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О скільки сяйва п його очах живих
З лукавинкою мудрою такою!
Ні смерті,

ні сльоті,
ні супокою

Не погасити тих очей ясних.
Як материнська усмішка м’яка,
Живе и душі той погляд з-під дашка.
Той дертповенииіі погляд не погас
Під бурями крутого попсякдсния,
Він совість наша, 

віра і знамення,
Він — ватра та, що зігрівав нас. 
Світишся йому — допоки квіту 
Полум’яніти жадібно по світу.
Полум'яніти лагідному квіту
На цій землі, іцо внеонцена ним, 
А нам щодня під стягом гомінким 
Іти в ного живущі заповіти.
1 відчувати поряд повсякчасно
Ного обличчя, думне і прекрасне.
Ного обличчя в дивній таїні,
Що непідвладне золотим багетам,
Як той портрет, де погляд з-під кашкета, 
Спобережу у серця глибині.
Приемлю жест його I прямоту,
І ту його — найвищу висоту!
Гортає Час курні томи століть,
Ліон аркуші байдужою рукою,
I він стоїть в буремнім неспокої 
Над часом і над простором стоїть, 
По всіх усюдах чую в повсякденні — 
Стомовний гвіт гримить урочо —

ЛЕНІН!

І ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ЗАВТРА увесь світ святкуватиме 
його, Ілліча, день народжен

ня, ного сторічний ювілей. Світ 
людей трудящих, світ правди і 
боротьби за людську правду, світ-

ВІЧНЕ ДЖЕРЕЛО
творець, світ-борець за ясну люд
ську долю.

Цьому світові Ленін віддав до 
останку буремне своє життя, кли
кав цей світ на вітри революцій, 
кликав до кипучої роботи задля 
перемоги світла над темрявою, 
свободи над рабством, задля пе
ремоги нового життя де, господа
рем і творцем є робоче людина.

У квітневому маєві червоних 
полотнищ чусмо Ленінове ім’я. 
Воно на устах ветерана партії, 
якому сьогодні вручили ювілейну 
нагороду, на устах в молодого 

машинобудівника, що завтра, у 
сотий день ювілейної трудової 
вахти, працюватиме на зеконом
лених матеріалах, на устах щасли
вої дівчинки, якій перед пам’ят
ником вождя вперше пов'язують 
червоний галстук — символ спад
коємності і єдності революційних 
поколінь.

I повторюють радянські люди 
ім’я Леніна, перш за все, щоб зві- 
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Ціна і коп,

рити свій крок з безсмертними 
ленінськими заповітами.

Так, в цей урочий час свої
ми ділами, своїми помислами ми 
стверджуємо:

— Крок наш — по Іллічу.
Він у гомоні зеленого поля і за

водського верстата, в студентсь
кій аудиторії і на далекій прикор
донній заставі, у кресленнях кон
структора і живому поетичному 
слові.

Складаючи клятву на вірність 
ідеям Леніна, ідеям партії, ми го
воримо слова, що стали крила
тим покликом, що йдуть від са
мого серця трудящого люду зем
лі дцо звучать священною обіцян
кою нести у віки червоний рево
люційний стяг, ми говоримо міль- 
йоноголосо:

ЛЕНІН З НАМИ!

НА ПРАПОРІ ВІКУ
Прапори розбризкались трояндами. 
Ті троянди розцвіли у наших душах. 
Спомини — багряними армадами. 
Хто їх па планеті синій рушить? 
Розпластали срібні крила хмари. , 
У високім небі — слід орла... 
...Революція народжувалась яро 
І до перемоги з Іллічем ішла 
Гей, роки, обвітрені до крику, 
З ріками, із битвами і з кленами. 
Чуєте, як б'ється в грудях віку 
Сонячне безсмертне 
Серце Леніна!

Володимир БОНДАРЕНКО.

ВПИСАНО
Трудовий звіт — це не 

чисто списаний аркуш па
перу з гарно закруглени 

.ми фразами. Мова звіту 
— це мелодія верстата, ритм молота, вагомі літери 
готової продукції. Такий звіт готували тисячі і тисячі 
молодих кіровоградців до Ленінського ювілею.

«Кожен член бригади:
— навчив двох молодих робітників цеху професії

В ЖИТТЯ

токаря;
— оволодів суміжними професіями свердлуваль

ника та фрезерувальника;
— здає продукцію з першого пред’явлення;
— успішно здав Ленінський залік, а в день Всесо

юзного суботника виконав півтори виробничі норми;
— в день 100-річного ювілею В. І. Леніна працю

ватиме повністю на заощаджених матеріалах»
Так звітує в переддень Ленінського ювілею ком

сомольсько-молодіжний колектив токарів механо
складального цеху № 3 ордена Трудового Червоного 
Прапора заводу «Червона зірка», очолюваний Га
линою Лузан. Колектив токарів — один з кращих на 
заводі. Програму п’ятирічки ним завершено в грудні 
1969 року, а завдання першого кварталу юзілейного 
року перевиконано в півтора рази. За підсумками 
соціалістичного змагання колектив токарів визнано 
«Кращим комсомольсько-молодіжним».



Я зустрів людину

вони були вдвох. Разом на

Тільки шляхом оатьків

про

„Молодий комунар"'

готові були 
Ілліч, незва-

— Комуністи повсякчас там, де найтяжче.
— Я. мабуть, так не зможу.
— Щоб пройти всі пороги до свого- найвищо

го берега, треба постійно вчитись, Валерику.І,

партії і Радянський 
переїхали в

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого комунара».

На фото: першим вітав Івана Денисовича з 
нагородою Валерій.

Фото 10. ЛІВАШНИКОВА.

Тільки працювати...

2S. квітни 1970 року2 ©тор.

8
С УЛА ця- розмова, коли Валерій закінчив 
0 семирічку.
Іван Денисович мав що розповісти про себе.
Він, колишній учитель української мови та лі

тератури, потім — рядовий боєць Червоної Ар
мії, а невдовзі — комсорг полку, комсорг ар
тилерійської бригади, секретар парторганізаціТ 
дивізіону, після війни — пропагандист полку. В 
Олександрію повернувся майором запасу. Пра
цює інструктором міськкому партії, старшим 
інспектором відділу кадрів електромеханічного 
заводу...

Валерій розпитує Івана Денисовича про кож
ну його посаду. І тоді додає:

— Я думав, людина з такою завидною 
біографією, з такою ерудицією іувла до мети 
без особливих перешкод. Л мати каже, Що вам 
завжди було трудно...

днин свого вільного часу для дипломантів 
Олександрійського індустріального технікуму. 
Валерій допомагає студенту-заочнику Віктору 
Вечииськоиу, керує переддипломною практи
кою Надії Зуб, вечорами просиджує в лабора
торії з іншими студентами...

Москву. Час тоді був небезпечний — навко
ло Москви шугали десятки контрреволюцій
них банд. Одного разу (я тоді з квітня 1917 
року служив у Москві) мене викликали чле
ни Реввійськрадп- Уншліхт і Подвойськіиї і 
запропонували на протязі 20-25 дній сфор
мувати загін для боротьби з бандами. Такий 
загін був створений в кількості 325 чоловік. 
Він був і розою для куркульських, і есерів
ських банд у Московській і Тверській гу
берніях.

Довелось загонові повоювати і в самій 
Москві. Сталося не в липні 1918 року, коли в 
столиці спалахнув есерівський заколот. Ми 
були тоді в Твері, де одержали шифровану 
телеграму. Негайно вирушили до столиці. За 
п’ять кілометрів зупинилися. Я прибув у 
Кремль, де був присутнім на нараді. В ній 
брали участь Ленін. Дзержинський. Сверд
лов, Подвойський та інші товариші. По роз
порядженню Леніна в Муром, до командира 
полку латиських стрільців, був посланий гі- 
кень. А я повернувся в свій загін. У Москву 
ми прибули разом — полк латиських стріль
ців, батальйон чоковців і наш загін. Силою 
зброї з .заколотом було покінчено.

СВОГО життя В. І. Ленін не уявляв 
без тісного, безпосереднього спілку

вання з робітниками. Він часто прий
мав у себе делегації, сам приїздив на 
заводи.

30 серпня 1918 року Володимир Ілліч, 
приїхав на завод Міхельсона. Саме із 
цей день я був гам — разом із зводини 
командиром, угорцем Янусом Клвачсм, 
одержував з ремонту два кулемети. Ми 
слухали промову вождя, в його словах 
відчувалась несхитна віра у перемогу 
над внутрішніми і зовнішніми порогами 
революції, над розрухою.

Як підемо. Володимир Ілліч не любив, ко
ли його охороняли. Був Ленін без охорони і 
того разу, і коли він вийшов У двір, есерка 
Каплан вистрілила у нього. Ілліч був тяжко 
поранений. Обурені робітники 
розтерзати підлу есерку. Але 
жаючті на біль, вигукнув, щоб робітники не 
чинили самосуду, бо в Радянській Росії 
революційний трибунал...

Через кілька днів я виїхав на фронт, 
м’ятаю, як пильно стежили ми за здоро
в’ям вождя, як радісно було нам. коли він 
поправився і зносу став до керма Радянсь
кої держави...

Чотири рази я бачив Ілліча. На все 
життя запам’ятався мені його світлий 
образ. І як старому члену ленінської 
партії мені сьогодні дуже приємно усві
домлювати, що воля Леніна, думка Ле
ніна живе в звершеннях партії, в героїч
них ділах пароду нашого.

М. СТЕПАНОВ 
член КПРС з 194 7 рок£.

йЗ ЛАСІ ІЕ, я й не сподівався,_ що того 
*-* року буду в столиці. Вийшло все 
так: мене поранило на фронті, я потра
пив у смоленський шпиталь, а по виздо- 
ровленшо військове начальство команди
рувало мене в Петроград. Це було на 
початку квітня 1917 року.

2-го квітня я уладнав свої справи і 
хотів ввечері їхати назад, га товариші з 
бронеднвізіону, де я ночував, порадили 
затриматися ще па добу: 
еміграції мав повернутися 
Ілліч Ленін.

Леніні
Ввечері 3-го квітня я був иа площі бі

ля Фінляндського вокзалу. Вся площа 
була щільно забита натовпом з робітни
ків, солдатів і матросів.

Чекаємо. Нарешті прокотилося: «При
був поїзд!» Члени ЦК партії, представни
ка. Петроградського комітету зустріли 
Ілліча на пероні вокзалу. А коли Ленін 
вийшов па площу, робітники, солдати, 
матроси підхопили його на руки і понес
ли до броньовика. Таким і запам’ятав 
я його назавжди: у розстібнуто.му 
пальті, з кепкою у руці стояв він у про
мені прожектора, і його голос лупав, 
наче голос самої історії.
ТТ ИШИВСЯ я у Петрограді ще й 4-го 
** квітня. Мені пощастило побувати на 
зборах більшовиків, учасників Всеросій
ської наради Рад робітничих і солдат
ських депутатів. У цей день В. І. Ленін 
виступив на зборах з доповіддю «Про 
завдання пролетаріату в даній револю
ції». В ній Ілліч виклав спої «Квітневі 
тези», які озброїли партію науково об
грунтованим планом боротьби за пере
хід від буржуазно-демократичної рево
люції до соціалістичної. У цьому висту
пі Ленін запропонував змінити назву 
партії, бо продажні вожді соціал-демо-. 
кратії підло зрадили справі соціалізму. 
Партію треба назвати Комуністичною, бо 
кінцевою мстою пролетарської партії е 
побудова комуністичного суспільства.

Промова вождя справила на всіх нас, 
присутніх, величезне ------------ гт"—
нувшись у Смоленськ, 
гато разів розповідав 
що чув віл Леніна.

Весною 1914 року ЦК 
уряд на чолі з В, 1. Леніним

у столицю з 
Володимир

—4.
...Він розхвильований:
— Тату, я подав заяву. У паріію.
Багьно поділяє радість з сипом.
ІЦе б пак, він, Валерій, станс комуністом у 

квітні, коли радянські люди святкують ювілей 
Ілліча.

—- От бач, а ти заздрив мені, що я став ко
муністом в перші- роки війни, перед боєм. Те
пер заздрю іобі. Бо в такому віці я зробив 
значно менше, аніж ти.

Іван Денисович думає про сина. Він иже ін
женер, якого шанують на заводі. Він член ра
ди молодих спеціалістів, комсомольський акти
віст, пропагандист

поважної людини, 
людину не повй-

КОМУНІСТ 
син 
КОМУНІСТА

Перед випускним вечором у десятирічці;
— Я оце слухав виступ

Гарні слова. Ллє. чому що 
жають?

І пан Денисович:
— Про людину міркують— Про людину міркують не по тому, що во

на про себе говорить і думає, а по її ділах. 
Ленін так твердив. А ще запам’ятай таке: бути 
світлим променем для інших, самому вивчати 
сніг — ось щастя для людини, якого тільки по
па може сягнути.

— Це теж — Ленін?
— Дзержииський.

—3.
Про це запитували майже кожного випуск

ника:
— На кого їй хочеш бути схожим?
Валерій Баштавенко відповів:
— Па свого батька.
— Чому?
— Бо пін завжди вчився чогось нового, бо

ровся за нове, хороше. Він — комуніст.
...Перші самостійні кроки Валерія Башта- 

пениа. Учень профтехучилища. Слюсар шахти. 
Електрослюсар електромеханічного заводу. На
решті — гірничий інститут, факультет автома
тики і телемеханіки. Він тут — заводський 
стипендіат.

і ось знову вдома, в Олександрії на рідному 
заводі. Посада — інженер ВТК.

Знову серйозна розмова батька з сином, ко
муніста з комсомольцем.

—- Що далі. Валерію?
— Я люблю свою роботу. І хочу стати 

справжнім конструктором. Ще б аспірантуру...
— А ти працюй. І пізнай самого себе сповна. 
Отже, робота. Налагодження станцій, пере

вірка систем електропередач, свої зміни в де
яких конструкціях. Перші пропозиції, винахо
ди. Перші слова похвали вже досвідчених за
водських' інженерів:

— Валерій Баштавенко змінив схему кон
струювання станції БРТ. Тепер їх налагоджен
ня скорочено на дві години щодоби.

Л ще науково-дослідна робота. І дві-три го-

...Цілий тиждень вони були вдвох. Разом на 
комуністичному суботнику, разом працювали — 
садили малину і суниці. Разом були иа уро
чистому вечорі трудящих заводу, присвяченому 
100-річчю з дня народження В. I. Леніна. 1 Ва
лерій перший вітав батька з нагородою. Сьо- 
юдіїї вони разом упорядковують свою домаш
ню бібліотеку. В окремій шафі складають кни
ги Ілліча. Тут повис зібрання Творів В. І. Ле
ніна. Валерій кладе нд стіл кілька книг. Нена
роком з однієї випадає невеликий аркуш папе
ру. Там напис: «„.бути світлим променем для 
інших, самому вивчати світ — ось щастя для 
людини...».

враження. ІІонер- 
я докладно і ба- 
со.ідатам про те.

Вашим

Скільки я себе пам'ятаю, 
пін завжди був у нашій сі
м'ї У дні свят і торжеств, 
сімейних і тих, що виходили 
за поріг вашого дому на ву
лиці міста. Пристібує обе
режно до вихідною костюма 
мій дід Омелян Костянтино
вич Пулах орден з силуетом

Володимира Ілліча, зна
чить...

— Свято? — питаю.
— Свято, велике свято, — 

додасть обов'язково.
1 піде розповіла ги г.рс 

спою юність у перших ком
сомольських осередкахгомельських осередках 20-х 
років, чи про те. як починав 
спій шлях подія-залітвични-

JІЕ Н і Н У М О ЄМУ ЖИТТІ

ііаслідуиати Леніна. Це не тільки почесне 
право, а іі обов’язок кожного радянського іро- 
мадяпина, В моїй нагрудній кишені — червона 
книжечка члена ВЛКСМ з силуетом найдорож
чої людини.

Чим я можу наслідувати Леніна?
Пам’ятаю, якось чигав спогади про Ілліча. Врізався в пам’ять 

епізод, коли и 1920 ропі делегати IX з’їзду партії вшановували 
пождсіїс п'ятдесятиріччя. Людина великої скромності, Володимир 
Ілліч запропонував за краще говорити про насущні питання ра
дянського будівництва I пішов працювати.

Отже, і.раця. Кожна людина, де б вона не працювали, повніша 
вчитись працелюбності і працездатності у Леніна.

51 вже два роки працюю п другій бригаді
Г .. .. . Г . '
ку споїм «СК-4» і 
зерна. В змаганні на кращого молодого 
іініоп на шосте місце. Звичайно, це не 
успіх. Ллє свідомість того, що моя праця 
походу за достаток, окрилює, дає сили 
трудність.

. . — .—... нашого колгоспу.
Воджу трактора, плітку сідаю за кермо комбайна. Минулого ро- 
.... _гє.і, скоєне ізо ісктаріп і намолотив 3397 центнерів

комбайнера району ви
таний вже й великий 

е часткою всенародного 
переборот н будь-яку

Павло СОКОЛ 
механізатор колгоспу імені Шевченка,

1 Іонгородківський район.

Вулиця імені П'ятдесятиріччя ЖоіПІІЯ.

ЛЕНІН У МОЄМУ ЖИТТІ 

ка в майстернях Знам’лн- 
ського депо. 1 незмінно сло
на подяки йому — Леніну. 
Зіі те, що з бідняків він став 
хорошим машиністом, що йо
го 25-річна робота на заліз
ниці була оціиепа найвищою 
нагородою країни.

Орден Леніна мій дід одер
жав у 1933 році, через ріп 
після мого народження. Тож, 
скільки я себе пам'ятаю, Во
лодимир Ілліч завжди в 
нашій сім'ї: він прийшов 
проявом визнання прані лю
дини для людний.

Павло БУЛАХ, 
слюсар інструмен
тального цеху Зна- 
м’янського локомо
тивного депо.

РОНИ СТОЯТЬ на по- 
сї лиці, мов набої в обоймі. 
І кожний несе НІ з чим не,- 
грівнянну силу творення сві
ту нового, мудрість незві
дану.

У свій час англійський гро. 
мадський діяч і публіцист 
Лйвор Моптепо говорив, то 
- написане Леніним — не ар
хів, а арсенал. Коли настав 
час битви, ми гортаємо сто
рінки його книг точно так. як 
перед атакою набиваємо па
тронами кулеметні стрічки».

Гортали вчора і позавчора, 
сьогодні теж гортаєм, щоб 
мудрістю Леніна збагати
тись на дорозі у світлодсння.

Само тому я й не помітив 
на полицях багатьох томів 
повного зібрання творів Іллі
ча і запитав чорняву бібліо
текарку Таїсу Козіну:

— Хто вони, молоді люди, 
що себе «під Леніним чис
тять»? Якими творами най
більш цікавляться?

І на стіл лягли формуляри. 
Лї -177 — це Ольги Теслюк, 
20-річної хімлаборанткн. Ос
танній запис — том 29-й. 
Видно, дівчина перед субот- 
ником вирішила ще раз про
штудіювати «Великий по
чин». Заодно взяла і корот
кий біографічний нарис про 
Ілліча.

Цей же томик записано і в 
формулярах № 191 та Лк ПОЗ 
двадцятирічних Людмили

Орловської, яка працює опе
ратором У районному відді
ленні «Сільгосптехніки», і
Валентини Грудненко — 
старшого інспектора бюдже
ту. Цією працею зацікави
лась. як свідчить формуляр 
№ 637, і дев’ятикласниця 
Людмила Колесник.

•Рорм^'.’.яр № 620, 25-річиего 
столяра міжколгоспної буді
вельної організації Івана 
Дурдн. Запис: «В. І. Ленін. 
«Про лозунг Сполучених 
Штатів Європи». № 929 Ка-

тувала, — каже дівчина. 
Будь-ласка. підшукайте спо
гади про Леніна.

Лідія Болтян, саме так 
звати дівчину. — першокурс
ниця Компаніївського веїтех- 
нікуму.

-■ Що мене прнткгус до 
ленінських праць, витаєте? 
Прагнення знати життя, — 
каже неквапливо, з паузами, 
відшукуючи потрібні сло
ва. — життя сьогодні, вчора 
і завтра.

Володимира Лнсіоиа, 
28-річігаго муляра. я застав

ТВОРИ.
тернин Крупки (їй двадцять 
один рік, медсестра), — том 
двадцять другий і двадцять 
шостий. № 848 дев'ятиклас
ника Віктора Маслюкова — 
томи двадцять четвертий, 
двадцять п’ятий 1 двадцять 
шостий...

Формулярів ціла гірка...
Заходить до бібліотеки ви

сока дівчина І кладе на стіл 
«Завдання Спілок молоді».

«У період Ленінського за
ліку комсомольці найчастіше 
просили саме цю працю», — 
тихо пояснює мені завідую
ча абонементом Ольга 
Рибка.

Прочитала і законспек-

ТОМ...
вдома. Він саме змивав вто
му дня. Через хвилину за
просив до світлиці.

— Коротко відповісти важ
ко, — замовк і задумався. — 
Для чого вивчаю? Щоб зна
ти революцію, йти в револю
цію далі. От бачите, все-та
ки перейшов на парадний 
гон. Не знаю, як простіте 
сказати... Одним з перших 
слів, які навчи вся го
ворити, було: «Ленін», пер
шим — «мама».

в. цвях, 
спецкор «Молодого 
комунара», 
смт. Компановка.
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(Г >ДИ це ти так зарання зібрав- 
я? — сплеснула в боки Пру- 

■4^7'9- побачив©?!. ща чоловік норо. 
вНО податись із хатії.

— Не бурчи. Я зараз. — Д сам 
лаштував сірники і цигарки в ки
шеню.

Жінка готова була розрядитись 
словесною бурею, але чоловіка вже 
Й слід прохолонув. І вона тільки 
сумно подивилась йому в слід. «Ех, 
Inane. Іване... Сили б тобі трохи в 
твої руки. То хіба ти не racaD би 
оце на тракторі! Не уступив би Мн- 
колці Буранному і Грншк<®і Дацен- 
ку. Та й Балерці Козаченку і Віть- 
кові Костенковому. Хоч ВОИН ХЛОПЦІ 
й працьовиті. Он і солдатських тім- 
пастьорок ще ие встигли поскидати, 
а вже иішлн в тракторну. Ти теж 
так колись. Тільки-но прислали в 
наше Ерделово першого трактора — 
гак і побіг проситись...»

А Іван Пилипович Прусак иже по- 
встрічав Андрія Романовича Чаба
ненка — такого ж. як і сам. одного 
з перших організаторів колгоспу

— Куди ви прямуєте? — радо при. 
вітався.

— Та. мабуть, туди, куди ти. У 
польовий стан. — 3 лукавинкою по- 
дивиася на старого друга.

Той багатозначно кахикнув і пе
ревів розмову на інше.

— Так що, завтра концерт диви
тимемось?

Кажуть, під новий баяв віїсту-

патлмуть. Подарували їм. молодим, 
під, району як переможцям у цьому

~ Барю, ьарго. Гарно співає і 
танцює наша молодь.

— Та іі працюють не гірше. Чув я, 
що Олександр Мусійович — ди
ректор школи — спеціально підрахо
вував і вийшло, що 900 гектарів 
артільної землі обробляє тільки мо
лодь. Він історію нашого Леніно- 
вого пише.

— Агож. Кажуть, чисто засипали 
школу листами. Навіть, з Угорщи
ни і Чехословаччнни пишуть. Все 
допитуються: чому і коли наше село 
егало Лсяіновим називатись. Та 
яким воно було і яким стало.

— А я ж то й думаю: навіщо він 
у мене розпитував: «Розкажіть, ка
же. Іване Пилиповичу, як трактор
на бригада колгоспу імені Дзержци- 
•'ького організовувалась?» Розповів, 
як одержали перший трактор...
__ А ТЕПЕР — до двох тисяч гек- 

таріа землі. Ну то й техніки 
борін, як мн юді мд.

.їй. А шістнадцять тракторів. Чи 
скільки? Іван Бурда оце хвалився...

— О, про вовка промовка, — в 
один голос дідусі.

Із свого двору якраз вийшов трак
торист Іван Іванович Бурда із своїм 
сипом Миколою, теж трактористом.

— А що, про мене мова? — по
цікавився Іван Іванович.

— Не зовсім про тебе. Це мц роз
говорились про машикно-тракторвні 
парк колгоспу. Та не пригадаємо 

^0<ФРН. — пояснив Андрій

— Шістнадцятії тракторів, чотири 
зернових комбайни <СК-1». два ку- 
кгруд^озбпралый. Два бурякозби
ральні. ну, і інша там різна техні
ка, — відчеканив loan Іванович. — 
Це небагато. Інші колгоспи куди 
більше мають. Але ж артіль наша 
невелика.

—■ Артіль маленька, та удалень- 
ка, —ніби образився Андрій Рома
нович. — Який ви в минулому році 
врожай зібрали?

— Пшениці по тридцять шість з 
половиною центнерів, буряків — по 
2/0, -о відпрвіп Бурда.

— Тепер молода зміна нас підга
няє, — зпову Івап Іванович. — Сів» 
бу у цім році доручають тільки мо- 
яодим, солдатам вчорашнім. У хлоп, 
цій аж руки чешуться до роботі!. 
Правда ж. Миколо? —• підштовхнув 
сина.

— Правда. Але твій дТ-38» теж 
підключать до нас.

— Згоден. Тільки тоді І в свій хор 
мене приймайте, — піймав на слові 
сина Іван Іванович.

— То тоді може її нас можна? — 
діди тут, як тут.

Микола засміявся:
Треба порадитись. Можливо, й 

справді створимо хор ветеранів...
Бони ідуть селом — перше, друге 

1 третє покоління хліборобів, яких 
Ленінова правда зробила господа, 
рими землі, творцями краси і до» 
статку. А ще скільки поколінь йти
ме цією сільською вулицею —- з Ле- 
іпповою правдоюі..

Г. ПРОКОПЕНКО, 
спецкор «Молодою 
комунара».

с. Лснінове, 
Маловисківського району.

ІЛ О/К.ІЮГО РАЇ ІКА прокидаються майже одночасно. Семидсся- 
гнрічному Григорію Ісаєвичу Котляревському не дають спа

ти старі рани, іце з громадянської війни. Та і спомини наплива
ють на колишнього червоноармійця першого Єлнсаветградського 
караульного полку, як спві хвилі.

Одна приносить дні безрадісного дитинства дореволюційного Єлнсавет- 
града, коли маленький Гриша після двох років відвідування казеного 
училища ,\о змушений був па. цьому закінчити свою оезігу. бо після 
смерті батька сім я Котляревських не в змозі була платити за навчання 
в так знаному державному училищі.

Друга хвиля приносить буремні роки громадянської війни, коли 19- 
річний комсомолець Григорій Котляревський з рушницею н руках чідсто- 
юнап молоду країну Рад.

Чотирма поверхами вище щоранку о сьомій годині підні
мається з ліжка трирічний Вадим Черпега і одразу ж запитує в 
мами:»

— Татко вже пішов на роботу?
— Гак, — посміхається Галина, — знову ти проспав.
А батько, .молодий комуніст, слюсар будівельно-монтажного управлін

ня № 8 .Михайло Черпега в цей час стоїть на автобусній зупинці і мрійли
во посміхається. Можливо, він уявляє езото маленького пустуна Вадима, 

Ми всі з 66-го

В ситім крупі — уламок щербатої 
піки
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а може, дружину, яка через го
дину поспішатиме до магазину 
учбово-наочних приладь, де во
на працює продавцем.

Із сусіднього під’їзду не
квапною ходою виходить 
старий вчитель 5. І. Федо
ров. У нього сьогодні пер
ший урок п шостому класі.

— Добрий райок, Борис І па но
вин і

— Доброго ранку, дівчата!
Це мимо нього пробігли ного 

сусідки Наташа і Таня Чурбапо- 
вн. Вони поспішають до паши- 
нобудівельного технікуму, де 
обоє навчаються на останньому 
курсі.

Будинок № 66 по вулиці Лені
на нагадує великий світлий ву
лик, хіба що з тією різницею, 
що в ньому немає трутнів. Всі 
Мешканці будинку зайняті свої
ми щоденними турботами і пла
нами.

У кімнаті № 41, поспіхом 
доїдаючи свій сніданок, під
німається з-за столу М. І. 
Жосан, повний кавалер ор
дена Слави. Микола Івано- 
вггч виходить на вулицю Ле
ніна і прямує до «Черво
ної зірки», де він ось уже 
десять років — незмінний 
секретар партійної організа
ції механоскладального це-

х ху № 2.
Сопне, як цікавий малюк. г .знрзе на подвір'я будинку. Воно одягає 

и тендітну позолоту брунатні гілочки черешень слив, тополь,- посаджених 
руками жителів будинку № 66.

Квітневий день настроює трансляцію пернатих артистів. О. вони не 
тільки «виступають* на «естраді» крислатих крон, а навіть і у квартирі 
одного з перших піонерів нашого .міста О. К. Посголатія, де папуги 
иатхненпо змагаються у вокальній майстерності із своїми колегами — чи
жами.

П'ятиповерховий будинок на вулиці Леніна огортає серпанко
ва тиша. Майже всі 67 квартир порожніють. У такий час біля 
квітника можна зустріти старого пенсіонера із квартири № 36 
І. Г. Мозолевича. Нумизмат і філателіст, Іван Георгійович ще і 
книголюб.

Коли надходить надвечір’я, будинок № 66 починає плескати 
в дерев’яні долоні дверей під’їздів, ніби радіючи поверненню 
свої» господарів. *

Тоді по східцях піднімаються трохи стомлені, але щасливі 
хірург Т. В. Карліна, молода робітниця заводу радіовиробів 
Світлана Семенча, лауреат обласної комсомольської премії іме
ні Ю. Яновського, викладач Кіровоградського музичного учили
ща Олег Смолянський, студенти інституту сільськогосподарського 
машинобудування Володимир Кзлснчук, Світлана Ьозловська 
та інші.

Близько двохсот мешканців будинку збираються у своїх сі
м’ях і в той же час об’єднуються в єдину двохсотчленову СІМ ІО. 
І дуже відрадно було почути те, що всі врни живуть дружно і

«.4 листопада >960 року багатоти
сячний колектив Кременчукгссбу- 
ду зібрався біля старого Табурища 
на мітинг, присвячений достроково
му введенню п дію на повну потуж
ність Кременчуцької гідроелектро
станції на Дніпрі».

«Молодий комунар». 7 листопада 
1960 року.

Сині коні — вітри — розкоспчепі 
грипи.

Ви не знали вудил, ви не знали 
стремен.

Годі ж глухо сурмити у раструби 
ринви.

Сині коні, злітайтесь на серце
до мене.

В перегоні громів, за дощами 
зеленими

Прогарцює паш день над степами
Дніпра,

І вад світлими водами,
перед поглядом Леніна,

Не моряна спливе — а веселка 
добра!

У гудінні дротів, в піднебессі 
гарячому,

Що злилося в один горизонт 
голубий.

Скільки пліч, скільки рук мн 
відчуєм, побачимо,

А над ними, мов цніт весняний —• 
голуби.

А над ними — тополь розколисане 
місто.

Пароплавів гудки серед гойдалки 
хвиль,

Умивається ранок в росі 
свіжолисту.

Одягає, як німб, сонця красного 
бриль.

То не ранок іде — то мої 
побратими,

То не ранок спішить —
то подруги .мої.

І над гомоном моря, над валами 
крутими.

Чути січну легенду врочистих 
раїн...

«То було десь ібЗО-го літа, коли 
воля і краса наша нуртувала в кор
невищах древніх тополь, коли ранок 
прокидався сполохано од скреготу 
шабель і тупоту кінських копит. Три 
дні і три ночі билася козацька сот
ня з татарвою. Оточили нечестиві, 
тиснули з усіх боків, та сини Хмеля 
мужньо боронилися, свято стояли... 
І тоді подумав хап: а чи не джере
ла дають силу і снагу?.. І наказав 
забити джерела... Відтоді голою ста- 
іа земля, тільки піски та дикі літри 
шугали полем... Л згодом вертали з 
походу вояки Хмеля. Здогадалися 
вони про страшну січу, і викопали 
па тому місці криницю. І освятили 
шаблі свої, і полишили тут старого 
козака, зраненого в боях, внмуру» 
вавтпи Лому зимівник. Відтоді й за
чалося Табурпше».

Сині коні — вітри — незагнуздані 
віком, 

Ви гуляли в пісках
придніпровських пустель,

Молодим дубчаком проти неба 
росте.

Розкажіть же, вітри, та й 
повідайте славу,

Як на берег Славути на зорі молодій,
У спецівках запилених Каессмові 

лави
Принесли буйноцйГпі зелених 

садів.
Як джерела старі оновилися

п силі,
Як моряки зоря у степу пролилась, 
Як наплив горизонт у чаїпнім 

розкриллі
До гарячих пісків, до причалу 

села.
Розкажіть, як дроти, наче арфи 

заграли,
Розкажіть, як турбін завертівсь 

довголет, 
Як мільйонами свіч сонцесяйні 

хорали
Задзвеніли над степом свій 

перший куплет.
Володимир Ілліч... Вам би тої 

хвилини
В товариство робоче з Мавзолею 

прийти...
Нахилила до хвиль красні грона 

калина, 
Понад нею гудуть, не стихають 

дроти...
«Спасибі тобі, посестро, що ти но

чей не досипала, не думала ні про 
втому, ні про лаковані черевики. З 
першого дня спорудження Кремен
чуцької гідроелектростанції прибу
ла на будову з комсомольською пу
тівкою. попросилася в бригаду бето
нярів. Поруч були такі ж, як і ти 
дівчата — Галина. Лариса. Ольга... 
Минув рік, другий. Береги моря одя
галися з бетон, запрацювали перша, 
друга, третя турбіни... Разом із спа-

злагоджено. • _ , . . „„„
На жаль, я не зміг розповісти про всіх окремо про їхні долі і спо- 

зівання Адже для цього одного дня замало. Інм більше, що ця: незві ... 
на сім'я будинку № 66 по вулиці Леніна живе вже десять років.

В. ГОНЧАРЕНКО,
спецкор «Молодого комунара».

На фото; біля будинку № 66 по вулиці Леніна.
Фото В. Ковпака.

Тільки 
вчитися...

Ленін у моєму ЖИТТІ? Го
ворити про це і легко і. важ
ко. А насамперед — радісно.

Вперше Ленін завітав до 
мене з розповідей мого дідуся, 
колгоспника, який пройшов 
шлях від безграмотного хлоп
чини до голови колгоспу.

Потім- він глянув на мене 
теплим поглядом з сторінок 

Букваря, а незабаром пов’я
зав мені червоного галстука, 
покликав у піонерський по
хід. Він був присутній в кабі
неті першого секретаря рай
кому комсомолу, коли мені 
вручали комсомольський кви

ток. А нещодавно Ленін го
ворив зі мною, як з делега
том третього з'їзду комсо
молу.

Ленін у моему житті? Це 
доля моїх батьків, моя доли. 
Це світле приміщення школи, 
мої улюблені книги і чисті 

, світанки.
Лариса МАТЮШИНА, 

учениця 10-го класу Но- 
воукраїнської СШ № 7.

ЛЕНІН У МОЄМУ ЖИТТІ

лахом лампочок Ілліча на твоїх гру. 
дях спалахнула позолота нагороди... 
It скупим записом: «Ганні Бовк за 
доблесний труд...»

Мов далеке небо неозоре,
Мов з легенди хлопці-моряки. 
Здрастуй морс. Кременчуцьке 

, море, 
Добрий день, мої трудівники.
У тобі — і Чорного прибої, 
У тобі — і Каспію розмах, 
Як шумиш, гримиш перед! мною 
У міцних бетонних берегах!
1 її тобі, як в дзеркалі казковім, 
Бачу я зіниці наших днів, 
Бачу неба голубінь бузкову, 
А у небі — білих воркунів. 
А над морем, мов сніжинки, 

чайки,
Б сонячних проміннях золотих. 
Бачу хлопців у простих фуфайках 
І дівчат у хусточках простих.
Це ж попи робочими руками 
Загнуздали греблею Дніпро 
І дроти понесли над степами 
Світла електричного тепло. 
Здрастуй, морс, неспокійне море, 
Буйні хвилі з обрієм вінчай... 
Здрастуй, краю, иепомеркпа зоре, 
Здрастуй, мудра мрія Ілліча!

Валерій ЮР’ЄВ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

м. Світловодськ.

і об

коли 
при-

ЧО- 
звав

1 ІЛЬКЕ5 
боротись
Я — ординатор травмато

логічного відділення Кірово
градської обласної лікарні. 
Звичайно, про якийсь план у 
моїй роботі не може бути й 
мови. Навіть більше: чим 
менше у мене роботи, тим 
кращий настрій. Бо це зна
чить, що лиха доля обійшла 
моїх підопічних, що нещас
них випадків у місті ' 
ласті стало менше.

Я не можу згадати, 
вперше в моє життя 
йшов Володимир Ілліч, 
мусь, здасться, що я 
псе життя, у важкі хвилини 
радився з ним, разом з ним 
радів у свята. Моя чотири
річна донька Олепка теж 
знає, хто такий Ілліч. Розпо
відав про нього я їй, розпо
відала мати. А вона, Олен
ка, розповість про вождя ін
шим. Так і буде жити серед 
нас великий Ленін, як член 
нашої сім'ї.

О. ГОРСЬКИЙ, 
ординатор травма
тологічного відді
лення Кіровоградсь
кої обласної лікар
ні, член комітету 
комсомолу.

світиюсо»



СХІДЦІ ДО ІЛЛІЧА

„Молодив комунар“ 21 квітня року

картину:

В.

і HOBSЗАГОНИ

мені захо- 
негомінкимп 

Шушсю,

доказів
— 2!) садиб, 150 

вулиця йде повз
3 далекою Шушенського надійшло 

домлення: там у переддень славного

1. Лені-

еншее-Ш)

пові-
.... . ........... .. л __  __ ..___ всена

родного свята відкрито меморіальний музей- 
заповідіїнк «Сибірське »»слання 
на».

1 знову, як вісім місяі- : гому, 
тілось побувати там, пр- тиси 
вулицями селища над спокійною 
серцем і думкою тс раз припасти до всього, 
іцо зв’язане з дорогим іменем вождя. А втім, 
ця мрія — кевтолима, бо скільки б не бу
вав там, вона супроводжуватиме все життя. 
1 не тільки мене...

Коли в будинку селянина Знряиова, де 
прожив свій перший шушенський рік заслан
ня Володимир Ілліч, ми з чечено-інгушським 
художником Миколою Латншевнм стояли бі
ля столу з зеленою лампою, то кожен думав 
по-різному, хоч. по суті, про одне іі тс ж. 
Я — про тс, як далеко сягав погляд Ілліча 
■з цього глухого кутка — аж до Єлнсавет- 
градщнни. про злиденну долю селян якої 
він пнеаг. у «Розвитку капіталізму в Росії», 
а Латини'!-, обмірковував найяскравіший по
ворот тема — він приїхав у Шушенськс. щоб 
дістати натхнення на створення картини про 
роль В. І. Леніна в розквіті щасливої долі 
чеченці:! і інгушів.

— Я тут уже чимало часу провів. — роз
повідав Микола Григорович, — зробив бага
то дама іьовок. деякі речі вже й викінчив, а 
от »адойолеііня не маю. Ленінська тема— не 
тема, яка внмага’є найглибшої думки і най
вищої Майстерності.

З такими ж почуттями працювала тут і 
художниця і Москви Олена Сергіївна Мн- 
хальська, і багато інших митців — служите
лів пензля і пера. . л

Та, певно ж, найвідповідальніше завдання 
випало на долю тих, хто створював меморі
альний музей-зановідннк.

Справді, найдосвідченішим спеціалістам — 
працівникам Бессоюзного виробничо-науково
го реставраційного комбінату і Державної 
центральної науково-реставраційної майстер
ні імені І. Грабаря, московського Державно
го історичного музею. Центрального ордена 
Леніна музею революції СРСР та Інших на
уково-дослідних установ країни випало ве
лике завдання: відновити усе село, далеко 
минулих часів в його забудові. Це означа
ло створити по архівних документах, спога-

дах, залишках речових 
старовинне сибірське село 
надвірних будівель. Гола 
темні стіни шинку, міцні ворота купецької 
садиби, частокіл пересильного острогу, повз 
бідняцький будинок, що вріс у землю біля 
самої Шуші і, замикаючи коло, повергаєть
ся до буднику Знряиова...

Влітку минулого року на цьому місці ки
піла ро'бота. Нині заповідник відкрито. Він 
переконливо свідчить кожному відвідувачеві 
про велич подвигу Володимира Ілліча, який .. ---- :х . ............ в полі зору

, написати тут понад 
«Завдання російських со- 

капіталізму в 
«Наша програма», «Насущне питан- 
«Протест російських соціал-демокра

та інші.
цих творах В. І. Ленін ідейно розгро- 

ворогів революційного марксизму — на- 
ілегальпіїх маркси- 

план створення 
газети.

Про титанічну революційну роботу Леніна 
—........ 7_ :”і експозиції в де-

музею-заповідника.

у такій глушині зміг тримати 
всю неосяжну Росію, 
тридцять праць — < 
ціал-демократіа», «Розвиток 
Росії», 
ня», 
тів»

У 
мив __  .
родників, «економістів», 
стів». І тут же Ленін склав 
загальноросійської політичної

яскраво розкажуть історичні 
в’яти будинках

Шушенський музей відкрито. Але роботи 
не припиняються. Природним продовженням 
музейного комплексу і водночас контрастом 
епох стане сучасне місто-лпм’ятннк Шушсн- 
ське. Нині воно будується прискореними 
темпами. Виростуть тут будинки-красені, 
проляжуть широкі проспекти, будуть працю
вати нові потужні підприємства. І заливати
ме все довкола електричним світлом струм 
із Саяно-Шушенської ГЕС, іцо споруджує
ться зовсім поруч на могутньому Єнісеї.

Життя йтиме своєю чергою. Тисячі і міль
йони гостей Шушенською будуть милувати
ся його красою. Але жоден з них не полише 
без уваги двох вікон: ' ”'г
міста, 
ранку світитимуться 
динках Знряиова і 
світло. Світло його

у центрі майбутнього 
а сірому й темному селі, щоночі до 

вони п селянських бу- 
Пстрової. То Ленінське 
зеленої лампи.
Георгій ЩЕРБИНА.

Ці сходи були крутими і и тоіі же час радісними. Вони 
складались з безлічі прочитаної літератури про Ілліча, з 
жагучих роздумів, з прослуховування пластинок з його про
мовами.

Перший східець у відтворенні рідного образу вождя на сце
ні я подолав у 1951 році, У монтажі «Володарем світу буде 
труд!» п на кілька хвилин з’явився перед глядачами, імітую
чи характерні для Ілліча жести.

Зараз важко судити наскільки вдався годі мені цей надзви
чайно складний і дорогий образ. Пригадую лише одне, що 
дуже хвилювався.

А через десять років мені, самодіяльному актору, випала 
висока честь грати в п’єсі ЛІ. ГІогодіиа «Третя патетична», 
В цій виставі я повинен був передати не тільки зовнішню 

схожість з Володимиром Іллічем, а її внутрішню його енергію. 
Ось чому робота над образом В. І. Леніна почалася з,., по
їздки до Москви, де п першу чергу зустрівся з народним 
артистом СРСР Б. Смнрновим, який створив образ Ілліча на 
сцені МХАТу,

Поради відомого митця допомогли мені зрозуміти образ 
В. І. Леніна не тільки як геніального вождя світового проле
таріату, а і як чуйну і надзвичайно скромну людину.

Нарешті відбулась прем’єра п’єси М. Погодіиа «Третя па
тетична», яку поставив наш самодіяльний колектив у Палаці 
культури «Жовтень».
На здачі .спектаклю був присутній старший більшовик О. Ба- 
шашин, який бачив живого В. І. Леніна. Після вистави Олек

сандр Петрович підійшов до мене і міцно потиснув руку. Це, 
мабуть, найкраща була.оцінка моїй грі.

Східці до образу Леніна. Вони підняли мене на висоту 
пізнання незгичайної і павдивовнж прекрасної людини нашої 
епохи.

Звичайно, є в мене і своя заповітна мрія. Хочеться відтво
риш образ Ілліча в чудовій п’єсі М, Погодіна «Людина з 
рушницею». Але цс вже нові східці. Теж надзвичайно відпо
відальні.

О. ВОЛОШИН, 
артист Кіровоградського самодіяльного народно
го театру Палацу культури «Жовтень».

іля пам'ятника Володимиру 
Іллічу Леніну — урочиста тиша. 
1 нараз:

— Загін імені Ані. Морозової, 
струнко!

Ще мить і заграв горн, засту
котів барабан, знесли червоне 
знамено. Затріпотіло воно біля 
підніжжя постаменту, розли
лось рожевим світлом па пло
щі. І біля нього третьокласни
ки дають клятву; Віта Дпку- 
сар. Інпа Левадна. Наталка 
Феденко, Надія Саченко, Олена 
Ссргуїі, Наталка Голдовська, 
Світлана Резніченко, Гали
на Скресапова, Олександр 
Кривенко, Олег К а с е н- 
ков. Віктор Бурдейпнй, з Кі
ровоградської школи № 6,
Шестикласники — їх шефи —’ 
поз’язують дітям червоні гал
стуки. ВІДНИНІ ВОІІН — юні ле
нінці.

Ще більш червоно розквітла 
площа, стрункіше вишикувались 
ряди, а па ппеокому постамен- 

усміхався Володимир Ілліч.

Фото в. КОВПАКА.

На фото: Шушенськс будується.

О X ПОВІДОМ.')! ПНЯМ з Швейцарії, 
цими днями в Цюріхському Парод

ії >М у ДОМІ відкри ■> меморіальну дошку 
Н.І чесТЬ В. І .'ІІ .1'11.1

(.коро осі- >иа- ' років, як Народний 
дім е робітничим і іубом; тут часто 
•збираються предсіа,шикн прогресивних 
сил найбільшою ■ ■ нслевого центру 
країни.

У Народним'• д<> н нерідко бував у 
роки емігрант Володимир Ілліч Ленін. 
Він брав участь у • -.рах Цюріхської 
секції соціт-до-іоирп ■ нчної на р т і ї 
Швейцарії.

У голубому залі 
ку Володимир 1.1 1 
ло.чпми робітника« 
діо про значення 
1905 року.

Звертаючись д< 
них стали згодом 
робітничого і комі 
лодимпр Ілліч пн. , 
цім 1905 року проб’, 
і створила реполюїґ.ї 
ний революційним

Напередодні 
жеіїня В. І

p.v

му 9 січня 1917 ро- 
.!!• тупив перед мо- 
I іюріха
ійської

з доповід- 
револ ІОЦІЇ

(багато з•сутніх 
чачними діячами 

пічного руху), Во
лив, що револю- 

• ’а від сну Росію 
.•»1-і народ, керова- 

і’ро.тетаріатом. 
10ц річчя з дня парод- 

Леиіп.' к нам’ять про пей

АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ

они
МЕМО
РІАЛЬНА

виступ і було прикріплено ДО сінні го
лубого залу бронзовий барельєф із 
зображенням пожди світового пролета
ріату.

На урочистій церемонії виступили ке
рівники товариства «Швейцарія — 
СРСР». Швейцарської партії праці, по
сол СРСР у Швейцарії.

...Піднімаємося вгору вуличкою, яка 
називається Шпігель-Гассе. Ось нічим 
не примітний будинок — помер II. Те
пер він відомий п усьому світі; тут з 
лютого 191G до початку 1917 року жни 
Володимир Ілліч. У цьому будинку і 
одержав він звістку про повалення цар
ського самодержавства, звідси виїхав 
він у вируючий ІІІтср. Наприкінці 20-х 
років на стіні буднику було встановлено 
меморіальну дошку.

Є в Швейцарії і ще одна меморіаль
на дошка, присвячена В. І. Леніну. Во
на була відкрита напередодні 50-рІччя 
Радянської влади л листопаді 1967 року 
в Женеві, де жив і працював Володи
мир Ілліч.

Г. ДРАГУНОВ. 
(Кор. ТАРО).

м, Кіровоград, вул. Луначарського, 36 
Телефони: відповідального секретаря —* 2*43*35, 

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

БК 0Ю68. Індекс 61197.

«МОЛОДОГІ КО.ММУ1ІАР» •» оргац Кировоградского 
обкома ЛКСМУ. г. Кировоград.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м Кіровоград, вул, Гліпкп. 2.

ЭА ШИРОКИМ світлим ква. 
дратом вікна буяє весня

ною розмаїтістю і снагою 
земля. Вона щедро напоєна 
дощем, про який залишила 
на згадку автографи калюж, 

А у вчительській кімнаті— 
тиша. Лише дивовижний ме
телик, ламаючи тендітні зе
лені крильця, безпорадно 
б’ється п зачинену шибку 
вікна. І той метелик цікавив 
Івана Ткачука куди більше, 
аніж чергові нотації класно
го керівника. «Ось так зав
жди, — думав про себе. — 
Запізнишся на декілька хви
лин, будь ласкавий — ходи 
до вчительської...»

— Ну що ж. Аіожсш іти. 
Видно, не буде з тебе тол
ку, — почув зморений го
лос і, низько опустивши го
лову. тихо вийшов з кімна
ти.

Звичайно, пін нікому не 
скаже про те, як важко до
биратися до школи із свого 
хутора в сусіднє село з не
зрозумілою назвою Свіїрнс- 
вс. Добре, 
тепло і сухо. . ___ ....
кілометрова відстань немов 
би скорочується наполовину. 
Але коли йде затяжний дощ, 
коли зимове крило сніговій
ниці завішує все не
бо, і землю, — тоді 
не зовсім весело.

Якось опівночі при
йшов до Ванька Том 
Сойер. Посміхнувся 
глузливо, сів па сті
лець, закинувши но
гу за ногу:

— Пу? Знову хва
лився перед хлопця
ми, що піірупіиш у 
мандрівку? А я не 
візьму тебе з собою!

— Чого, Том?
— Дядя Джім каже, 

що з такими друзя
ками, як Банько Тка
чук, тільки запізню
ватись можна...

— Том, даю слово!
Прокидався рано-вранці, 

вирушав до школи, і там, ще 
задовго до занять при світ
лі електролампи конструю
вав чорнявий хлопчина гео
метричні фігури, робив ма
кети хімічних заводів...

Потім постукав у двері до 
Івана ще один чоловік. Кре
мезний, м’язи так і перели
ваються під шкірою, так і 
грають крицевою силою.

— Хто ти? — запитав на
полохано.

— Геркулес, з історії, ти ж 
вчора читав про мене...

— І чого тобі?
— Та так, погомоніти тро

хи... Та, бач, я не сам...
Справді, за широченною 

спінюю Геркулеса стояли 
Овод, Павка Корчагін, Олег 
Кошовий...

— Не падай в розпач, — 
лягала на плече рука Ово
да, коли Іван по пройшов за 
конкурсом до Харківського 
університету.

— Гуде спина, ноги, мов 
налиті свинцем? То з не- 
звички... чувся голос Павкн, 
коли працював па «Черво
ній зірці» у Кіровограді.

І так завжди. Овод. Пав
ка. Олег.

Побратими Іванові.
Скрізь—разом. На заводі, 

в армії... Коли сержант Іван 
Ткачук звільнявся в запас, 
командир запитав:

— Ну, а тепер куди?
— Думка п мене одна. — 

відповів тоді сержант. — Бу
ду вчитися.

Так Іван стан студентом 
Кіровоградського педінсти
туту.

Набутий обсяг знань з ра
діо та електроніки в армії 
був базисом для подальшо
го навчання. Громадська ро
бота забирала маііжс весь 
вільний час. До учбових за
нять доводилося готувати-

коли надворі 
Тоді і чотири-

ся пізно ввечері, коли 
круги все засипало. А труд
нощі підстерігали на кожно
му кроці. Господарка, у якій 
мешкав на квартирі, заборо
нила займатися «марнотрат
ством електроенергії». Зда- 
валося, виходу не було, та 
студент-відмінннк не хотів у 
це повірити. Тихенько підсу
вався до вікна і при тьмяно
му світлі ліхтаря, що освіт
лював нічну вулицю, вчиту
вався в ледь помітні цяточ
ки рядків підручників та 
конспектів і так — кожен 
день...

Якось викликали Івана до 
комітету комсомолу.

— Думаємо послати тебе 
в складі будівельного заго
ну в Кримську область, —■ 
відразу ж приступив до ді
ла секретар комітету. — Не 
заперечуєш?

У південній області, на
поєній щедрим розпеченим 
сонцем і сухими вітровіями, 
він знаходив романтику н 
трудових буднях рожевих 
райків. Непомітно пролетів 
місяць роботи. Всі студенти 
разом з будівельними спс-^-<4 
ІіН'ІМІЛГТСГМІІ Л’ІЛІІ'Л.'т.І ПА- Г*Дальностями одержали по
чесні грамоти Кримського 
обкому комсомолу. А їх КС-

НАЙДОРОЖЧА

СТИПЕНДІЯ

рівпик — Іван Ткачук ~ 
іменини подарунок і Грамо
ту ЦК ЛКСАІУ.

У минулому році він буї» 
делега гом республіканського 
з'їзду студентів - активіс
тів у Києві. Сповнений сві
жими враженнями, збагаче
ний досвідом повернувся в 
інститут.

З любов’ю говорить вії», 
про своїх викладачів: Івана 
Захаровича Ковальова, Ігоря 
Васильовича Попова, Анато
лія Опапасовнча Лсвенка. і 
серед них згадує прізвище 
класного керівника Тетяну 
Марківпу Стрельннкову.

— Ця жінка вчила нас жд- 
ти і працювати, — говорить 
він, — і всім тим, чим я зба
гатився, завдячую саме їй. 
Ми і зараз листуємося, діли
мося своїми планами. Я пи
таю, чи е у нього ідеал —• 
фізика,

— Мабуть, як такого не
має, — помовчавши говс\чіть 
аіи, — Всі вчені доповнюють 
один одного, і свій ідеал я 
вбачаю лише в поєднанні з 
іншими науками.

Зараз студент ІУ-А фіз
мату, .загальний улюбленець, 
Іван Ткачук закінчив роботу 
по науковому комунізму на 
тему: «В. 1. Ленін і бороть* 
на молоді п капіталістич
них країнах». Вона має йти 
на республіканський конкурс 
студентських робіт.

Ось такий пін — уродже
нець І олованіпщинії. Лсііііі- 
ськиїі стипендіат — випуск
ник Кіровоградського пед
інституту Іван Ткачук.

Анатолій
САРЖЕВСЬКИЙ, 

позаштатний корес
пондент «Молодою 
комунара».

♦
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