Ленін, Твори, том 28, 
стор: 124).

А 7 листопада вождя революції слуха
ли робітники і солдати, які зібралися на 
відкриття пам’ятника Марксу і Енгельсу 
на площі Революції.

Згодом Красна площа слухала ленінські 
закличні слова на відкритті меморіальної 
дошки борцям Жовтневої революції:

«Товариші! Вшануймо ж пам'ять 
жовтневих борців тим, що перед їх па
м’ятником дамо собі клятву іти по їх 
слідах, наслідувати їх безстрашність, їх 
героїзм. Нехай їх лозунг стане лозун
гом нашим, лозунгом повсталих робітни
ків усіх країн...» (там .же. стор. 145 — 
146).

На знімку якраз і зафіксовано момент 
після відкриття меморіальної доший. По
ряд з В. І. Леніним ви бачите Я. М. 
Свердлова, В. А. Аванесова, М. І. Под- 
войського, Г. І, Окулова та М. Ф. Воло- 
димирського.

Більш як півстоліття минуло з того часу, 
І ми всі з радістю констатуємо, що по
двиг жовтневих борців продовжують 
мільйони і мільйони людей, що країна 
наша стала ще могутнішим «вогнищем 
всесвітньої соціалістичної революції».

У Тезах ЦК КПРС до 100-річчя з дня 
народження В. І. Леніна відзначається, 
що «героїчними зусиллями радянського 
народу, народів соціалістичної співдруж
ності шлях до нового суспільного ладу в 
основному прокладено і випробувано 
для всіх народів землі...»

мовчуватн наявність недоліків у їх рооотах бу
ло б нещиро. Детальний аналіз робіт покликані 
зробити влаштовувачі виставки на закритому 
огляді з обов’язковою участю авторів. Хочеться 
тільки сказати, що такі самодіяльні художники 
як В. Синиця, В. Шульга, О. Коляда та деякі 
інші мають всі можливості, щоб ставити перед 
собою складні і серйозні завданий, а графічні 
листи В. Колісничснка («Українська квітка-. 
«Народжені сонцем», «Степом, степом...») вже 
сьогодні можуть стази окрасою будь-якої ви
ставки.

На виставці глядача чекають приємні сюр
призи, такі як коренева скульптура П. Снєгі- 
рьова чи аплікації М. Понянкіної. Своєрідні 
твори хвилюють щирістю і безпосередністю. 
Не можна пройти байдуже мимо прекрасної 
кераміки В. Беседіна. Подібні зустрічі на ви
ставні — явище не поодиноке.

Детальніше хотілось бн зупинитись на тво
рах народного та декоративно-прикладного 
мистецтва.

Автори не прагнуть наслідувати здобутки 
професіонального мистецтва. Натомість, в їх 
творах видима деяка площинність і конкрет
ність, наївність і декоративність, які беруть 
свій початок п народних картинах минувшини. 
Такий характер мають твори 1. Марчеика 
(«Думи мої...», «Місячна ніч на Україні», 
«Батьки» та деякі інші), невелика картина 
Ф. Розгони «Господарка». Глибоко хвилює 
робота І. Марчеика «Батьки». Детально (про
те не натуралістично) виписані обличчя й одяг, 
статичність, темне тло — все це спрямоване на 
те, щоб не лише передати конкретні типажі, 
а й узагальнити образи в рамках народної 
естетики. Те ж саме можна сказати і про 
«Думи мої...». З образом Кобзаря на тлі уяв- 
люваного пейзажу з білостінними хатинами, 
садком вишневим коло хати, вітряком, церк
вою, Дніпром і високою кручею. Цікаво, що 
твори, в яких І. Марченко намагається сліду
вати за професіональним мистецтвом, ие несууь 
того емоційного заряду, який властивий вище
згаданим роботам.

Всо краще під народного живопису викорис
тав I Ф. Розток у картині «Господарка». На
прочуд вдале поєднання радісних кольорів, де- 
талізація орнаменту на ужиткових речах, спо-

кійна композиція, безпосередність вносять в 
картину настрій світлої радості І замилування.

Відвідувачі виставки були безумовно зачаро
вані твома невеличкими шкатулками, зроблю Жи з соломи (автори - Є. Гава та Л. Русол). 
Своєрідне плетиво, з якого будується рель5Ф- 
На поверхня шкатулок, викопане з ве.тньо.о 
майстерністю, і залишається лише пошкодува. 
ти що подібних виробів на виставні всього два.

Не вперше в такому об’ємі глядачі змогли 
ознайомитись з роботами 1. Мартологи різь
бленими дерев'яними блюдами. Тонко відчу
ваючи площину виробу, автор прикрашує Гі 
орнаментом, то геометричним, то рослинним, 
вводить конкретні деталі, як-то зображення 
серпа і молота, тексти лозунгів, які органічно 
вплітаються в загальний декор блюда. Висока 
техніка виконання свідчить про те, що Ці тво- 
ои залишив по собі неабиякий майстер.Р Чіткі за кольоровою гамою (в основному, 
чорний і червоний колір) та багато орнаменто
вані вишивані рушники Є. Літот та Г. Несте
ренко. Орнамент узгоджено з полем рушни
ка використано стилізовані зображення квітів, 
ягід, птахів, декоративні мотиви закономірно 
чергуються Один з одним. Цс свідчить про 
знання авторами кращих зразкіа даного ряду 
мистецтва, наслідування народних традицій. У 
цьому розумінні парто згадати й вишивану жі
ночу сорочку Г. Пу целик.

І, нарешті, кераміка. Мн вже згадували робо
ти В. Беседіна, який у своїй творчості вдало 
використовує здобутки народних майстрів, що
до народних майстрів, то вони представлені 
роботами А. Койдк та І. Сухого, які насліду
ють традиції колись широковідомих цвітнян- 
ських гончарів. Про це свідчать роботи А. Кой- 
дн «Бандурист», «Куманець», композиція 
І. Сухого «Цар звірів» та куманець «Баран
чик».

Звичайно, зробити огляд всім творам, які 
експонуються на виставці, в газетній статті 
просто неможливо. Тому й довелось зупинитись 
на найбільш вдалих роботах. Виходячи з ви
щесказаного, можна зробити висновок, що 
майстри, які працюють на території області, 
здатні на високохудожні твори, мають досвід і 
знання, які варто передати наступним поколін
ням.

Коли б на етикетках експонатів, крім пріз
вища та назви твору вказувався іцс іі рік ви
конання. то глядачі взнали б, що твори, скажі
мо, А. Койди виконано не рік і не два тому, 
І що прийшли вони в основному на виставку 
не з майстерні художника, а з експозиції кар
тинної галереї. А це тому, що старий майстер, 
твори якого експонуються в Державному музеї 
українського народного . декоративного мисте
цтва в Києві, не має зараз умов для творчості, 
не кажучи вже про навчання молоді. В подіб
ному становищі знаходиться й І. Сухий. Напев
не, повз увагу глядачів не пройшло те, що дві 
свої пази він випалив не в кольорі, а покрив 
їх олійною фарбою. Це склалось тому, іцо від
повідальні працівники, під началом яких тру
дяться цвітнянці, перш за псе турбуються про 
випуск масової продукції, випуск художніх ре
чей їх мало турбує. Внаслідок цього і відсут. 
иіеть умов для художньої творчості, а саме, 
матеріалу, спеціальних печей і, власне, часу.

Надзвичайно мала кількість високохудожніх 
вишивок на виставці. Всього кілька авторів з 
різних сіл області представлені поодинокими 
речами. Не зустрічаються на виставці по кіль
ка авторів з однієї місцевості, у творах яких 
відчувались би традиції того чи іншого села. 
Натомість безліч позбавлепих смаку рушників, 
вишитих низзю, та різних натюрмортів і «сю
жетів», вишитих болгарським хрестом, які, 
взагалі, нічого спільного в справжнім мисте
цтвом не мають.

Не видно на виставці і послідовників нашо
го талановитого земляка І. Мартологи. його 
різьблені блюда є, нехай прекрасними, та 
все ж самотніми острівцями.

Кожна виставка — це велика подія в жит
ті області. Вона показує наші досягнення і. 
як бн ми того не хотіли, висвітлює наші про- 
рахункн. То ж зробимо з виставки ті виснов
ки, яких вона від нас вимагав. Щоб засів, 
який зроблено в приміщенні картинної гале- ре'- давлобрнй ужинок на квітнику” народної 
степового краюТаХ ’ СвЛ*Х ”ашоі° прекрасного

6- ^УМАНСЬКИЙ.

ДО ЗНАМЕННОЇ ДАТИ
ПРАГА. Загальнодержав

ний конкурс на кращий лі
тературний тзір оголосила 
на честь 100-річчя з дня на
родження В. І. Леніна Фе
деральна рада дитячих і 
молодіжних організацій 
ЧССР.

Переможці конкурсу одер
жать грошові премії, а їх 
роботи будуть подані па 
Міжнародний ленінський 
конкурс, який відбудет!,-;' 
і квітні 1970 року и Москві.

Аналогічний конкурс Фе
деральна рада дитячих та 
молодіжних організацій 
оголосила 1 на кращу 
пісню.

БРАЗЗАВІЛЬ. Рівно тиж
день у будинку бразззвіль- 
ської мерії експонувалась 
вистазка «Великий вождь 
пролетаріату в образотвор
чому мистецтві». За цей час 
виставку, прнсвячеиу Іллі
чу, відвідало понад підго
ри тисячі жителів Бразза
віля 1 його околиць. Вэнн з 
інтересом ознайомилися з 
плакатами та репродукція- 
мн з картин радянських 
художники, що розповіда
ють Про ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ 
В. 1. Леніна.

ЦІЛКОВИТА умопиість 
поділу Історії на старо

давню, нову іі новітню 
особливо помітна, коди зга
дуєш Берлін. Тридцяті ро
ки нашого століття. Зда
сться, прогрес робить такі 
кроки, яким віщо не зможе 
перешкодити. Винайдено 
бензиновий двигун і збудо
вано потужні електростан
ції, на службу людям по
ст явлено радіохвилі, повіт
ряний океан борознять пі

рого обійшлися народам, у 
тому числі й німецькому,ті 
дванадцять років, протягом 
яких над Берліном лежала 
павуча тінь свастики.

Чверть століття тому Ра
дянська Армія прогнала 
з-над Берліна ту чорну 
тінь. А в 1949 році трудящі 
Східної Німеччини виріши
ли, що на їх землі не по
винно бути вороття й сус
пільному ладові, який здат
ний породжувати фашизм,

столиціїж БЕРЛІН ПРАЦК 
F НА СОЦІАЛІЗМ

таки. Вже написано «Діа
лектику природи» й відкри
то закони розвитку суспіль
ства. І но тільки відкрито: 
«дна з найбільших країн 
упевнено будує соціалізм, 
показуючи всім єдино вір
ний шлях у майбутнє.

А в цей час до Берліна, 
як 1 взагалі до Німеччини, 
приходить фашизм — се
редньовічне мракобісся і пе
черна мораль у помісі з 
цілком «сучасним» імперіа
лізмом, що робить їх що 
більш огидними. Цього за
бути не можна. Надто до-

Берлін став столицею Ні
мецької Демократичної Рес
публіки — держави робіт
ників і селян.

... Коли приїдеш до Бер
ліна, пройдеш вулицями, 
зразу кидається у вічі стри
мане, ділове його обличчя. 
Місто — один з найкрупні
ших промислових центрів 
НДР. Котли, турбіни, елек
троапаратура, кабель, об
ладнанні! для важкої про
мисловості, хімічна продук
ція, оптичні прилади, одяг 
1 взуття цей перелік ви
робів берлінських підирн-

вмете можна продовжувати 
ЩО і ще. Потужне енерге
тичне господарство, розга
лужена мережа міського 
транспорту —теж характер
ні ряси Берліна, так само 
як і великий розмах будів
ництва. Наново перебудо
вуються квартали, вулиці іі 
Цілі райони. Лито за ос- 
«unu1 два рокн 30всім змі
нилася центральна площа 
міста — Александрллац, по
близу неї виросла оригі
нально» конструкції геле- 
вежа, яка стала своєрід-

Борл І нд °М СЬ0Г0АЯІ ’пнього 

лізи.СТ0 працюв иа соціа* 
Втім, в ще один Берлін — 

Західний, у низ ро р(> ”1с. 
столиняПаЛвй?И г,тлернзму, 
51»ЛИЦЯ Німеччини булл 
п?7ЙН«?а На ССкт°Рах окупа
ції військами СРСР (схіп- 
иа частина), США АнгліД 
♦дапад й'„остав,.?,"' 
ЇЇХав ?Ч’амІ""" -еїї? 
нн*ЯИПЦРЬ- *ле УРЯДИ захід, 

на Розкол Німсчаднн. про- 
В ІМ8 .Щ0А0 БеРл1««- 
британський

«ДмінІстраЕ'^Й^»^ 
«о« західний Берл н бей 
відірваний від східної

»«ТЭД 
Столицю НДР мас »!п"Р 
їїгхїї50 и° “‘«"Р"™«:

... € в Берліні багато 
Місць, які хочеться обов’яз- 
к-1 а,ІАпІАа™- Університет

ГУмб2яьДта 3 бібліо- 
майже яа півтора 

мільйона томів. Національ
на Галере,я> Державна one- 

алеї Унтер ден ± 4 Бранле«бурзькі во
рота. Але е тут СВЯТИНЯ| 

пям’»™ можна Обминути: 
ятник Радянським вої- 

нам-визво.чнтелям у Треп- 
тов-ларку. до лежать біль- 
“® " яти • ™сяч загиблих
VKna’^HT?₽M Берліна росіян, 
&₽"’ в,РменІв. казахів. 
Ск°РОотна тиша в Трептов- 
"ар*У- А навкрУпі - жит- 
яком«Л ,кого міста> свободу 
нпт»Р- "РЯиес-'їн вісімяад- 
нешіРЇЇ »‘^Десятирічні 
як» СПІВВІТЧИЗНИКИ. Місто, 

h9 працює на соціалізм.

м. ЮРЧЕНКО.
ЦЄІГГр Bcwiiia
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них па- 
ДЗВІНКО, 
вулиця-

поверну- 
вопа в

_____ і й
себе Надя Жолтіковд,

Надя? — перепитують у 
не та, що

ВОНИ йшли і йшли. Під бара
банний бій карбували кроки 

героїчні моряки, червоноармійці, 
десантники, а Надя дивилася на 
своїх вихованців і їй чомусь за
хотілося взяти в одного з 
лнчки і вдарити лунко, 
щоб аж луна прокотилася 
ми Малої Вески.

Здавалося дівчині, що 
лося її дитинство, що це 
школярській колоні виспівує пі
сень. А може, воно, дитинство, і не 
відходило від неї? Бо скільки 
пам’ятає себе Надя 
весь час вона з жовтенятами, піо
нерами.

— Я кз 
райкомі комсомолу, 
з Будинку піонерів?

Надя з Буднику піонерів... Дав
но виросла дівчина з піонерського 
віку, нині сама керує загоновими 
вожатими, а називають її, як і ра
ніше. Мабуть, не було такого гурт
ка в Будинку піонерів Малої Вис
ки, де б певний час не працювала 
дівчина. Це і танцювальний, і ху
дожнього читання, і фотогурток.

Вони йшли і йшли. Під бара
банний бій карбували кроки... 
А Надя згадувала своє дитинство. 
Ні, воно, мабуть, не було таким, 
як у її юних вихованців, хоч у де- 
чому і була схожість. У формі, в 
усьому цьому кипінні.

... Батько помер. Все важче дів
чині згадувати образ його. А па
м’ятає, як сиділа зажурено мати, 
дивилась на Надю і її двох сес
тер, зітхала. Працювати Агафія 
Олексіївна нездужала, де знайти 
вихід, не знала. Надійці лише рік 
минув. Одна надія — на пенсію.

Важко виростали діти. Мати ра
хувала кожного карбованця. Коли 
виросла старша, Ліда. легше ста
ло. Працювати пішла, вже поміч 
у хаті.

— Вчися, доню, — говорила ма
ма Надійці. — Погано на світі не- 
вченому.

Надя вчилася. Восьмирічну шко
лу закінчила на відмінно. Встига
ла не лише добро вчитися. Піо- 

перський загін, до вона була го
ловою ради, зайняв перше місце 
по району. А тут і радісна звістка; 
переможців посилають у Москви
на свято новорічної ялинки.

Раділа мати, готуючи дочку в 
дорогу. Готувалася до зустрічі зі 
столицею і Надя. Кремль, довга 
черга до Мавзолею. Потім думки...

Немов споважніла дочка після 
приїзду з Москви.

— Про що думаєш, доню? — 
стурбовано запитувала мати.

— Про нього Володимира

ШЛЯХИ ДО ВИМРІЯНОЇ МЕТИ 
ПІОНЕРВОЖАТА —
ЦЕ ПРОФЕСІЯ ЧИ ПОКЛИКАННЯ?

Ілліча. Хочу бути справжньою лю
диною.

Трохи дивно звучали ці слова в 
устах піонсрки. Ало згодом Надя 
довела, що замислювалась над 
цим всерйоз;

Дев’ятий клас дівчина відвідува
ла в середній школі № 3. Успіхи її 
с навчанні і там дивували вчите
лів. Надію обрали членом шкіль
ного комітету, призначили загоно
вою вожатою.

Можливо, саме цс призначення і 
визначило майбутню професію її. 
Три роки загоновою вожатою, весь 
час у комітеті комсомолу. Знає 

кільки «піонерських»- Професій, 
Люблять її 1 вчителі, і школярі.

Надя пригадує такий випадок. 
Якось призначили її піонерською 
вожатою в районний міхіколгосп- 
ннй піонерський табір. Д слідом 
за нею Діва Ковбасюк, Тамара 
Моторна, Сергій Близнюк, Вален
тин Нетуднхалов, Інші хлопці 1 
дівчата.

— Нудьгуємо без тебе, — прос
то пояснили.

Школярі вели гуртки, фотографу
вали, допомагали походах, 

оформляли стенди, малюпали пла
кати.

Не помилився директор школи 
Г. М. Перебейпіс, запросивши На
дто Жолтікбву па посаду старшої 
піонервожатоі. Через Деякий час 
після закінчення школи дівчину 
рекомендували кандидатом у чле
ни партії, а потім і у члени 
КПРС. Нині вона — заступник 
секретаря партійної організації 
школи. Як комуністка, відповідав 
за комсомольську роботу- школи.

Цс — штрихи. Ріст і формуван
ні! характеру Наді, нині Надії Гав
рилівни, проходили складніше. Як 

1 кожному випускникові, Наді хо
тілося дб Інституту. Не тому, що 
не можна здобути освіту заочвб 
(ДО, речі, Надя навчається заочно 
в Кіровоградському педінституті), 
ХОТІЛОСЯ відчути себе студенткою. 

Проти було дпі обставини. Пер
ша — дітн, піонери, комсомольці, 
як розлучитися з ними, адже 
скільки розпочато справ, і друга —• 
потрібно допомогти мамі. Почуття 
обов’язку взяло верх над бажан
нями І Надя залишилася в школі.

Лін гортаємо фотоальбом, де від

билися всі піонерські І комсомоль
ські справи. Ось Надя в колі заго
нових вожатих у Ленінській кімна
ті, ось парад жовтснятськнх військ, 
Дівчина вважав себе особисто від* 
повідальною за долю кожного 
школяра, вивчає їх звички, нахили, 
розповідає про трудові звершення 
батьків, проводить зустрічі школя
рів з ветеранами праці,

Ось що відповіли хлопці з анке
ті па питання про майбутню про
фесію. Сергій Мамай: буду ком
байнером; Володя Дорогань: буду 
шофером.

Но дивно, ідо поруч деяких пріз
вищ стояло — і журналістом, І кос
монавтом. Юним притаманно по
чуття романтики, і це вже дуже 
Добре, що деякі з них зв’язують 
свою майбутню долю з землею.

— ІЦо потрібно, щоб стати 
справжньою піонервожатою?

На цс традиційно запитання На
дя відповіла просто:

— Все.
—• Всо — цс значить уміти спі

вати, танцювати, фотографувати, 
вміти тисячу дрібниць, які цікав
лять жовтенят, піонерів, комсо
мольців. А перед усім — мати щн- 
РУ душу, вміти любити дітей. Па
ди вміє цс,

— Чи о серед школярів такі, що 
ти їх більше любиш?

— Мабуть, нема. Звичайно, при
ємно, коли школяр добро вчиться 
І дисциплінований. Але, як мати 
любить «важку» дитину, так і ми, 
вихователі...

Чи професія це —• старша иіо- 
первожата? Серед певної частини 
юнаків і дівчат існує думка, іцо 
явище цо тимчасове, мовляв, по
працюю, а далі видно буде. Надя 
но думає так. Звичайно, майбутнє 
покаже, але вона но уявляє вже 
себе без походів, без спілкування 
» шефами, без цих галасливих, 
щирих, добрих дітей.

— Но хочеться думати, що всьо
го цього одного разу може но 
стати.

Старший піонерський вожатий 
— професія. В цьому переконує та 
система виховних заходів, яку' роз
робила Надія Жолтікова. І. ма
буть, недарма обласний інститут 
удосконалення кваліфікації учите
лів вивчав зараз і узагальнює дос
від піонерської роботи Надії Жол- 
тікової. Досвід її вартий того, щоб 
ознайомитися з ним. Середня шко
ла № 3 Малої Виски — одна з 
кращих у районі. І не мала заслу
га в цьому старшої піонервожато'С

В. ШАРІЙ.
м. Мала Виска. . 4

СТОРІНКА 
ЗАПИСНИКА 
ТУРИСТА

Швидкий поїзд. «Арктика» 
зупинився на станції Кем. 
Перше, що нам кинулося у 
вічі, це — дощ. \

Ми стояли, боячись пово
рухнутись. бо відразу холод
ний. мокрий одяг обпалював 
шкіру.

Станція Кем має дві заліз
ничні платформи, на які май
же одночасно підходять два 
швидкі поїзди: «Арктика» та 
«Полярний». Ось і доводиться 
пасажирам одного чекати, до
ки другий відійде.

Щоправда, пізніше ми мало 
жалкували, що тієї липневої 

ночі наш одяг не залишився 
сухим. Цю пригоду зарахували 
як бойове хрещення в Карелії 
і, таким чином, всі були задо
волені.

Туристський ентузіазм по
вернувся разом із сухим одя
гом на вокзалі, і, повні рішу
чості, ми попрямували до 
славнозвісного водопаду Во- 
чаж на ріці Кем. Але після 
розмов з перехожими ми тро
хи охололи. Виявилось, що до 
нього мало не двадцять кіло
метрів. що зараз перша годи
на ночі і, взагалі, краще бу
ло б завтра поїхати туди авто
бусом.

Проте ентузіазм, накопиче
ний за цілий рік, погнав нас 
дивитись на прославлений 
Успенський собор. дерев’яну 
триверху церкву XVIII ст., про 
що ми прочитали в довіднику, 
Спочатку ми йшли вулицею з 
сучасними чотириповерховими 
будинками, потім дерев’яними 
тротуарами і уявляли, про що 
думають люди за освітленими 
вікнами. Вулиця закінчилась 
парком. Пройшовши його, ми 
опинились на березі річки.

Для нас це була перша ка
рельська річка і тому вже не
звичайна. Ми, звиклі до широ
ких рік середньої полоси або 
до вузеньких і тихих україн
ських річок, насамперед були 
здивовані тим. що ця, місцями 
мілка, річка розлилась майже 
на кілометр. Десь на середині 
русла вона гуркотіла камін
ням. наштовхувала колоду иа 
колоду. Пара підіймалась по 
всій ріці, і, якщо та ховалась 

за якимось поворотом, біле мо
локо вказувало їй шлях.

Ми мовчали... Навіть завзяті 
скептики були приголомшені 
цією дикою красою, яку, ма
буть, не намалюєш. А якщо 

намалюєш, то у вишуканій 
важкій рамі вопа не вживе
ться, вирветься, поламає, по
трощить все па своєму шляху. 
Бачили ми цю скажену силу 
на водопад! Вочаж, де широ
ка ріка затискається скелями 
в десятиметровий коридор.

Нарешті хтось згадав, що 
треба йти до Успенського со
бору. Через півгодини ми 
стояли на міській околиці. За
раз я розумію, чому жителі 
Півночі були такі релігійні. 
«Божа благодать», — це біле 
небо, м’яке світло, яке малює 
на цьому небі храм — масив
ний знизу і легкий вгорі, три 
бані з хрестами. Всі деталі з 
дерева. І все стоїть віками. Я 
їх розумів, них далеких наших 
предків, хоч ще краще розумів, 
що вже друга половина двад
цятого століття, люди літають 
у космос, а в рюкзаку в мене 
лежить транзистор. І вже саме 
почуття двадцятого століття 
підкреслило і красу цієї цепк- 
ви, і велич людей, які П збу
дували.

Це були мужні люди, ЩО 
ХОДИЛИ ловптн рибу в студене 
Біле море, боролись з його 
вітпами та штормами. Мипо- 
любні помори не один раз від
бивали напади сусідів-шве- 
діг.. яким дуже подобався ней 
край, багатий хутропим зві
ром. пеплинамн та цінною ри
бою. Набігам завойовників 
поклала край Полтавська бит
ва. я честь перемоги якої і бу
ло закладено Успенський со
бор у 1711 році. Мабуть, най
кращий епітет до нього — 
«урочистий», так тихо і разом 
з тим величаво підноситься пін 
над негоміпким містом.

Дивуєшся, як Із такого, за
галом негнучкого, матеріалу, 

як товсті дерев’яні колоди, 
можна було скласти чотири
кутний зруб, який непомітно 
переходить у восьмикутник, 
так званий «четверик на вось
мерик». Місце переходу об- 
рамлює екомірець» Із фігур
них дощок. З «оосьмирика» 
виростають елегантні прибудо
ви — «.бочки». Над ним — ко
нічної форми намет, який за
кінчує тендітна «цибулинка» 
з хрестом. Головки покриті те
саними фігурними пластинка
ми. Ми були здивовані, коли 
довідались, що навіть візерун
ки на ранку церкви витесу* 
вались лише сокирою. При бу
дівництві церкви не забили 
жодного цвяха. На Півночі 
цвяхи були неходовим това
ром, бо вважалося, що буди
нок або човен, збитий цвяха
ми, довго існувати не буде.

Можна було б ще багато 
розповідати про це невелике 
місто з добрими людьми._про 
каскад гідроелектростанцій на 
ріці Кем, про дівчат — гідро- 
будівельниць та про дорогу, 
яка вела у фінське село Кал- 
леваду, куди луже хотілось 
поїхати, та не було часу. Але 
краще туди поїхати і побачити 
псе на власні очі. Як? Візьміть 
квиток до етапнії Кем і через 
вві доби ви будете там. По
бачите порт Кемі-Рабоче- 
островськ, н якому багато лі
сопильних заводів і вулиці 
зроблені з десятилітніх напла
стувань тирси, маленьку річку 
з ніжною назвою Латушкя та 
рибу-семгу, яка, ідучи иа не
рест вгору по ріці, стрибав 
через пироги та волопзпн.

М. БЛЯХ ЕР.
Кем — Кіровоград.

Валерій ЮР’ЄВ

ф * ф
Наснилося вчора, що я літав, 
Наче птах над садом,
Сьогодні наснилося, що став я глибинним коренем, 
І волоссям своїм заплутався між підземних дротів, 
А коли прокинувся —
Годинник показував на дев'яту,
В хаті було тихо,
Наче мені нічого іі не снилося,
Наче за вікнами справді не було літаючих людей, 
А між сталеві дроти,
Наче зроду не заплутувалися тугі корневища, 
Годинник показував на дев'яту,
1 шибки, прикриті темпосиніми фіранками,
1 світлиця моя — 
Наче не чотири стіни, 
А чотири білих крила. 
Ти ще не бачила такого дивного птаха?! 
Ліжко розстелене. Зім’яті простирадла. 
Подушка на телевізорі.
Кресленпя на підлозі.
Все — як учора, як позавчора... 
Порух руками — І невагомість,
ІЦе раз. ще змахнули руками — І полетіли
Над важкими автобусами, 
Над голубими таксі, 
Над чорними димарями, 
Над самими собою — дві білі постаті. 
Грає сопілка.
А годинник ударив без чверті дев'ять,
Без єдиної чверті...
Наче й не було того дива! 
Похапцем п’ємо каву. 
Ти ніяк не можеш віднайти лівого 

черевика, 
Докоряєш мені — фантазеру 

нещасному —
За те.
Що літав, наче птах над садом.
Т на роботі журили мене:
Мовляв, знову, товаришу, запізнилися, 
Знову заплуталися п елементарних 

кресленнях,
Журили, 
Що я часто задивляюся у вікно, 
Наче там — не зграя сірих

забрьоханих гороііців,
А літаючі люди...

»»ИНУ8ШИ підручник тригонометрії (діста- 
валось таке і алгебрі, і фізиці). Ніна 

Аверченко підфарбовувала вії і йшла в кіно.
Одна справа вдома, в Олсксандро-Мар’ївці 
Ііетрівського району — там рідні, сусіди, до- 
Їодилось тягнути d кавчанні, щоб не прозвали 

ездарою. Восьмирічку якось закінчила. А у 
Жовтих Водах зажила по принципу: хочу — 
вчу, хочу — ні. Через те «хочу» і не склала 
Ніна випускних екзаменів за ІО-й клас. Роз- 
Думи після цього були недовгими, і не про те, 
Як все-таки одержати атестат, а куди б майну
ти, щоб пожити весело. їхати далеко — гро
шей не вистачить. А ближче?..

О! Кривий Ріг! Ніну, правда, дешо збивала 
а паптелпку назва міста. Однак Ніна довго не 
замала над цим голову, сіла в автобус і майну- 
да у місто щойно народженої мрії.

Ріг хоч І Кривий, але запитання в ньому став
лять прямо:

— Освіту, спеціальність маєш?
Довгенько ходила б Ніна, коли б очі не зупи

нилися на оголошенні: «Потрібна учениця 
«ухаря...»
■fc 1ЛЕ (на кухаі працюють у білому) йшло 
” Ніні до лиця. Вона почала навіть уявляти 

£Єбе шеф-поваром. І, знайомлячись з ровесни
цею Любою Гладушко, так і сказала їй: 

т Я — шеф-позар.
Люба ахнула, бо і для неї цей сан здавався 

Майже недосяжним.
— Може й мене візьмеш до себе, Ніно?

, Та похитала головою:
— Не можу, моє дитятко. Вакансій немає. 

'Ллє якщо хочеш, поїдемо п Петрове. Там й 
Тебе влаштую вмить.

У Петрове? Та я ж з того району, з Йосн- 
Рівкя! Виходить, ми землячки! їдемо!

Весело мчав по цефальту автобус. Весело 
щебетала в автобусі Люба, милуючись грудне- 

-вям снігопадом. А коли в харчоторзі взнала, 
Ніна всього-на-всього учениця повара, мало 

?е розревілась. Але ж серце не каміиь: про- тиха.
Влаштувались дівчата офіціантками у ресто

рані «Чайка» (перед цим, правда, кілька днів 
працювали у кондитерському цеху). 77-річна 
Фросина Іванівна Чирва, яка проживав на ву- 
»ГД . г*гаР,и*, 10. погодилась взяти їх на квар- 
гЖЙ Лагідненька така бабуся. Немає їй що 
роонтн, то й надоїдае запитаннями: «Може

• ГОСТРИМ ПЕРОМ

Королеви 
на день
вам, донечки, води нагріти? Або насіння під
смажити? Або кожухом на ніч поверх ковдри 
накрити?», Лїайбутіїі шеф-повар», зрозуміло, 
на таку нав'язливість не ображались, І потек
ли у них ясні, спокійні дні. Потекли, та нена
довго, бо один випадок перевернув одразу усе 
на світі.

12-го грудня до бабусі Фросинн завітали дві 
жінки і запропонували обмінятись будинками. 
Старенька дістала з-під ліжка дерев’яну 
скриньку, відімкнула П і вийняла домову кни- 
іу. І треба ж було, щоб Шинне око ненароком 
зазирнуло в ту скриньку! Колись Ніна не раз 
коритиме своє око («Щоб ти вилізло’.»), але в 
ту мять... У ту мить у неї несамовито загупало 
серденько, 1 вона безсило впала па стілець.

— Що з тобою, Війко? —> кинулась до неї 
Люба.

Ніна замахала рукою: потім, мовляв, потім. 
А коли бабуся вийшла з жінками, щоб знадво
ру оглянути будівлю, гарячково зашепотіла:

— Ну, хіба це не знущання? Нам з тобою 
потрібні гроші, а їх у нас немає. Старій вони 
непотрібні зовсім, а їх у неї ціла купа.

— Та ну?.. — У Люби округлилися очі.
В ту ніч дівчата поснули десь перед світан

ком. А вранці встали спокійні, наче й не було 
тих палких шепотів уночі. Бо твердо було ви

рішено обома: поскільки бабі Фросин! пемао 
потреби пити коньяк, танцювати шейх і їздити 
на Кавказ, Щоб забиратися на неприступні 
вершини, гроші реквізувати.

На третій день після цієї розмови, п час, 
коли бабуся деп, пішла по своїх життєвих 
справах, Ніна дістала ключ (примітила, шо 
господиня клала його у тумбочку), відімкнула 
скриньку і запустила туди руку. В скриньці, 
замотані в чисту ганчірку, лежали гроші. Ніна 
вийняла повну жменю папірців 1, збуджено 
дихаючи, замкнула скриньку.

— Рахуб! — міцно взявши за лікоть, звеліла
їй Люба. _ ,

Перерахували —- 400 карбованців. Поділили 
порівну. А потім — мерщій в універмаг.

— Будь ласка, покажіть мені оту синю ком
бінацію.

— А мені кремову! Скільки коштує? Десять 
карбованців? Пфі, яка дрібниця. Будь ласка.

Захопивши обнови, раденькі подруги поспі
шили до магазину «Взуття».

— Нам, будь ласка, оті черевики. Ні. що ви, 
дві пари. І дві пари панчіх. Отих, що по чо
тири карбованці. Мерсі! Ой, пробачте, ще чор
ні шнурки, бо без них черевики злітатимуть.

А в кишенях ше шаруділо. 1 оте шарудіння 
не давало дівчатам спокою.

— Гайда знову в універмаг!
— Гайда!
Тут вони купили ще дві суки! по 33 карбо

ванців і дві пари жіночих брюк.
— О! — приємно здивувалась баба Фрося- 

па. — Звідкіля це у вас взялися гроші иа по
купки?

— Це мені з дому надіслали, — з удаваною 
байдужістю мовила Ніна.

— Здорові зносіть і на краще заробіть! — по
бажала бабуся.

— Постараємось, — відповіла Люба, зиркнув
ши під ліжко, де нерухомо стояла скринька.

І вона дійсно «постаралася». Через три дні 
після цієї розмови Люба ткнула жменю гро
шей Ніні, яка щойно повернулася з роботи:

— Во!
Хукаючи на руки, Ніна запитливо глянула на 

подружку;
— Скільки?
— Чотириста.
— Ого! У цієї бабусі справжня ощадкаса в 

скриньці.

— Немає вже ощадкаси. Я забрала останні 
Гр1Шд ганчірка, в яку вони були зав’язані?

— Ганчірку кинула за шафу.
На другий день, мовивши лагідне «проща

вайте» бабусі, яка погладжувала по спині 
Мурку і ні про що не здогадувалась, дівчата 
випорхиули з хати. Через кілька годин вони 
опинилися в Кривому Розі. Поділивши порівну 
реквізовані у баби Фросяии гроші, вони розі
йшлися по магазинах. Купили по наручному 
годиннику, транзистор, чобітки, білі панчохи, 
купальники (у Петровому чудове водосховище 
з штучними островами, висячими місточками і 
т. д.). А Ніна надибала навіть золоту обручку, 
В новорічну ніч вона заблищала па безіменно
му пальці її лівої рукя. «Ах, ах, ах!» —- милу
валися знайомі дівчата. «Ох, ох, ох!» •— диву
валась баба Фрпсина, підбиваючи баланс за 
рік. який щойно минув. Було вісім сотень, я 110 
лишилося ні копійки. Признайся сусідам, то 
ще засміють, скажуть, що пропила старенька 
потроху, від людей крадучись. Вирішила 
Ф. і. Чирва звернутись до слідчого: бо ж на 
тільки гроші, а іі дівчата пропали!

Втім, молодому слідчому Микол! їльєнку 
довго розшукувати дівчат не довелось. Працю
вали вони, як і раніше. в «Чайці», а от квар
тиру вже облюбували іншу — па вулиці Кіро
ва. (Видно, боялися повернутися додому, бо 
бабуся хоч і старенька, о ше могла б ціпком 
дістати по одному місці).

I ось бесіди в кабінеті слідчого. Піна і Люба 
розповідають про все хихикаючи, ніби те, що 
трапилось, трапилось но з ними. Чи не в цьо
му трагедія цих двох молодих людей, які щой
но вступили п життя? Люба вже повернули 
обкраденій жінці гроші. Поверне їх і Піна. Це 
проконтролюють відповідні органи. Але чи 
усвідомлять дівчата ганебність свого вчинку, 
який кипун тінь на їх комсомольську гідність? 
Чи знайдуть вони п собі силу волі вперто Г 
вірно вирішувати не тільки т| задачі, то в 
шкільному підручнику, але іі ті задачі, які 
треба розв’язувати в житті? Вони повинні да
ти відповідь на це перед своєю совістю, перед 
товаришами, зрештою, перед райкомом ком
сомолу.

С. КУШНІР.
смт. Петрове.
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Володимир БА РАМ БА

ЗМІНИвдячність

Тамара ЖУРБА

ВІН ДІЙШОВ

Вячеслав КОЛЕСНИКОВ

РОЗТАНЕ СНІГ

мій по весні фарбував, 
щирій повазі вклоняюсь, 
ж це ворота в світи... 
двір, я до тебе вертаюсь, 
дорогу ше дужчим піти!

• Наш літературний конкурс

на самотінемає

Махновський

КАНІКУЛИ
ДО ТЕПЛИХ
ДНІВ

ІПОГОДА

Поси- 
взнм- 
А от

і тренувань велосипедист)!
— більше 500 наїждження 

щойно закінчили 40-кі.іомст«

Фото 10. Лі ВАШ ПИКОВА.

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

Танці

м. Кіровоград, аул. Луначарського, 36 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 

відділу військово-патріотичного виховання І спор* 
ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

пе з легенди встаєм і не з казки. 
Все реальне, ніяких чар.
Вдячність, сповнену теплої ласки, 
Ми приносимо Леніну в дар. 
На шляху променистої слави 
Мн вождеві завданні усім: 
1 залізним безсмертям держави, 
І щасливим майбутнім своїм.
м. Кіровоград.

Закривавився слід.
«Не дійшов», Крок... Іще крок...

Спіткнувся 
1 припав до землі, 
Захлинувшись останнім «друзі!..» 
Побілілим чолом
Простягайся шляхи криваві. 
Ген над рідним селом 
Піднялася багряна заграва. 
Світ, мов чорний той дим, 
Занружляв у німім стоголоссі. 
Посхиляли над ним 
Матері посивілі коси... 
Він дійшов.
Він приніс 
Перемогу на дужих плечах. 
■>.,У селі обеліск
Зустрічає рапкн лелечі.

Моїй доньці треба так мало. 
Тільки б їй завжди — біля мами. 
Тільки б їй невеличку втіху 
Та краплину дзвінкого сміху. 
Тільки б зайчик у теплій долоньці 
SIX сліпучого ярого сонця.

Є плелися б лиш чорні сіті 
У рожевому Ті світі.

М и X айло РОДИ ИМЕН КО

Батьківський двір
Вже далеко дитинство, далеко. 
Та на в’яз, що край двору стоїть, 
І тепер повертає лелека,
Коли квітень весну просурмить.
1 тепер хлопчаки босоногі 
Ранні квіти приносять з лугів, 
Зеленіють байраків відроги — 
Тихі свідки наївних років... 
Рідний двір... Ці ворота дубові 
Серед тисяч би інших впізнав — 
їх завжди залюбки волошково 
Батько 
їм я в 
Бо мої 
Рідний 
Щоб в

Розтане сніг, і. мов після розлуки, 
Зііріе землю сонце весняне,
Як зігрівають твої ніжні руки
І обнімають ласкою мене.
Розтане сніг. Такий закон природи. 
Ніщо не стане всупереч ніде.
Ти недосяжна, ти далека н горда.
1 все ж найближча. Це — закон людей. 
Розтане сніг. 1 барвами, як завше, 
Поманить в путь блакитна далина. 
Одна дорога серед тисяч — паша, 
Бо у моєму серці ти одна.
м. Олександрія.

ДЛЯ
РОБІТНИЧОЇ

Незабаром прийде вона в духмяному 
буйноцтвітті, а з нею і... випускні екза
мени в восьмирічних і середніх школах. 
Редакція одержує чимало листів від 
юнаків і дівчат з проханням порадити, 
куди піти вчитися. Зокрема, є багато лис
тів, у яких наші юні читачі просять пояс
нити ті зміни, ідо проводяться останнім 
часом в системі професійно-технічної 
освіти.

Центральний Комітет КП України і Ра
да Міністрів УРСР в постанові «Про за
ходи по дальшому поліпшенню підготов
ки кваліфікованих робітників у навчаль
них закладах системи професійно-техніч
ної освіти» відмічають, що в умовах ство
рення матеріально-технічної бази кому
нізму, широкого впровадження в народ
не господарство досягнень науки і техні
ки зростають вимоги до культурно-тех
нічного рівня робітників. І одержання 
середньої освіти стає необхідною умо
вою для підготовки кваліфікованих ро
бітників найскладніших професій.

В зв’язку з цим буде здійснено посту

пове перетворення професійно-технічних 
навчальних закладів у професійно-тех
нічні училища з 3—4-річним строком на
вчання по підготовці кваліфікованих ро
бітників з середньою освітою з числа 
молоді, що закінчила восьмирічні загаль
ноосвітні школи, з найскладніших профе
сій, які вимагають загальної середньої 
освіти, і, в першу чергу, кваліфікованих 
робітників по налагодженню, ремонту і 
монтаж/ автоматичних ліній і верстатів з 
програмованим керуванням, машиністів, 
радіо- і електромеханіків, апаратників хі
мічного виробництва, механізаторів для 
вугільної і гірничорудної промисловості, 
для будівництва і сільського господар
ства, оздоблювачів, поліграфістів, май
стрів харчової, легкої промисловості, 
художніх промислів і підприємств побу
тового обслуговування населення.

Особам, які закінчують професійно- 
технічні училища по підготовці кваліфі
кованих робітників з середньою освітою, 
видаються атестати про присвоєння роз
ряду по професії і одержання середньої 
освіти.

Комплектування цих училищ, як прави
ло, проводитиметься за рахунок випуск
ників 8-річних загальноосвітніх шкіл.

Органи професійно-технічної освіти по
винні підвищити рівень теоретичного і 
виробничого навчання, забезпечити взає
мозв’язок професійної підготовки з за
гальною і політехнічною освітою, доби

Юридична консультація
ВІДДІЛ ВЕДЕ 

ПОМІЧНИК ПРОКУРОРА 
ОБЛАСТІ А. Я. САЄНКО

тися міцного опанування учнями знань 1 
професійних навичок.

Партійні, комсомольські, профспілкові 
органи повинні поліпшити роботу по ко- 
муністичному вихованню учнів. Необхід* 
но звернути особливу увагу на форму- 
вання у молоді ідейної переконаності, 
відданості справі Комуністичної парті?, 
на виховання в учнів професійно-техні»(4 
них навчальних закладів високих мораль^ 
них якостей, свідомого ставлення др 
праці і суспільної власності, готовності 
свяго берегти і примножувати револю
ційні і трудові традиції робітничого 
класу.

Цією постановою встановлена від
строчка від призову на дійсну військову- 
службу учням професійно-технічних учи
лищ, що підготовляють кваліфікованих 
робітників з середньою освітою на ча£ 
навчання у відповідності з пунктом «бу 
статті 35 Закону СРСР «Про загальний 
військовий обов’язок» і на 1 рік пісЦя 
закінчення цих училищ для роботи іа 
спеціальністю.

БОРИС Кацап — інструктор з виробничої 
гімнастики та спорту колгоспу «Росія» 

не зміг дати відповіді на запитання, де і 
коли молодь колгоспу матиме можливість 
займатися спортом.

— От влітку, то інша справа. Вдоско
налюй свою майстерність на стадіоні. А 
чим будь-який пустир не спортивний май
данчик? Зимою, якщо хоч і є велике ба
жання, то не має приміщення, де можна 
тренуватись і проводити змагання. Резуль
татів не покажеш. Можна було б організу
вати лижний крос, а тут, як на гріх, 
снігу.

Та був час, коли юнаки і дівчата з 
півки мали можливість тренуватись і 
ку, принаймні, з настільного тсніса.
зараз у клубі, там, де стояв стіл для теііі- 
са, — інший стіл — більярдний. Допізна за
тримуються тут хлопці. Охочих поганяти 
кулі досить. Та ще ж і прибуток є — по 20 
копійок за годину.

Було місце і для занять гирею, штангою.

тспіса пе
та штанга

у колгоспі 
Снстсма-

А зараз — стіл для настільного 
рекочував із клубу надвір, гиря 
припали пилюкою в котельні.

Бажаючих займатися спортом 
багато: тут 120 фізкультурників, 
пічно влітку тренуються футболісти, ганд
болісти, волейболісти, легкоатлети, штангіс
ти. В останню неділю серпня фізкультурни
ки колгоспу відзначають своє спортивне 
свято. Цього дня до стадіону приходять 
майже всі жителі села, щоб стати свідками 
цікавої та напруженої спортивної бороть
би, яку ведуть їх односельчани на бігових 
доріжках та майданчиках.

Чемпіоном колгоспу з стрибків у довжину 
став механізатор І. Гулящий, на стометрів
ці переміг його товариш В. Яковенко, далі 
всіх кинув гранату шофер В. Цнкалюк. 
Найбільше учасників вийшло на вогняні ру
бежі — 54 спортсмени. Найкращий резуль
тат — 91 очко й титул чемпіона колгоспу 
з стрільби — у тракториста Сергія Яковен- 
ка. Цього дня визначилися чемпіони кол
госпу з багатьох видів легкої атлетики, ве
лоспорту, фігурного водіння мотоцикла, з 
спортивних ігор.

Щодо футболістів, то про них треба ска
зати окремо. Вони стали переможцями двох 
районних змагань, виграли кубок ДСТ «Ко
лос» та перший приз на бліц-турпірі, що 
проводив райком комсомолу. Торік 18 фут
болістів стали другорозрядниками.

Все це — влітку.
А нині в спортсменів, так би мовити, ка

нікули. І триватимуть попи до теплих 
днів...

10. ЛІ ВАШ ников.
Колгосп «Росія»
Ул ьяновеького р а нону,

Вдень 14 лютого по території області і 
місту Кіровограду передбачається хмарна 
погода, в північних районах невеликі опа
ди, місцями слабка ожеледь, по місту рай
ком невеликі опади. Вітер південний з пе
реходом на північно-західний, помірний до 
сильного. Температура повітря: по облас
ті 0—5, ио місту — 0—2 градуси морозу.
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КИЇВ, 12 лютого. (РАТАУ). 
Ніхто не сумнівався в успіху 
київської танцювальної па
ри — майстрів спорту Наталії 
Воробнової і Валерія Максае- 
ва, які беруть участь у зма
ганнях фігуристів за програ
мою VI зимової спартакіади 
України. Але так уже сталося, 
що їх єдині суперники Тетяна 
Кулик і Віктор Данченко 
(«Буревісник», Київ) через 
хворобу не змогли вийти на 

лід. Тралився рідкісний випа
док, коли сама участь киян у 
змаганнях забезпечувала їм 
чемпіонські титули. Лідери і 
потенціальні переможці Во- 
робйова і Максаєв після обо
в’язкової програми мають 
126,8 бала.

У парному катанні попереду 
теж київські динамівці — Лю
бов ІОшіїна і Валерій Колес
ник, які набрали після «шко
ли» 42,4 бала.

Фігуристи товариства «Ди
намо» лідирують і в команд
ному заліку.

~ і*-'

З З ПО 8 ЛЮТОГО Б я,
шаховому клубі Кірово- лЦПОу
грвда проходили 
командні змагання се- „ .
ред представників обко- 1І ОПЦІЙ
мів профспілок з ша- /яииїНМі
шок. У першості облас
ної ради ДСТ «Спартак» 
брало участь десять 
команд. Кожна команда
складалася з чотирьох шашкістів. Уперта боротьба 
за перше місце тривала протягом всього турніру« 
Тільки останній тур виявив переможців. На перш^ 
місце вийшла команда обкому профспілки медич
них працівників, яка набрала 28 очок з 36 можли
вих. Команда вчителів, яка була основним претен
дентом на перше місце, з 27 очками зайняла друге« 
На третьому місці команда працівників держуста
нов (25 очок). Найкращих результатів на своїх дош
ках домоглись медпрацівник майстер спорту Леонід 
Махновський, який набрав 8,5 очок з 9 можливих, 
Г. Бондаренко — 7,5 очка, І, Штомпель — 8,5, 
В. Толчинська — 8,5.

У понеділок почались командні змагання серед 
шашкістів обкому профспілки комунальників.

М. ІВАНЧЕПКО, 
головний суддя змагання, суддя республікан
ської категорії,

Кіровоград. Кожний погожий день використовують для 
ДСТ «Спартак». На рахунку кожного спортсмена за січень 
кілометрів.

На <рото: тренер В. С. Онда з групою спортсменів, які і 
ропнП пробіг.

Друкарня їм. Г. ЛІ. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Гліпки, 2.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ПОНЕДІЛОК, 16 лютого. 
Перша програма. 11.10 — Чем
піона г світу з лижного спорту. 
(Чехословаччнна). 13.15 — Но
вини. (М). 13.20 — О. Толстой. 

.«Актриса». Телеспектакль. (М). 
17.10 — Наші оголошення. (Кі
ровоград). 17.20 — Кіиолснініа- 
па. -Час. історія, образ». (Кі
ровоград). 17.40 — Тслевісті. 
(К). 18.00 — Програми пере
дач. (К). 18.05 — Республікан
ська фізііко-матсматична шко
ла. (К). 18.30 — «За кулісами 
обман». (М). 19.00 — Програ
ма «Час». (М). 19.30 — Кольо
рове телебачення. Кубок С.РСР 
з хокей. Півфінал. «Спартак» 
(М) — СКА (Ленінград). Піс
ля закінчення — передача 
(«Від понеділка до неділі». (К).

22.15 — «Театральна панора
ма». (1<). 23.45 — Тслевісті. (К).

ВІВТОРОК-, 17 лютого. Пер
ша програма. 12.05 — Чемпіо
нат світу в лижного спорту;. 
(Чехословаччнна). 12.30 — Те
левізійний діловий клуб. (ОдЄ? 
са). 13.00 — Телефільм «Такі ж 
самі хлопці». (К). 18.05 — Д.’ф 
школярів. .«Розповіді про •Ле
ніна». (М). 18.30 — Телефільм', 
(Кіровоград). 19.15 — «ПІД 
сузір’ям «Діви». Художній 
фільм. (Кіровоград). 20.35 й 
До 100-річчя з дня народжен
ня Леніна. Фестиваль худож
ньої самодіяльності. Знігув 
Зиам'янськнЛ район. (Кірово
град). 21.15 — Паші прем’єри, 
В. Баскер. »Полярна зірка»! 
Музичний телеспектакль. (МЕ 
22.50 _ Тслевісті. (К). 23.00 -Я 
Українські вечорниці. (Львів/, 
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