
ЗАВТРА-
ДЕНЬ
НАРОДЖЕННЯ
КОМСОМОЛУ

ЗА 
СУМЛІННЯ— 
ВІДЗНАКА

Підведено підсумки соці
алістичного змагання між 
комсомольсько - молодіж
ними колективами МТФ об
ласті за третій квартал.

Найкращих успіхів за де
в'ять місяців другого року 
дев'ятої п'ятирічки домігся 
комсомольсько - молодіж
ний колектив молочното
варної ферми колгоспу 
«Шлях Леніна» Онуфріїв- 
ського району (групкомсорг 
Надія Кириченко). Доярки 
тут отримали по 2950 кіло
грамів молока від кожної 
фуражної корови. Виборов
ши перше місце в змаган
ні, колектив нагороджений 
перехідним Червоним пра
пором та Почесною грамо
тою обкому ЛКСМУ.

Друге місце завоював 
комсомольсько - молодіж - 
ний колектив МТФ колгос
пу імені Леніна Новгород- 
ківського району (групком
сорг Галина Шсбренко). 
Його нагороджено пере
хідним Червоним вимпелом 
та Почесною грамотою об
кому.

Почесною грамотою об
кому за третє місце в зма
ганні нагороджено комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив МТФ колгоспу «Пер
ше травня» Маловискіз- 
ського району (групком
сорг Надія Максименко).

Рік видання ХНІ 
Не 130 (1610).

*7? ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ЖОВТНЯ

ІЦСЬКОГО ОБКОМУ ЛИОНУ1972 р.

Ціна 2 ноп,

ТЇОЛОДЯ сидів у райкомівському 
коридорі і обмацував поглядом 

кожну шпарину в підлозі. Від хвилю
вання забув навіть про буйну хвилю 
кучерів, котрим вдома марно нама
гався придати вигляд зачіски. І раптом 
глянувши на розчервонілого сусіду, 
посміхнувся. «Не один я такий», — 
подумав хлопець. Пригадав, як два 
тижні тому непокоївся на зборах. До 
комсомолу приймали його на звітно- 
виборних, і він, прислухаючись до 
розмови про дисципліну праці, про 
організацію цікавого життя, думав: 
«А чи зможу, як вони? Он Надія Га- 
моря, доярка, на зборах сказала, що 
надоїть за рік по три тисячі. І таки 
виконає обіцянку: за дев’ять місяців 
має вже од корови по 2530 кілогра
мів молока. А Василь Каращук, той, 
що групкомсоргом на першій брига
ді, 767 гектарів за цей час на своєму 
ЮМЗ виорав! Чи я зможу так?».

Та на комсомольських зборах кол
госпу імені Леніна Володимира Кур- 
ляка до комсомолу прийняли одно
голосно.

— Зачекай, Володю, — підбігла то
ді Ліда Л^андрика, секретар комсо
мольської організації. — Скоро на 
бюро поїдемо, так що ти ще раз 
Статут подивись, історію комсомолу. 
Можуть запитати біографію. Знаєш?

«Ну, зі Статутом легше. Вивчив. А 
якщо дійсно біографію розповісти 
попросять? Яка там біографія? Ну, 
народився, вчився. Рік в колгоспі. 
Оце і все. Не станеш бо розповіда
ти, що будь-який трактор поведу, як- 

„Я —ЧЛЕН 
СПІЛКИ“

НА РУБІЖ 
50-ДЕННОЇ ВАХТИ

На заклик бригади токарів Галини 
Шевченко з цеху N° 2 десять комсомоль
сько-молодіжних бригад, близько 300 
молодих виробничників Кіровоградсько
го заводу тракторних гідроагрегатів 20 
жовтня, напередодні ювілею Ленінсько
го комсомолу, стали на 50-денну трудо
ву вахту на честь 50-річчя утворення 
СРСР.

Сьогодні найкращі результати мав 
комсомольсько-молодіжний колектив по
лірувальників цеху № 3, де бригадиром 
Володимир Голубовськин. Вже в кінцї 
вересня молоді робітники виконали своє 
річне завдання, а сьогодні кожен член 
бригади виконує норми не менш, ніж на 
150 процентів.

НАША 
БИОГРАФИЯ

Слова В. Харитонова

Музыка

Припев:
Товарищ!
Мы шагаем, мы шагаем по

В. Шанискоіо

ХАЙ ЖИВЕ ЛЕНІНСЬКИЙ КОМСОМОЛ — ВІРНИЙ 
ПОМІЧНИК І РЕЗЕРВ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ, ПЕ
РЕДОВИЙ ЗАГІН МОЛОДИХ БУДІВНИКІВ КОМУ
НІЗМУ!

(Із Закликів ЦК КПРС до 55-ї річниці Великої 
Жовтневої соціалістичної революції).

Новобудови — дитячі садки, лікарні... Завжди з думкою про них. Тож і обрав собі 
омріяну професію Микола Грншин. І сьогодні у нього усвідомлення щастя п душі — дуже 
вона, професія будівельника, потрібна людям.

На звітно-виборних зборах, що відбулися напередодні річниці Ленінською комсомолу, 
комсомольці ПМК-137 тресту «Кіровоградсільбуд» обрали Миколу Гришина своїм ватажком 
(на передньому плані — крайній зліва).

Фото В. КОВПАКА.

що треба, що на курси трактористів 
взимку піду ,і вже давно маю види 
на Валерин ЮМЗ-6, бо тому скоро 
в армію. Але це плани, які до біо
графії не стосуються»,..

— Ти звідки, друг? — повернувся 
Володя до хлопця, який нічого не міг 
вдіяти від хвилювання.

— З колгоспу Петроаського. Знаєш 
Інженерівку?

— Мабуть, тракторист?
— Та, ні, курси трактористів закін

чив, підвозив корми до ферми. А 
коли на зиму поставив свого ДГ-20 
на колодки, попросив голову колгос
пу, щоб дав роботу. От і пішов ча
баном. 1 навіть копи літо прийшло, 
голова на трактор не відпустив». 
«Обійдемось, — каже. — А от вівчар 
з тебе — ліпше не найдеш». Так я й 
залишився чабаном, — ніяково пояс
нив Григорій Задерій.

— Курляк, заходь, — покликали 
до кабінету Володимира.

— Ну, бувай, всього тобі! — потис
нув він руку Григорію. — Не хви
люйся.

На запитання членів бюро райкому 
комсомолу Володимир Курляк відпо
відав рівно і впевнено. «Підготував
ся добре!» — похвалив перший сек
ретар.

— Ну, а раптом прийде вночі до 
тебе комсорг і попросить з комсо
мольським патрулем почергувати на 
фермі? З лукавинкою запитав Адам 
Коротченко.

— А чого просити? Я ж — комсо
молець!

Виходячи з кабінету, Володимир 
витягнув з кишені нозенький комсо
мольський квиток і посміхнувся, про
читавши своє прізвище. Раптом звер
нув увагу на відображення у склі 
дверей. На грудях полум'янів значок 
з барельєфом Леніна. Ледь по
мітний на лацкані піджака. А йому 
здалось, що значок той закриває всі 
груди, і майорить, майорить багря
ним прапором.

«Я — комсомолець!» — знову по
вторив єін в думці, і радхно попря
мував вулицею.

М. ВІДЕНКО, 
спецкор. «Молодого комунара».

Компаніївськнй райком 
комсомолу.

песку 
к по гравию. 

Грозы рвутся, грозы рвутся, словно мины 
у ног, 

И слагаем, н слагаем мы свою биографию 
Из далеких, из далеких, самых трудных 

дорог!
Нелегко биография пишется, — 
Сколько разных преград на пути. 
И бывает, что ноги нс движутся, 
А приходится все же идти.

Припев.
На победу ночами работали. 
Добровольно в солдаты мы шли, 
Поднимали знамена над дотами 
И вставали в атаку с земли!

Припев.
И в любые невзгоды мы выстоим, 
Мы на прочность сдавали зачет. 
Вот и светится ленинской искрою 
На груди комсомольский значок!

Припев:
Товарищ! 
Мы шагаем, мы шагаем по песку

и по гравию, 
Грозы рвутся, грозы рвутся, словно мины 

у ног. 
И слагаем, и слагаем мы свою био: рафию 
Из далеких, из далеких самых трудных 

дорог!
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потій 
гірші, 
ініціа-

ще й тому, ЩО. ВІЛ — <
комсомольською бюро те, то були,

!і ЮБЛЮ проходит« дільііи- 
цими нашого цеху. Гуркіт, 

дзвін металу, coin точнльи.чх 
кругів. Неначе якимись чара
ми віє від червоних ковшів 
розплавленого металу, від бі
гу конвейєрів з литвом, ВІД 
ритму механізмів. А особлиио 
подобається дивитись, як пра
цює бригадир формувальни
ків Володимир Беседа із сво
їми хлопцями. Рухи у кожно
го відточеиі, вивірені — жод
ною зайвого. Натиснув на 
важіль — формувальна суміш 
засипалась у форми. Що кіль
ка прийомів — і ютова фор
ма попливла транспортером.

До речі, його бригада, а та
кож комсомольсько - моло- 
діжннй колектив формуваль
ників Івана Бондаренка пер
шими підхопили, почин фор
мувальників Віктора Дульсь- 
кого і стали ini трудову 60- 
денку на честь 50-річчя СРС.Р. 
Пообіцяли в день ювілею за
вершити план першого квар
талу 1973 року. На календарі 
бригади Бєседн вже 
рік, її показники не 
аніж результати праці 
тора змагання.

Ці виробничі успіхи радіс
ні, але, думаю, цілком зако
номірні. Адже комсомольську 
організацію ливарною цеху 
сірого чавуну рік тому по
становою ’ бюро ЦК ВЛКСМ 
занесено до «Літопису трудо
вих спрап комсомолу на честь 
XXIV з'їзду КПРС». Вона ви
знана кращою І в змаганні 
на честь 50-річчя заводського 
комсомолу. А бригада Бєседн 
зайняла тоді третє місце се
ред комсомольсько - моло
діжних бригад заводу. По- 
чесні звання накладають

НАШ ЦЕХ
ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИМ
особливу відиопідальність. А котрі люблять запізнюватись 
Володя інакше працювати не на роботуї ІІу, 
може 1 *— * .............. - "-------
член
Цеху.

Зараз ці бригади, як 1 весь 
колектив цеху, свою працю 
присвячують Молдавській Ра
дянській Соціалістичній Рес
публіці. Так проходить у нас 
змагання — .
утворення 
юзу. Ще 
лись трудові 
честь 
СРСР. ___  _________
всім о цеху. По-перше, тому, 
що колектив звик кожну 
славну дату в історії нашої 
країни зустрічати з високою 
трудовою звитягою, а по-дру
ге, тому, що наш цех — ін
тернаціональний.

Увесь завод знає «»удових 
працелюбів: старшою майст
ра стержневого відділення 
грузинку Мері Кучухідіе, 
формувальника білоруса Ми
колу Дятла, кадрову точиль
ницю молдаванку Віру Коза- 
>юк та інших.

Ну, а білоруску Ольгу Ко
валенко знають всі. Вона — 
табельниця цеху. Посада,зда
сться, незначна, але Оля пе
реконана, що стоїть на пер
шому посту боротьби із віра-/ 
тами робочого часу. І — горе 
прогульникам та лежебокам,

на честь 50-річчя 
Радянською Со- 

а серпи» розпоча- 
.. ‘ десятиденки на

кожної республіки 
Цей почин сподобався

а коли на 
«Червоній зірці» не працює* 

7, 77 '.77, напевно, ВССИ0Ю 
на огляді художньої самоді
яльності заводу, який прохо
див у Палаці культури імені 
Жовтня. Якщо так, то не мог
ли не помітній там невисоку 
чорняву дівчину, яка кілька 
разів з'являлась па сцені з 
піснями та танцями. Це і є. 
Оля Коваленко. Дякуючи їй, 
Наталці Бондаренко та ще 
багатьом ентузіастам, митці 
ливарного цеху вибороли пер
ше місце на тому огляді.

Ось така наша комсомоль
ська організація. За минулий 
рік вона поповнилась десять
ма новими членами. Комсо
мольцями стали слюсарі Ігор 
Поляков, Анатолій Марченко, 
Василь Г.тібов та інші. На 
зборах новачки обіцяли тру
дитись так, щоб бути гідними 
членами кращої організації 
заводу. Це напевне. Адже ре
комендували їх до лав 
ВЛКСМ ми —, ливарники 
«Червоної зірки».

РЕ Л І К

не«

Помічилиською ве
дено, мати — 8ЧИ- 
російської літера-

Л. ДІХТЯРЕНКО, 
секретар комсомоль
ської організації ли
варного цеху сірого 
чавуну заводу «Чер
вона зірка».

и А ВMl польських
5323234823484848232348485348235323234853232323485348234848232323482348534823482323235353232323234848

жив:
— І все ж треба нам ви

слухати всіх інженерно-тех
нічних працівників цеху. До
дамо і свої міркування, все 
зважимо, проаналізуємо. 
Щоб наші плани були не 
лише на папері.

Так і зробили.
...То непогано — знай

дено новий метод від
новлення поршневих 
пальців двигуна. Завод
ські умільці разом з до
свідченими конструкто
рами удосконалюють 
верстат. Це конче по
трібно. Бо випускати що
доби шість—сім моторів 
вже не той розгін. Та й 
інші є наряди. Працюють 
раціоналізатори, стараю
ться провідні спеціалісти 
цеху, сповна допомагає 
дирекція, головний інже-

ЗА АНКЕТНИМ 
РЯДКОМ

Володимир Зуйков, 23 ро
ки. Восьмирічка школа, ма
шинобудівний технікум. Май
стер Омського заводу «Сіль« 
маш». В армію пішов ком
сомольцем. Майстер, стар
ший майстер Кіровоград
ською ремзаводу «Укрсіль- 
госптехнікм», студепт-заоч- 
ник інституту сільськогоспо
дарською машинобудування.

Останній запис: комуніст 
8 1972 року, начальник мото
роремонтного цеху.

Сімейний стан: батько 
слюсар 
гойного 
тельаа 
тури.

Хлолці образились:
— Ну, хіба це керів

ник? Не зрозумівши лю
дей, одразу з нарікання
ми. Горимо з планом, — 
пропісочує кожного, А 
робітники 
цех, І знову 
но 9 повному складі. Є, 
звісно, аинні, є бракоро
би, прогульники, с такі, 
що вирішили зробити 
туг пересядку. Але ж не 
всі погані. Та й, зрештою, 
з того ж бракороба мож
на зробити непоганого 
слюсаря. І не двоповер
ховим словом, а всією 
громадою...

Це кілька років тому. 
Тоді ж часто-густо:

цікавиться 
кваліфіко-

залишають 
працюємо

В нас новий началь
ник. Солідний такий.

І знову:
— Виходимо з прори

ву. Нове керівництво ви
робляє схему.

І ось вже осгання но
вина:

— За стіл начальника 
цеху сі» Володя Зуйков.

—- Цікаво? Молодий. 
І не побоялись довіоити 
основний конвейєр,

— Хлопець, звісно, 
поганий, от тільки...

А він вже кликав 
себе слюсаря Павла 
мольотова.

— Вчора було два запіз- 
неннч. 1 мені ке хочеться, 
отут, в кабінеті, сперечатись 
З ЦНМІІ хлопцями. Вони під
вели і себе, І всю бригаду. 
Спробуйте у вузькому ПОЛІ 
випести з них цей негожий 
дух.

І нова розмова: з старшим 
технологом Євгеном Михай
ловичем Волоським, ветера
ном заводу, людиною гра
мотною, досвідченою. Поча
ли про НОП, Розробляли 
конкретні напрямки, визна
чали проблеми. Вольський 
пообіцяв назавтра принести 
чітко розроблений план, роз
шифрувати кожен параграф 
програми впровадження У 
виробництво наукової орга
нізації праці, Зуйков зго
дився. Але тут же заува-

нер щодня 
справами, дає 
аані розпорядження. Але 
Зуйков невдоволений. 
Він переконаний — пра
цювати можна краще. 
Он з районів не до
ставлена та кількість ме
ханізмів, що передбаче
но. Від цього теж в 
якійсь мірі спадас робо
чий ритм. Отже, треба 
щось робити, треба ви
значити іще один крок. 
І Володимир разом з ва
тажком комсомольців 
цеху Ольгою Бринзею 
йде до людей. І знову 
до Самольотова:

— Я тількк-ио переглядав 
наші рапорти. В тебе все га
разд. Але я прошу — да
вайте вирахуємо кожну хви
лину. Буває ж так, що пе
ред обідом йде хтось з цеху 
поспішно. А потім декто 
вовтузиться коло верстата, 
готуючись до роботи. МІЖ 
стиками змій теж втрачаємо 
дорогоцінний час. ИІе біль
ше неподобств, коли з хлоп
цями починає роз.мовляги 
контролер. Інші чекають на
ладчика. Ось вам і невистз- 
чає наприкінці місяця доби, 
щоб справитися з колектив
ним завданням.

Це лише йому, Павлові. А 
далі вже коло іншою вер
стата.

—• Мені б було соромно 
принести для такої сім'ї

В АДІСНІ і усміхнені обли <чя, святко
вий настрій сьогодні у юнак:» і дів

чат, що працюють на Кіровоградській 
швейній фабриці. Напередодні свята — 
Дня народження комсомолу тут стало 
відомо, що двом виробам підприємства 
присвоєно Державний знак якості.

Шлях до успіху розпочався кілька років 
тому. Сотні моделей ввели у виробництво пра
цівники експериментального цеху. А на почат
ку нинішнього року найкращі з них були 
представлені на Республіканську галузеву 
атсстаційну комісію, а потім — на розгляд 
державної атестаційної комісії в Москві. По
відомлення про результати огляду чекали з 
нетерпінням. І ось, нарешті! Радісна звістка 
облетіла всі цехи швейної фабрики: двом мо
делям присвоєно Державний знак якості. Ав
тор обох моделей — молодий конструктор-мо
дельер експериментального цеху Валентина 
Шевченко. Звичайно, найбільше вітань було на 
її адресу. Та Валентина розцінила так:

— Це досягнення — не лише мій осо
бистий успіх, або працівників експери
ментального цеху, це — успіх усього 
колективу. Адже освоєно нове устатку
вання, механізовано виробничі процеси, 
багато зроблено для підвищення про
дуктивності праці.

АТЕСТАЦІЯ 
НАЙВИЩА

В експериментальному цеху переважно пра
цюють комсомольці і молодь. Всі вони, від ла
боранта до модельєра, виготовляють нові мо
делі. Головне — правильно розробити кон
струкцію. Вдала модель — запорука якості 
продукції фабрики. Та ке менш важливо — 
виготовити експериментальний вироб. Молоді 
лаборанти Тамара Ярошенко, Катерина Гро
мадська, Віра Сннейчук, Надія Щітковська 
вклали значну працю у освоєння нових зраз
ків. Остаточно їх опрацювала комсомолка 
Алла Кисленко.

Сьогодні працівники п ятого пошивоч
ного цеху фабрики вже знайомляться з 
документацією на вироби, яким при
своєно Державний знак якості. Днями 
тут розпочнеться їх серійне виробництво.

Ю. ЛІВАШНИКОВ.
На знімку: автор моделей, яким .присвоєно 

Державний знак якості, модельєр’-конструктор ' 
комсомолка Валентина Шевченко.

Фото автора.

менше сотні. А вам бай
дуже.

А в п'ятницю він скликав 
всіх і оголосив:

— Треба зібратися і при
вести в порядок територію 
нашого господарства. В кою 
щось не виходить, скажіть 
одразу. Я знаю, що на ви
хідний день ви маєте свої 
плани. Та постаратись на су- 
ботіїнку треба. Ми ж тут 
працюємо...

Вранці він перший одя
гнув спецівку, взяв в ру
ки металевий кілок.

І через кілька хвилин 
його бачили, як разом з 
інженером Людвигом 
Резиіченком ніс дерев'я- 
ного стовпа ..

Першою зайшла до 
нього нормувальниця:

І Я
— Володимире Івано

вичу, нам вручатимуть 
прапор — цех перший з 
усьому заводі виконаз 
місячне завдання. На ві
сімнадцять двигунів від
ремонтували більше, 
аніж запланували.

Він зиркнув я куток ка
рнету, де вже й донині, 
другий місяць підряд 
могло б всіх надити чер
воне шовкове полотни
ще. Але підводили дріб
ниці...

— Воно б було незрозумі
ло, щоб такі гарні люди, як 
в нас. та віддавали 
віднайдені своїми

...В суботній день 
зробити багато. Але 
їхати до матері не __ „
мав. Бо ж обіцяв: хоч на го
дину, але завітає в Помічну.

Приїхав. А батько з ра
дістю:

— Чув. тебе зрозуміли лю
ди. І ти їх теж. А це — най
дорожча реліквія — бути за
одно з усіма.

Мати своє:
— Відпустку братимеш 

цього року?
«— Обов'язково. Поїду ло 

Ленінграда.
— А ти ж говорив щось 

про Югославію.
— Це потім. Хочеться по

бачити сповна своє, рідне...

скарбп, 
руками, 
вій мав 
всеодію 
переду-

ТВЕРДІ
СТУДЕНТСЬКІ

ДОЛОНІ

Ми їха
ли в поїз
ді. Крізь за
колисуючи й 
перестук ва
гонних коліс 
неслася ве
села сту
дентська піс
ня, — гіта
ра не зна- 
путі трохила перепочинку, наші голоси до кінця 

охрипли, та настрій у всіх буз піднесений. ЇЦс б пак! 
Стати членом студентського будівельного загону, 
своїми руками зводити будови п’ятирічки в Тюмені — 
ис вже щось значити!..

Під’їжджаючи до Тюмені, оглядаю наш сАлмаз-72». Міцні, 
життєрадісні хлопці. З деякими з них ми разом працювали 
в «Алмлзі-71» — це ядро групи. Більшість випробували себе 
в загонах, на будовах України, майже половина відслужила 
в рядах Радянської Армії.

Будні студентських будівельних. День у день — 
праця. І білі руки студентів ставали жорсткими, мо
золястими. Але то перші дні. Потім на не не зверта
ли уваги.

В Тюмень ось уже протягом 12 років приїжджають 
влітку студентські будівельні загони з України. Це 
вже стало традицією. 1 тут знають: студенти-комсо
мольці, ге що від них вимагається, роблять на со
вість, надійно. І цього року в Тюменьськін області 
працювали понад 20 тисяч студентів. Міцний зв’язок 
у багатьох загонів з місцевими вузами. Поруч пас, 
наприклад, розташувався табір студентів будівельни
ків з Тюмепьського медичного інституту. Вони були 
частими гостями в нас, ми відвідували їх. І все це з 
користю для спільної справи. Па рахунку в пас чима
ло прочитаних лекцій, спортивних змагань, концерне 
художньої самодіяльності.

Приємно було слухати слова подяки, коли загону вручали 
пам’ятний Червоний прапор міською комітету ВЛКСМ та 
тресту «Тю.меньпромбуд», приємно було дивитись на працю 
своїх рук. Закінчено будівництво заводу залізобетонних кон
струкції! № 3, студенти-будівельники повністю заклали фун
дамент заводу ЗБК-1. Освоєно капіталовкладень на суму 
.130 тисяч карбованців. Це лише цифри. За кожною я них 
стоїть праця. 1 людина. Молода людина з комсомольським 
значком на грудях. Ми взагалі не дуже полюблюємо високі 
слова. Але ось зараз, коли знову сидимо за студентськими 
партами, слухаємо лекції, готуємось до семінарія, замис
люєшся: який же він сьогодні — студент-комсомолець?

Хіба безліч новобудов, які виростають щоліта — 
це не справа його рук? Хіба не характерна для нього 
повна самовіддача, почуття відповідальності, коли 
знаєш: буде важко, але зробити потрібно — значить 
зробим. Ось хоча б такий випадок. Взялися ми за 
відповідальну і складну роботу — втеплити тепло
трасу скловатою. Два дні хлопці приходили зморені 
і мовчазні. Виявляється: занадто важка робота, вони 
втратила надію впоратися. Що робити? Не відмовля
тися ж від неї. Вирішили — підуть добровольці. Да
ли згоду (ніхто б не подумав!) —- дівчата Люда Ре- 
вякіна, Наталка Донченко, (наші кухарі), і молоді 
хлопці Олександр Комарнстов, Андрій Вінницький тз 
інші. І як не було важко, а роботу виконали.

І так без кінця.

М. ШЕВЧУК.
м. Кіровоград.

А. КАДІКОВ, 
командир студентського будівельного загону 
«Алмаз-72» Кіровоградського інституту сіль
ськогосподарського машинобудування.
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- - ----—— „МОЛОДИЙ КОМУНАР".
Ми — з лав комсомольських —

П РОЗОРІ краплини струмочками стікають по 
аа шибках вікон. Жовтими зірочками сипле
ться листя на збурханий Інгулець,

На вулиці безлюдь. Та ось постать з-за ро
гу виринула. За плечима вітер роздував дов
гу плащ-павндцу. Обличчя не розгледіти під 
капюшоном. Кому це не силиться в таку не- 
иогідь?

— То иаш перший комсомолець іде, — чую горде у відповідь.
В райкомі комсомолу мені багато розпові* 

дали про нього.
В телефонній трубці звучить трохи глухува* 

тни, але виразний, голос:
— Через годину в мене партійці збори. А 

опісля? ...Можна.
1 ось він нераді мною. Не зігнуті роками 

широкі плечі, високий і по-юяачому стрункий 
(хоч скоро сімдесят).

Особливо вражають очі: карі, під смоляни
ми крилами брів — погляд суворий і допит
ливий та посмішка робить їх добрими, моло
дими. І лише сиве волосся виказує плин часу.

Плин часу...
В двадцять третьому йому минуло двадцять 

Один. Саме тоді без вагань і роздумів всту
пив до комсомольського осередку. Перша ком
сомольська організація в Петровому і він — 
один із перших її членів.

— Хлопці, невже дамо куркульні задуши ні 
комнезам? — з запалом звернувся на зборах 
Секретар осередку Степан Калссиик.

І шістнадцять комсомольців (вся організа
ція) поспішали на допомогу незаможникам. 
А чим бідняк допоможе бідняку? Адже самі 
перебивалися на картоплі, шматку чорного 
хліба. Та хлопці мали дужі рук» і ненависть 
до ситої куркульні.

Разом з комнезамівцями засіяли землю, по
тім скосили і обмолотили достиглий хліб. 
Комнезам вистояв. Зціпивши від люті зуби, з 
гадючою злістю дивилися куркулі на них. А 
в вічі їм неслось переможне: «Ми ковалі... І 
дух наш молод...» Це була тоді любима піс
ня Захара, і його, голос зливався з голосами 
п’ятнадцяти товаришів.

П Е Р
Громадянська війна залишила без годуваль

ника не одну сім'ю. З болем в серці бачив 
Захар, як на очах тануть від голоду діти Ві
ри^ Куріпки. їх шестеро. Одна мати не прого*

—« Пропоную, хто скільки зможе принести 
завтра пшениці, жита чн проса, — тихо ска
зав Захар одного разу на зборах,

— Для чого?
— Ще що видумав, у самих нема чого жу

вати.
— Неси, як в тебе є зайве,
— Знайшов багатнхі — сипалось з усіх бо

ків, Та коли дізналися навіщо Захарові зер
но, задумались. Важко відривати шматок у 
своєї сім'ї, але ж він правий. Не вмерли з 
голоду шестеро дітей червоноармійки Віри 
Куріпки, вижило п'ятеро сиріт вдови Тетяни 
Нетлюхайло. І в числі перших рятувальників 
він — Захар.
у ДВАДЦЯТЬ четвертому призвали його в 
V Червону Армію. Опинився на Туркестан

ському фронті. На Україні давно вже скінчи
лася громадянська війна, а там ще розгулю
вали банди басмачів. В травні Захар Куниць* 
кий став червоноармійцем, а в вересні — пер
ше бойове хрещення — рукопашний бій з сто* 
шабельною байдою Джунанд-хана.

Біля станції Фараб басмачі по-звірячому 
розправились з місцевим населенням, «огра
бували на 80 тисяч карбованців кооператив
ного майна і повезли з собою. Загін черао- 
ноармійців наздогнав їх за сорок кілометрів 
від станції. Зав'язався бій.

— Страху не було тоді. Про смерть якось 
не думали. Попереду оскаженілий ворог, по
заду — знедолений феодальним рабством на
род, Вибір лише один, — згадує Захар Ан
дрійович.

О
Но витримали басмачі шаленого натиску, по

кидали награбоване. Це була перша перемо
га з житті Захара. За нею — друга, третя.,.

Вчився _ військовій майстерності, добував 
досвід у боях. Молодий розвідник, бідняк з 
українських степів, скоро став командиром 
відділення розвідки, навіть не закінчивши 
командирської школи.

В серпні двадцять п'ятого частина, де слу
жив Захар Андрійович Куннцькнй. стояла під 
містом Душанбе, у кишлаку Чайрак-Караи. 
Все менше І менше залишалось націоналіс
тичних банд. Та одного разу розвідка пові
домила, що через Аму-Дар’ю в районі Тер
меза перейшли басмачі. Захар Куннцькнй в 
складі загону розвідників добровільно нішоз 
вияснити напрям пересування та чисельність 
басмачів.

Ніч. Небо по-південному темпе-темпе... Яс
краві зірки заткали його широчінь.., Якась 
казкова тиша пакувала над сонною землею, 
небом, людьми. Надіть коні, наче підкоряю
чись владі тиші, ступали тихо, обережно.

Загін підходив до однієї з приток річки, 
Раптом почувся якийсь невиразний шум, пле
скіт... Кілька чоловік із волохатих шапках 
вбрід переходили річку. Ось уже більша по
ловина банди опинилась на березі. Зволікати 
далі не можна,

— Почали, — передав по ланцюжку коман
дир.

Підкріплення з тилу закрило басмачам 
шлях до відступу. Банда безславно закінчи
ла свій невдалий похід,

— Це були останні басмачі в моєму армій
ському житті, та чи й не останні а Радян
ській Туркменії, — в задумі гоаорпгь Захар 
Андрійович.

Молодий командир їде а Київське • артиле
рійське училище,

З втор»

1
Невже, Захаре, ого будеш вчитись чоти

ри роки? —• з подивом питали односельчани. 
Дивувались. В салі для бідняка раніше бу

ла одна наука — земська школа, а потім- все 
життя гнись, порпаючись з землі чи біля ху
доби. А тут маєш.

Двадцять три хлопцеві, а він аж иа чотлри 
роки за парту..,

— Я ft десять готовий' вчитись, •— сміявся 
юнак.

...В перший рік Великої Вітчизняної війни 
за подвиг під Житомиром Захар Андрійович 
одержав орден Червоної Зірки. З ним він не 
розлучається. З усіх нагород ця — найдо
рожча: тоді він — командир батареї — ра
зом з жменькою артилеристів врятував життя 
тисячам радянських солдат, прикривши їх 
відхід.

Важке поранення під Києвом. Шпиталь.,.
Після війни знову бій не на життя, а на 

смерть. Па цей pat ворог — націоналістичні 
банди в Західній Україні.

Часто в уяві спливали широкі, рівні степи, 
розлогі верби над Інгульцем, згадував пахучі, 
смарагдові весна, колосисті літа. Таких нідо 
не зустрічав.

Захар Андрійович, розкажіть про ва
шого друга Петра Логвина, — просить дів
чинка з останньої парти. •

— А з басмачами вн говорили узбецькою І 
туркменською?. — перебивав її хлопчина з не
покірним русявим чубом.

— Ви не злякались, коли побачили оперша 
басмачів? — цікавиться його тендітна сусідка.

Допитливі ці дівчатка І хлопчики з шостогб 
класу, хочуть знати, що було до них. І Захар 
Андрійович розповідав про бій з бандою Джу- 
паид-хана, про гостинність туркменів, про par 
дість перемог і сум втрат...

Дітям хочеться знати минуле. Йому ж во
но дороге, бо ■ здалека краще видно сліди, 
залишені людиною на дорозі життя. їх треба 
бачити і тим, хто продовжить цей шлях.

О. БАСЕНКО, 
спецкор ^Молодого комунара», 

смт. Петрове,

КІРОВОГРАДІЦИНОЮ КРОКУЄ ФЕСТИВАЛЬ ФІЛЬМІВ ВИРОБНИЦТВА

СТУДІЙ ТАДЖИЦЬКОЇ, ТУРКМЕНСЬКОЇ і КИРГИЗЬКОЇ PCP

СЕРДЕЧНЕ „САЛАМ“
Літак прибув о два

надцятій. Коли і ості, 
представники кіномис
тецтва Таджицької, 
Туркменської та Кирги
зької Радянських Соціа
лістичних Республік, зій
шли на поле аеродро
му, їх зустріли звуки 
маршу. А, насамперед, 
теплі вітання кіровоград- 
ців — робітників, кол
госпників, інтелігенції, 
школярів.

— Ваш приїзд — вели
ка подія в житті облас
ті, — звернувся до гос
тей голова Кіровоград

ського міськвиконкому 
Б. Г. Токовий. — Він 
сприятиме подальшому 
зміцненню дружби на
ших народів, дружбі, 
загартованім у праці і 

боях, дружбі, якій бути 
вічно.

Хліб-сіль дорогим гос
тям. Запашну паляницю, 
зерно для якої вироще
но на землі кірово
градській, кіномитцям із 
братніх республік під
несла Герой Соціалістич
ної праці А. Г. Ігнатьєва. 
А ще ужинок цього ро
ку — тугий сніп пшени
ці — передав на згадку 
друзям із Середньої 
Азії бригадир трактор
ної бригади колгоспу 
імені Шевченка Кірово
градського району В. О. 
Мармалюк.

— Ми щиро схвильо
вані вашою теплою зуст
річчю, — сказав у від
повідь лауреат премії 
імені Ленінського комсо

молу Киргизії юнорежисер 

Болот Шамшієв. — Від на
ших народів землі кіро
воградській щире сапам.

Вдень 26 жовтня в бу
динку політосвіти відбу

лась прес-конференція 
кіномитціз братніх рес
публік для журналістів.

Прес-конференцію від
крив завідуючий відді
лом пропаганди і агіта
ції обкому КП України 

І. П. Оліфіренко. Він 
познайомив присутніх з 
гостями, розповів про 
трудові здобутки трудів
ників орденоносної Кі- 

ровоградщини. І. Гі. Олі
фіренко навів численні 
приклади перевіреної у 
битві і труді дружби ра
дянських народів. Після 
цього гості відповіли на 
численні запитання жур
налістів.

Увечері 26 жовіня v кі
нотеатрі «Комсомолець» 
відбулось урочисте від
криття кінофестивалю 
фільмів виробництва сту
дій Таджицької, Туркмен
ської і Киргизької PCP, 
присвяченого 50-річчю 
утворення СРСР.

Фестиваль відкрила за
ступник голови облвикон

кому Є. М, Чабаненко. 
Тепло привітавши гостей, 
вона надала слово пред
ставникам трудящих Кіро
вограда.

Від гостей перед гляда
чами виступили заслуже
ний артист Таджицької 
PCP Марат Аріпов, лауре
ат премії імені Ленінсько
го комсомолу Киргизії Бо- 

лог Шамшієв, кіноактриса 
з Туркменії Антоніна Рус
тамова.

Наступного дня кіномиг* 
ці з братніх республік ви
їхали в райони облает«'.

II а ф ог о: зустріч в аеро
порту.

Фото В. КОВПАКА.

ПОДІЇ ДАЛЕКИХ РОКІВ
В перший день кінофестива

лю фільмів Таджицької, Кир
гизької та Туркменської PCP 
на Кіроаоградшині глядачі 
продивились художній фільм 
«Червоні маки Ісснх-Кулп». 
Стрічка сподобалась кіроао- 
градцям. На прохання нашого 
кореспондента режисер-поста- 
новиик цього фільму лауреат 
премії імені Ленінського ком
сомолу Киргизії ШАМШІЄВ 
розповів:

— «Червоні маки- Іссяк-Ку- 
ля» поставлені за повістю 
О. Ситіиа «Контрабандисти 
Тянь-Шаню». Ситій — учасник 
описаних ним подій, а тому 
повість його видалась правди
вою ( цікавою.

Сценарій фільму написали 
харківські автори Юрій і Ва
силь Сокол. Тема його — пе
ремога передових ідей над 
силами реакції, дружба лю
дей з радянської Росії і міс
цевих жителів.

Прообразом одного з героїв 
фільму — начальника прикор
донної застави — послужиз 
Кіндрат Кіндратович Букач, 
нині пенсіонер, полковник у 
відставці, що мешкав у м. Ми
колаєві.

Слід сказати, що вся наша 
група з захопленням працю
вала над фільмом. Щодо ме
не, то робота над «Червоними 
маками Іссик-Куля» принесла 
мені велике задоволення.

ПІСНЯ ВІРНОСТІ
Той, хто бачив кінострічку 

виробництва нашої студії «За 
рікою кордон», безумовно 
пам'ятає її героїню Лейлу. 
Зіграти цю роль пощастило 
мені.

Складність полягала в тому, 
що це була моя перша роль в 
кіно, і що я не професіональ
на актриса. Ще й сьогодні я 
навчаюсь у політехнічному ін
ституті, остаточно не виріши
ла, ким бути: інженером чи 
кіноактрисою.

Щодо моєї героїні, то вона 
мені особливо дорога. Я вже 
гопорила, що це моя перша 
роль. Окрім того, Лейла — 
моя сучасниця, навіть ровес
ниця. Вона щиро покохала. 
Кохання вимагає від неї важ

кого випробування, та з нього 
дівчина виходить з честю. Це 
фільм про любов, я б сказа
ла, нг.сіть, що це — пісня вір
ності.

Щоб не допуститись помил
ки у створенні образу, уважно 
вивчала своїх ровесниць, бра
ла від них ті риси, які були 
характерні для моєї героїні.

Про тс, наскільки вдалась 
мені ця роль, судити иам. Але 
я буду щасливою, якщо кож
на дівчина, переглянувши 
фільм, віднайде в його голов
ній героїні частку самої себе.

Лейла АБУКОВА, 
кіноактриса студії 
«Туркменфільм».

Н А 
ПОВЕН 
ЗРІСТ

Два молодих таджицьких актора ХабІбула 
Абдураззакоп і Марат Аріпов. Обидва — заслу
жені артисти Таджицької республіки. На їх 
рахунку чимало хороших ролей, чудових філь
мів. ХабІбула Абдураззакоп зараз знімається 
у фільмі «Совість*. Він виконує головну роль 
інженера великої будови Нурекської ГЕС...

Як же почнпався шлях молодих кіномитців? 
Кіно — мистецтво складне і напрочуд тонке. 
Прихід до нього талановитого актора чи ре
жисера запжди помічається. Сказати людям 
своє, власне — відкрити шлях до глибини жит
тєвої істини, спрямувати співрозмовника в гля- 
дачевому залі до невичерпного джерела дум
ки. Не має визначального значення: чи це вда
ло зіграна роль, чи довершена режисерська 
робота.

Молодий актор і режисер прийшли в тад
жицький кінематограф в час його найактивні
шого становлення. Шлях їх у кіно дуже схо
жий. ХабІбула свої дитячі роки провів ц гір
ському селищі Куляб. серед гарячого сонця І 
сліпучих сніжних вершин. Марат ріс в сім’ї, 
де мистецтво було иайвищою цінністю. Ного 
мати — народна артистка СРСР, одна з пер
ших засновників таджицького театрального 
професійного мистецтва. З дитячих років у 
хлопчика народжується інтерес до театру. З 
шкільних років оіи багато читає, класична на
ціональна література став для нього багатю
щим джерелом пізнання.

Юнак подає заяву до Таиіг.ентсі.кого теат
рально-художнього інституту. 0 середині 
п'ятдесятих років на екрани виходить кіно
фільм «Авіцеина». Головну роль вченого І фі
лософа Лбу-Алі-іби-Сіна (Авіацеїіну) викопу
вав 20-річиий Аріпов. Віл хлопчика до глибо
кого старика — ціле життя пгрожив на екрані 
юний актор. Ця роль стала для нього справхс- 
иі.ою школоіо майстерності.

В цей же період доля зводить Марата Лр!- 
повз І Хабібулу Абдураззакопа І вони стають 
друзями. Певно, в доповненні один одною І

складається враигеннл цільності двох людей. 
І ХабІбула небагатослівний, Марат — жвавий, 
динамічний, думка його весь час у напрузі, 
в дії.

Абдураззакоп спочатку студент Московського 
державного інституту театрального мистецтва 
ім. А. В. Луначарського, потім — актор Тад
жицького державного академічного теагру 
ім. Лахути. Одноразово знімається в кіно. Він 
виконує провідні ролі у фільмах «Тиші не бу
де*. «Викриття*. «Зрада», «Четверо із Чор- 
сапга» та багатьох інших Марат знімається у 
ролі засновника класичної таджицької літера
тури Абу-Абдулло-Рудакі у фільмі «Доля 
поета». На міжнародному фестивалі в Каїрі 
цей фільм одернув перший приз «Золотий 
орел».

Молодий Марат Аріпов прагне до самостій
ної режисерської роботи. В 190І році здає зра
зу екзамен за два курси І стає студентом по
становочного факультету ВДІКу. Ного худож
ній керівник — народний артист СРСР Сергій 
Герасимов. Певно, коли вчишся у справжніх 
вчителів, переймаєш їх головну рису — спрагу 
до творчої думки, до самозбагачення, до по
шуків. А пошук своєї стежки в мистецтві, ба
гатому па стилі, почерки — це знайти єдино 
можливий, найефективніший шлях для самови
раження не лише себе, а й свого народу, де 
соціалізм підняв і збагатив економічне і ду- 
ховне ЖИТІЯ.

Дебют молодого режисера — його дипломна 
робота художній фільм «Ніссо* принесла Ма
рату Лріпову відзнаку — перший приз на Все

союзному фестивалі молодик режисерів. Аріпов 
прагне па екрані до життєвої правди: фактів, 
почуттів, ситуацій. Відчуття часу, філософське 
поглиблення І узагальнення образу •— до цьо
го йде режисер у своїх фільмах. «В горах моє 
серце» — кінострічка, де піднімаються важ
ливі етичні проблеми взаємовідносин людей. 
Остання режисерська робота Марата Лріпова 
«Таємниця предків*.

Радість успіху 1 гіркота творчої невдачі зав
жди ділиться иа двоє. Адже можливо І творчі 
задуми, плани, мрії з’являються, ось так — 
в емоційній дискусії двох кіномитців, Шлях до 
нового завжди нелегкий і досягає його завжди 
той. хто чітко бачить мету, для кого зустріч
ний вігер — це не досадна перепона, а засіб 
ще раз перевірити спою духовку навактаже- 
иість, щоб плідне зерно, виплекпие у роздумах 
і сумнівах, віддати людям.

М. СЕМЕНЮК.
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Про що ця поема? Про громадянську мужність, про 
віддалені від нас у часі, але такі близькі нам своєю 
героїкою роки колективізації, про незнищенність люд
ського духу.

Об’єкт авторського дослідження — доля пролетарія 
— колишнього молодого селянина, посланого партосеред- 
ком заводу у рідне село здійснювати політику партії.

Про все інше — в самій поемі, котру присвячую слав
ному 50-річчю утворення СРСР.

АВТОР.

1.
сьогодні, 
заповзла

Ця осінь почалася не 
Вона хитрющим лисом 
В комору літа ще напередодні 
І все його начиння розтягла. 
Ні дозволу, ні ласки не просила, 
Спустошила околиці довкруг, 
Антонівку сумлінно обтрусила 
І витовкла ожину між яруг. 
Галопом прокопитила по кручах 
І жартома о вранішній порі 
Всі гарбузи постягувала в кучу 
Біля повітки в кожному дворі. 
Безжурно відспівала на городах 
Ясної днини відрами вповні, 
И привласнила, як орден в нагороду, 
Холодне сонце в сизій далині, 
А пополудні, леле, пополудні 
Аж подих перехоплює — овва! 
Лісок засяяв золотим погруддям 
І в полі спорожнілому — дива.

• Тобі отут і затишно і німо, 
І білий світ на відстані руки. 
Півколом ластівки кружляють, ніби 
Прощаються сьогодні ластівки. 
І так освятно у безбарвній висі 
Меланхолійний стежити політ,
І неможливо втриматись від мислі. 
Що так було десятки тисяч літ.
І стародавній скіф таким же бевзем 
Дер бороду у вицвілчй намет, 
Упертий погляд — цвях всадивши 

в безмір, 
Спостерігав незрозумілий лет.
І ця печаль була незрозуміла, 
І те, що з ним самим — уже давно. 
Він бив коня, мовчав оторопіло, 
З ольвійських амфор жлуктячн вино.

І мов колись земля вагу втрачала, 
Приречена, здавалося, на скін, 
Та в тім кінці вже жевріли начала 
Грядущих березневих перемін.
І все-таки, дарма, що ненароком, 
Тут здогадом раптовим зблисне шлях, 
Промчать вітри кавалерійським 

скоком
І злічено загубляться в полях. 
Густої тиші нервом доторкнися, 
В її глибінь по шию забреди. 
Упийся степом, простором умийся, 
Аби й твої лишились тут сліди. 
Як звідси видно, чути як далеко, 
А нумо слово вигукни живе!
У комишах гуртуються лелеки, 
Струмить повітря, павутинь пливе. 
Щось дивовижне коїться супроти — 
І радість мовби, і глухі жалі, 
Земля напередодні, перельоту.
І люди вже не люди — журавлі.

Володимир БАЗИЛЕВСЬКИИ

НОРА

ПОЕМА
2.—

Вже сонде-птах підбилося угору: 
Прямим крилом черка по моріжку. 
Замислено прошкуєш ти із двору 
Наопашки в благенькім піджачку. 
У юхтових, ще батьківських чоботях 
Із новомодним напуском холош. 
Селюк звичайний — з одягу та плоті, 
Поставою — венеціанський дож. 
Ідеш один в поля осиротілі, 
Розмашисто крокуєш по межі. 
Були ті межі шрамами на тілі, 
Корозією розуму й душі. 
Допоки не проклюнулись під небом 
Пречисті вруна молодих комун, 
Це ж хто й коли для власної потреби 
Світ поділив на скиби мов кавун? 
А якже вперше —■ з березнем 

весільним,
Із сонцем, щедрим, то скупим на сміх, - 
Із небом цим, на смуги неподільним, 
З повітрям, що призначене для всіх? - 
Земля єдина і єдина чаша 
Правічної над нами висоти, 
Чому ж так складно вимовлено —

«наше», 
А ще складніше «наше» вберегти?. 
Однак зажди, в минулім серцю 

скрутно, 
В будучини ж тепер — усі права. 
Тут мислиться і просторо і крупно. 
Масштабом степу думка тут жива, 
Веселе літо мов хлоп’я майнуло, 
Помчало за переліски круті, 
І берестки прислухуються чуло 
До себе в запізнілім каятті. 
На ясенах відпале'ніли свитки. 
Лапата тінь під кожним залягла. 
Турбота в них — підрахувати збитки, 
Яких сьогодні осінь завдала. 
Маснющий чорнозем зітхає глухо 
В своїй доісторичній первині, 
І молотом тобі у скроні буха 
Раптовий спогад про колишні дні.

...Ливарний цех. Курне гніздо
Ельворті1) 

Металу полиск. Тлум. І чад. І бруд. 
Реклама у фальшивій позолоті 
Із сівачем, щасливим напрочуд. 
Лихе щодення каторжної праці. 
Нальотчики н продажні стукачі. 
І тексти тих найперших прокламацій. 
І рішення ревкому уночі, — 
Коли все це було — хіба не вчора? 
Але скажи, який зв’язок розцвів 
Між тим, що промайнуло в дальню 

пору, 
її порою перельоту журавлів? 
Та пригадай — гарматний постріл 

дальній, 
Тільце дитяче прямо на шляху. 
І панцерник Марусі на Вокзальній. 
І револьверну музику суху.

1) Нині завод «Червона зірка»
2) А. Стратієнко, командир партизанського 

загону, страчений денікінцями у 1919 р.

І непманів майбутніх шквал овацій. 
І тимчасовий купчиків азарт. 
Смерть Стратієнка2) па квадратнім

• ■ • ■ плаці

Біля колишніх юнкерських казарм. 
О, як він бився в передсмертній муці, 
Судомою роздертий владний рот!.. 
Чи не тоді збагнув ти Революцію 
І ленінську турботу про народ? 
Відстоявши себе на барикаді, 
У душогубках з відчаєм па «ти» 
Прозрів уперше в Єлнсаветграді 
Свідомістю своєї правоти. 
Отих сліпих пожеж зловісні верші! 
Отих ночей чавунна каламуть!
Ішов тобі, здається, двадцять перший, 
Як Цезарю, що мріяв про майбуть. 
Чому ж тепер, напередодні герцю, 
Де лиш початком може стать кінець, 
Ти зволжаєш полохливим серцем 
Утвердити останній рішенець? 
Невже твоє минуле проминуло, 
Війнуло кволим зерням на моріг, 
А зерня не прокільчнлось, заснуло 
Довічним сном у поросі доріг?. 
Стоїш як у дитинстві, безпорадно, 
Приборкуючи сумнівів рої, 
І сонце, ніби театральна рампа 
Б’є прямо в очі звужені твої.’ • 
Як тягнеться до тебе кожна навіть, 
Що ж маєш ти отримати взамін 
За слід свій п’ятипалий.— просто 

пам’ять? 
Майбутнє — нагородою за скін?

3.~
Добривечір, хатусе на горбочку, 
Ти- тіпана на каторжних вітрах.
З підпорою, як баба при ціпочку, 
Підсліпувато дивишся на шлях.
Мов ребра випирають давні сохи, 
Покректують, а все ж таки терплять, 
Кулів дрімають комишеві соти:
Над ними вже бджолята не бджолять( 
Ти зокола, як пнлігрим зі світу:
На самі очі — ветхий капелюх, 
А чи курінь епохи неоліту,
Що кожним своїм прожилком протрух.>, 
Тут покоління предків животіли, 
Кляли цей світ до самозабуття. 
Женилися, страждали 1 раділи 
.Часом маленьким радощам життя. 

їх репаннми, грубими ступнями 
До виблиску вичовганий поріг, 
За пруг життя котились дні за днями, 
Все сипали авансом щедрий сніг, 
Мужицькі тіні, озоніться словом, 
Смішинкою, що й смуток звеселя. 
Мовчать собі, 11і доброго, ні злого 
В недолі пам’ять чорна як земля. 
А всё ж ідеш розчулено до хати: 
Квітник чудес той жаль не поіаснв, 
1 спомниально в ніздрі — запах м’яти, 
Немов долівку щойно .чотруенв. 
Хриплять дубові двері астматично, 
На шибах промінь зблиснув і завмер, 
Кашкета знявши, оглядаєш звично 
Хоромів цих убогий інтер'єр, 
Дубовий мисник, Лави ніби лами 
Уперлися сідласто в збитий діл, 
Два рушники з півнями й козаками. 
Марія з сином. Розкаряка-сті.і.
У закуток глухий забившись скромно, 
Вся шашелем подзьобана стократ, 
Уперту думу дума скрушно скриня, 
Бабусі Марти ще дівочий скарб. 
(«Бабулеиько, зозуленько сивенька, 
Спасибі, що була ти на землі, 
Увечері лише тобі одн'енькіЛ 
Вихлюпував я радощі й жалі. 
Торкнуся тебе спогадом раптово, »
1 так запахне усміх твій легкий, 
І знов спішу до тебе на розмиву — 
Телеснк безтурботний і малин. 
Побережи мене від НОГрЯСІННЯ 
У час лихий сирітства і сльоти. 
Моє прозріння з мудрого насіння 
Безмежної твоєї доброти.
Як ти, повірю в серця світлоокість, 
Але пробач, все ж не сказать не міг. 
ІЦо доброти — то варварська жорстокість. 
Якщо вона і порівну й для всіх!
Нужда злиденна виснажила тата, 
Матусі смерть заціпила уста, 
Хан буде ж суща ненависть до каїа, 
Єдина — більшовицька доброта!») 
1 чоловік сіда собі до столу, 
Правицею задумі помага.
Як ствердити життя своє достойно, 
Коли довкола отака хуга?
А, може, то гординя — просто вмерти, 
Полишивши турботи на других, 
Мовчать наївні запиєи-конспекти, 
Цвіркуи-печальник в запічку затих. 
Ти голосно зітхаєш, а потому 
Гортаєш думно вижовклий папір —

Зашмуляний мов сигець нетхнй томик, 
На ньому напис — Уільям Шекспір. 
(Як ти потрапив, стратфордський 

диваче, 
В мужицьку хату на мужицький стіл? 
Мовчиш немовби, а кричиш одначе 
На всеньку хату аж відлунь довкіл). 
Війнуло ніжно подихом ромену, 
Тому й принишкла болісно рука. 
Ах повість про Джульєтгу і Ромео, 
Вона сльозою й досі пропіка! 
Невже заснула класова свідомість? 
1 ти ганебно в долі на межі 
Не про комуну дбаєш, а натомість 
Гортаєш старожитні міражі? 
Що в них тобі? Слова оті затерті, 
Підвладні смерті як і всі слова. 
Та сваряться Монтеккі й Капулегті—= 
Жива любов! І ненависть жива! 
...Вже вечір попелясто смуток стеле 
І сутінки вовтузяться в кугках, 
Ти зводишся, і тінь твоя на стелі 
Немов гігантський дивовижний птах. 
Лишень ступні, немовби хто обрізав. 
Над шибами — западини суміші. 
То шрами від куркульського обріза 
Із головою врівень на стіні. 
Засвітиш лампу. Вогник присне сито, 
Щоб запитальним знаком зацвісти. 
Скажи .товариш Ленін, що робити? 
Ти ж так умів на все відповісти.

(Закінчення буде).
І/

ЗНВТРЛ- 
В ПАРКУ 
„ПЕРЕМОГА“— 
ВЕЛОКРОС

і знову десятки най- 
сильніших велосипедис
тів Кіровоградщини ви
йдуть на старт обласно
го велокросу на приз 
«Молодого комунара». 
Спартаківці, вихованці 
«Буревісника», дитячо- 
юнацьких спортивних 
шкіл, які визначились в 
попередніх поєдинках за 
право виходу у фінал, 
мірятимуться майстер-

«МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 
обкома ЛКСМу, г. Кировоград.

@ ШШД АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ
ЗЇ6050 ГСП, Кіровоград-$0, ауп. Луначарсьного, 36»

Телефони: відповідального секретаря та відділу ком
сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів і масової роботи та інших відділів — 2-45-36.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

-МОЛОДОГО 
канцнарэ
ністю на трасі, що про
лягає крутими стежками 
в кіровоградському пар
ку «Перемога».

Отже — 29 жовтня о 
10 годині ранку старт ве
локросу.

А ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
НЕДІЛЯ, 29 ЖОВТНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 9.05 - Ран
кова гімнастика для дітей. 
(М). 9.20 — Новини. (М). 9.30
— Для школярів. «Будиль
ник». (М). 10.00 — «Товари — 
для народу». (М). 10.30 —
«Музичний кіоск*. (М). 11.00
— Кольорове телебачення.
Програма мультфільмів. (М). 
11.30 — Кіножурнал «Новини 
дня». (М). 11.10 — «Літера
турні зустрічі». (М). 12.30 — : 
Кольорове телебачення. Кон
церт. (М). 13.00 — Для воїнів 
Радянської Армії і Флоту. 
(Львів). 13.25 — Кольорове те
лебачення. Художній фільм 
«Добровольці». (М). 15.00 —
«Сільська година». (М). 10.00
— Кольорове телебачення. 
«Клуб кіноподорожей». (М). 
17.00 — Чемпіонат СРСР з 
футбола. «Зоря» — «Торпе
до» (Ворошиловград). В пе
рерві — новини. (М). 18.45 — 
Телефільм. (Кіровоград). 19.05
— І. Карпснко-Карий. «Сто 
тисяч». Фільм-спсктакль, (К).
20.15 — Концерт оркестру на
родних інструментів україн

ського телебачення 1 радіо. 
(К). 20.45 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — «Перший 
випуск програми «Докумен
тальний екран». (М). 23.10 — 
Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 - 
Концерт комсомольської ПІСНІ. 
(Львів). 17.30 — Сьогодні — ’ 
День народження комсомолу. 
«І кран молодих». (Сімферо
поль). 18.15 — Для дітей. 
Мультфільми. (К). 18.35 — «На 
меридіанах України». (К). 
19.05 — Телефільм. (Кірово
град). 19.30 — Художній фільм 
«Пароль не потрібен». II се
рія. (М). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 - Художній 
фільм «Минуле літо». (К). 
23.00 — Вечірні новини, (К).

ПОНЕДІЛОК, ЗО ЖОВТНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 15.55 - 
Програма передач. (М). 10.00 
—• «Наука сільському госпо
дарству». (М). 10.30 — ДлИ
школярів. «Вогнище». (М). 
17.00 — «Рідні наспіви». (М). 
17.30 — «Сім днів Череповець- 
кого металургійного заводу»; 
Передача 1-а. (М). 18.00 — Но

вини. (М). 18.10 — «Союз не
порушний». Комі АРСР. (М).
18.45 — Міжнародна панора
ма (М). 19.15 — Кольорове те
лебачення. Концерт артистів 
оперети. (М). 19.50. — Кольо
рове телебачення. Прем’єра 
телевізійного багатосерійного 
художнього фільму «Віра, на
дія, любов». Перша серія. 
(ЛІ). 21.00 — Програма «Час». 
(ЛІ). 21.30 — «Від всієї душі». 
(ЛІ). 23.05 — Новини. (М).

ВІВТОРОК, 31 ЖОВТНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАЛ1А. 9.35 - 
Новини.' (ЛІ). 9.45 — Для
школярів. «Вогнище». (М).
10.15 — Кольорове телебачен
ня. Телевізійний художній 
фільм «Зима — не польовий 
сезон». (М). 11.25 — Програма 
документальних фільмів. (ЛІ).
12.15 — «Вогні цирку». (М).
12.45 — «Товари — для наро
ду». (Талліи). 10.45 — «Байки 
Крилова». Навчальна переда
ча з літератури. (М). 17.15 — 
Для школярів. «Всесвітній слі
допит». (Ленінград). 17.45 — 
«Сім днів Чсреповецького ме
талургійного заводу». Переда
ча 2-га. (М). 18.00 — Новини. 
(ЛІ). .18.10 — Для дітей. Мульт
фільм «Веселий Карандаш і 
ного друзі». (М). 18.40 — «По
льова пошта «Подвигу». 
(М). 19.10 — До 50-рІччя
СРСР. Тслефестиваль худож
ньої самодіяльності. Звітує 
Олександрійський район. (Кі
ровоград). 19.50 — Кольорове 
телебачення. Прем’єра телеві
зійного багатосерійного ху
дожнього фільму «Віра, надія, 
любов». 2 серія. (М). 21.00 —

Програма «Час». (М). 2І.30 -» 
«І. Андронников розповідає*, 
(М). 22.3 0— Спортивний що« 
денник. (М). 23.00 — Нови
ни. (М).

до відома 
членів 
ЛІТСТУДІЇ 
«сівач»
В НЕДІЛЮ, 29 

ЖОВТНЯ, О 14 ГОДИ
НІ В ПРИМІЩЕННІ 
РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ 
«МОЛОДИЙ КОМУ
НАР» ВІДБУДЕТЬСЯ 
ЗАНЯТТЯ МОЛОДІЖ
НОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ 
СТУДІЇ «СІВАЧ».

ЗАПРОШУЮТЬСЯ 
ТАКОЖ ПОЧАТКІВЦІ 
ТА ЛЮБИТЕЛІ ПО
ЕЗІЇ.
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