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Партії активні бійці
Жят.и'.й з^їзд журналістів З?країни
З почуттям високої відповідаль
ності, гарячим прагненням незпинно підвищувати дієвість слова пра
цює багатотисячний загін журналіс
тів України. XXVI з’їзд КГ1РС від
крив перед засобами масової ін
формації і пропаганди широке по
ле діяльності. У пресі, на радіо і
телебаченні центральне місце зай
няли матеріали,
які
мобілізують
трудоеі колективи на успішне вико
нання завдань одинадцятої п'яти
річки.
4—5 лютого в Києві, у Сесійному
залі Верховної Ради УРСР, прохо
див V з їзд журналістів України.
У роботі з’їзду взяли участь ке
рівники Компартії України і уряду
республіки В. В. ЩербиЦький, О. Ф.
Ватченко, 1. О. Герасимов, О. П.
Ляшко, І. 3. Соколов, В. О. Соло
губ, О. А. Титаренко, В. В. Федор
чук, Ю. Н. Єльченко, О. С. Капто,
Ю. П. Коломієць, Я. П. Погребняк,
секретар правління Спілки журна
лістів СРСР, головний редактор
журналу «Коммунист» Р. І. Косола
пов.
Делегати з великим піднесенням
обрали почесну президію з’їзду в
складі Політбюро ЦК КПРС на чолі
з Генеральним
секретарем
ЦК
КПРС, Головою Президії Верховної
Ради СРСР товаришем Л. І. Брежнє
вим.
На з’їзді виступив член Політбю
ро ЦК КПРС, перший секретар ЦК
Компартії України В. В. ЩербиЦький, тепло зустрінутий присутніми.
Преса, телебачення, радіо, підкрес
лив він, — це щоденна політична
трибуна для мільйонів людей, на
дійна ідейна зброя ленінської пар
тії. ЦК Компартії України, виконую
чи настанови XXVI з'їзду партії,
Центрального Комітету КПРС, здійс
нює заходи, спрямовані на дальше
підвищення ідейного рівня і дієвос
ті виступів засобів масової інфор
мації та пропаганди. Зміцнюється
їх матеріально-технічна база. Орга
нізовано систематичне інформуван
ня працівників преси. Преса, теле
бачення, радіо почали
глибше й
повніше висвітлювати життя
рес
публіки. ЦК Компартії України схва
лив виступи в республіканській пре
сі знатних людей країни, які пору
шили важливі питання економії ме
талу, раціонального
використання
землі й робочого часу. Корисним є
шефство редакцій над найважливі
шими будовами п’ятирічки. На ра
хунку журналістів республіки чима
ло добрих ініціатив.

Усе, що робиться, підкреслив да
лі товар^^и В. В. Щербицький, — це
лише початок великої і непростої
роботи по вдосконаленню діяль
ності засобів масової інформації та
пропаганди. Насамперед газети, те
лебачення і радіо повинні змістов
но показузати діяльність партійних
організацій на виробництві, в усіх
сферах суспільного життя, розкри
вати на конкретних, переконливих
і яскравих прикладах авангардну
роль комуністів, наших передових
сучасників — робітника і колгосп
ника, інженера і вченого, комуніста-керівника. Треба звертатись і до
таких моральних • цінностей,
як
честь, совість, гідність радянської
людини. Це воістину невичерпна і
найблагодатніша тема для журна
лістів. Разом з тим могутню силу
слова слід також активніше вико
ристовувати і проти
негативних
явищ.

Журналісти покликані дспо/лагати
партійним організаціям виховувати
трудящих, особливо молодь, у дусі
комуністичної переконаності, зміц
нювати високі патріотичні й інтерна
ціоналістські почуття наших людей.
Для цього важливо широко показу
вати підготовку до святкування на
ступного оО-річчя утворення СРСР,
а також 1500-річчя міста Києва. За
соби лласової інформації
повинні
посилити пропаганду
зовнішньої
політики КПРС і Радянської держа
ви, нашої чесної і принципової стра
тегії миру. Треба формувати у на
ших людей глибоку, тверду переко
наність у правоті й непереможності
соціалізму. Радянська журналістика
завжди була правдивою і мужньою
в послідовному викритті
ворожої
ідеології. Треба продовжувати і по
глиблювати благородні традиції по
лум’яних публіцистів — Ярослава
Галана,
Олександра Михалевича,
Петра Козланюка, Юрія Мельничука та інших.

У промові було приділено велику
увагу питанням творчого
обличчя
видань. Підкреслювалося, що кож
на газета, журнал
повинні
мати
«свої» проблеми і, розробляючи їх
постійно
і
кваліфіковано,
мати
«свого» читача.
З
доповіддю
«Звіт правління
Спілки журналістів Української РСР
і завдання журналістів республіки у
світлі рішень XXVI з’їзду КПРС і
XXVI
з’їзду
Компартії України,
листопадового (1981 р.) Пленуму
ЦК КПРС і промови на ньому Ге

нерального
секретаря
ЦК КПРС
товариша Л. І. Брежнєва» виступив
голова правління Спілки журналіс
тів УРСР, редактор газети «Радян
ська Україна» В. Я. Сіробаба.
Доповідач і промовці відзначали,
що
засоби масової
інформації
завжди були справжньою партій
ною і загальнонародною трибуною.
Висуваючи перед радянською пуб
ліцистикою нові завдання в умовах
розвинутого соціалізму, непереЕершений взірець творчого виконання
ленінського заповіту — писати істо
рію сучасності так, щоб своїм сло
вом подавати посильну практичну
допомогу безпосереднім творцям
комуністичного завтра показав това
риш Л. І. Брежнєв своїми яскрави
ми творами «Мала земля», «Відрод
ження», «Цілина», «Спогади».

Підкреслювалося, що працівники
газет, радіо і телебачення повинні
спрямувати всі свої зусилля на вті
лення в життя рішень XXVI з’їзду
КПРС і XXVI з'їзду Компартії Ук
раїни, зосередити увагу на пропа
ганді марксизму-ленінізму, радян
ського способу життя, ідей радян
ського патріотизму і соціалістично
го інтернаціоналізму,
висвітленні
соціалістичного змагання за успіш
не виконання завдань одинадцятої
п’ятирічки. Необхідно посилити по
літичне звучання газетних і жур
нальних публікацій, теле- і радіопе
редач, зміцнювати, зв’язки преси з
життям трудових
колективів, ЕСЄмірно розвивати робсількорівський
рух.

На з їзді докладно говорилось
про творчу роботу Спілки, заходи
по підвищенню ідейного рівня і
майстерності
журналістів,
поліп
шенню підготовки
журналістських
кадрів.
Учасники з'їзду
підкреслювали,
що головним джерелом сили й ав
торитету радянської журналістики,
її дедалі зростаючого впливу є пар
тійне керівництво. Вони' запевнили
ЦК КПРС, Генерального секретаря
ЦК КПРС, Голову Президії Верхов
ної Ради СРСР товариша Л. І. Бреж
нєва в тому, що всі свої сили, май
стерність, творче натхнення присвя
тять вірному служінню
народові,
ідеалам ленінської партії.
На з'їзді обрано правління і ре
візійну комісію Спілки журналістів
України, делегатів на V з’їзд жур
налістів СРСР.

(РАТАУ).
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ПРИЙДЕ НА ФЕРМИ ПОПОВНЕННЯ
130
молодих
доярок
працює в нашому районі.
Більшість із них добуває
ться стабільно
високих
виробничих
показників.
Однак навряд чи зуміє
хтось із молодих трудів
ниць найближчим часом
всерйоз
поборотися за
першість із членами ком
сомольсько - молодіжного
колективу доярок молоч
нотоварної ферми № З

колгоспу
імені
Леніна.
Доярки цього КАЇК Ната
ля Сіна і Ольга 1 Постарим
і в нинішньому році за
хопили лідерство в район
ному змаганні. Перша з
них уже надоїла під кож
ної корови своєї групи по
378 кілограмів
молока.
Показник
Ольги дещо
нижчий — 368
кілогра
мів, — але і! вона прагне
справитися із піврічним

шляхи для їх усунення.
Майже всі виступаючі ви
знавали, пю головна при
чина низької продуктив
завданням до дня відкрит
ності громадської худоби
тя XIX з’їзду ВЛКСА1.
у деяких господарствах —
Цими днями .у всіх пер- нестача кадрів тварипнппшіннх організаціях кол ків. Вивчивши і узагаль
госпів і радгоспів
про нивши матеріали зборів,
йшли комсомольські збо райком комсомолу прий
ри з порядком денним няв рішення — до 18 трав
«Тваринництво — ударна ня направити за комсо
справа комсомолу». На мольськими путівками для
них молодь звітувала про роботи па фермах ЗО юна
зроблене, відверто визна ків і дівчат.
вала недоліки у своїй ро
В. ПАНЧЕНКО.
боті, і намічала, конкретні
Делійський район.

Ще на рідній Вінниччині Валентина Шевчук була
активною учасницею художньої самодіяльності шко
ли, сільського Будинку культури. Не розлучалась із
піснею і під час навчання у технікумі. Нині Валенти
на працює економістом на маслозаводі у Петровому.
А вечорами поспішає на репетиції аматорів сцени
районного Будинку культури.
Н а з н і м к у; член Петрівського райкому ком
сомолу Валентина ШЕВЧУК.
Фото С. АНДРУСЕННА.

НОВОБУДОВА П'ЯТИРІЧКИ

подовжити вік Т-150
й

- *

пуско
Комплекс красивих ти Олександрійське
пових
споруд появився налагоджувальні управлін
цього року на
північно- ня Укрремтресту. Та най
дісталося
західній околиці міста Но- більше турбот
Еоукраїнки. Це майстерні самим господарям — пра
по ремонту шасі тракто цівникам місцевої райсільадже
вони
рів Т-150. Як відомо, Т-150 госптехніки,
в
області
ремонтують були не тільки зацікавле
усього кілька майстерень, ними арбітрами між генможливості яких обмеже підрядною і субпідрядни
ні. Тому не раз доводи ми організаціями, а й самі
лося звертатися за допо споруджували адміністра
могою до кримських і ми тивний корпус, котельню,
колаївських
спеціалістів. насосну станцію.
Щоб виробництво було
Щороку із
конвейєра
введено
у дію,
майстерні сходитиме 1000 вчасно
тракторів.
Господарства добре потрудились ком
області не потерпатимуть сомольці райсільгосптехвід нестачі машин.
Щоб ніки. Не один ударний сувони
у
цей
невеликий
завод ботник провели
функціонував
ритмічно, завзятій праці на новобу
проектанти інституту «Ки- дові. Добре СЛОЕО вдяч
ївгіпропромсільбуд»
пе ності заслужили молоді
Сергій
Горобець,
редбачили у виробничому водії
електро
комплексі водоочисні спо Микола Негря,
руди, резервуари для мас зварювальний Валерій Хо
тил, насосну станцію, ко рунжий.
Організатором
молоді
тельню...
секретар
Із приймального корпу на будові був
су
розкомплектований комсомольської організа
трактор спочатку потрап ції Анатолій Краснощок.
ляє під «душ». Після су Разом з молодими інже
Бубно
шіння діагности за допо нерами Віктором
могою точних
приладів вим га Сергієм Карачинвизначають
придатність ським він брав участь у
його робочих механізмів і виготовленні регулюваль
частин.
Зношені
деталі них та обкатних стендів
нової
майстерні.
проходять дефектування, для
замінюються новими або Хлопці випускали спеціаль
реставруються
досвідче ні стіннівки, «блискавки»,
ними
верстатниками. А б яких постійно висвітлю
відтак починається комп вали хід роботи на удар
лектування, збирання аг ній молодіжній будові.
регатів і вузлів. Обкатка—
Ще вчора комсомольці
будівельни
завершальна операція ре допомагали
кам, а сьогодні вони Ечамонтної служби.
Весь технологічний про ться працювати по-ноеоцес
відбувається
на 36 му, опановують нове об
дільницях, оснащених су ладнання і механізми.
Досягти успіху вдається
часним промисловим об
ладнанням і механізмами. тим, хто не цурався рані
Сушильно - фарбуваль ше будь-якої роботи. Є на
можливість
ний комплекс обладнаний виробництві
потужними
витяжними підвищення своєї
квалі
вентиляторами, що відво фікації. Недавно призна
дять шкідливі випари фар чення на посаду началь
би. Якщо якийсь вентиля ника
механічного
цеху
тор зіпсується — спрацьо отримав комсомолець Ми
вує сигналізація, яка від кола Гайдай. Рік тому еін
разу ж дає
знати
про повернувся з лав Радян
підвищену
загазованість ської Армії. А ще раніше
повітря. При проектуван працював токарем і на
ні комплексу
не забули вчався в Кіровоградсько
також про побутові кім му машинобудівному тех
нати,
душові,
червоний нікумі.
куток — все, що забез
Перші
відремонтовані
печує
нормальні
умови трактори виходять із воріт
праці.
чудової майстерні. НовоНад спорудженням і об українці роблять усе для
ладнанням
майстерень того, щоб служили
БОНИ
багато попрацювали буді довго. Працювали на вро
вельні колєктиеи ПМК-135 жай, на дебро людям.
тресту
«Кірсвоградсільбуд»,
СПМК
518 трес
Д. ТАНСЬКИЙ,
ту
«Укрсільенергомонстарший інженер Кі
таж», Кіровоградське
та
ровоградського ЦНТі.

в лютого 1082 року

,,Молодий комунар“

2 стор

НОВИНИ

ТАКТИКА БЕЗ ПРАКТИКИ,

МОВОЮ КІНО
Комсомольські
працівни
ки, молоді дозорці — герої
нового кольорового
доку
ментального фільму «Неспо
кійні люди», що розповідає
про діяльність
«прожснтористів» України, стали і йо
го
першими
глядачами.
30-хзилинна стрічка, знята
на замовлення Держтелера
діо СРСР творчою групою
«Укртелефільм» — це серія
сюжетів про будні МОЛОДИХ
контролерів Київського ви
робничого об’єднання «Біль
шовик», заводу «Запоріжсталь», об’єднання «Свема»»
інших представників 830-тисячного загону республікан
ського
«комсомольського
прожектора».
З ньому є і
вертолітний рейд по автомо
більних магістралях Украї
ни, і походи бережливих, і
розповідь про досвід роботи
кращих
штабів
і
постів
«КП>>.
У картині вперше прозву
чав «Марш прожектористів»,
написаний лауреатом
рес
публіканської
комсомоль
ської премії імені М. Островського композитором Олек
сандром Зуєвим. Нова стро
ка присвячується XIX з’їздо
ві
ЗЛКСМ, XXIV
з’їздові
ЛКСМУ і 20-річчю руху «КП»,
яке відзначається в цьому
році.

або Чому деякі слухачі втрачають інтерес до політзанять
Про особливості полігзанять, па яких вивчається
курс «Основи правових знань», вели мову пропаган
дисти за «круглим столом» «Молодого комунара» (га
зета за ЗО січня ц. р.). Проблеми, порушені ними,
зацікавили багатьох наших читачів. У листах до ре
дакції вони продовжують розмову, почату за «круг
лим столом», діляться досвідом, своїми думками і
намірами, розповідають про труднощі в організації
навчального процесу. Словом, пропонують, схвалю
ють, заперечують...
Редакція вирішила продовжити тему, порушену
учасниками зустрічі за «круглим столом», і сьогодні
вміщує один із відгуків наших читачів.
вирішення як до чергової
короткочасної
кампанії:
аби
була
запланована
кількість шкіл, розподіле
ні теоретичні курси про
пагандистам. От і вихо
дить, що керівник політ
навчання один рік читає
«Основи наукового атеїз
му», наступного — «Осно
ви правових знань», ще
через рік йому пропону
ють курс з питань еконо
міки. І щоразу вивчення

Третій рік працюю я
пропагандистом, Уже вві
йшов, як кажуть, в курс
справи і можу аналізува
ти деякі закономірності в
організації політнавчання.
Почну, як і учасники зу
стрічі за «круглим» сто
лом, з питання комплек
тування шкіл системи ком
сомольського
політна
вчання.
Комітети
комсомолу
іноді підходять до його
ГГП

шень — таке
важливе
завдання
стоїть перед
пропагандистами, що чи
тають курс «Основи пра
вових знань». Але не
менш важливо навчити
слухачів використовувати
свої права і обов’язки у
боротьбі за утвердження
комуністичних
ідеалів,
проти різних фальсифіка
цій нашого радянського
способу життя. Як тільки
не нападають останнім ча
сом буржуазні ідеологи
на праза і свободи радян
ської людини! Розвінчува
ти паплюжницьку суть на
падок, давати їм аргумен
товану відсіч — цього ми
повинні вчити слухачів на
вчення саме нашого кур кожному політзанятті.
су було б найдоцільнішим
для них.
О. КІЗЯЄВ,
Виховання високої сві
пропагандист
кол
домості у слухачів, вироб
госпу імені Куйбилення у них внутрішнього
шева.
бар'єру проти правопоруБобринецький район.

комітет комсомолу забу
ваємо звернутися.
Або ще таке. Складаю
ться списки слухачів, а
особливості вивчення тео
ретичного курсу не вра
ховуються.
Якось я поцікавився у
колег-пропагандистів, кот
рі теж вивчають зі слуха
чами курс «Основи пра
вових знань», чи є серед
їхніх слухачів молоді лю
ди, які вчинили правопо
рушення чи схильні до
цього. Виявилося, як і в
мене, — нема. Ці люди
відвідують інші політшколи. Хоча, я вважаю, ви

теоретичного
матеріалу
залишається
неззкінченим, бо здебільшого во
но розраховане на два
роки.
Така практика не тільки
негативно
позначається
на майстерності пропа
гандиста — слухачі втра
чають інтерес до політ
навчання, бо кому, ска
жіть, потрібна сьогодні
«незакінчена освіта»?
Однак звинувачувати у
цьому лише комітети ком
сомолу не можна. Часто й
ми, пропагандисти, не ці
кавимося, як розподілені
теоретичні курси для ви
вчення, яка причина що
річної змінності їх. А чи
багато пропозицій щодо
вдосконалення організа
ції навчального процесу
надходить у комітети ком
сомолу від нас? Шукаємо,
бува, вихід самотужки, а в

^■"±"8ЬВЫЯИв

Йгмїсячникі)Ч

(^УІйБПРОННП-МЯСаЕПЇІ

обо
я

■■Л

«і іошуку»
З ранку й до пізнього
вечора
на
льодовому
майданчику чується дзвін
ковзанів, удари ключок;
неподалік
тренуються
І
СКОрОХОДИ-ЛИЖНИКИ.
— Це, — говорить війЯ ськовий керівник КіровоI градського МИТУ № 8
|| Анатолій Павлович Коло
ні . тій, — учні готуються до
Я хокейного турніру і кросу.
Більшість наших вихован
ців — майбутні воїни. Тож
зрозуміле їх прагнення
І
якнайкраще підготуватися
!
до служби в лавах Радян
ської Армії. Ми, викла
дачі, сприяємо хлопцям у
г
цьому. Особливо напруI
жена програма в дні Все
союзного місячника обоI
ронно-масової
роботи,
і
Допомагають
комітет
І
ДТСААФ, комітет комсо
молу. В групах відбуваю| ться уроки мужності, зуі| стрічі з ветеранами ВелиI кої Вітчизняної війни. Ак■ тивізував свою
роботу
гурток «Пошук», який очо® лює викладач Ігор МикоІлайович Рябцев. У ці дні
гурткізці почали оформ
ляти експозицію
музею
революційної, бойової та
трудової слави
радян
ського народу,
Біля входу у військовий
кабінет — стенд «Колишні
учні — відмінники поліI тичної та бойової підго| тозки». Тут екскурсію з
н
першокурсниками прово
дять учні другого курсу.
І Розповідають про випуск
ників
Юрія
Щербину,
Івана Стадника, Віктора
Волошина,
Віктора
Ко
жушка, Олександра Колісниченка, портрети яких
вміщено на стенді, зачиІтують
листи,
надіслані
воїнами до училища. А по
тім — бесіда біля стенду
«Герої громадянської та
Великої Вітчизняної воєн».
Надовго
затримуються
юнаки й дівчата біля щиі'З та< Де встановлені портреI ти Героіз Радянського
І Союзу, які визволяли КіV ровоградщину від фашисЯ чтів або здійснили подвиги
у нашому краї.
У< такі хвилини, —
1 продовжує А. П. КолоІІ тій, — мені часто доводи-

ться бути поруч своїх вихованців або й самому
бесіди.
проводити такі
Бачу, хлопці . доросліша
ють на очахг коли слуха
ють про подвиги Верхо
ланцева, Галушкіна,

збудували під час субот-!
ників.
Чемпіони, призери цих
змагань захищали спортив-1
ну честь училища на мі-І
ських змаганнях команді
МПТУ і ТУ Кіровограда,!
присвячених 64-й річниці!
Радянської Армії. Коман-"
да училища виборола пер
ше місце, а Адамас Мура-І
тов, Юрій Полоз, Володи-І
мир Сіденко були най-|
влучнішими, зазоюзазший
всі призові місця.
|
Це не перший успіхв
стрільців. Команда
учи-„
лища — неодноразовий!
переможець
районних,!
міських та обласних зма-В
гань у системі профтех-В
осзіти. І це недизно. Ад-1
же тут в секціях кульової

рова, Балицького, Боров стрільби тренується
кова, Куроп’ятникова. І чоловік.
тоді знову спадає на дум
Численна й секція з вій-,
ку: слід частіше звертати ськового триборства. Ва-|
ся не тільки до розуму, а силь Положаєнко та Ігорі
й до серця вихованців, які Пантаєв — члени збірної!
готуються стати захисни команди області з цього!
ками Батьківщини, турбу військово-технічного виду|
ватись про емоційний бік спорту. Чимало учнів здо
виховних заходів, готува бувають знання у автомо-:
ти учнів до подвигу.
більній секції
цивільної!
Один з таких
заходів оборони.
Активно проходить МІ-І
відбувся в актовому залі
училища. З учнями зустрі сячник оборонно-масової!
лися воїни Кіровоград роботи. Щойно з Києва
ського гарнізону, ветера повернулася група май-,
ни Великої Вітчизняної стра С. Г. Дуся, нагород
війни. На сцену вийшли жена турпутівкою до сто
директор училища о. К. лиці республіки за успіхи
Кирилов, майстер вироб- у військово-патріотичному
ничого навчання
М. П. вихованні. Скоро відбуде
Гурин, Щодня вони стрі- ться читацька конферен
чалися зі своїми вихован- ція за книгою Л. 1. Бреж-.
цями в аудиторіях, у май- нєва «Спогади», військово«Нумо,
стерні, а цього разу вра- патріотична гра
зили їх, поставши перед хлопці!», матчова зустріч
з військово-технічних ви
ними з бойовими нагоро
дів спорту з командою!
дами, розказавши про сол
МИТУ № 2. Планом місяч
датські кілометри, про те,
як визволяли рідну землю ника передбачено, що ко-і
жен вихованець братиме'
від фашистів.
участь у військово-патріо-!
тичних заходах,
виходи-^
тиме на вогневий рубіж
Відбулася першість учи або на старти з інших ви
лища з кульової стрільби. дів спорту.
На вогневий рубіж ви
Ю. ДНІПРОВСЬКИЙ.
йшли понад 400 юнаків і
Н
а фото: члени збірдівчат. Така масовість —
ної команди_
___ ..
,училища
____ ... та
результат добре налагод області
з військового три
женої пропаганди цього борства В. ПОЛОЖАЄНКО
виду спорту, наявності в та І. ПАНТАЄВ на трену
навчальному закладі 50- ванні.
мегрозого тиру, який учні
Фото автора.

О. ПЕТРУНЯ,
кор. РАТАУ.

ДО 60-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
ВСЕСОЮЗНОЇ ПІОНЕРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІМЕНІ В. І. ЛЕНІНА

ЯК СПРАВИ НА МАРШРУТІ
«З 1 Р 0 Ч К А))?
...Три, два, один, пуск!..
Плавно відірвався від зем
лі уявний космічний кора
бель і поніс у подорож ма
лят — учасників гри «Жов
тенята по країні Жовтня».
Чи буде ця подорож ці
кавою та захоплюючою? Цс
залежить від її організато
рів — старших друзів жов
тенят — піонерів.
Я побувала у двох шко
лах Кіровограда — четвер
тій та чотирнадцятій. В обох
піонерських дружинах робота жовтенятамп — наііголовніша піонерська турбота.
— Як тільки я почула про
цю гру, — розповідає стар
ша піоиервржата
школи
№ 4 Інна Паргамон, — від
разу зібрала раду друзів
жовтенят і розповіла про
неї. Ліспі ця гра- сподоба
лась тим, іцо в ній є місце
для творчого пошуку та ди
тячої фантазії.
Юних піонервожатнх теж
зацікавила новинка, Але
вони
розуміли — то - не
просто гра. Щоб уміти ціка
во
розповісти
малятам,

треба перш за все самим
багато знати.
— Перед кожною зустріч
чю з жовтенятами ми йде
мо у бібліотеку, ретельно
підбираємо теми, які були б
їм зрозумілі і цікаві, —
розповідає мені учениця
4 «Б» класу школи № 14
Олена Слюсарсшіо. ,
А що ж малята? Чи по
добається їм гра? Вони у
захваті. З нетерпінням че
кають продовження манд
рівки, коли можна дати во
лю буйній дитячій фантазії
і немов па власні очі поба
чити те, про що розповідає
вожатий.
Дружними привітаннями
завжди зустрічають, друго
класники Ірину Чабан, теж
ученицю 4 «Б» середньої
школи № 14. Бо її прихід
завжди обіцяє їм або конкурс на кращий малюнок
чи вірш про рідну Вітчизну,
або цікаві спортивні змагапня чи захоплюючу розповідь про героїв громадяпської та Великої ВітЧ.ЧЗНЯНОЇ ВОЄН.

найбіль-

нею завжди весело. З нетер
пінням чекають попи і при
ходу однокласників Ірини
Сашка Семенченка та Оле
га Чабана. Багато піонерів
шефствують над жовтеня
тами, а допомагає їм зміс
товніше організувати що
роботу рада друзів жовте
нят та старша піонервожата Світлана Тараненко.
Звичайно, не всі піонери
можуть похвалитися своєю
роботою з
жовтенятами.
Деякі ще як слід не зрозу
міли, що для цього потріб
но, деякі
просто сором.тяться.
— З жовтенятами нрацювати дужс цікаво, — діляться своїм досвідом вагонові піопервожаті школи
№ 4 учениці 6 «А» класу.
Люда Дульська, Віта Крав
ченко та Оксана Куценко. —
Вони веселі, працьовиті, до
питливі. Завжди уважно
слухають розповідь, а по
тім охоче відповідають на
питання. Нам би дуже ?;оті.чося побажати тим, хто
ще не почав роботу з жов
тенятами: поспішайте! Не
_____ , ____
пошкодуєте,
адже попереду
гце багато цікавих станцій,
ГОЛОВНО.
м. Кіровоград,

ще люблять її за те. що з

* *

Дружною веселою сім’єю живе піонерська дружина м
річної школи № 1, яка носить ім’я Зої Космслем’янс'раіисько1 восьмиактивну участь у
розповсюдженні літератури,
■'Онп’-пїЯ”' <1ОН‘НЧ> беруть
туру. Під час літніх канікул діти допомагають підшефно?? ?пп°РУХТ’ ма«Ула’
доглядати за посівами просапних культур, збивають .^лг°спу «Дружба»
на току, допомагають інвалідам війни по господарству °Ч ’ Фрукти' працюють

І

На знімку: члени ради
Т, О. КИРИЛІНОЮ.

дружини

У

пз->п»

Разом

зі старшою

піонерзожатою

Фото Г. ВРАДІЯ."

——------ 6 лют ого 1982 року
У сім’ї народилася дити
на. Ось вона лежить, ро
жевощока, дорога кровин
ка, так схожа на маму чи
тата. Усі думки, усі помис
ли — про неї. Щоб росла
щасливою, красивою, щоб
гордичися нею
батьки,
друзі.
Та непомітно промайне
час і одного дня ви обов'я
зково зробите відкриття:
гТа вона вже зовсім до
росла!:* Разом з цим при
йде усвідомлення, що кло-

„ВХолодий комунар“______________ ______ __ З стор

справі виховання дітей, не
сприяють
їх підготовці
до самостійного життя.
Мені, як лікарю, хочеть
ся нагадати батькам, що у
дітей у віці 13—16 років
водночас з фізичним до
зріванням
відбувається
бурхливе формування осо
бистості
підлітка. В цей
період батькам слід уваж
ніше приглядатися до сво
їх Дітей, бути
особливо
тактовними у стосунках,
давати відповіді на всі їк-

ВЕЛИКІ ДІТИ
ВЕЛИКИЙ клопіт

БАТЬКІВСЬКІ
УНІВЕРСИТЕТИ

поти ваші теж виросли. Бо
донька вже буває у ком
панії хлопчиків, син дру
жить зі старшою за віком
дівчинкою. Як повестися,
як сприймати ці переміни
ще не*дорослих, але вже й
немалих своїх дітей.
заборонити їй
Суворо
з хлопцями, не
дружити
дозволяти йому розмовля
І ти з нею ло телефону, не
випускати з хати? Але ж
заборона завжди викликає
лише протести.
А може
зробити вигляд, ніби нічо
го ніхто не помічає? Висмі
яти? Та байдужість батьI кїв лише посилює пережи| ванни дитини, якій не під
І силу самій розібратися у
І своїх почуттях. Насмішки
І дорослих жорстоко обра
жають підлітків. І надмір■ на обережність батьків та
І педагогів, яка іноді дохоI дить до повного нсвнзнап■ ня бесід на інтимні теми,
І і невиправдана «відверI тість» деяких доросли;, в
■ однаковій мірі шкодять

ні питання.
Не варто уникати роз
мов з дітьми на інтимні те
мп. Батькам і педагогам, я
вважаю, доцільно у своїх
бесідах якнайчастіше поси
латися на твори худож
ньої літератури,
у яких
показане кохання
у иа.йпрскрасніших його проя
вах. Але
було б непра
вильно концентрувати ува
гу підлітка
лише на цих
темах.
Питання статевого вихо
вання вимагають великого
вміння, особливого такту і
великої чуйності вихова-'•
телів, педагогів і, звичай
но, батьків.
Пам’ятайте, що найпер
ше від батьків дитина по
винна дізнатися про куль•
туру інтимних стосунків,,
особливості статевого роз
витку.
Енергію дитини

трсба спрямовувати на за
няття спортом, громадсь
ко-корисну працю.
Ііа формування особис
тості підлітка впливають
також фільми, телепереда
чі, музика. Батькам і пе
дагогам слід, використову
ючи ці фактори, прищеп
лювати дітям художній
смак, вміння критично ана
лізувати твори мистецтва,
робити висновки — цс до
поможе підліткам надалі
давати самокритичну оцін
ку своїм діям, розвивати
високий естетичний ідеал,
до якого б прагнула моло
да людина.
Ваша дитина ще зовсім
маленька. Але не варто
відкладати початок її іиі.ховання на потім. Бійтеся
спізнитися;
А. ЛУНЬОВ,
лікар-сексопатолог.

На минулому засіданні в ній знайшов?
Бачиш,
«Клубу молодої сім’ї» ми хзоріє асе. А як з дитиною
запропонували нашим чи тебе залишить?» Слухав—
тачам
зисловити
езою слухав
їх чоловік, та й
думку про розлучення. Ре стаз пити, ображати мене.
дакційна пошта
кожного Якось зібрав свої речі і,
дня приносить листи, авто нічого не сказавши, пішов
ри яких розповідають про від нас. Чекала.
Думала,
наболіле, діляться своїми що хоч за
сином серце
думками
щодо сімейних болітиме... Та де там!
відносин.
Згоряючи від
сорому
Листи --- СПОЗІДІ, ЛИСТИ перед подругами і перед
—розкаяння, листи — роз самим Миколою, написала
думи. Пишуть їх люди різ заязу на розлучення. Пи
ні за віком. Але майже в сала її, як вирок самій со
кожному відгомін пережи бі. Розлучилися.
того болю. Дехто з наших
Минув рік, Микола вже

дописувачів
намагається
детально
проаналізувати
невдале своє
подружнє
життя.

має третю дружину. Про
сина й не згадує. Щасли
вішим він не став. Не ста
ла щасливішою і я.

«Прочитала статтю «Ко
ли розлучаються дзоє» і
замислилася, —
пише до
редакції Оксана П. із Кі
ровограда. — Боляче чи
тати про випадки, які на
водяться
у ній. Але ще
важче пережити все це
самій.

Тепер я знаю, що моя
помилка в тому, що поспі
шила розлучитися. Не по
говорила з Миколою спо
кійно, без докорів і нарі
кань. А тепер він відчув
смак легкого, безтурбот
ного життя. І хтозча чим
це для нього скінчиться».

Одружилися ми з Мико
лою 1977 року. Незабаром
він пішов до лав Радянсь
кої Армії. У мене народи
лася дитина. Нелегко було

Дехто з наших допису
вачів
катєгооично твер
дить у лисах:
«Я проти
розлучень», «Треба забо
ронити
розлучення тим,
хто має дітей»

без близької людини по
руч, без свого кутка. Але
я знала, що мій Микола
незабаром
повернеться.
Це додавало сил.

Він
повернувся
Але
щастя не
приходило. Не
до сподоби я була
бать
кам мого чоловіка. «Що ти

Тільки чи змогли б такі
заходи врятувати кохання,
чи хо»-а б дружні стосунки
між чолезіком
і дружи
ною?

Про невдачу
у своєму
подружньому житті пише
жителька Знам'янки, матір

ГрпОХ дітей Н. Є.
Вони з
чоловіком
розлучилися
після сімнадцяти
років
спільного
життя. Чому?
Набридли часті
сварки.
«Мені без нього важ со,—
пише у своєму листі Н. Є.
— Адже ми колись люби
ли одне одного. Та й сім
надцять років з життя не
викреслити. — Як повер
нути дітям батька?» — за
питує авторка листа
На жаль, немає унізерсального рецепту, з допо
могою якого ця жінка зно
ву б змогла стати щасли
вою. Адже тільки від неї
та її чоловіка
залежить,
чи зможуть зони віднови
ти свої подружні стосунки.
І величезну роль у цьому
мають відіграти
вміння і
бажання хоча
одного з
них зробити перший крок
до примирення.
Нерідко на
перешкоді
сімейного життя стає не
бажання чоловіка і жінки
поступитися своїми «прин
ципами». Вони
вважають
за приниження
визнати

помилку, прагнуть
будьщо настояти на своєму, ут
римати першість. Звідси і
починаються сімейні , ра
тедії.

Наша розмова не закін
чена Хотілося
б, щоб у
ній взяли участь
праців
ники державних органів,
культури, вчителі, вихова
телі.
Чекаємо ваших листів.

8 ЛЮТОГО — ДЕНЬ
ЮНОГО ГЕРОЯАНТИФАШИСТА

' ЗА МИР
!
І ЩАСТЯ
НА ЗЕМЛІ
Наші хлопчики і дівчатка
у червоних
галстуках
—
щасливі і радісні. Перші від
криття і знахідки, дружба
ровесників
і повага стар
ших — то щедрі дари мир
ного дитинства,
А чи
знають, що таке
щастя
ті, у кого щодня
здригається серце від вибу
хів снарядів
та
посвисту
нуль.'
Чи багато радісних хвилин
звідав французький
юнак
Даніель Фері,
що загинув
8 лютого 1у62 року під час
демонстрації трудящих^ які
вимагали припинення Ьійни
а Алжірі?
Чи був
щасливим
син
іракського комуніста Фадил
Джамаль, життя якого обі
рвалось 8 лютого 1963-го в
одній із багдадських
в’яз
ниць.
Юні патріоти боролись за
свободу свого народу нарів
ні зі старшими товаришами
і були щасливі від віри у
справедливість
своєї
бо
ротьби.
y.1964 року на
одному із
засідань клубу
інтернаціо
нальної
дружби
Москов
ського
Палацу
піонерів
школярі запропонуеали ого
лосити 8 лютого Днем юно- •
го героя-антифашиста.
Па адресу іглубу інтернатональної
дружби ' імені
Ернста Тельдеана
Тпїнківської десятирічнії № 1 надХОДЯТЬ

ЛИСТІ І

ВІД

КІДІВЦІВ

боюзиих республік, в яких
школярі розповідають
про
те. як вони
готуються до
Дня юного гсроя-аіітнфашиста. А ще юні тишківці ви
вчають біографії юних ге
роїв. організовують конкур
си політичного’ плаката.
Готуючись до Дня юного
героя-антифашиста, піонери
Тпшііівської CL1I .N? 2 пишуть
листи зарубіжним
одноліт
кам, зустрічаються з учас
никами громадянської
та
Великої Вітчизняної
воєн,
організовують мітинги
со
лідарності з народами країн,
що борються за свою неза
лежність. Напередодні 8 Лю
того
піонерська
дружина
школи організовує
трудові
десанти, піонери виступати
муть .: концертними програ
мами на тваринницьких фер
мах...

w

С. КУЛИНИЧ,
^-учень Іишківської се
редньої школи № 2.
Доброзеличкізський район.

JK і я о е к р а л лютого
У цьому місяці в облас
ті проходитиме тематич
ний показ фільмів «Непе
реможна і легендарна»,
присвячений 64-й річниці
Радянської Армії і Вій
ськово-Морського Ф.іогу.
Серед цих картин є та
кі, що вже завоювали лю
бов глядачів. А кіностріч
ки «Красна площа», «Чапаєв», «Щорс», «Летять
журавлі», «Балада про
солдата», «Доля людини»,
«В бій ідуть тільки «ста
рики», «Визволення», «Сол
дати свободи», «В зоні
особливої уваги» стали
значними віхами в історії
радянського і світового
кіно. В лютому глядачі
знову побачать ці фільми
па екранах.
По-новому
розкриває
ться тема війни у фільмі
«Наказ: вогонь не відкри
вати», поставленому на кі
ностудії імені М. І'орького кінорежисерами Юрієм
Іванчуком і Валсрієм Ісаковим за романом Георгія
Маркова «Орли над Хіпганом». У карпші ' зайняті
актори Вдадлен Бірюков,

Микола Іванов, Ернест
Романов, Микола Гринь
ко. Наталія Єгорова.
В останні роки все біль
шої популярності набува
ють фільми на політичні
темп.
Зразком гостросюжетпого полі нічного фільму є
нова стрічка кіностудії
«Мбсфільм» «На Гранато
вих островах», сценарій
якої написав лауреат Дер
жавної премії, письмен
ник, журналіст-міжпароднпк Генріх Боровик. Він
бував па Кубі, у В’єтна
мі, в Чілі,- зустрічався з
Хо 1І.ІІ АІііюм, Че Геварою,
Хём і н гусем, Сальв а до ром
Альенде, Фіделем Кастро.
Фільм «На Гранатових
островах» розповідає про
боротьбу чесних людей
світу проти агресивної
політики Сполучених Шта
тів Америки. Головні ролі
в картині виконують Ки
рило Лавров, Ростислав
Плятт, Людмила Чурсіна
та інші.
За що тільки не доріка
ють сучасним . чоловікам!
їх звинувачують у відсут-

ності мужності, називають
несамостійними. Але, на
щастя,- є жінки, які ві
рять, що живуть поруч' з
ними -справжні чоловіки,
серед яких є ще чимало

лицарів, здатних на бла
городні вчинки.
На цю тему режисер кі
ностудії «Мосфільм» Іскра
Бабич поставила
фільм
«Мужики», головну роль у

якому викопує Олександр
Михайлов. •
.
.
С. ІЛЛЯШЕНКО..
редактор обласного
управління кінофіка«
Ції-

4 епюр

«Шановна редакціє!
Я читаю вашу іазету, і
мені подобаються мате
ріали про молодь. Тому іі
вирішила увернутися саме
до вас. Назйвйтй свого
прізвища не буду. Так, ма
буть, краще зможу розпо
вісти про те, про що, на
мою
думку, розповісти
треба. Мені страшенно со
ромно, але ж ви мене не
знаєте.
У Кіровограді проживаю
зовсім недавно. Д:в<-ата, з
якими я живу в гуртожит
ку, мені дуже
подобаю
ться, Все вони знають, бо
живуть тут уже третій рік.
Мої
подруги
знайомі
з
хлопцями з іншого гурто
житку і часто ходять туди
на танці. Спочатку л
не
ходила з ними, а потім ви
рішила ходити. І ось що з

8 лютого 1982 року

„Молодий комуняр11
день веселилися. Признаю
ся, я випила достатньо і
сп'яніла. А потім
хтось
згадав, що в цей день тан
ці. Після вина мені все
було, як уві сні. Якось усе
в іншому світлі: начебто
я і не я. Стали одягатися.
І дівчата
підсміювались
наді мною: мовляв, не
обов’язково паритись.
Я
піддалася їхньому впли
вові і поклала білизну на
зад у шафу.
Дорогою сміялися, жар
тували. Натанцювалась я
того дня від душі. А
хлопець, котрий запросив
мене, дуже мені сподо
бався. Хлопці нас провод
жали. Сергій щось гово
рив, а я зовсім не слуха-

«НЕ ХОЧУ

------ з

ГРАНІ
ДЮРАЛІ

Вітражі вечірнього вікна
Простора лунка світлиця
Гуділа, мов срібний келих.
Вусатих троянців лиця
Всміхалися на тарелях.

У НАС

Пускала в’юнка Дідова
Сто бісиків із очей.
Із віщвілої ікони
Лукаво дививсь Енсй.

В ГОС
ТЯХ

Навприсядки козарлюги
По рушниках неслися.
І брови, немов шаблюки.
Ламались над переніссям.

КІРО

Бенкет вирував на килимі.
І хата стріпнула вмить
Віконницями, мов крилами,
Але не змогла злетіть.

ВОГРАД

Полтавський етюд

СЬКИЙ

Вітри на вечірніх конях
Промчали під крони кленів.
І місяця срібний сонях
Розцвівсь на воді зеленій.

ПОЕТ.

явкгл-ЕЖжам

Крізь темені сизі мури,
Які обнесли вокзали.
Мов матові абажури.
Тролейбуси пропливали,

Валерій ГОНЧАРЕНКО

Зимова акварель
Дівоча гор
дість — чи
сучасно цс?
Чи потріб
но відмови
тися
від
власних мор а я ь них
принцип і в,
псрест а т и
бути самою
собою тіль
ки задля то
го, аби ко
мусь подо
батись?
Дівчину,
яка написа
ла до редак
ції, мучать
ні
питан
ня. Пропо
нуємо цьо
го
листа
увазі наших
читачів.

цього вийшло. Збиралися
ми якось із моєю сусідкою
Любою, і, коли вона одяга
лася, я помітила, що плат
тя вона надіває на
голе
тіло. Я подумала, що білиз
ну надіне потім, і нічого
не сказала.

На танцях мене двічі за
просили, потім я весь час
стояла, хоча подруг за
прошували
часто. Мені
подумалося, іцо це тому
так, що вони з усіма зна
йомі. Пізніше з’ясувалося
інше. Коли, натанцював
шись, ми повернулися в
гуртожиток і вкладалися
спати, я побачила, що всі
три мої сусідки «одягнені»
так, як Люба. Вони смія
лися з мене і сказали, що
саме через це їх запрошу
вали до танців, а мене ні.
1 що, коли я хочу танцю
вати, мені доведеться ро
бити те ж саме. Я довго
не могла заснути, все ду
мала, що так бути не по
винно. Наступного дня
було якось не по собі. А
з часом забулося. Не зов
сім, звичайно, та я нама
галася відігнати від себе
ці спогади. З дівчатами
подружилася ще більше.
У них багато хорошого.
Вони старші і в усьому
мені допомагають. А як
одягатися, думаю, хай са
мі розбираються.
Але ось що трапилося
минулої осені. Був у нас
вихідний, Люба передачу
із села отримала. Було там
І домашнє вино. Ми цілий

ла. Мені здавалося, що я
йду зовсім гола. Потім ми
трохи відстали, і він рап
том сказав мені, що я
йому подобаюсь і. що він
не радить мені бути схо
жою на деяких. Я зрозу
міла, що він має на увазі.
Мені стало дуже соромно.
Дівчата щось розпові
дали, сміялися, а я шви
денько лягла в ліжко і
зробила
вигляд,
ніби
сплю. Я думала про те,
що не зможу дивитися
Сергієві в очі.
Він приходив після то
го, та я щось промимрила
і втекла. Жаль, звичайно:
він такий гарний і добрий.
Я тепер сама себе сором
люся, тільки тепер до ме
не дійшло, яке це прини
ження; через якихось по
кидьків виставляти себе в
такому сороміцькому ви
гляді...
Адже хорошим
хлопцям, таким як Сергій,
це ні до чого. Ми ж су
часні дівчата і завжди по
винні
поводитись
при
стойно.
Тетяна К.

Перший сніг по-цнотлпвому ніжний.
Білим полум'ям ранок цвіте.
Уявляєте: в куряві сніжній
Юний Пушкін проспектом іде.
Bin усміхнений і затуманений.
Безтурботний. Близький і віддалений.
Він жартує, сніжинки здуває
Із вузької долоні в Неву.
Ось карета летить. Він руками махає,
Щось гукає услід і нону
Сніжку ліпить, навпочіпки сівши.
Не із кимось, а скоїлось з ним же:
Купідон його ранив у серце.
Сонце, вітер, мороз... Ет, усе це
Так чудово! Сріблясті стружки
Лад бордюрами вихрять стіну...
І зникає у мареві Пушкін,
І горить його сл:д на снігу.

Я знаю: по цей день
Наївний один
В бетоннім басейні
Танцює дельфін.
Він так неохоче
Лишає свій грот.
Сумні його очі.
Усміхнений рот.
Та жвавий до часу
Стрибає, пливе.
Лід музику вальсу
Він ритмом живе.
І коло сітчасто.
І м'яч, ніби дзвін.
За рибку сріблясту
Танцює дельфін.

Неначе в ударі,
’їй п'яний у дим.
Увесь дельфінарій
Сміється над ним.
І сміх цей камінний
Гримить наяву...
Дес:, проміні, кармінний
Вірна в гіїнЯву.

Як п хочу, щоб руїні твої
Лебеділи весь час наді мною.
Дивині! ранок вад морем стоїть
І хмеліє від щастя-прибою.

Десь поруч неначе
Хвилюється даль,
І сонце гаряче
У море сіда.

Перекинуті райдуг мости
Над узбіччям в городах картатих.
Як непросто до тебе дійти.
Так дійти, щоб у.:;е не вертатись.
Нам любити цей древній Кавказ,
Темні шати садів Цііхнсдзірі.
Чуєш: хвилі шепочуть про вас
І зітхають із нами ці хвилі...

Хата
І. П. Котляревського
День славив рясну калину
І неба дзвінку емаль.
Освітлювали стежину
Ліхтарики білі мальв.

31605*, МСП
м. Кіровоград,
вуя. Луначарського, 36.
Індекс 61107.
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Коли я! роки закинуть в глибінь
Незбагненне це щастя зелене.
Ті: вдивися у зоряну тінь.
Ти згадай коші небуді, про мене.

областного комитета

БК 03092.

Танець дельфіна

Зупинися на мить, подивись:
Небо криє прозора китайка.
Як я хочу з тобою пройтись
По сліду невидимому чайки.

орган Кировоградского

На украинском язик©.

_

Зоряна тінь

НАША АДРЕСА: .

ЖСМ Украины.

Кущ бузку біля хвіртки, ачей.
Ще шумів би мені до смеркання.
Двоє вікон, як двоє очей,
Позирали на вулицю давню.
'Гам відснилась далека весна.
Тільки так, як буває в дитинстві.
Ця хатина стояла одна.
Мов селючка наївна у місті.
Ця хатина у шепоті трав
Обростала піснями на свята...
Як бульдозер її шматував.
Як її піднімав па лопату.
Хата надала вікнами там.
Де я стежку до школи підбігав.
Молодим голубим корпусам
Поступилася мазанка біла.
Тротуар славсь рулоном рудим
У грязюці, мазуті і листі.
А під ним, а під ним, а під ним
Залишилось навіки дитинство.
Повоєнне. У чунях. А то
У^сандалпках па босу ногу.
Мчить прискорено часу авто.
Ми йому уступаєм дорогу.
По асфальту ллга моя путь.
А проте як тут важко ступати.
Бо нестерпно підошві! печуть.
Що від болю я хочу кричати.

Хвилі стелять мереживний шовк,
Гасне парус на синьому прузі.
Ніби денця розбитих пляшок,
На піску зеленіють медузи.

Р. Q. Вирішила дописа
ти. Можливо, слід було б,
щоб у гуртожитках читали
лекції на
теми
моралі,
провадили виховну
робо
ту. Бо люди інколи просто
забувають про сором. А
ось мені Сергій
нагадав.
Треба переконати тих, хто
цього не розуміє, що су
часні дівчата (якщо
вони
поводяться тан, як
мої
подруги) самі себе прини
жують.

«Молодой коммунар» —

* * *

Припізніла гостя

Білі фіранки скромні
Іншу у складках мостять.
Стукає думка в скроні,
Мов припізніла гостя.
Леле, у серці стомленім
Смуток лиш вижинає...
Мати на давніх споминах
Молодість вишиває.
Хрестиками: у квітах —
Батька труна... і от...
Як ві.ч кричить
світом —
Голоду чорний рот.
Сиплються. ллються зорі
В кущ терпкий ПОЛИНУ.
Щастя — одвічнші обрій.
Хто його досягнув?
Спогадів тихе небо
Крають громи лункі.
Пам'яте, тільки в тебе
БІЧНІ М'І боржник-!!.
Тік;, голуба напроти
Стелиться по кімнаті.
Вишила довгі рови
І зачаїлась мат;;.
Місяць над синім дахом
Жовчно в пітьму регоче.
Оці. як сиві птахи.
Крилами вій тріпочуть.

Обсяг 0.5 друк. орк.

Зривалася тінь з причалу
1 падала м'яко ниць.
А Ворскла човни гойдала
1 в них колисала ніч.

Десь поруч незграбно пливуть з глибини
Повільно і важко підводні човни,
Жахливі акули, потвори прокляті.
Начинені смертю... О віче двадцятий,
Хіба тобі мало могил на землі?
І що ти шукаєш в підводнім імлі?
Вируєш-лютуєш. о віче двадцятині
Так Мудро розкидані міни рогаті.
Отруєні хвилі ревуть і ячать.
Кнти-самогубці па сушу спішать.
1 тільки дельфін цей. любов'ю обмежений,
Захований добре, надійно збережений
У клітці бетонній... Щасливий дельфін.
Лому ж тоді тужить, танцюючи, він?
ГЕ
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