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(Кіровоград очима

РАЗАНАДЗАТУВУ ФІЛІ- 
БЕРТ, голова земляцтва 
Демократичної Республі
ки Мадагаскар: Основне, 
що я надбав під час на
вчання в Радянському Со

РУКУ, РОВЕСНИКУ!

КАЖУЧИ...
зарубіжного студента КІСМу)

юзі — почуття колективіз
му, згуртованості. Чи на
вчився б я деінде так по
чуватись рівним і серед 
робітників, І серед інтелі
генції, як у Кіровограді?

Відрадно, що цей мій 
висновок поповнювався 
протягом тих поїздок в ін
ші міста СРСР, які мені 
пощастило здійснити. Не
забутні враження залиши
ла в мене участь у святку
ванні 1 Травня та 40-річчя 
Великої Перемоги.

Як і кожен кіровогра- 
дець, радію змінам в об
личчі міста, радію за лю
дей — зростання їх свідо

мості та культури. Горд
жусь за радянську людину 
< гордий, що знайомий з 
багатьма справжніми гро
мадянами. Користуючись 
нагодою, особливо теплі 
слова адресую доценту 
кафедри опору матеріаліва 
і. М. Сторожевському, 
який сам є уособленням 
справжнього радянського 
характеру, і вчить цьому й 
нас, студентів.



І 4*

СПЕЦВИПУСК ФЕСТИВАЛЬНА ОРБІТА

— Доброго вечора, шановні глядачі! По. 
знайомтесь, будь ласка, із спеціальною про
грамою з Катовіц.

Того вечора біля телевізійних приймачів 
зібралися заздалегідь попереджені сотні й 
сотні бажаючих вкотре перевірити свої знан
ня з істерії та сучасності Країни Рад, узявши 
участь у телеконкурсі про СРСР, присвячено
му 67-й річниці Великої Жовтневої соціаліс
тичної революції. Усією сім’єю оточили теле
візора й Пущевичі — тато Януш з мамою Яд. 
вігою, статечний Павел, а також малюки — 
ледве трирічний Петрусь та півторарічна Ма. 
рися (їй теж дозволено час від часу поспо
стерігати за рухомими образками на екрані). 
Власне, потенційними учасниками турніру, -як 
і дотоді, були татусь зі старшим сином — 
майже семирічним Павлом. У «хлопців» уже 
був досвід не першої подібної телегри. Од
нак про все по черзі.

Скажіть, чи кожен з нас може ніби між ін
шим похвалитись, що за шість останніх років 
побував у півдюжині європейських країн? І 
що зробив це з найменшими затратами?

Павел цілком свідомий своєї оолі. Звичайно, 
грали-то вони з татусем удвох, але ж і пере
магали разом! Поїздки до всіх тих країн — це 
результати перемог саме \ конкурсах. при-( 
свячених і тій же Угорській Народній Респуб
ліці, і Німецькій Демократичній Республіці, 
й Чехословацькій Соціалістичній Республіці та 
інших. Перелік цей триватиме бо (так жарту
ють тато з сином) Павлу те тільки сім. усе 
попереду...

Знайомство моє з родиною Пущевичів три- 
ва<: далеко не перший Рік. Зав’язалось і до
недавна проходило лиш в епістолярному пла
ні. Поштовхом свого часу була їх реакція на. 
у свою чергу мою участь в якомусь із кон
курсів, шо проводив журнал «Пшиязнь» (це 
орган польсько-радянської дружби) серед кни
голюбів. Відгукнулись усією сім’єю, писали 
про інтерес до всього про Радянський Союз, 
його народу та звичаїв. Ясна річ. листування 
відкривало більші можливості для глибшого 
ознайомлення з цими питаннями.

Повідомили Пущевичі мене й про участь у 
тому, оголошеному минулого року, конкурсі 
про СРСР. Здається, про результати я хвилю
вався не менше самих учасників. Знав, що 
Януш чудово орієнтується в багатьох питан
нях. Більше того — було відомо, що вдома в 
них, у Бєльсько-Бялій (Катовіцьке воєводство), 
у невеличкому помешканні численні полиці 
відведені для книг, буклетів, проспектів, карт 
зі схемами, звичайних та фотоальбомів, при
свячених нашій країні. Причому багато з тих

же фотоальбомів власноручно виготовив Пу- 
щевич-старший. І, крім того, оптимізм вселя
ло те, що Радянський Союз відомий їм вже і 
візуально — принаймні, перемога в поперед
ніх конкурсах, про Білорусію, зокрема, свого 
часу дозволила «енциклопедистам» відвідати 
Мінськ та Москву.

Цього разу змагання ж набагато відрізняло, 
ся й ускладнювалося тим, іцо конкурсний ек
ран пропонував учасникам питання, пов’яза
ні не ТІЛЬКИ 3 історією МІСТ, життям відомих 
людей тощо. Червоною ниткою тут проходили 
теми 40-річчя Великої Перемоги та XII Все
світнього фестивалю молоді і студентів. Про
понувалося дати відповідь на питання що 
стосувалися тих чи інших подій другої світо
вої. а також історії, традицій минулих фору
мів молоді та підготовка до наступного XII 
Всесвітнього. Зайве казати — завдання .не з 
легких. На допомогу призвано і пам’ять, і чис
ленні довідкові джерела.

А в день підбиття підсумків конкурсу-вік- 
ториии вболівати за Пущевичів прийшли до 
них навіть сусіди. Напруга росла з наближен
ням до головних нагород — організатори по
чинали Із заохочувальних призів. — книг, аль. 
бомів. фестивальних сувенірів тощо. Та ось 
після паузи ведучий повідомив про розиграш 
головної нагороди — поїздки до СРСР. Наста
ла тиша біля телевізора. «Павел Пущевнч з 
Бєльсько-Вялей отримує найвищу нагороду. 
Вітаємо!» — урочисто прозвучало з телеприй
мача.

Так, цим разом тандем учасників з третьо
го будинку по вулиці Олімпійській розпався: 
пальму першості вручено Пущевичу-молод- 
шому.

А навесні була наша зустріч у столиці. Під 
час зустрічі про все те. чого я бачити й пере, 
живати не міг, Пущевичі розповіли. А на 
власні очі я спостерігав їх радість від черго
вої можливості побувати у передсвятковій 
Москві, пройтися такими знайомими вже про
спектами й площами, зануритись V ту своє
рідну атмосферу очікування великого моло

діжного свята, що сповнила плакатами, вистав, 
нами, зустрічами, розмовами місто Позаду 
вже було відвідання Ленінграда, а попереду 
переможців ще чекав весняний Мінськ.

Безпосередньо на фестивалі вони не бу
дуть. Однак бадьорості додає те, що Москва 
залишиться в їхніх серцях. Усі вісім липневих 
і серпневих днів Телевізія Польська вкотре 
наблизить столицю Країни Рад до невеликого 
містечка на півдні Польщі. І тому вже тепер 
одні з наших численних друзів кажуть: 
«Честь, століце! Вітай, Святовий!» — «Привіт, 
столице! Здрастуй, Всесвітній!».

І. КУЦЕНКО.
Москва — Кіровоград.

Торік ця бригада ста
ла переможцем соціа
лістичного змагання се
ред КМК Кіровоград
ського заводу радіови- 
рооїв. Колектив висту
пив ініціатором змаган
ня за право називатися 
бригадою імені XII Все
світнього фестивалю 
яне нині широко роз
горнулося на під- 
приємстві. Слідом за 
бригадою П. Сарабина 
тонарі перерахували до 
фонду фестивалю свій 
денний заробіток

На знімку: брига- 
да токарів цеху № 17 
заводу РДДіовиробів 
(зліва направо): в. ША- 
ПУВАЛ, П. сарабин 
В. ОСАДЧИЙ. О. АБРА-* МЕНКО. А

Фото В, ГРИБА.

Нещодавно у нашій 
восьмирічці було ого. 
лошено конкурс на 
кращі вироби, зроблені 
своїми руками. Всі уч. 
ні схвально сприйняли 
цю пропозицію і завзя
то взялися за роботу: 
в позаурочний час та 
на уроках праці виши
вали, випалювали,
клеїли, будували, ши
ли, майстрували. Це 
був напружений пе. 
ріод творчих пошуків і 
знахідок. Щоправда, 
траплялися і розчару
вання, без яких теж не 
буває.

У НАС 
НА 

ЯРМАРКУ
І ось настав довго

жданний день, коли у 
школі було влаштовано 
виставку продаж ви. 
робів юних умільців. 
Напередодні кожен 
клас колективно оцінив 
свої поробки.

По закінченні уроків 
розпочався ярмарок- 
продаж іграшок .та су
венірів. У коридорі на 
столах лежали вироби 
з соломки, паперу, тка
нин. дерева та інших 
придатних для майстру
вання матеріалів. По
ряд з покупцями-учня- 
мн були вчителі, бать
ки, гості нашого кол
госпу імені Терлецько- 
го, голова сільради Раї- 
са Петрівна Цимбаро- 
внч. Вони з великою 
охотою купували само- % 
робну продукцію На 
столах не лишилося 
ягодного виробу, не бу
ло випадків уцінення 
товару. Дехто з малю
ків. мало не до сліз, 
жалкував, що не виста
чило їм тієї чи іншої 
іграшки.

Усього було прода
но учнівських товарів 
на 38 карбованців 60 
копійок. Усі гроші ми 
перерахували у Фонд 
фестивалю.

Валя ФІРЯЄВА, 
учениця 4 класу 
Тернівської вось
мирічної школи.

Добровеличківський 
район.



АНКЕТА «СУСПІЛЬСТВО І ТИ» СПЕЦВИПУСК З стер

«Я ТАК ВВАЖАЮ...»
У минулому спецвипуску «Думаємо, боремося, жи

вемо» ми пропонували нашим читачам анкету «Су
спільство і ти». До редакції надійшли листи.

«Сучасна молода людина повинна не просто відда
вати свій час якимось захопленням — вона повинна 
активно втручатися у життя суспільства, робити і свій 
внесок в громадські справи... Я працюю на виробни
чому об’єднанні «Друкмаш» в КМК. Мені 17 років... 
Робота подобається. Свою спеціальність лаборанта, 
механіка швидко освоїв завдяки допомозі колекти
ву», — так, наприклад, написав до редакції кіровогра. 
дець Ю. Стрельцов. Його відповіді на шість запитань 
анкети «Суспільство і ти» ми подаємо нижче разом 
з відповідями інших наших читачів.

ЗАПИТАННЯ: Якою, на 
твою думку, мас бути лю
дина майбутнього?

10. СТРЕЛЬЦОВ: Вона 
об'єднуватиме в собі кра
щі риси минулих поко- 
лінь. Вона буде знаючою, 
добре розвинутою фізично 
й розумово І — головне— 
чуйною, завжди готовою 
допомогти іншим; це буде 
людина колективу, яка не 
уявляє свого життя без 
суспільства, без творчості 
заради нього.

Жанна ТЕРЕЩЕНКО 
(десятикласниця, м. Олек
сандрія): Людина майбут
нього ис людина, яка лю
бить свою роботу, всі знан. 
ня, всю душу вкладає у 
неї. Вона розуміє мисте
цтво, любить музику. Во
на—добрий друг і в скрут, 
ну хвилину завжди допо
може.

ФАРМАЦЕВТ З ДО- 
ЛИНСЬКОГО РАЙОНУ. 
18 РОКІВ (прізвища та 
імені автор не вказав): 
Людина майбутнього перш 
за все — патріот своєї 
Батьківщини, людина пра
ці, яка має комуністичні 
переконання і принципово 
дотримується їх.

ЗАПИТАННЯ: Чи є серед 
людей, що тебе оточують, 
серед твоїх ровесників та
кі, яких хотілося б наслі
дувати. Якщо так, то чому?

ю. СТРЕЛЬЦОВ: Довкола 
мене таких людей багато. 
В основному вони ТРОХИ 
старші від мене. У свого 
наставника Ольги Ковальо
вої я вчуся наполегливості 
у досягненні поставленої 
мети, уміння спілкуватися 
з людьми. Завдяки комсор
гові Тамі Синявській маю 
доручення, яке мені до ДУ
ШІ. У багатьох людей, шо 
працюють поряд, я нама
гаюся учитися.

Ж. ТЕРЕЩЕНКО: Це 
моя недруга Олена. Вона 

дуже добре вчиться, допо
магає іншим, у неї весе
лий характер, і взагалі — 
я хочу бути схожою на 
неї.

ФАРМАЦЕВТ: Так. Чо. 
му? Тому що коли людина 
вміє трудитися, цс завжди 
красиво. І гідно насліду
вання.

ЗАПИТАННЯ: Що значить 
в твоєму житті і в житті 
твоїх ровесників труд — 
необхідність? Задоволення? 
Потреба?

Ю. СТРЕЛЬЦОВ: Я вва- 
жаю — не можна працю
вати заради грошей. Труд 
повинен приносити задово. 
лення. Він виховує люди
ну, організовує її- Я пере
конаний, шо нині, в епоху 
розвинутого соціалізму, 
прагнучи до ідеалів кому
нізму, ми повинні форму
вати У собі усвідомлену 
потребу до комуністичної 
праці на благо суспільства.

ж. ТЕРЕЩЕНКО: Для 
мене труд є потребою. Ад
же нема нічого гіршого за 
нудьгу. Я люблю в’язати, 
шити, прибирати в кімна. 
тах, а особливо люблю 
влітку поратися на городі 
й колоти дрова в селі У 
бабусі.

ФАРМАЦЕВТ: Для ме
не труд буває і потребою, 
і необхідністю.

ЗАПИТАННЯ: Чи завжди 
ти дієш відповідно своїм 
переконанням? Як ставиш
ся до різних компромісів?

Ю. СТРЕЛЬЦОВ: В різних 
ситуаціях я намагаюсь 
об’єктивно глянути на ре< 
чі й вирішувати не одразу, 
а подумавши. Коли я пов
ністю впевнений у пра
вильності своїх переко
нань, то відстоюю їх. До 
компромісів ставлюся не
однозначно: інколи нони 
допомагають у вирішенні 
тих чи інших питань. Але 

бувають ситуації, коли по
ступатись не можна.

Ж. ТЕРЕЩЕНКО: Від. 
верто кажучи, не завжди. 
Буває, що змовчу, коли 
треба сказати рішуче сло
во — наприклад, з приво
ду нелицарського ставлен
ня деяких хлопців з нашо
го класу до дівчат...

ФАРМАЦЕВТ: Не зав
жди мені вдається чинити 
відповідно до переконань 
— такий маю характер. 
Але намагаюсь...

ЗАПИТАННЯ: Які риси 
людського характеру під
носиш до недоліиів, що 

можна пибачити, а які вва
жаєш зовсім недопустими
ми?

Ю. СТРЕЛЬЦОВ: Най
гірше: брехливість, жадіб
ність, боягузтво, підлість, 

міщанські уподобання... Бу
ти їм чи не бути — зале
жить од людини. Але ви. 
бачати їх, гіо-моєму, не 
можна.

Ж. ТЕРЕЩЕНКО: Не 
люблю людей, які по-хам
ському ставляться до ін
ших. Ця риса характеру 
недопустима. Є в деяких 

людей і така погана звичка: 
довго розмовляти, плетучи 
різні дурниці і відриваючи 
інших від потрібних справ.

ФАРМАЦЕВТ: Недопус
тимі лінь, зрадництво, на
хабство, а вибачити мож
на неуважність...

ЗАПИТАННЯ: Активна
життєва позиція — як ти 
її розумієш? Як оцінюєш 
особисту позицію в су
спільстві?

Ю. СТРЕЛЬЦОВ: Актив, 
на життєва позиція — це 
непримиренність’до недо
ліків, позиція не обереж
ного спостерігача, а безпо. 
середнього учасника. Лю
дина з такою життєвою 
позицією не відмовляється 
од громадських доручень, 
творчо ставиться до них, 
доводить справу до кінця, 
не чекає, щоб хтось її під
ганяв, нагадував про не. 
зроблене.

Ж. ТЕРЕЩЕНКО; Таку по
зицію займає людина, якій 
не байдуже до інших. І що 
б вона не робила — чи ор
ганізовувала вечори відпо
чинку. чи брала участь у 
вікторинах, чи допомагала 

товаришам розібратися у 
чомусь, чи просто добре 
вчилася чи працювала на 
виробництві — головне: ро
бити це від душі.

ФАРМАЦЕВТ: Я думаю, 
що активна життєва пози
ція — це заперечення спо
собу життя за принципом 
«Моя хата скраю, я нічого 
не знаю». .

ПІСЛЯСЛОВО РЕДАКЦІЇ: 
Щиро дякуємо нашим чи
тачам (і тим. чиї відповіді 
ми опублікували, і всім, 
хто надіслав листи до ре
дакції) за участь у анкету
ванні. Чснаємо од вас, юні 
наші друзі, нових листів із 
відповідями на уже задані 
запитання та з новими за
питаннями, які б ви хотіли 
задати через газету своїм 
ровесникам. Не забувайте, 
що тема нашої розмови — 
«Суспільство і ти».
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НАД ліжком, застеленим 
білим простирадлом, ви

сять фотокартки. Ось Алла, 
дружина Бориса, всміхається 
біля дому. А ось маленька 
Інночка тягне рученята до 
батька. На тумбочці біля 
ліжка — портрет команди
ра, його кашкет.

Тихо у кімнаті. Мовчки 
палять товариші .капіта
на Ковальова, прагнучи з 
димом проковтнути гір
кий комок, який підсту
пив до горла. Не в’яже
ться у їхній свідомрсті, образ Бориса 
зі словом «був». Здається зараз він 
відкриє двері і — прощавай тиша! 
Обов’язково вигадає щось таке, від 
чого у всіх підніметься настрій, яким 
би пригніченим він не був.

Прапорщик Віктор Строганов при
гадує, як під час одного з перших на
вчальних сходжень у гори, тоді, коли 
від палючого сонця тріскалася зем
ля, він ледве дочекався привалу. Піт 
застеляв очі. Здавалося, що не стане 
сил не те що продовжувати підйом, 
а й просто підвестися на ноги. Рап
том до нього підійшов Борис.

— Запалити хочеш?
Віктор здивовано глянув на коман

дира. Тут не те що палити, а й диха
ти не хочеться. У Бориса по скроні 
стікає піт. Йому теж важко.

— Давай западимо, — підтримав 
Віктор жарт.

— Тільки за сигаретами треба униз 
сходити. Ти ж молодший — збігай. 
А я тебе тут почекаю.

Друзі сміються і втома відступає.

А ЯКОСЬ було не до жартів. Півто
ри сотні душманів оточили у го

рах групу радянських десантників. 
Борис Ковальов зміг правильно оці
нити обстановку. Будь-що він вирі
шив відтягнути час до темряви і ви
вести групу 3 оточення під прикрит
тям.-ночі. Капітан Ковальов час від 

часу поглядав туди, де захо- , 
дило сонце. Швидко темніє . 
у горах.

Душмани розгадали ма
невр десантників, але було 
вже пізно. На гори опусти
лася ніч.

— Радянські, здавайтеся!— 
заволало з мегафона. — Ми 
вб’ємо тільки комуністів і 
командирів. Усі інші жити
муть!

Даремно луна вторила у 
горах. Десантники немов 
розтанули серед скель. І то
ді душмани відкрили вогонь. 
Група капітана Ковальова 
була розділена на дві части
ни. В одній опинилися Борис, 
старший лейтенант Ян Куш- 
кіс і рядовий Євген Каля- 
гін — радист. Бандити вирі
шили спочатку знищити біль
шу частину групи, а вже по
тім тих, хто залишився. Бо
рис був упевнений, що його 
товаоиші, які опинилися в 
оточенні, зможуть дати від
січ бандитам, однак він || 
знав і те, що боєприпа- І 
сів у них мало. На кож- «

ного радянського десантника прихо- 
дилося по півтора десятка озброєних 
до зубів душманів. >

Пекельну чорноту ночі рвали спа
лахи автоматних черг, гриміли роз
риви гранат.

Капітан Ковальов вирішив атакува
ти душманів з тилу.

Як пройшли вони у темряві по ка
м’яній крутизні у десяти кроках від 
душманських заслонів, цього воїни 
і самі потім не могли пояснити.

Страшною була та атака, у яку під
нялися троє наших воїнів проти доб
рої сотні душманів, які залишилися 
живими. Вони йшли у повний зріст, 
поливаючи бандитів вогнем з автома
тів і закидуючи гранатами.

Не відразу зрозумівши, у чому 
справа, бандити кинулися тікати, але, 
розібравшись, знову зробили спробу 
атакувати. Однак їм довелося відсту
пити, залишаючи на схилах вбитих і 
зброю.

З характеристики капітана Ковальо
ва:

«Людина безстрашна, * розумний, 
впевнений командир, який вміє три
мати в руках і себе, і інших. Сміли
вістю не бравує, але у небезпеці не 
здригнеться, за товариша піде і у во
гонь, і у воду. І будь-яке завдання 
виконає, як треба».

Таку характеристику Бориса дає 

його командир спеціальному корес
пондентові газети «Красная Звезда» 
В. Возовикову. Пізніше, коли уже Бо. 
риса не стало, Володимир Степано
вич написав батькам капітана Кова
льова про свою останню зустріч з 
ним. Написав він і про те, як вітав 
Бориса і його товаришів із держав
ними нагородами. Орден Червоної 
Зірки був першою бойовою нагоро
дою Бориса.

«Низький уклін вам за сина від се
бе і від усіх, хто ділив дружбу з цісю 
безстрашною людиною», — написав 
В. Возовиков у кінці свого листа.
'Гй НОВУ переглядаю матеріали, зі- 

брані для нарису. Ось фрагмен- І 
ти бесід з батьками Бориса — Ліною 
Іванівною та Олександром Сергійо- 
вичелл. Ось запис розмови з другом 
капітана Ковальова Віктором Строга- 
новим, з Аллою, двадцятидворічною 
вдовою Бориса.

— ...Ми виховували сина добрим і 
чесним, вважаючи ці риси найголовні
шими цінностями людини... Тільки те
пер ми познайомилися з хлопцями, з 
якими служив Боря. Вони хороші ЛЮ
ДИ. Не забувають про нас: і наві- | 
дуються, і пишуть, і дзвонять. Ось 
одержали листа від Яна Кушкіса. Він 4 

пише, що там, в Афганістані, вони 
пам’ятають Бориса. Тепер ми чекаємо 
листів від товаришів сина, як від ньо
го самого. Хвилюємося за цих хлоп
ців, як за синів. Адже Боря був у нас 
єдиний...

—... Тоді, у червні, Борис з Яном і 
Женею врятували нам життя. Адже 
тоді з оточення ми вийшли без втрат.

—... Боря життя любив так, що 
тієї любові на три життя вистачило 6. 
Я все не можу повірити, що його 
немає. Такі, як Боря, мусять жити.

Кажуть, що людина живе, доки її 
пам’ятають. На Кіровоградському 
виробничому об’єднанні по сівалках 
«Червона зірка» серед членів кра
щої на підприємстві комсомольсько- 
молодіжної бригади, яку очолює 
Олексій Попов, значиться ім’я Бори
са Ковальова. Щомісяця його заро
бітну плату перераховують до Радян
ського фонду миру.

У Кіровоградській школі № 6, яку 
Борис закінчив у 1971 році, учні ді- | 
знаються про життя і подвиг капітана І 
Ковальова.

Пишаються ним студенти і виклада
чі Кіровоградського інституту сіль
ськогосподарського машинобудуван
ня, у якому він вчився.
Ц Е ДУМАВ Борис, що стане військо

вим, хоча й виріс у сім’ї офіце
ра. Жив з- батьками у далеких гарні- 8
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допома- 
людини, 
яка лк>-

про Бо-
ставала

зонах. Хлоп’ям бігав до солдат, щоб 
ті полагодили йому - ----- ■------- :-------
ку. Коли вдавалося, 
ням пірнав у люки 
Борю виуджували і 
дому. Він приходив 
сяючими оченятами і весело розпові
дав матері про свої пригоди.

У той час нічого особливого в жит
ті Бориса не було. Тільки, мабуть, 
частіше від своїх однолітків хлопчик 
бачив турботливі очі матері, коли 
батько по тривозі підіймався і надов
го йшов з дому.

І Борис, який обрав було для себе 
спеціальність інженера-машинобудів- 
ника, якось сказав батькові:

— Я вирішив стати військовим.
і— Ти все добре продумав?
— Так.
Спочатку було важко. Служба 

бирала весь вільний час. Довелося 
відкласти захоплення музикою, улюб
лені книжки. їх змінили нескінченні 
навчання, тренування. Борис прихо
див додому втомлений. Але коли на
зустріч батькові вибігала маленька 
донечка, обличчя його змінювалося. 
Втоми неначе й не було.
Г’АЗЕТНІ публікації, фотокарточки, 

розповіді близьких і друзів про 
Бориса Ковальова — все це 
гас створити в уяві образ 
закоханої у життя. Людини, 
бить, 3 яку гноблять.

Чим -більше я дізнавалася 
риса, тим невідступнішою 
думка про-те,, що з цією людиною я 
була-онайома багато років« Спробу- 
вала-зяайти пояснення тому і зна
йшла: про таких людей, як він, ми 
знаємо, вивчаючи історію нашопо’-на- 
Роду.

Вихований Комуністичною партією 
і комсомолом, капітан Ковальов, ви
конуючи свій інтернаціональний обо
в’язок у складі обмеженого контин
генту радянських військ у Афганіста
ні, виконав його до кінця.

Скільки радянських людей віддали 
своє життя, звільнюючи не тільки на
шу країну,-а й країни Західної Євро
пи від фашистських полчищ« Не про 
себе думав радянський солдат, вино- 
сячи з-під обстрілу німецьке дитя.

Майже сорок років стоїть у Берлі
ні пам’ятник радянському солдату, 
який виконав інтернаціональний обо- 
в язок перед усім людством.

Перейнявши естафету батьків, з 
честю несуть звання радянського вої
на молоді хлопці, які виконують свій 
інтернаціональний обов’язок у Афга
ністані, допомагаючи молодій демо
кратичній республіці будувати 
життя.

Загинув капітан Ковальов при вико
нанні службових обов’язків. Високо 
оцінила Батьківщина подвиг свого си
на, посмертно нагородивши його ор
деном Бойового Червоного Прапора. 
Його ім’я занесено до Книги Пошани 
частини, у якій він служив.

А у шкільних творах на тему «Мій 
улюблений герой« хлопчики писати
муть: «Я хочу бути, як Борис Кова
льов». Тобто справжньою людиною.

О. ДНОХІНА, 
спецкор «Молодого комунара».

м. Кіровоград.

поламану іграш- 
він із задоволен- 
бойових машин.' 
відправляли до- 

замурзаний, із

нове

Злинка — моє рідне 
село, велике й красиве. 
Особливо гарне воно на
весні і влітку, коли по. 
топас в білосніжному 
цвітінні садків і коли 
пливе над ним запах 
квітучої акації. Люблю 
я своє село, і мені здає
ться. що ніде нема та
кої краси і таких доб
рих людей, як у нас. Хо
роше тут. А як чудово 
у полі, коли рожева зо
ря осяває безкрає морс 
хлібів! Як я любила 
блукати в степу, милу
ватися ного красою... 
Куди тільки не заводи
ли мене польові стеж
ки! Та несподівано обі
рвалися. Важка хворо
ба прив’язала мене до 
ліжка, тільки не погаси
ла в моєму серці любо
ві до життя. до рідної 
землі, до людей. Радію 
за ровесників, які на
завжди пов’язали свою 
долю з роботою на зем
лі. Є серед них інжене
ри. агрономи,тваринни
ки. механізатори, лан
кові. Сумлінно трудя
ться в рідному колгоспі 
«Перше травня» друзі 
мого дитинства Леонід 
Каплунов. Микола Ми- 
ценко. Василь Дмнтрісв, 
Раїса Соболева та інші.

Виросли й знайшли 
своє справжнє поклн- 
кання і мої брати — 
Іван та Микола. Іван 
працює в рідному кол
госпі. а Микола — 
в Добровеличківському 
районі. Обидва закінчи
ли сільське профтех
училище, стали механі- 
ізаторами. обидва зако
хані в- техніку, в не
осяжні степові просто
ри.

Невпізнанно змінило- 
ся-обличчя рідної Злин- 

. їси за останні півтора 
десятиліття. Виросли но
ві добротні будинки, 
зведені руками невтом
них трударів. О в сел1 
будинок культури, три 
клуби, дві бібліотеки, 
магазини, дві середні 
школи, дитсадки, свято 
шанують мої односель

чани пам'ять про тих. 
кому не судилося До
центи до світлого Дня 
Перемоги.

Я щаслива, Ш° наро
дилася під мирним чис
тим небом, що живу на 
цій оновленій ОТЧІЙ зем
лі. радіючи кожному 
дню, кожній його хви
лині. Дивлюся У ясне 
небо, всміхаюся ДО сон
ця і відчуваю, як радіє, 
квітує душа. ї хочеться 
подякувати всім і
радянським воїнам-виз- 
волптелям, які зберегли 
нам вільну землю, особ
ливо.

О. СТЕПАНЕНКО, 
член районного літ
об’єднання «Степо
ва криниця».

с. Злинка Маловис- 
ківського району.

Руїни, уламки будинків, 
відчайдушні бої за кожен 
квартал на підступах до 
рейхстагу, вогонь і смерть 
на самому порозі Перемо
ги, і, нарешті, Червоний 
прапор над Берліном. Лей
тенант Княжко, Знков, зов. 
сім юний, ще не обстріля
ний Ушатпков, комбат Гра. 
натуров, солдат Меженін...

Подвиг героїв роману 
Юрія Бондарева «Берег» 
залишив у серцях слухачів 
школи суспільно-політич
них знань по вивченню 
курсу «Основи комуністич
ної моралі», що діє при 
Новоукраїнськін централь
ній районній лікарні, гли
бокий слід. Своїми розду
мами щодо змісту життя 
людини па землі поділили
ся комсомольці па одному 
із занять, що відбулося у 
формі читацької конферен
ції. Тоді ж вирішили всі 
прочитати і обговорити ще 
один твір письменника — 
«Вибір».

І Де лиіпе один штрих з 
тієї великої додаткової 
роботи, яку здійснили КОМ
СОМОЛЬЦІ школи протягом 
навчального року, щоб 
глибше освоїти програму 
курсу, розширити свій 
кругозір.

І ось у травні підсум.
■зиввмннммам я

О
З чого починається
активність

на 
со.
іс-
па

беруть активну 
в громадському

нове, заняття. Пропаган
дист привітала слухачів з 
закінченням навчального 
року. Для Людмили Іва
нівни Мураховської він 
був першим у її житті. Ад
же пропагандистом вона 
працює лише рік.

Першою на заліку 
питання «Розвинутий 
ціалізм як необхідний 
торпчно-тривалий етап
шляху до комунізму» від
повіла медична сестра Ри
та Мойченко. Зміст його 
розкрила вона повністю— 
відчувається, що готувала
ся до підсумкового занят
тя сумлінно. і

Успішно склали залік і 
її подруги Галина Спинул, 
Наталя Мороз, Людмила 
Дудник та інші.

Всі комсомольці, слухачі 
школи 
участь 
житті колективу, постійно 
підвищують свій фаховий 
рівень. А Наталя Мороз, 
Валентина Даннличенко 
та Тетяна Боговнк стали 
переможцями , конкурсу 
«Кращий за професією».

А. ГАРАС.
Н а зн імку: пропа

гандист Я. І. МУРАХОВ- 
СЬКА (справа) і слухачі 
після успішного складан
ня заліків.
Фото о. МІРОШНИЧЕНКА.
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»ВИГНАННЯ
ПРИХИЛЬНИКІВ МИРУ
У квітні 1983 року поблизу 

будівлі парламенту Канади ак
тивісти антивоєнного руху роз
били «табір миру». Невеличкий 
жовтогарячий намет, поставле
ний на газоні, символізував 
прагнення рядових канадців до 
миру.

Два роки вдень і вночі, і в 
спеку, і в лютий мороз несли 
вахту мешканці «табору». Склад 
намету мінявся, кількість лю
дей, які знаходилися у ньому, 
варіювався від трьох до семи 
чоловік. Влітку з’являлися і ІН
ШІ намети — менші. Але по
стійною лишалася рішимість 
борців за мир.

Я пам’ятаю свою першу зу
стріч з керівником «табору ми
ру» у лютому нинішнього року. 
Абі Вейсфілд розповів про ме
ту, яку переслідують канадські 
борці за мир: «Ми не хочемо, 
щоб Канада брала участь у вій
ськових підготовках, які ведуть 
Сполучені Штати. Ми добиває
мося, щоб вона стала зоною, 
вільною від ядерної зброї, і 
протестуємо проти випробувань 
американських крилатих ракет 
на нашій території».

Жовтогарячий намет, який с 
лише маленькою часточкою 
антивоєнного руху у країні, 
став символом стійкості і непе
реможності того руху, совістю 
канадців.

Тоді, морозним лютневим

днем, Абі сказав мені: «Ми бу
демо боротися за мир до кін
ця. Піду я — прийдуть інші. Ми 
висловлюємо спільний настрій 
усіх канадців».

Але днями власті прийняли 
рішення прибрати палатку з 
площі перед парламентом. Ра
но вранці поліція розгромила 
«табір миру» і розігнала його 
мешканців. А двох з них — Абі 
Вейсфілда та Івона Дюбе — 
заарештувала. Операція була 
проведена протягом якихось 
20—ЗО хвилин.

Абі та Івону пред’явлене 
звинувачення... у порушенні 
кордонів власності. Територія, 
на якій був розкинутий намет, 
буцім-то належить департа
менту і займати її не можна. 
Виборчий законодавчий орган 
народу виганяє представників 
народу з своєї території!

Коли Вейсфілда і Дюбе звіль
нили, вони відразу ж поверну
лися до будівлі парламенту з 
твердим наміром продовжува
ти боротьбу. «Роз'яснювальну 
роботу можна вести і без па
латки, нам потрібен лише стіл 

для наших брошюр та два стіль
ці. А ночувати будемо прямо 
на траві, на щастя, не так вже 
й холодно», — заявили вони 
журналістам, які зібралися.

Ігор ДОРОФЕЄВ, 
власкор. АПН.

«Допомога» для агресора
ВДШІНГТОН. Президент Р. Рейган звернувся в 

конгрес США з офіційним запитом про виділення 
1,5 млрд. доларів у вигляді надзвичайної економічної 
допомоги Ізраїлю.

На знімку: учасники антивоєнної маніфес. 
тації у Парижі. З бойовим прапором французького 
Опору в колоні демонстрантів ветеран війни, який 
боровся проти фашизму, Жан Діє.

Тслефото В. СНЄГОВСЬКОГО. 
ТАРС.

Про «Свободу для вовка»
і джинсовим прапор

Як відзначається у пові
домленні Білого дому, ця 
сума, що має бути надана 
на додаток до вже за
тверджених асигнувань, 
необхідна для подання до
помоги Ізраїлю в подо
ланні економічних трудно
щів, які він переживає. 
Білий дім не став, однак, 
згадувати те, що вони зу
мовлені насамперед без
перервним нарощуванням 
Тель-Авівом свого агре. 
сивного потенціалу з ме
тою здійснення загарб
ницьких операцій проти 
сусідніх арабських держав.

Запит президента — не 

більш як формальність, 
оскільки за день до того 
сенат конгресу проголосу- 
зав за виділення головно
му стратегічному партне. 
ру США на Близькому 
Сході півтора млрд. дола
рів у вигляді надзвичайної 
•допомоги. Не очікується 
ііяких «сюрпризів» і в па- 
іаті представників.

Рейган також запросив 
конгрес про виділення Із
раїлю 1,2 млрд. доларів 
за бюджетом на 1986 фі
нансовий рік для «задово. 
лення короткострокових 
потреб в іноземній ва
люті».

Ескалація підривних дій 
проти Радянського Союзу, 
зростаюча ставка імперіа
лістичних кіл на буржуаз
ний націоналізм посилює 
попит на різноманітних 
зрадників і відщепенців — 
від гітлерівських недобит
ків до жалюгідної жмень

ки там званих «дисидентів», 
а точніше, — карних зло- 
чинігв. В умовах посилен
ня ідзологічних диверсій 
проти нашої країни і пере
творення буржуазного на
ціоналізму на одну з голов
них ставок імперіалістич
них спецслужб питання 
патріотичного й інтернаціо
нального виховання молоді 
набуває особливої акту
альності. Одним із засобів 
виконання ц<_г ге важливо
го Зієдання є викриття під. 
ступів імперіалістично? ре
акції та її найманців про
ти реального соціалізму.

В науково-популярній 
книзі 0. Картунова «Паст, 
ка для молоді» (К.: Політ- 
видав України, 1982) з 
марксистсько . ленінських 
позицій викриваються під
ступні намагання буржуаз
но-націоналістичних цент
рів за кордоном отруїти 
свідомість молоді україн
ського походження у краї
нах Заходу чадом людино
ненависницької ідеології, 
залучити її до участі в ап- 
тирадянеькнх акціях В 
розділі «Найманці фашиз
му» розповідається про ді
яльність так званих шкіл 
«українознавства». ство
рених у США. Протягом 
70-х років верхівка реак
ційної еміграції почала 
ширше застосовувати ін
ший спосіб обробки моло
ді — курси <5 країнознав
ства». але. незважаючи на 
зростання інтересу молоді 
до духовних надбань укра
їнського народу, вони не 
користуються у неї попу. 

лярністю. На численних 
прикладах автор книги 
прказуе провал ідеологій- 
них диверсій проти моло
дого покоління СРСР.

Проблемам участі моло
ді зарубіжних країн у кла
совій боротьбі присвячена 
книга С. Гурвича, В. Поп- 
ковеч, С. Руденка «Під при. 
цілом молодь» (К.: Молодь, 
1983). Вона продовжує те. 
матику таких видань, як 
«Революційний процес і 
молодь країн капіталізму» 
Ю. Булатецького (К.: Мо. 
лодь. 1980) та «Свобода 
для вовка» (К.: Молодь, 
1980) А. Москаленка. В кпи. 
зі «Під прицілом молодь* 
авторський колектив дає 
аналіз буржуазних дивер. 
сій і стратегії духовного 
закабаления, ідейного роз
зброєння молоді Заходу

Матеріали подані в книзі 
під такими розділами: «В 
кривому дзеркалі телеек
рану». «Долар на Олімпі» 
«Під джинсовим прапором» 
та інші. В розділі <під 
джинсовим прапором» по 
дана коротка історія пан. 
ків. японських «босодзу. 
кі» (послідовників амери
канських «ангелів із пек
ла»), які повністю ігнору. 
ють правила дорожнього 
руху, часто влаштовують 
побоїща, що супроводжу
ються людськими жертва 
ми.

Названі книги можуть 
стати у пригоді не лише 
комсомольському. прогіа 
і анднстському активові' 
Вони розраховані на най- 
шипше коло МОЛОДИХ чн-

Т. НЕДАШКІВСЬКА, 
завідуюча довідково, 
інформаційним відді
лом обласної наукової 
бібліотеки імені Н. К. 
Крупської.
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ЛЮДИ —НЕ МАНЕКЕНИ
ВІДКРИТИЙ ЛИСТ ОЛЕГОВІ п.

Тобі ще немає шістнадцяти. Ти ще 
неповнолітній. Але вже й не дитина. 
1 тому, пишучи тобі цього листа, я не 
збираюся тебе повчати. Просто хочу 
разом з тобою поміркувати над смис
лом і змістом людського життя вза
галі і твого — зокрема. Поговорити 
про цінності справжні н уявні, фаль
шиві. Але, звертаючись до тебе, я 
звертаюся й до інших твоїх ровесни
ків, — тих,.для кого теж настав час 
серйозно задуматися над цим. Тому 
наша .розмова відбувається ніби при. 
людно, через газету.

Рік тому ти закінчив вісім класів в 
одній із шкіл обласного центру. Яким 
ти став на порозі самостійного, до
рослого життя? Чого ти навчився, що 
збагнув, які орієнтири в житті обрав? 
Що ти зробив для того, аби увійти в 
дорослість підготовленим до неї?

Справа навіть не в тому, що У сві
доцтві про закінчення восьми класів 
у тебе одні трійки — навіть із фіз
культури, хоча, як переконували ме. 
не усі твої друзі і як свідчить шкіль
на характеристика, ти «завжди за. 
хоплювався спортом». Гірше те, що ти 
вже в школі призвичаївся працювати 
в неповну силу, або, за свідченням 
тієї ж характеристики, «не в силу сво
їх можливостей». А до тих, хто, на 
твою думку, займався «зубрінням», 
ти навчився виказувати аристокра
тичну зневагу — це право ти собі 
присвоїв у порядку моральної ком
пенсації за те, шо не могло не зачі- 
пати твого самолюбства — за неви
сокі оцінки в щоденнику. «А я сам 
не хочу вчитися!» — чи не це ти хо
тів довести, пропускаючи ше в школі 
33 няття?

Про що ти мріяв тоді? Певно, тобі 
хотілося самостійності, можливості 
самому вирішувати своє життя. Ти 
прагнув самоутвердження. Але у чо
му і якими методами ти самоутверд
жувався?

В училищі, де ти тільки рахуєшся 
учнем (тому що практично перестав 
ходити на заняття) і куди тебе взя
ли у винятковому порядку, коли ти 
не прижився в іншому училищі 
(зваж, тобі пішли назустріч), мені 
розповідали про те, як одного разу 
ти приніс блискучу обкладинку од 
диска якогось західного ансамблю і 
показував усім як посвідчення своєї 
приналежності до кола якихось не
звичайних людей, котрі знають «шо 
є що». Своїх товаришів ти тракту
вав як явну протилежність ЦИМ ЛЮ
ДЯМ. Тобто, як висловився Максим 
з твоєї групп, ти почав «надто багате 
на себе брати»...

Однак мені не хотілося б. щоб ти 
сприйняв усе сказане вище як суціль- 
не звинувачення. Тому що я не вва
жаю, що все те є лиш твоя вина. Мо
же, просто нікому було тобі вчасно 
підназати, не знайшлося поряд авто
ритетного справжнього товариша...

Давай спробуємо все-таки розібра. 
тися, чим тп живеш нині і яку роль 
обрав ти собі в житті. Адже недарма 
один з твоїх товаришів сказав, що 
коли він був з тобою в піонертаборі 
п’ять років тому, то ти був зовсім не 
таким. Мабуть, шось ного вразило в 
тобі теперішньому..,

Давня істина — людина починає
ться зі ставлення до матері, до міста 
чи села, де народилася, до Вітчизни... 
Пригадай, що ти говорив у колі сво. 
їх однокурсників про рідне місто: в 
Кіровограді, мовляв, нема культури, 
тому, що тут 90 процентів жителів із 
села (до речі, звідки ти взяв, що »ті, 
хто живе в селі, некультурні?). Себе 
ти, певно, зараховуєш до решти де
сяти процентів. Але, вибач, кого ти 
відносиш до культурних? Якщо тих, 
хто про людей судить по кількості 
модних етикеток на одязі та по наяв
ності «модних» записів чи стереоапа
ратури, а сам не уміє й цвяха забити, 
то чи не помиляєшся ти? Адже куль-

І— Антоніна КОРІНЬ

І Відповідь
колишньому 
землякові
«Чи ще живий наш дуб,

що над ставком?» — 
Питає чоловік в листі з Канади. 
Б’є в серце пам’ять, ніби молотком: 
Покинув рід — злякався правди — 

зрадив. 
Даремно, сер, вас сумнів обніма 
в краю, що батьківщиною не став вам. 
Дарма здається, що його нема, — 
Той дуб і досі височить над ставомі 
Недарма сум пульсує нрізь конверт — 
під дубом цим — і ваш життєвий 

ранок... 
Вцілів той дуб в революційну 

круговерть, 
зарубцювались і воєнні рани. 
Він вистояв, —корінням-бо тримавсь 
за землю, що зростила з жолудятка. 
На все життя він сином їй зоставсь,— 
і це землі — найвища в світі дяяа. 
його Вітчизни сонце золотить 
і осявають мирні зорепади: 
...з-під нього землю в торбу

не вмістить,

і
8
8
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не вивезти в оті чужі Канади! 

м. Кіровоград.

турність — це рівень освіченості н ви
хованості. Чим вищі вони, тим виша 
й культурність людини. Освіченість 
передбачає знання усіх тих багатств, 
що їх виробило людство, а вихова
ність — найперше повагу до людей, 
котрі живуть поряд. Пі, я не хочу 
сказати, шо їй нікого не поважаєш. 
Але за що ти поважаєш навколишніх, 
за рахунок чого добиваєшся поваги 
до самого себе? Я тобі скажу одверто: 
тільки не за вміння вірно дружити, 
бути скромним, наполегливо працю
вати або вчитися, жертвувати своїми 
інтересами заради інших...

Отже, ти вже майже дорослий. Що 
ти зробив для своїх товаришів, для 
своєї матері, котра тебе виростила без 
батька, для свого міста — щоб воно 
стало кращим? Якщо той самий Ман- 
сим. твій однонурсник, який прийшов 
до вашого училища не з принуки, а 
за понликанням, вже не просто освоїв 

професію кравця, але й встиг пошити 
для себе комбінезон, жилетку й кос
тюм, для мами й сестри — плаття, 
тітнам — спідниці. Пошив тому, що 
ХОТІЕ зробити їм приємно. І ще тому, 
що вміє. Ти б теж міг навчитися цьо
му. Але не зумів.

А тим часом тебе в групі поважали. 
Спочатку, щоправда, доки бачили те
бе лише зовні — завжди охайно одяг- 
неного, підтягнутого, симпатичного з 
себе. Доки не зрозуміли, шо в душіти 
дещо інший. Мені б щиро хотілося, 
аби тебе змусили задуматися такі ви
словлювання твоїх однокурсників: 
«Він в дружніх стосунках ненадійна 
людина... Олег може зрадити люди, 
ну, якщо йому це вигідно... Або огу
дити несправедливо позаочі... Всіх 
вважає нижчим.'! за себе...».

Особливо вражає остання фраза. 
Бо — на якій підставі?

Антуан де Сент-Екзюпері писав: 
«Бути людиною — це значить відчу
вати, що ти за все відповідальний. 
Гордитися перемогою, котру здобули 
товариші. І знати, що. укладаючи на- 
мінь, допомагаєш будувати світ...». 
Мені здається, що якраз відповідаль
ності тобі не вистачає поки що. Від
повідальності перед матір’ю, яка хоті
ла б тебе бачити справжньою люди
ною. Відповідальності перед товари, 
шами, які б хотіли мати в твоїй особі 
хорошого друга. Відповідальності пе
ред суспільством, яке дбає про тебе 
(досить сказати, що рік навчання од
ного учня у вашому училищі обходи
ться країні в майже 700 карбованців). 
Відповідальності перед самим собою 
за свої вчинки і слова.

І коли тп прийшов до училища з 
тією сумкою із нашитим американ
ським прапором, то як накажеш роз
цінювати твої слова: на зауваження 
викладача тп сказав: «А я підтримую 
політику Рейгана». Сказав безвідпові
дально — так, як звик жити до того. 
Аби «насолити» викладачеві і това
ришам, які не почали одразу захоп
люватись твоєю «суперною» сумкою. 
А потім, на комсомольських зборах, 
ти почав виправдовуватися, викручу 
ватися, доводити, шо мав на увазі 
зовсім не мілітаристську політику 
уряду США, а щось інше — високий 
рівень технічної оснащеності амери. 
канської промисловості... 1 тобі пові
рили. Тому, шо ні твої товариші, ні 
викладачі не можуть уявити, аби то. 
бі, п’ятнадцятилітньому, хотілося б вій
ни, у якій горіли б міста, гинули б 
люди, у якій, можливо, загинув би й 
ти сам...

Пригадуєш, як ти, прийшовши з 
конкурсу зачісок у вашому училищі, 
сказав сусідні, шо зайняв третє місце 
в професійному змаганні? Тоді ти про
мовчав, що виконував роль манекена, 
а зачіску робила тобі дівчина — май. 
Сутній перукар. 1 вийшло, що ти ска
зав не правду, а півправду. дуже схо. 
жу на брехню.

І ще одне хотів би я тобі сказати. 
Повір мені: люди, котрі живуть на. 
вколо, бажають тобі добра. Я не на
зиватиму зараз усіх тих, хто проявив 
небайдужість до твоєї долі, хто тур
бувався твоїм майбутнім — ти сам їх 
добре знаєш; робили вони пе безко. 
рисливо. Приглянься до них уважні
ше. Повчися у них. Спробуй зрозумі
ти, шо краса людини визначається 
насамперед її душевними. моральнії, 
ми якостями. Бо люди — не манекени

П. СЕЛЕЦЬКИИ, ' 
журналіст.



8 стор СПЕЦВИПУСК ТВОРЧІСТЬ
—

Буржуазні націоналісти, що знайшли собі притулок на ка
піталістичних задвірках, люблять проливати крокодилячі 
сльози з приводу «занепаду» національного мистецтва на 
Україні. Та соціалістична дійсність спростовує їхні наклепи. 

(З газет).

Фото 8. ГРИБА.

Редактор Ю. СЕРДЮЧЕНКО,

Т ОН ЗАЛ не вражав ані своїми розмірами, ані оздоблен- 
2 ням. Нагадував звичайну класну кімнату, хіба що під
вищення з одного краю, яке заміняло сцену, свідчило про 
його концертне призначення. Та коли зазвучали бандури, 
зал ніби аж побільшав і посвітлішав — ного наповнила му
зика дивного неповторного тембру... А втім, це був звичай
ний звітний концерт учнів класу бандури Кіровоградської 
музичної школи №2, яким керує недавня випускниця відді
лення народних інструментів Кіровоградського музучилища 
Катерина Волик. Того дня й вона сама теж грала й співала— 

складі тріо разом з другокурсницею теоретичного відділу 
музичного училища, своєю колишньою ученицею Мариною 
Пендюр та п'ятикласницею музшколи № 2 Оксаною Конюх. 
А в самому кінці концерту заспівала й гарну сольну пісню: 

Квітню закосичений. 
Місяць — квітничок. 
Виший, мені, квітеню, 
Цвітом рушничок. 
Ти веселим променем 
Виший зелен-гай. 
Синіми барвінками 
Поле привітай

;;о;п: ми згодом захотіли подякувати дівчатам за чудові 
пісні, то виявилося, шо серед них с і їхній автор: музику до 
щойно цитованої «Квітневої пісеньки» на слова Миколи Син- 
гаївськ'то таї- само як і іншої - «Гусй-гусоньки» на слова 
Катерини Гнатенко, яку виконувало тріо, написала Марина 
Пендюр. Того дня грав і ансамбль юних бандуристів, були 
і їхні сольні виступи...
АЛЕ ДАВАЙТЕ перенесемося в часі на шість років. V 

1979-й. Саме тоді зі Звепигородки. із краю великого Коб
заря. приїхала вступати до Кіровоградського музичного 
училища юна бандуристка К. Волик. Вона т» дві інші щас- 
;ивиці Наталка Нижник з Ульяновки та Наталка Чопов- 

ська з Тетива, що на Київщині, її стали першими учня
ми щойно відкритого класу бандури. А іцо Катя вже тоді 

непогано оволоділа інструментом, то за рекомендацією ви
кладача класу бандури Н. В. Ліперт вже з перших років на
вчання в училищі вона почала навчати гри на старовинно
му інструменті дітей в другій музичній школі.

Тоді ж, якраз на день народження Ніни Володимирівни, 
вони із Наталкою Нижник і заспівали вперше дуетом: в сек
реті од усіх підготували дві пісні: «Ти до мене не ходи» та 
• Смуглянка». А що викладачка їх похвалила — та й було за 
що. —- то звідтоді почали співати дуетом. — здебільшого 
жартівливих та ліричних пісень. їх почали запрошувати ви. 
ступати на підприємства обласного центру, не раз бували і 
в сільських клубах області.

Зараз Наталка вже навчає гри на бандурі хлопчиків та 
дівчаток рідної Ульяновки, а Катерина, закінчивши училище, 
лишилася викладати в музичній школі № 2 обласного цент
ру. В обох них тепер є багато своїх учнів, які вже мають 

неабиякі успіхи в оволодінні мистецтвом гри на бандурі.
...Коли Катя лишилася одна, без подруги, то вирішила ор

ганізувати тріо. Спочатку працювала разом зі своїми учени
цями Оксаною Конюх та Олею Шевченко, а цього року вже 
замість Олі виступає з ними Марина Пендюр.
*3> ДАВНІХ-ДАВЕН па Україні шанують кобзу та її молод- 

шу посестру — бандуру. Помітний слід в історії україн
ського народу лишили й народні співці-кобзарі.

Так, кобзарі були пам’яттю пароду, співцями його слави, 
розрадниками його у горі та панській неволі... І не забуває
ться давнє мистецтво, як не вмирає пам’ять народна. Воно 
ще більше розквітло при соціалізмі, набуло нових рис, зба
гатилося завдяки культурному обмінові українського наро
ду з великим російським народом, з іншими народами нашої 
неосяжної Батьківщини. Недарма першу свою композицію, 
яку написала для бандури. Марина Пендюр назвала «Естон
ською полькою». А третьокласниця класу бандури музшко
ли № 2 Аля Тюра, правнучка знаменитого композитора Ста
ніслава Людкевича, з успіхом грає на шкільних концертах 
п’єсу свого прадіда «Старовинна пісня», перекладену для 

бандури у наш час М. Гвоздьом. До речі, для Іюра разом з 
другокласницею музшколи Наталкою Дупліною складають 
дует бандуристок, який часто і з успіхом виступає на звіт
них концертах школи, під час музичних свят...

С. ПЕТРЕНКО.
На знімну: співає тріо бандуристок у складі М. ПЕН

ДЮР, К. ВОЛИК та О. КОНЮХ,
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