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ДЛЯ 
1 НАЙЩАСЛИВІШНХ 
Е На нашому заводі з ініціати- г ви бригади токарів Анатолія И Скворцова проведено комсо- 
| мольсько-молодіжкий субот 
£ НИК.

Юнаки і дівчата підприєм-
■ ства, які працювали на робо- 
I чих місцях, зароблені гроші 
Н перерахували на будівництво 
І табору праці і відпочинку
■ школярів Кіровського району.
■ Табір, що створюється на 

кошти підприємств і установ

[
району, буде хорошим пода
рунком підростаючій зміні в 
Міжнародний рік дитини.

В. ДУДНИК, 
секретар комітету комсо
молу Кіровоградського за
воду тракторних гідро- 

^^^^регатів.

u

яяшітзлняття

ЗАКІНЧИВСЯ НАВЧАЛЬ
НИЙ РІК У СИСТЕМІ ПОЛІ
ТИЧНОГО Й ЕКОНОМІЧНО
ГО НАВЧАННЯ КОМСО
МОЛЬЦІВ І МОЛОДІ.

Завтра—День меліоратора

Час роботи
/Минулого понеділка в 

комсомольських політгурт- 
ках і теоретичних семіна
рах нашого району, як і 
всієї області, відбулися під- 
су/лкові заняття. Організа
цій навчання тепер аналі
зують складові ідейного 
виховання молодої людини, 
прагнучи, щоб наступний 
навчальний рік став для 
кожного юнака і дівчини 
ще ефективнішим, ще ко- 
риснішим.

Чи не найголовніша з цих 
складових — всебічна обі
знаність, високий теоретич
ний і політичний рівень під
готовки пропагандистів. 
Про це наголошується і в 
постанові ЦК КПРС «Про 
дальше поліпшення ідеоло
гічної, пог.ітико-виховної 
роботи»: «Успіх політично
го й еконо/лічного навчан
ня цілком залежить від 
теоретичного й методично
го рівня пропагандистських 
кадрів».

Ми це добре розуміємо, 
тож прагнемо старанно до-

бирати, вчити і виховувати 
пропагандистів. Протягом 
минулого навчального року 
щомісяця скликали для них 
семінари. У квітні провели 
методичну конференцію 
«Комплексний підхід—важ
лива умова підвищення 
ефективності і якості марк
систсько-ленінської освіти». 
Практикуємо заслуховування 
питань про роботу пропа
гандистів на бюро райкому 
комсомолу, на засіданні 
районної методичної ради 
з питань комсомольського 
політнавчання. На засіданні 
бюро райкому комсомолу 
ми розглядали, наприклад, 
питання про організацію 
політнавчання комсомоль
ців і молоді колгоспів іме
ні Димитрова, імені Щорса, 
«Родина». Щоб вивчити 
ефективність комсомоль
ської політосвіти, провели 
соціологічні дослідження, а 
згодом, проаналізувавши їх 
результати, — теоретично- 
практичну конференцію.

(Закінчення на 2-й crop.).

Меліорація — надійний помічним у 
вирощуванні високих урожаїв сіль
ськогосподарських культур. Лише в 
нашій області зрошується 32 тисячі 
гектарів землі. Будуються і вводяться 
в дію нові меліоративні зрошувальні 
системи. Так. напередодні свята стала 
до гаду Ульяновська державна систс 
ма площею 1270 гектарів.

...Колгосп імені Карла Маркса Ма 
ловисківського району. 46 гектарів 
городини зрошується в господарстві 
Вміло виконує зрошувальні 
ветеран колгоспу, наставник 
Степан Іванович Гирла.

На фото: колгоспний 
тор С. І. ГИРПА; земля 
спрагу.

роботи 
молоді

меліора- 
вгамовує
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^ЗУСТРІЛИ

ЮВІЛЕЙ

Юля — новачок. Юлія — передовик ви
робництва. Юлія Василівна — кавалер орде
на Трудового Червоного Прапора, депутат 
Верховної Ради УРСР, лауреат премії Ленін
ського комсомолу. Все це вмістилося в де
сять років її заводського життя.

ЛАУРЕАТИ ПРЕМІЇ 
ЛЕНІНСЬКОГО
КОМСОМОЛУ

ОЛЕКСАНДРІЯ. Пер
шою серед комсомоль
сько-молодіжних колек
тивів тресту «Олександ- 
рінважбуд» виконала со
ціалістичні зобов’язання 
на честь ювілею комсомо
лу України бригада плйт- 
ковнків - лицювальників 
Івана Возного з будівель
ного управління № 5.

Бригаду створено 
тому. До неї ввійшли 
пускпикв місцевого

«НАШ ТОВАРИШ

рік 
Bu

ll ро- 
фесіііпо-тсхіїічпого учили
ща, юнаки, звільнені в за
пас із лав Радянської Ар
мії. Брак досвіду компеп- 

Тг’вався бажанням працю
вати. Другом і порадни
ком для хлопців став бри
гадир Іван Возний. За ко
роткий час усі добре опа
нували спеціальність плит- 
ковіїка-лііцювальппка, ово
лоділи суміжними буді
вельними професіями.

Взаємозамінність, висо
ка трудова дисципліна, 
раціональне використан
ня робочого часу, приклад 

і бріїгидііра-наставника — 
де те, що дало змогу бри
гаді більш як у півтора 
раза перевиконати плано
ве завдання п’яти місяців, 

до зростанню продук
тивності праці вийти на 
показник кіпця п’ятирічки.

У ні дні кращий комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив тресту «Олсксанд- 
піяьажбуд» опоряджує 
один з об’єктів електро
механічного заводу.

ЮЛЯ»
Працює Юлія Василівна 

Євтушенко в другому ме
ханоскладальному цеху 
Кіровоградського заводу 
тракторних гідроагрегатів. 
Цех як цех. Люди як лю
ди. Наполегливі, завзяті. 
Ось бригада Володі Бадо
ва. Одна молодь, а фору в 
роботі кожному може дати. 
Або Володимир Панасо
вич Товстспко. Ветеран 
виробництва, наставник. 
Словом, усі тут роботящі, 
справу спою люблять.

Але Євтушепко чимось 
відрізняється від інших. 
Чим?

Так думає начальник 
2-го механоскладального 
Віктор Федорович Глад
кий:

— Ми не можемо уяви
ти свого цеху без Юлії 
Євтушенко. Вона немов з 
дитинства тут. Міцно вро- 
слася в колектив. Міцно 
в ньому тримається. 
Швидко пройшла шлях 
від новачка до вмілої шлі
фувальниці. Але не про 
цифри і проценти хочу 
сказати. Про інше.

Часто доводиться їй бу
вати у справах у Києві, 
Москві, за рубежем. Але

де б не була, завжди те
лефонує на завод. Ціка
виться, як ідуть справи на 
підприємстві, як з планом. 
А вже коли приїде, роз
повідей не наслухаєшся. 
Сувенірів для товаришів 
привезе. Нікого не обійде. 
Чуйна. Це я про її харак
тер. Про ставлення до 
людей. І до справи.

Був такий випадок. З 
третього цеху надходило 
до нас литво з перебоя
ми, часто низької якості. 
Це, звісно, негативно 
впливало на якість про
дукції. Просили, навіть 
вимагали поправити ста
новище. Не допомагало. 
Втрутилася Євтушенко. 
До справи підійшла по- 
державному, як і нале
жить депутатові Верхов
ної Ради республіки. Ра
зом зі спеціалістами за
воду розібралися в про- 
рахунках, виявили недолі
ки. Становище змінилося. 
Цех запрацював ритмічні
ше.

А оце недавно розв'я
зувалось питання про на
дання підприємству зе
мельної площі для ство
рення підсобного госпо
дарства в рзйоні Балашів- 
ського проглвузла. Зви
чайно ж, не обійшлося 
без тяганини. Знову допо
могла Юлія Василівна. Бо

розуміла — справа важ
лива. Буде у кас незаба
ром своє підсобне госпо
дарство. Поліпшиться по
стачання заводським їдаль
ням продуктів.

Слово — секретареві 
комсомольської організа
ції цеху Віктору Білостоць- 
кому:

— Юлія Василівна — 
приклад для нашої моло
ді. Сама недавня комсо
молка — всього два роки 
тому урочисто залишили 
ми їй квиток члена 
ВЛКСМ.

Подивіться, на дільниці 
поруч неї працюють зде
більшого молоді. Більш і 
менш досвідчені. Ті, що 
роблять перші свої кроки 
в робітниче життя, і вже 
цілком сформовані тока
рі, шліфувальниці. Та за 
приклад для них в усьому 
Юлія Василівна. Вона так 
зуміла організувати ро
бочий процес, щоб жодна 
хвилина не втрачалася. 
Працює без зайвих рухів. 
Сама цінує кожну робочу 
хвилину і вчить цього ін
ших. Цінувати і раціональ
но використовувати час — 
один з її виробничих «сек
ретів». Передовий досвід 
робітниці узагальнили і 
технічно обгрунтували 
спеціалісти заводу, запро
понували до широкого

впровадження. І,, мабуть, 
не випадково її почин — 
до 110-ї річниці з дня на
родження В. І. Леніна 
виконати особисту п’яти
річну — першим підхопив 
комсомольсько - молодіж
ний колектив — бригада 
токарів Анатолія Сквор- 
цова з ремонтно-механіч
ного цеху № 9. А нині на 
підприємстві вже три 
бригади і понад сто моло
дих виробничників трудя- 
іься під цим девізом.

Комсомольська органі
зація цеху пишається 
своєю вихованкою, яка й 
сьогодні не пориває з мо
лодими зв’язків. Відвідує 
заняття шкіл комсомоль
ської політосвіти. Висту
пає з лекціями, політични
ми інформаціями. Бажа
ний гість у робітничих гур
тожитках. Тягнеться мо
лодь до Юлії Василівни. 
Десятки новачків вихова
ла вона. Всього чотири мі
сяці тому прийшла в цех 
Люда Шевченко. І я вва
жаю, що лише завдяки 
допомозі Юлії Василівни, 
її чуйності молода робіт
ниця за короткий час опа
нувала професію шліфу
вальниці, навчилась пра
цювати самостійно.

Визнаний майстер своєї 
справи, новатор і передо
вик виробництва, настав
ник молодих, Юлія Євту- 
шєнко по праву стала 
лауреатом премії Ленін
ського комсомолу. Це ви
знання її високого авто
ритету, що формувався 
тут, у робітничому колек
тиві.

Лишається додати, що в 
ні дні лауреат премії Ле
нінського комсомолу пра
цює в рахунок лютого 
1980-го. Останнього року 
п’ятирічки.

А. ШИЛОШИЙ.

свято
диттї 

киши
Вчора розмаїттям дитя

чих усмішок розцвіло свя
то — Міжнародний день 
захисту дітей. Дзвінкого
лосою хвилею прокотило
ся воно по містах і селах 
орденоносної Кіровоград- 
щини.

Вогонь піонерсьних гал
стуків і пелюсткове по
лум’я квітів, веселі атрак
ціони, конкурси, віктори
ни, нонцерти — все це 
чергувалося у світлому ка
лейдоскопі першого дня 
нинішнього літа.

Позаштатні корпункти 
«Молодого комунара» по
відомляють:

КІРОВОГРАД. У парку 
культури і відпочинку 
імені В. І. Леніна відбувся 
традиційний конкурс на 
кращий малюнок на ас
фальті. В ньому взяли 
участь юні художники об
ласного центру, замінив
ши пензлі різнокольоро
вою крейдою, а альбо
ми — квадратами асфаль
тованого майданчика.

ЗНАМ’ЯНКА. В Палаці 
піонерів відбувся дитя
чий ранок, програму яко
го заповнили лісні, танці, 
вірші. їх виконали школя
рі і піонери шкіл міста.

ОЛЕКСАНДРІЯ. Верні
саж юних художників від
бувся р. Палаці піонерів. 
Виставка представляла 
роботи членів міської ху
дожньої студії і наймен
ших художників із дитя
чих садків Олександрії.

ВІЛЬШАНКА. Тут на ве
лелюдному майдані ра
йонного центру зібрались 
ноащі учні шкіл району. 
Піонерські сурми віднри- 
ли зліт юних, присвяче
ний Міжнародному дню 
захисту дітей і Міжнарод
ному року дитини.

МАЛА ВИСКА. У парку 
культури районного цент
ру повноправними госпо
дарями були юні спорт
смени і юні актори, до
шкільнята і учні. Атрак
ціони, спортивні змаган
ня, веселі вікторини ;--
все це вилилось у чудове 
свято дитячої усмішки.

НОВОУКРАЇНСЬКИЙ РА
ЙОН. Близько 200 учнів зі
бралися на стадіоні, де їх 
привітали ветерани Вели
кої Вітчизняної війни, 
представники громадських 
і комсомольських органі
зацій. Після урочистої 
частини цей загін вирушив 
на п ятиденний збір до 
військово - оздоровчого 
спортивного табору, що 
розташувався в селі 
Комишуватому.

ГОСТІ
З БАШКИРИ

Позавчора ніровоградці 
хлібом-сіллю зустріли на 
своїй землі гостей з брат
ньої Башкирі?. До нас при- ( 
були заступнин міністра 
культури БАРСР Р. Ф. Чу
рова та артисти Республі
канського оосійського дра
матичного театру Башкир
ської АРСР. їхня гастрольна 
поїздка приурочена до 325- 
річчя возз’єднання України 
з Росією, 60-річчя Радян
ської Башкирі? І 60-річчя 
комсомолу України.

Гостей зустрічали заступ
ник голови облвиконкому І 
Є. М. Чабаненно, заступнин 
начальника обласного уп
равління культури В. І. Ма- 
хоріна, представники гро
мадських організацій міста. 
З привітанням до прибулих 
звернулася секретар міськ
кому партії А. О. Кошелева. 
Зі словом-відповіддю висту
пили Р. Ф. Чурова і заслу
жений артист БАРСР. актор 
Республіканського росій
ського драматичного театру 
Башкирської АРСР В. А. 
Колтенюк. Останній у своє
му виступі, зокрема, ска
зав:

— Коли в домі свято, на 
нього приїздять гості. Ми 
приїхали на Кіровоградши- 
ну напередодні святкування 
60-річчя комсомолу України. І 
А артисти Кіровоградського 
музично-драматичного теат
ру імені М. Л. Кропивниць- 
ного показуватимуть своє 
мистецтво в Башкирі? в рін 
святкування 60-річчя рес
публіки. Це — символічно. 
І наші доужні зв’язки відте- ! 
пер ще більше зміцніють.

О. АНОХІНА.
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При доборі пропагандис
тів приділяємо увагу їхньо
му освітньому рівню. І, з 
одного боку, всі керівники 
політгуртків мають вищу 
освіту. Разом з тим, прагне
мо, щоб пропагандисти 
працювали за особистим 
комплексним планом, залу
чаємо до роботи з молод
дю керівників колгоспів, 
підприємств, спеціалістів 
народного господарства. 
Всі вони беруть активну 
участь у русі «Пропаган
дист — п'ятирічці ефектив
ності і якості».

Половина наших пропа
гандистських кадрів очоли
ла гуртки і теоретичні семі
нари вперше. Тому районна 
методична рада робить усе, 
щоб новачки не відчували 
ускладнень у роботі. Ре
гулярно зчимо їх, часто бу
ваємо на заняттях, де по
даємо практичну допомогу. 
Тут і організація відкритих 
занять, Ленінських уроків 
на базі політгуртків кол
госпів «Родина», імені Ча
паева та «Комінтерн», і 
узагальнення досвіду кра
щих пропагандистів району 
Є. М. Кучугури, С. А. Мель
ничука, Р. М. Романової, 
Д. Д. Піднебесного, і роз
гляд на засіданні ради на
зрілих питань — про досвід 
складання і виконання осо
бистого творчого плану 
пропагандиста; про хід 
виконання навчальних пла
нів і якість занить у комсо
мольському політгуртку 
райсільгосптехніки; про 
участь пропагандистів у ро
боті агестаційних комісій 
під час громадсько-політич
ної атестації учасників Ле
нінського заліку; про під
сумки проведення Ленін
ських уроків тощо.

Немале значення в роботі 
Методичної ради , має осо
бистий приклад. Так, Є. М.

„МОЛОДИЙ КОМУНАР“

■ ' . ГИ
Кучугура — один із кращих 
пропагандистів району. Гур
ток, яким він керує з кол
госпі імені Чагіаєва, — взі
рець для інших. Кожне за
няття тут несхоже на попе
реднє. Молодь приходить 
на них з очікуванням ново
го, цікавого, слухачі самі 
пропонують обговорити те 
чи інше актуальна питання. 
Тому заняття проходять у 
жвавих співбесідах, палких 
диспутах, дискусіях. Це дає 
можливість слухачам розу
мом і серцем збагнути, ос
мислити весь навчальний 
матеріал. До цього ж, влас
не, прагне у своїй роботі 
кожен пропагандист.

Сказане вище, на мій по
гляд свідчить, що в робзіі 
з комсомольськими пропа
гандистами у нас уже скла
лася певна система. її 
істотно доповнюють се/ліна- 
ри, конференції, коротко
строкові курси, які прово
дять Будинок політосвіти 
обкому партії і райбнний 
кабінет політосвіти.

Але наша турбота не об
межується лише сьогодніш
нім днем. Ми хочемо, щоб 
майбутні керівники гуртків 
пройшли добру підготовку 
ще перебуваючи в пропа- 
і андистському резерві.

Як показує практика, до 
керівництва політгуртнами 
доцільно залучати молодих 
спеціалістів. Багатьох ви
пускників вузів, що прибу
вають до нас за направлен
нями, партійні й комсо
мольські організації з пер
ших же днів їхньої само
стійної діяльності залуча
ють до пропаганди політ- 
оезітніх та економічних 
знань. Тим-то бажано, аби 
з обох кіровоградських ву
зах вихованців краща готу
вали До самостійної пропа
гандистської діяльності. 
Мабуть, слід ставити сер
йозніші вимоги до громад
сько-політичної практики

студентів, активніше залу
чати їх до перевірки занять 
у гюлітгургках. Нехай роб- 
ляіь аналіз, пишуть звіти. 
Це допоможе їм надалі в 
самостійній роботі.

У вихованні пропаган
дистських кадрів значну до- 
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ДЖЕРЕЛО СИЛИ - J

В ПАРТІЙНОМУ я
КЕРІВНИЦТВІ

помогу подає нам 
«Молодий комунар», 
цільне, на мою думку, саме 
теоретично-практичне 
дення політнавчання 
тою, започаткоаане 
року. Може, саме 
варто поставити на її
ріпках питання підготовки 
майбутніх пропагандистів у 
вузах?

Нинішній навчальний рік 
був позначений важливими 
подіями з житті країни: 
відбувся листопадовий
(1978 р.) Пленум ЦК КГІР.С, 
пройшли вибори до Вер
ховної Ради СРСР, прийнято 
постанову ЦК КПРС «Про 
дальше поліпшення ідеоло
гічної, політико-виховної 
роботи», відзначається 60- 
річчя ЛКС/'Л України.

Безперечно, всі ці події 
вимагали від організаторів 
політичного навчання райо
ну самовідданої праці. А 
для тих, хто вперше став 
пропагандистом, минулий 
навчальний рік був справж
нім екзаменом на політич
ну й педагогічну зрілість. 
Можна сказати, вони з чес
тю склали іспит. Але попе
реду немає канікул. Разом 
зі слухачами пропагандис
ти стануть лекторами-агіта- 
торами і політінформатора- 
ми в колгоспах, радгоспах, 
на підприємствах. Треба 
вміло застосувати 
знання на практиці, 
попереду знову валика й 
відповідальна ідеологічна 
робота.

Г. ТКАЧЕНКО, 
член Бобринецької ра
йонної методичної ради 
з питань комсомоль
ського пояітиаачання.

ПОКІІ
Каиііанівського 

10. Закінчує пер
ші «відмінно». А 

хлопець із диало-
апараї ника-слюсаря

Віктор ЛИСИЙ 
що учень 
МП ГУ Л» 
ший курс 
через рік 
мом
прийде працювати на один 
із цукрових заводів респуб
ліки.

Фото ГЛ. ГЕЛЬМАНА.

пошукову роботу 
учні Олександрій- 
професійно-техніч-

Цікаву 
ведуть 
ського 
ного училища К» 7. Слідопи
там «Пошуку* вже відомі 
понад п’ятсот адрес колиш
ніх бійців 111-ї десантної 
дивізії, що визволяла Олон- 
сандрію від німецько-фа
шистських загарбників. Не 
забором учасники цієї гру
пи вирушать у подорож за 
маршрутом, яким з боими 
проходили десантники з ро
ки війни.

Фото Л. Л А ПІНЬ.

Брошура старшого викладача кафедри історії 
КГ5РС Кіровоградського педінституту А. І. Ніцоя 1 
«ДІЯЛЬНІСТЬ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ ПО МО
БІЛІЗАЦІЇ КОМСОМОЛУ НА ВИКОНАННЯ ЗАЗ- 1 
ДАНЬ ВОСЬМОЇ П’ЯТИРІЧКИ», видана нещодавно 
обласною організацією товариства «Знання», е 
цінним посібником для лекторів і комсомоле»- я 
ських пропагандистів.

Сьогодні, коли в трудових колективах іде жва
ве обговорення постанови ЦК КПРС «Про дальше Л 
поліпшення Ідеологічної, ПОЛІТИКО-ВИХОВНОІ ро- У 
боти», значеніїя цього наукового дослідження 
зростає. На багатому фактичному матеріалі автор Л 
показує повну героїки боротьбу комсомольських 
організацій республіки і нашої області за згілен- І 
ни в життя накреслень партії.

Проте, А. І. Ніцой концентрує увагу на діяль- Ц 
носі і партійних і комсомольських комітетів не 
тільки в роки восьмої п’ятирічки. Як досзідчений 
комсомольський працівник, він прагне до акту- 1 
альності, до показу нашего славного сьогодення, Я 
дає рішучу відсіч фальсифікаторам, усіляким бур
жуазним «дослідникам», які роблять спроби тю- І 
казати радянську молодь як бездумну масу, що 
покірно йде за партією, і твердять, ще КПРС ._ 
«придушила специфічні молодіжні інтереси».

Аатор обгрунтовано й логічно доводить, що || 
джерело сили комсомолу — в партійному керів- II 
ництзі. Зплиз на комсомольські організації КПРС II 
здійснює через комуністів, які працюють у ком- ® 
сомолі, що дає можливість краще спрямовувати 
його роботу, вносить у його лааи партійну дис- 9 
цигілі.чу і відповідальність, підвищує бойовитість 
і політичну зрілість комсомольців та молоді.

Брошура написана простою, дохідливою мо
вою, читається з неослабним інтересом.

Я. БОНДАР, 
перший секретар Кіровоградського міськ
кому ЛКСМ України.

набуті 
Отже,

ЗІ ЇОЙІВ ЧЕХОСЛОВАЦЬКІЙ ПІОНЕРИ
ПРАГА. Дзвінкі дитячі голоси прозву

чали в стародавній чехословацькій сто
лиці. -Залиті яскравим весняним сонцем 
вулиці і площі, сквери і парки міста за
повнили тисячі хлопчиків і дівчаток у 
червоних галстуках, які приїхали в Пра
гу на традиційний загальнодержавний 
зліт піонерів, присвячений цього року 
30-річчю створення піонерської організа
ції Соціалістичної Спілки Молоді ЧССР.

Право брали участь у цьому захоп
люючому святі дістали кращі піонери 
країни. їх тепло зустріли представники 
(іб-тпсячної армії празької піонери — 
гостинної господарки загальнодержавно
го зльоту.

Міська піонерська організація, ЦК 
ССМ приготували для школярі», які 
г.рибули з усіх областей Чехословаччи- 
ни, багату програму.

Піонерська організація Соціалістичної 
Спілки Молоді ЧССР об’єднує в своїх 
рядах близько 1 мільйона 300 тисяч чо
ловік. Вона проводить велику роботу по 
вихованню підростаючою покоління в 
дусі соціалістичного патріотизму І про
летарського інтернаціоналізму, готує 
майбутніх активних будівників нового 
суспільства,

А. ЯКОЗЛЄВ, 
кор. ТАРС.

На знімну: заняття
групи «Пошук» веде її ке
рівник І. П. КОВАЛЕНКО.

Станіслав Бараиов та Анато
лій Касьянов — випускники 
шосюго міського профтехучи
лища. Вони настільки юні, що 
молодість, здається, випромі
нює їхні, ще по-дитячому, яс
ні, рожеві щоки, вкриті НІЖ
ЕНІМ пушком. Хлопці із захоп
ленням розповідають, що во
ни — ремонтники, а ремонт
ники — це одна з кращих про
фесій, бо коли, мовляв, токар 
знає сверлильний верстат, ре
монтники можуть полагодити 
і фрезерувальний, і токарний,і 
будь-який інший. А зараз воші 
складають сівалку, бо кон
струкцію її теж вивчали в учи
лищі. Станіслав та Анатолій,— 
універсали, вони—сучасні гра
мотні робітники.

До чого ж приємно слухати 
хлопців, просто дивитися на 
їхні роби, поцятковані пляма
ми мастила!

Завтрашні робітники прохо
дять нині виробничу практику 
в третьому механоскладально
му цеху заводу «Червона зір
ка». їхнє захоплення зрозумі
ти не важко. Адже сьогодні 
вони па шляху відкриттів. Пер
ший верстат, у якому зна
йшли поломку (самі!), був то
карний. То — перше відкриття. 
А потім були фрезерувальні,

точильні та інші верстати, які 
ремонтники повертали до жит
тя. 1 то теж були відкриття, і 
теж перші.

— А куди ж після практики?
— Сюди, мабуть, якщо на

правлять...
Настрій відразу змінився. До 

випуску в училищі лишилося 
кілька десятків днів, а молоді 
робітники (вже можна їх так 
називати) ще не знають, де бу
де їхнє робоче місце, в якому 
цеху, з ким працюватимуть. 
Сумніви закрадаються в хлоп
чачі юло’вн: а що як доведе
ться розлучитися зі своїми на
ставниками Віктором Леонідо
вичем Карандуковіїм та Леоні
дом Сидоровичем Балобушкі- 
ним? Адже здружилися, зрозу
міли одне одною. Спрацюва
лися.

Чому так сталося? Хто по
сіяв у хлопчачі душі тривогу? 
Молоді робітники починають 
своє трудове життя, і від то
го, як воші його почнуть, зале
жатиме ба:ато що. Важливо, 
щоб їхні перші кроки були 
впевненими, щоб юнаки і дів
чата прийшли в цех не сором
ливими .гостями, а повноправ
ними членами .робііничої сім’ї. 
Хто повинен допомогти їм? 
Безумовно, керівники заполу

Є хто посіяв
«Червона зірка», і а першу 
чергу завком комсомолу та 
дирекція шостого профтехучи
лища. Що ж зроблено в цьому 
напрямі?

— Та, власне, ще майже ні
чого, — каже заступник дирек
тора заводу по роботі з кадра
ми В. В І Іавловськпй. — Нині 
ми погоджуємо списки гнх ви
пускників училища, які мають 
прийги до нас на роботу.

Погоджують тільки сьогодні. 
У відділі кадрів не знають на
віть точної кількості молодих 
робітників, що працюватимуть 
па заводі Що ж тоді робити 
начальникам цехів, старшим 
майстрам, майє і рам? Якби 
вони знали хоч те, скільки до 
них прийде випускників проф
техучилищ, то змогли б під
готувати для НИХ робочі МІСЦЯ, 
визначити наставників та інше.

Начальник третього механо
складального цеху О. А. Голь- 
ша обурений таким станом 
справ.

— Ми б.зараз прийняли в цех 
близько трьохсот робітників,—

каже він. — Уже два місяці не 
викопуємо плану через не
стачу робочої сили.

Хто ж па кою скаржиться? 
Адміністрація заводу на ди
рекцію шостого профтехучили
ща (звідси найбільше прихо
ди іь молодих робітників) чи 
навпаки? Дивно, але факт: ні
хто ні на кого, і ті, і інші вва
жають становище нормальним. • 
Мовляв, устаткували є, робочі 
місця забезпечено, шо ж іще? 
А ще — психологічний стан 
юних робітників і робітниць, 
їхні готовність і бажання взя
тися за роботу, про яку мріяли 
в училищі, відразу, гаряче. У 
директора МИТУ № 6 А. К- 
Карпепка мимохідь вирвалося:

— Минулого року два тижні 
працевяашіовували своїх май
бутніх електриків.

Цього досить. Досить, щоб 
породній у юнаків і дівчат 
скептичне ставлення до дій 
керівників училища і найбіль
шого в області підприємства. 
А перше враження найеіільїй-

іис. І коли в ньому превалює 
скепсис, цс може негативно 
позначитись не тільки на по
дальшій роботі випускиикій^к 
й на всьому їхньому житті.’

На заводі утвердилася хо
роша традиція: урочисто зу
стрічати молодих' робітними, 
давати їм перші комсомольські 
Доручення, робітничі путівки. 
Відгомін цієї традиції лцшився- 
тільки в окремих цехам. А 
жаль. Бо — як гукнеш, ти і 
відгукнеться.

* * *
А як же поводяться в такій 

ситуації комітети комсомолу 
профтехучилища і заводу 
«Червона зірка»? Адже вони 
з першу чергу зобов’язанГ 
дбати про молоду робітничу 
зміну, не випускати з поля 
ру жодного юнака чи дівчилГ*^ 
На жаль, комсомольські орга
ни показали себе не з кращо
го боку.

Два роки тому було за
тверджено спільні заходи- обох 
колективів по участі у Всесе-
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щини та Башкирі? часто зу
стрічаються лід час кіп£. 
фестивалів. І друзям зав
жди е про що поговорити, 
адже їх єднає спільне за
хоплення — кіно.

На знімку (зліва на
право): А. ПЛУЖНИК,
В. КОНОНОВ і В. КИЛИ
МА під час зустрічі з баш
кирськими друзями О. МА- 
ШКОВСЬКИМ і Н АРК- 
Лановим.

Фото С. АНДРУСЕНКА.
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[Продовження. Початок у «Молодому комунарі» 
за 1, 9, 11, 15, 22, 24, 29 травня ц. р.|.

Концертний майданчик у 
парку імені 3. б. Леніна був 
переповнений. Сонячний 
день, зелене убрання цієї 
своєрідної естради просто 
неба настроювали числен
них слухачі» на зустріч ці
каву, хвилюючу. І така зу
стріч відбулася.

Свій традиційний 
ний концерт-звіт 
та учні 
музичного училища присвя
тили 325-річчю аозз'єднан- 

Диня України з Росією. І зро
зуміло, що святкова спря- 
м-^аність знайшла своє ві- 
р.Л^ансення у програмі 
концерту. Українська й ро
сійська класика, твори су
часних радянських компо
зиторів, виконувані того 
дня, звучали яскраво, пере
конливо ще й тому, що 
ввібрали в себе хвиліован-

Кіровоградці 
перші

Традиційний матч п'яти 
республік — України, Бі
лорусії, Литви, Латвії та 
Естонії — з багатоборства 
комплексу ГКО прово
дився на спортивних ба
зах Ровно. В складі збір
ною колективу УРСР були 
й кіровоградці — каиди-

дати в майстри спорту 
авангардівці Володимир 
Твердоступ зі спортивною 
клубу' «Зірка» та учениця 
машинобудівного техніку
му' Валентина ІІасюкова

Щасливим виявилось по
ліське місто для наших 
земляків. Виступаючи за 
програмою четвертого сту
пеня в першій ВІКОВІЙ 
групі, вони набрали одна
кову' кількість очок — но 
160 — і посіли перші МІС
ЦЯ серед своїх ровесників. 
У командному заліку най
вища сходинка п'єдесталу 
пошани досталася україн
ським багатоборцям, дру
гими були білоруські 
спортсмени, а третіми — 
литовські.

Успіх кіровоградців у 
цьому матчі і на міжвідом
чій першості України — 
це результат не тільки їх
ньої повсякденної, кропіт- 
кої роботи, а Й тієї вели
кої уваги, яку приділяв 
наставник — викладач фі
зичного виховання маши
нобудівного технікуму Ми
хайло Михайлович Зн- 
пльоскін своїм підопічним.

8. ТВЕРДОСТУП.

Змагаються 
червонозорівці

Закінчилися змагання 
з баскетболу за програ
мою спартакіади-79 кі
ровоградського заводу 
«Червона зірка». За 
звання найсильніших бо
ролися близько місяця 
чоловічі команди колек
тивів фізкультури. Доб
ре провели турнір 
спортсмени інструмен
тального цеху. Зони й 
зааоюзали чемпіонські 
титули. Срібними призе
рами стали баскетболіс
ти другого механоскла
дального, а бронзови
ми — лизарного сірого 
чавуну цехів.

9. ШД5АЛ1Н,

ня молодих виконавців. 
Хвилювалися й педагоги. 
Це ж їхні учні виносять на 
суд широкої аудиторії — на 
Слухача, на глядача — саму 
музику.

Насиченою і різноманіт
ною була святкова програ
ма. Всі відділи училища 
взяли участь у її формуван
ні. Симфонічний оркестр, 
оркестр народних інстру
ментів, хор, духовий ор
кестр, ансамблі, солісти, всі 
жанри — від народної пісні 
до симфонії — склалися в 
яскраву багатоголосу му

зичну мозаїку. І важко ви
ділити, що запам’яталося 
найбільше: ракманінозсьхий 
«Сард» чи «Балетна сюїта» 
Ь/сЖаковича, «Мелодія» 
Дворжака чи лядовський 
«Полонез»? А може, прони
зана світлим сумом і пере
можними акордами фанта
зія на теми пісень Великої 
Вітчизняної війни? Справа 
не в цьому. В пам’яті ли
шиться відчуття сонячного 
дня, свіжої зелені і музики, 
вічної і молодої, як ті, хто 
її виконує, 3. цигнн.

ПОРАЗКИ
ЛІДЕРІВ

Дванадцятий ігровий день чемпіонату 
країни з футболу серед клубів другої 
ліги приніс кілька несподіванок. Як ми 
вже повідомляли, кіровоградська «Зір
ка» у себе вдома перемогла «Кристал» 
з Херсона — 1:0. Другої поразки зазна
ли «Колос» із Нікополя від севастополь
ської «Атлантики» — 0:3 та «Буковина» 
з Чернівців від ужгородської «Говерли» 
— 1:3.

Наводимо результати інших матчів 
11,-.ого туру. «Спартак» (Житомир) — 
«Новатор» (Жданов) — 1:0, «Локомо
тив» (Вінниця) — «Шахтар» (Гбрлівка)— 
2:1, «Колос» (Полтава) — «Авангард» 
(Ровно) — 1:1, «Фрунзенець (Суми) — 
«Торпедо» (Луцьк) — 1:1, СКА (Київ) — 
«Автомобіліст» (Тирасполь) — 3:0, «Дес
на» (Чернігів) — «Суднобудівник» (/Ми
колаїв) — 2:2, «Океан» (Керч) — «Мета
лург» (Д.чіпродзержинськ) — 3:2, СКА 
(Льзіа) -— «Поділля» (Хмельницький) — 
2:0, «Дніпро» (Черкаси) — «Кривбас» 
(Криаий Ріг) — 0:0.

Тринадцятий тур відбудеться сьогодні. 
«Зірка» на своєму попі зустрінеться з 
«Кривбасом» (Кривий Ріг). Матч почне
ться о 17-й годині.

Турнірна таблиця на сьогодні має та-
кий вигляд: .

1 М О
«Колос» Н. 12 20 —Н 19
«Буковина». 12 16— 7 18
«Суднобудіїзнмк» 12 14— 7 17
«Кривбас» 12 16— 7 17
«Спартак» 12 14 —9 16
СКА Л. 12 14— 8 16
«Кристал» 12 11 —6 15
СКА К. 12 9— 8 14
«Авангард» 12 14—10 13
«Атлантика» 12 13—12 12
«Торпедо» 12 9—19 12
«Автомобіліст» 12 5— 9 11
«Дніпро» 12 9— 9 11
«Колос» П. 12 6— 9 1!
«Шахтар» 12 13—17 И
«Поділля» 12 15—17 10
«Фрунзенець» 12 10—16 10
«Зірка» 12 10—11 10
«Океан» 12 11—15 10
«Говерла» 12 7—12 9
«Новатор» 12 15—15 8
«Десна» 12 10—15 7
«Локомотив» 12 9—15 6

«Металург» 12 11—21 5

ЄФОФФФ •••••<

ТРИВОГУ
аЮзному огляді роботи закла
дів профтехосвіти та базових 

підприємств. Виконувались во
ни і^фмально. Завод майже 
не займається зміцненням ма
теріально-технічної бази учи
лища: з 34 одиниць верстатів і 
устаткування навчальному за
кладові передано тільки де
сять.

Чому б, скажімо, комсо
мольсько-молодіжним колек
тивам підприємства не взяти 
шефства над учбовими група
ми училища? Груп тільки 15, а 
комсомольсько - молодіжних 
колективів 38. Комсомольська 
організація заводу могла б 
подавати комітетові комсомо
лу училища допомогу і з на- 

ЗЦ’орі нових учнів, у профорієн
тації школярів. Школа—проф- 
Те,*3^чище — пі дприємство---
таюйу трикутник допомагав би 
Учням правильно вибирати 
Професії.

Комітети комсомолу мало 
Цікавляться тим, як проходить 
практика випускників училища 
и*:зазодї, чи є у них наставни-

ки, чи працюють вони за спе
ціальністю. Зараз на підприєм
стві проходять практику 9 груп 
учнів МИТУ № 6, а комітет 
комсомолу заводу не знає на
віть, у які цехи послали май
бутніх робітників.

Тож і виходить, ЩО інколи 
своїм працевлаштуванням зай
маються самі випускники 
профтехучилища або ж дирек
ція закладу. Минулого року, 
наприклад, завод з різних при
чин не прийняв на роботу ->2 
випускників, хоча потреба з 
робочій силі тут велика.

Отже, бездіяльність коміте
тів комсомолу стає причиною 
плинності молодих робітничих 
кадрів, порушення ними тру
дової дисципліни, пасивної 
участі у громадських справах, 
у технічній творчості. Зреш
тою, це негативно впливає і на 
Формування характеру моло
дого робітника, на становлен
ня його як громадянина.а.

спецкор «Молодого •
. комунара».-. • ■ • ••'•

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ПОНЕДІЛОК,
4 ЧЕРВНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА 8 00 — «Час». 8.40 — 
Гімнастика. 9 05 — Фільм для дітей. «Миколка- 
паровоз». 10.35 — У світі тварин. По закінчен
ні — новини. 14.30 — Новини. 14.50 — До Між
народного року дитини. Док. телефільми соціа
лістичних країн 15.40 — Тслестпдіон. 16.10 — 
Творчість юних 16.30 — Мамина школа. 17.00 
— Учителю — урок музики. 1800 — День за 
днем. (К-д). 18.10 — Пісня скликає друзів. (К-Д). 
18.45 — «Сьогодні у світі». 19.00 — Телевистава 
X Вуолійокі. «Молода господарка Ніскавуорі». 
21.00 — «Час» 21.35 — Обличчя друзів. 22:20 — 
«Сьогодні у світі». 22.35 — Співає народний 
артист СРСР 0. Огиівцсв.

ДРУГА ПРОГРАМА. 15 55 — «Срібний дзвіно
чок». 16.15 — Виступ корової капели «Ватра». 
16.45 — «Щасливий засів». Кіноварне про бри
гадира тракторної бригади полюсну «Шляхом 
Леніна» Олексалдрівського району Кіровоград
ської області. Героя Соціалістичної Праці Г. П. 
ІОрчсіпса 17 00 — Концерт виконавців Київ
ської дитячої філармонії. 17.50 — Д<ж. теле
фільм «Ранком у суботу». 18.00 — «Віч на віч 
з природою». 18.30 — Фільм-концерт «Співає 
Маті Пальм». 19.00 — «Актуальна камера». 
19.30 — Твоя мсиітєва позиція. 20.30 — ліричні 
мелодії. 20.45 — «На добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.35’ — Науково-популярний кіноогляд 
«Резонанс». По.закінченні —..новини.

8. «Нас не забудуть!»
Другий дена карателі прочісували Яерубаисьний 

ліс. Уздовж центрального шляху Підлісне — Олександ
рівна гітлерівці розташували важкі танки й методич
но обстрілювали з гармат партизанські позиції. Ліс 
дедалі тісніше оточували кулеметні гнізда, міномети, 
ворожі засади. Народні месники були повністю відрі
зані від навколишніх сіл, позбавлені можливості до
бувати продукти, воду, медикаменти...

Семен Іванович Довженно розумів, що відкрито йти 
з бій з переважаючими силами противника ризико
вано. До того ж загинуть цивільні люди — старики, 
жінки, діти, що переховуються в лісі. Отож ПОДІЛИЛИ
СЯ на дві групи і з різних кінців відбивали ворони 
атани. Бої припинялися лише вночі. 8 цей час мед
сестра Галина Григор’єва стягувала поранених до 
глибокого бліндажа, перев’язувала їм рани, а спеці
ально виділена бригада копала братську могилу й хо
вала загиблих месників. Уже не стало Ьодунова, Кон
стантинова, Мельниченка, Семенова, Тарана, Іохчу- 
нова, Хуторняка, Чернишової, Ясинсьноі... Від воро
жої нулі перестало битися й серце хороброї Галини. 
Рідшали лааи партизанів, але жизі билися з подвоє
ною енергією. Вони несподівано поязлялися з тилу 
фашистів, переходили на ті ділянки, які на картах 
гітлерівських офіцерів уже значились переможеними. 
Народні месники стояли на смерть. Та сили танули на 
очах. Урятувати загін міг тільки несподіваний про
рив. Відхід партизанів прикривали кулеметни
ки, Невдовзі кулемет замовк, і інша група при
криваючих лишилася відрізаною від головних 
сил. Це були комсомольці, колишні військовополоне
ні: Ізан Лобанов — колгоспник з Куйбчшееської об
ласті, Микола Михайленко — вчитель з Курщини, 
Іван Середа — рахівник із Запоріжжя. Всі трос, від
стрілюючись останніми патронами, пробивалися на 
з’єднання із загоном. Уночі йшли навмання і на сві
танку наткнулися на ворожу засаду. Не роздумуючи, 
вступили в нерівний бій. Фашисти вирішили, що на
трапили на весь загін, і почали швидко підтягувати 
сюди свої сили. Друзі востаннє обнялися й покляли
ся загинути, але не здатися живими.

За півгодини Середа лишився сам, кінчилися пат
рони. Вийняв з кишені дві останні гранати. Одну 
жбурнув у гурт наступаючих гітлерівців, а сам під 
прикриттям вибуху метнувся під купу хмизу. «Коли 
виявлять — підірву себе і їх останньою гранатою», — 
вирішне.

йороги обступили вбитих патріотів, дали кілька 
черг по навколишніх купах хмизу й пішли далі. А на 
місці бою в золотавих променях вранішнього сонця 
палахногіз червоний прапорець, прикріплений Се
редою до зерхівни молодого дубка...

У цьому останньому бою партизани Нерубайськог• 
лісу втратили вбитими двадцять вісім чоловік. А гіт
лерівців на полі бою назавжди лишилося сто двад
цять п'ять...

Не виявивши головних партизанських сил, надве
чір фашисти повернулись у Підлісне. Радянські вій
ська вже почали форсування Дніпра і захопили пер
ші плацдарми на Правобережжі України, Німецьне 
командування змушене було поспішно відправляти 
військ? на фронт, що проходив по території Кірово 
градщини. Через кілька днів у загін прибув Іван 
Середа, Він і розповів партизанам про смерть своїх 
бойових друзів.

Того дня хлопці чули, як на подвір’я заїхало кіль
ка автомашин, мимо прогуркотіла колона танків. Бу
ло ясно, що вороги кудись квапляться. Під цю ме
тушню зранені, змучені й голодні піонери міцно за
снули. Вранці їх розбудив пронизливий скрип важ
ких дубових дверей. На порозі, як завжди в таких ви
падках, стояв жандарм. Хлопці мовчки підвелися і 
вийшли на подвір’я. Довкола нлубочився туман, з 
нього примарно виглядали силуети хат. На ганку 
стояв офіцер-есесівєць. Він щось голосно сказав жан
дармові, і той нианув хлопцям на металеву будку ав
томобіля, що стояв біля воріт. Ледве ступаючи, всі 
четверо піонерів піднялися металевими східцями. їх 
уже чекали на лавках два фашистських автоматники. 
Загарчав мотор, машина повільно виповзла на ву
лицю.

Крізь загратовані вікна хлопці помітили, що слі
дом суне ще один «чорний ворон», а за ним — лег
кова автомашина. Незабаром повернули до Плоєного 
лісу...

Піонери мовчали. І кожен із них, мабуть, думав од
но і те ж: «Невже востаннє бачу своє село, хати, л;о- 
дей? Невже більше не доведеться ходити оцими стеж
ками, дихати повітрям, милуватися лісом, с 
блакитним небом?»

А колеса набирали швидкості, долали вилм:* 
щі — все далі й далі везли від рідного села.

«Які вони дотгі й короткі, останні хвилин»?

ЙГіОІИ.

< MV ■

_____ . »кит 
тя! — подумав Фс-дя. —' Нашого життя... Ео інші Жи
тимуть. І обов’язково згадуватимуть нас. иам’я'мти- 
муть».

І раптом стало тихо. Машини зупинилися. Варюві 
вийшли першими. Дулами автоматів полазали, да 
стояти піонерам. Хлопці, щільно притиснулись один 
до одного і пильно обдивлялися довкруг. Із заднього 
грузовика окупанти аининули кілька лопат, потім .си
гнали на землю п’ятьох чоловіків в одній г.иі>. сол
датській білизні...

— Мабуть, партизани! — пошепки сказав Федя.
Офіцер-есесівець у довгому плащі відійшов кілька 

кроків від машини і тицьнув палицею в землю. За
вбачливий поліцай, що супроводив роздягнених чоло
віків, хутко повернувся назад і покликав до себе при
речених. До хлопців донісся його хриплий голос:

— Копайте!
Над лісом показалися перші хмари. Вони повільно 

пливли над деревами, над балкою, закриваючи голу
бизну неба. Сіялася осіння мжична. Фашисти поспі
шали.

— А ви чого стоїте без діла? — вгадавши настрій 
гітлерівців, гримнув на хлопців поліцай. — * " 
марш на зміну!

— Нікуди ми не підемо! — спокійно відказав 
дя. — У нас пальці геть побиті.

— Ти бач, які ніжні! — сплюнув набік поліцай 
лаявся.

Пішов дощ, Хлопцям наназали роздягнутись, 
часогл один з коньоїрів підійшов до ями, в якій 
кійно стояли радянські військовополонені. “ 
гишню тишу розсікла довга автоматна черга, 
відлуння, прогуркотіла гарматна канонада.

— Наші від Дніпра наступають! — вигукнув Федп.
— Наші гармати стріляють! — дивлячись фашис

там в обличчя, кричав Ваня Коноваленко. — Скоро 
відомстять вам за все, гади!

Вдарила автоматна морга. Але зовсім беззвучно. 
Хлинула злива...

(Закінчення буде). |
ig хлину
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Володимир БАЗИЛЕВСЬКИИ
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Ім’я лауреата обласної комсомоль
ської премії імені Юрія Яновського 
поета Володимира Базилевського давно 
відоме широкому загалу читачів. Шану- 
Еальники красного слова знають його 
поетичні книги «Ятрань», «Гівновага», 
«Світлиця», «Гони» та інші.

Член Спілки письменників СРСР В. Еа- 
гилевський живе і працює в Кіровогра
ді. Його творчість визначається болями 
і радощами сьогодення. Про що б не 
писав поет, його строфи завжди пуль
сують щирістю і пристрастю. Слово 
письменника-комуніста крилиться тру
довими буднями і романтикою несход- 
жених доріг, пейзажами рідної природи 
і світлим смутком інтимно» ліри.

З нового рукопису

Вірш, написаний 
у День Перемоги
Келих піднімеш за ніжку високу, 
злякано зойкне кришталь у руці: 
—Вип’єм за наших батьків карооких... 
Тінь промайне і замре на лиці.
Пам’ять озветься перекликом дзвонів, 
схлипом протяжним з пітьми-глибини: 
—Вип’ємо, брате, за двадцять мільйонів, 
ми — на землі, під землею — вони. 
Як їм ведеться у чорному світі?
В нас тут така божевільна весна: 
ірави в розграї, дерево в цвіті, 
сонце в зеніті, а біль не мине!

Падіння
Моїм московським друзям

Прощайте, праведники-книжники, 
прощайте, клопоти-пісні.
Добридень, зухи-гірнолижники, 
вітрами вишмагані днії 
Душа, гризотами мордована, 
нарешті крила підняла.
З вершини стежить зачаровано 
у піднебессі лет орла.
Сосну, лавиною скалічену, 
впівока мудро приміча, 
і на горбах, сніжком гіідсвічених, 
вужів прижухлого плюща.
Лечу, лечу по крутосхилу я, 
та враз — удар, і — грім дзвіниць. 
Підкинутий лихою силою, 
на каміняччя — долілиць!
А що було б ледь-ледь пригнутися, 
обачно лижі розвести.
А що було 6 та розминутися, 
еалун проклятий обійти.
Я пам'ятаю — смолоскипово 
день зашарівся і погас. 
Життя!

Отак і ти нас кидало
а брук облуди і образ. 

На рифи розпачу і підступу 
жбурляло, як піхоту в бій, 
аби принизити до відступу 
пересування по кривій.
І хоч оговтавшись удосвіта,
- ---бчвав уроки ці, 
на серці — грубим карбом досвіду 
жорстокі шрами та рубці.

П’ятигорські строфи

Е О ті вбивчі слова під портретом, 
невблаганністю правди страшні:

п «М. Мартинов — убивця поета», 
як прокляття століть на стіні.

К Ферт в черкесці з кинджалом при 
боці 

І чи він думав про кару таку, 
коли злісно в злочинному році 

І піднімав свою руку важку?
То не хмара пливла над садами, 
чорна хмара всесвітнього зла: 
тінь його невідступно за нами, 
наче пес, путівцями брела. 
А поетова муза, як птиця, 
висотою гострила крило.

=. І кричав неприкаяно вбивця. 
К 1 прощення йому не було.

5S

...Як присіли на мить між каштанів 
під басисті октави грози — 
усміхнулись Машук і Бештау 
крізь оптичну полуду сльози.

♦ * *

Хто знає, чому я блукаю 
отут, де я вічність не був. 
Чого в цьому місті шукаю?
Ну що я у ньому забуз?
З літами літається важче. 
Замулена пам’ять-ріка. 
Забув я тут юність хіба що. 
Подумаєш, втрата яка!
оа цим безсловесним причалом 
при темній ворожій воді 
це чайки тоді накричали 
довічну розлуку тоді.

Я тут опинивсь випадково, 
і більше сюди не вернусь. 
Ось тільки б забулося слово, 
що мовлене кимось комусь.
Та болі, яких не приспати, 
та щирі наївні листи.
Сумна ця робота — шукати 
того, що уже не знайти.

* *л

Занохані — сліпі й щаслисі сліпотою. 
Ти тільки подивись: ось на пероні двоє. 
Це він, а це вона, обличчя —до обличчя, 
о скорописі їх днів цей день, як знак 

окличний. 
Спізнавши молочай розлуки і розпуки, 
мовчать Есна і він, та розмовляють руки. 
Вони себе лишень, вони себе лиш бачать. 
Благословенна будь видющість їх

незряча, 
що нас не поміча у захваті й покорі. 
Вони, як соло тут в людськім строкатім 

хорі. 
Щось лопотять своє, беззахисні, як діти. 
Два серця, доа життя серед товкучий 

світу! 
Я музику снігів люблю понад усе. 
Прислухаюсь на мить — і вже вона несе. 
Несе, як бистрина —завзято, стрімно, 

рвійно, 
знічев’я стишиться, зітхне меланхолійно, 
вітрами позіхне з невидимої стелі 
і занружля мене в небесній наруселі. 
Як нагорода нам за всезасилля прози, 
ці перші, молоді, ці беручкі морози, 
ця чистота дзвінка, ця світлість

паперова, 
де в спразі перемін посадка і діброва. 
Як хороше мені!

Душа — сліпе ледащо, 
оговталася теж. Як сонце в темні хащі, 
за нрайсвіт зазира, вітрами світу вмита, 
готова до звитяг, ворожа до корита 
користі хижої, її пісного їдла.
на тих харчах вона б. немов сухотна, 

зблідла. 
Давай, душа, дзвени! И зажевріють 

рум’янці 
під музину снігів на цім гладенькім 

глянці 
озвучених долин, нуди наш слух долине, 
і віщий дух збагне всю благодать 

хвилини 
дарованої нам, наитину — й поготів. 
О марнота всіх слів! 
О музика снігів!

* * *
До мандрів самотніх 
залюблений в доли і 
«життя без поезії — 
сказав Коцюбинський чолись. 
Він прози був лицарем чесним, 
умів загнуздати свій час.
Та дивне тяжіння небесне 
його піднімало не раз. 
Бентежило злаком і цвітом, 
травневою цнотою трав. 
Еін слухав поезію світу, 
мовчав, чудувався й зітхав. 
— О слово злиденне, убоге, 
куди нас, куди нас несе? 
І плакав од щастя й знемоги, 
безсилий сказати про все.

охочий, 
вись, 
злочин», ---

Дві балади 
за народними 
мотивами
1. БАЛАДА ПРО ТРЬОХ t ОДНОГО
Рушниця - яничарка, нога при стремені. 
Козак додому їде па воронім копі.
Козак- додому їде, із люльки в'ється дим 
А воріженьки слідом, як люті пси за ним 
В долині переймали утрьох, як- звірину. 
Дорогу заступали в рідненьку сторону, 
йсі троє гонорові, у злоті та шовках. 
Ще й знаки пурпурові на голубих 

шликах.
«Ей, — кажуть, — ти. лайдаче, 

ану злізай з коня.
Заждалась смерть собача тебе на спаді 

дпя>.
Збив бирку па потилицю, присвиснув — 

ого-го!
«Це, — каже, не по-лнцарськії: 

усі на одного.
Так ось. ясновельможні, шляхетська 

честь яка.
Чепь добре підупали, що втрьох 

иа козака?»
Виймав із рота люльку, на шоб по ручку 

клав, 
що пишного, найдужчого, під серце 

діставав.
. Що другого, гординю — та нелепом 

глушив.
А третього, нікчемного — з пістоля 

в груди бив.
Над степом сонце сяє, із люльки 

в’ється дим
Козак додому їде, верта з походу в Крим. 
Козак додому їде па воронім коні.
Рушниця за плечима, нога при стремені.

2. ЗАПИТАЛЬНА ЕЛЛАДА
— Це що там у полі?

— Висока траса.
— А ген за травою?

— То мчить татарва.
— Куди ж вона мчить?

— А сюди навпрошни.
— А хто навперейми?

— Козацькі полки.
— Це що там за грім?

— Са/лопали гримлять.
— Це що там за свист?

— Ятагани свистять, 
що це за іскри?

— То крешуть шаблі, 
що не за річка?

— То крос на землі, 
де ж ЕОЯКИ?

— Лягли на межі.
— Сеої і чужі?

— Свої і чужі.

А

— А

— А

— Дай спокій мені, — попросила, 
знемігши у бурях, душа.
Й подавсь я на землю Кайсина*, 
та ж муза його не чужа.
Я думав — нескооо вернуся, 
нескоро приїду назад.
Я горами відгороджуся 
від світу тривог і досад.
Співалось мені і сміялось, 
та навіть у сонячні дні 
підступно нога спотикалась 
че раз на стрі/лкій крутизні.
Ходив я до турів у гості, 
обстежував трави й кущі, 
та камінь летів з високості, 
мов пущений небом з пращі.
І часто, загублена в скелях, 
від грізних обвалів снігів 
здригалася наша оселя, 
а наші серця й поготів.
Потрощені сосни не знали — 
це хто їх так люто зборов.
І тихо скипалась на зламах 
живиця, липка наче кров.

*) Кайсин Кулісв, балкарський поет.
жага

*
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Космічність С '
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Ну що — гординя? Так, нечема. 
Я зачинив для неї дім.
Ти ж, чорна заздросте, нікчемна 
безтямним норовом своїм.
І все ж покари не минути 
тобі, сліпе знаряддя зла. 
Бо самовбивча та отрута, 
що ти для когось припасла.

* *
Ненароком зітхне — відлюбили. 
Перемовчить — авжеж відробив. 
Тільки тінь,

тільки тінь від людини, 
яку знав ти колись і любив. 
Що й коли її так підкосило? 
Доле, доле, ти їй поверни — 
як не силу, то натяк на силу, 
як не весни, хоч відблиск весни!

» $ $
0 як діє суворо закон необхідності! 
Моли час, ян оратай веде борозну, 
найстрашніше дожитися до 

непотрібності, 
найстрашніше відчути свою зайвину. 
І тому я звертаюсь, до Слова з тривогою: 
— Якщо знову ти мій переступиш поріг, 
не позбав мене радості бути підмогою 
ну для когось хоча б, ян не можна 

для всіх!

Майстер силуетів
Біля пластмасових букетів 
в закличнім сяєві вітрин 
веселий майстер силуетів, 
як човен в затінку ЕІтрИЛ. 
Над ним висока хвиля грає 
різноплемінної юрби. 
Немудрий скарб його гойдає, 
та майстер звикнув до плавби.. 
Затисне ножиці в долоні 
і привселюдно — не секреті — 
увічнить на нічному фоні 
ваш світанковий силует. 
І, зрозуміло, за готівку 
округлим вимахом руки, 
коли бажаєте, листівку 
підпише ближнім залюбки. 
Та претендуючи на більше, 
промовить скрушно — суєта. 
І театрально власні вірші 
вам на прощання прочита. 
Як мильна піна, бакенбарди. 
Його шанує дітвора.
У нього слава Леонардо 
в масштабах власного двора.

На виставці
М. Реріха

М'ЖНИИ здвиг 
натури. 

Нутро пустель, оголене, як плід. 
Кантати гір. Вершин колоратура. 
Розвєрста глиб — провали тисяч літ. 
Це всесвіт, зору явлений БО плоті 
небесних сфер, землі первісний дух, 
затриманий в нестримному польоті, 
куди сягнув зухвало віщий слух. 
Заплющу очі — сонячно і хмарно. 
Що він прозрів і що сказать хотів? 
Гармонія і хаос планетарний 
у фантастичнім гппгої« кольорів!

*
Давно зів’яли квіти мого квітня, 
душа ж, як і колись двадцятилітня, 
розхристана, чутлива, молода.
Що з того, що поважчала хода 
і голову сніжком припорошило, 
"іо доля нам не те наворожила, 
на що ми сподівалися. Гай-гай! 
Душа сміється, як у квітні гай. 
Ну, а коли й бува вона незряча, 
не потураю. Хай собі поплаче. 
Не сльози то, що протягом хвилини, 
то дрібен дощик сонячної днини. 
Покрапає між іншим і — дивись — 
розвидниться душі, як і колись. 
Тут інша є біда, коли зненацька 
вона ударить каблучками хвацько, 
бровою поведе, примружить око 
і піде з вихилясом скоком — боком. 
Стривай — її осмикую — вгамуйся, 
не забувай, що ти ледь не бабуся 
між подруг молодих. Вона ж своє — 
в долоні плеще, каблучками б’є 
і на мою нотацію нестрогу 
ще й язичка показує з-за рогу.

Редактор
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