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•НДШй ЩШІДЬ-ШРНЙ ПРЙЦЯ!
Як уже повідомлялося, Кірово

градська область визнана в числі пе
реможців Всесоюзного соціалістич
ного змагання за успішне проведен
ня зимівлі худоби, збільшення ви
робництва і закупок продуктів тва
ринництва в зимовий період 1984— 
85 року. Нині трудівники агропро
мислового комплексу працюють з 
подвоєною енергією.

Високі темпи
і відмінна якість

е ЇЇШРШ
* В НОМЕР

БУДЕ МОЛОКО
і М’ЯСО

завантажені автомашини. 
Механізатор Іван Ковален
ко за допомогою бульдо
зера вправно стягує сітки 
з машин. Спеціальна лап
ка тут же додає соломи та 
подрібнену сіль. Ні на 
хвилину не баряться водії 
Микола Рнплянськнй, Ва
силь Безсмолшінй, Воло
димир Мільченко, які при
були в колгосп з підпри
ємства. Воші змагаються 
З КОЛГОСПНИМИ водіями Фе
дором Стояповським та 
Анатолієм Качковськнм.

На косовиці зелених по
сівів працює один з най
кращих трактористів гос
подарства Олександр Чи. 
пандець. Він сам обслуго
вує агрегат енергонасиче- 
ного трактора Т-150-К і 
силосозбирального ком
байна КСС-2.6. На його 
честь сьогодні на бригаді 
піднято Прапор трудової 
слави.

На знімках: Олександр 
Чинандець; повняться 
траншеї.
Текст і фото М. САВЕНКЛ.

ФУРАЖ

ЗАГОТОВЛЯЮТЬ

Добровепичківський ра
йон. Готуючи гідну зустріч 
XXVII з'їзду КПРС, комсо
молець Володимир Дінул з 
колгоспу імені Шевченка 
зобов'язався у нинішньому 
році скосити зернові і кру
п’яні культури на 700 гекта
рах. Своє зобов’язання 
комсомолець перевиконав, 
скосивши на 20 гектарів 
більше.

Гайворонський район. По
над 300 центнерів зеленої 
маси видає кожний гектар 
силосної кукурудзи у кол
госпі «Зоря комунізму». 
Першість у змаганні серед 
екіпажів збиральних агрега
тів, зайнятих на її косовиці, 
утримує сімейний екіпаж у 
складі комбайнера ордена 
Трудової Слави III ступеня 
Віктора Максимовича Чер- 
няка та його сина Миколи, 
який працює трактористом. 
Кожного дня вони викону
ють не менше півтори нор
ми.

Кіровоградський район. 
Організовано проводить «зе
лені» жнива колгосп імені 
Карла ЛАаркса. У цьому ве
лика заслуга Леоніда Куро- 
п'ятника, Анатолія Пушка- 
на, Віктора Ковшари, інших 
шоферів - комсомольців, які 
швидко транспортують зе
лену масу, забезпечують 
безперебійну роботу ком
байнів.

У нашому господарстві 
повним ходом йде заго
тівля силосу. І молодь у 
цій важливій кампанії — 
заготівлі кормів бере ак
тивну участь. Попереду у 
змаганні комбайнер Віта
лій Шевцов, який своїм 
КСК-100 постійно переви
конує норми па 20 про
центів. А серед тих, хто 
транспортує зелену масу, 
лідирує М. Діжков. Сво
їм ЮМЗ-6 Микола вико
нує доведені завдання на 
170—180 і ‘ 
передовиків 
пе відстати 
Людмила 
комбайнер 
Прішіляк.

Колгосп 
півторарічний 
жу і сіна. Закінчуємо за
готовляти трав’яне борош
но. Силосної маси є вже 
207) тонна — це 40 про
центів до плану, але за
готівля продовжується.

Будуть корми — буде 
м’ясо, буде молоко. Мо
лоді к ор м оз а готі ве.іьн пк н 
цс добре розуміють.

О. ДОНЧЕНКО, 
заступник голови кол
госпу імені Комсомо
лу України по роботі 
з молоддю.
Компаніївський район.

пронснгів.. Від 
і намагаються 

трактористка 
Ковальчук і 

Михайло

вже заготовив 
запас сіпа-

Об’єднання збиральної 
техніки і засобів транс
портування широко засто
совується на заготівлі 
кормів у Свігловодському 
районі. Нині тут діє чо
тири об’єднані міжгоспо
дарські загони та один (в 
колгоспі імені Гагаріпа) 
самостійний, але підсиле
ний автотранспортом. У 
зв’язку з цим продуктив
ність збиральних агрега
тів зросла майже вдвоє, 
підвищилась якість заго
товлюваних кормів.

Про переваги міжгоспо
дарських об’єднаних кор
модобувних загонів відо
мо всім. Один із таких за
гонів нині працює на за
готівлі силосу в колгоспі 
імені Котовського. 
сконцентровано сім 
ральних комбайнів та 
автомашин 
«Дружба». * 
укрупненого 
портиого 
і 0063.

Щоденна 
вість об'єднаного 
становить 
900 — 1000 
маси.

Технічне 
ня машин. __  .
бутовнх умов для механі
заторів забезпечує інже
нерна служба господарів, 
де працює загін. Крім го
ловної ремонтної групи, 
тут створена оперативна 
ремонтна ланка, яку очо
лює помічник бригдаира 
тракторної бригади Євген 
Левченко.

11а силосній споруді ки
пить робота. Одна на од
ною прибувають вщерть

Тут 
зби- 

28 
з колгоспів 

«Україна» та 
> автотрапс- 

підприємства
ироду кти в- 

загону 
в середньому 
тони зеленої
обслуговувап- 

створеиня Пр

г г ї ї- її і

БЛИЗНЮКИ
Трудова біографія Ана

толія і Миколи Романюкс- 
вих почалась, мабуть, ще 
тоді, коли вони навча
лись у школі. Часто при
ходили брати-близнюки на 
тракторну бригаду, ціка
вились технікою. Це і ви
рішило вибір їх професії 
— після закінчення деся- I тирічки залишились хлеп- 

9 ці в селі, стали механіза- 
;, торами.

Спочатку доручили _ їм 
п верткого тракторця Т-16. і Підвозили ним корми на 

спецгосподарства по від- і годівлі свиней. Так минули 
перші місяці. А там на
став час виконувати свій 
конституційний обов’язок.

Після служби в армії 
Анатолій і Микола знову 
в механізаторській сім ї. 
Тепер уже за молодими 
механізаторами закріпи
ли потужного МТЗ-80. 
Удвох хлопці забезпечу
вали двозмінну роботу 
трактора на жнивах, а піс
ля їх закінчення сімейний 
екіпаж одразу став учас
ником інших жнив—«зеле
них». Щодня в середньо
му по 35 тонн силосної 
маси доставляють вони З 
поля до МТФ № 2, де за* 
кладається силосна тран
шея.

Нині в господарстві вже 
припасли відповідно 158 
та 175 процентів до плану 
сіна і сінажу. На одну 
фуражну корову ежє за
готовлено понад t0 тонн 
силосу, що теж значно 
більше наміченого.

В. ТІЛЬНОВ, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

В Колгосп «Первое мая»,
» МалсвискІЕСький район.

Надійні, бо
Добровільна народна дружина виробничого об’єд

нання по сівалках «Червона зірка» — одна з кращих 
в області. Досвідом охорони громадського порядку 
сьогодні ділиться заступник начальника штабу дру
жинників об’єднання Г. А, Черкасов.

досвідчені

Торік наша дружина 
відсвяткувала чверть сто
ліття своєї діяльності. За 
цей час вона зросла і 
кількісно, і якісно. Нині 
вона об’єднує 48 цехових 
дружин, до яких входять 
майже дві з половиною 
тисячі заводчан.

Десять років тому за 
дружиною об’єднання 
був закріплений громад
ський пункт охорони по
рядку № 2 Червонозоря- 
ного мікрорайону, який 
обслуговує центральну 
частину міста з населен

ням понад 15 тисяч чоло
вік. Щодня на чергування 
виходить 60 дружинників.

Кілька слів про органі
заційну структуру дружи
ни і її обов’язки. Діяль
ністю ДНД керує штаб із 
13 чоловік, при якому 
працюють секції охорони 
громадського порядку, 
безпеки дорожнього ру
ху, боротьби з крадіжка
ми соціалістичної влас
ності. Методична рада 
штабу організовує право
ве виховання і навчання 
дружинників. Важливі зав

дання покладаються на 
оперативний комсомоль
ський загін.

Штаб ДНД щомісяця 
аналізує діяльність цехо
вих дружин, визначає зав
дання, які слід виконати, 
вивчає досвід найкращих 
дружин, поширює його.

Дієву допомогу дружині 
подають партком і комі
тет комсомолу об’єднан
ня. Насамперед рекомен
дують в ї'ї ряди передови
ків виробництва, сумлін
ну молодь. Доброю тра
дицією стало в нас вруча
ти посвідчення члена 
ДНД молодим хлопцям І 
дівчатам в урочистій об
становці.

За правопорушниками 
закріплюються досвідчені

дружинники, виховують їх. 
Така організація профі
лактичної роботи дозво
лила, наприклад, в поза
минулому році влаштува
ти й закріпити на роботі 
більше 40 правопорушни
ків, яких уже знято з об
ліку.

Як приклад сумлінного 
ставлення до громадської 
роботи можна навести 
досвід інспекції в справах 
неповнолітніх, яку очолює 
заступник директора се
редньої школи № 6 На
дія Томаз. Результат її 
роботи — за останні ро
ки в мікрорайоні змен
шилась кількість поруш
ників серед учнів шкіл і 
профтехучилищ.

Соціалістичне змагання

між підрозділами народ
них дружин сприяє поліп
шенню якості їхньої ро
боти. Підсумки змагання 
підбиваються щокварталу 
на засіданні штабу. Мину
лого року найкращими 
стали дружини ливарного 
цеху сірого чавуну (ко
мандир Віктор Погорілов), 
механоскладального цеху 
№ 2 (Анатолій Макаров), 
електротранспор т н о г о 
(Володимир Христич).

Штаб ДНД постійно на
вчає дружинників осно
вам радянського права, 
формам і методам бо
ротьби з правопорушни
ками. Часто з дружинни
ками бесідують співробіт
ники Ленінського район
ного відділу внутрішніх 
справ, дільничні інспекто
ри, працівники прокурату
ри, суду, юридичної кон
сультації.

Можна багато розпові
дати про винахідливість,

сміливість і рішучість дру
жинників. Про те, напри
клад, як члени ДНД меха-
носкладального цеху № 1 
Василь Щербаков. Олек
са Колесник і Петро Бе-
рабаш затримали
УТО злочинця, який
гався проникнути 
чинений магазин.

біля 
нзма- 
є за-

Дружинники «Червоної 
зірки» — надійні охоронці 
порядку. Вони стали іні
ціаторами руху за пере
творення свого району в 
зразковий. Зразковий у 
праці, в охороні громад
ського порядку. Вони ж 
цю ініціативу успішно вті
люють у життя.

Г. ЧЕРКАСОВ, 
заступник начальника 
штабу ДНД виробни
чого об’єднання по 
сівалках «Червова зір
ка».
м. Кіровоград.
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Є
На честь професій

ного свяіа — квіти 
кращим шахтарям 
шахти «Новомиргород- 
ська». День шахтаря 
вони зустрічають з ра- 
рісиим настроєм.

На знімку: гір
ничий майстер В. Приз, 
бригадир слюсарів за
бійного обладнання 
М. Панасенко, слюсар 
О. Фурашов, гірничник 
О. Горіцький, електро
слюсар В. Савчук.

Фото С. ФЕНЕНКА.
Новомиргородський 
район.

0

Роман ЛЮБАРСЬКИЙ-^

Присвячується 50-річчю стаханозсьного руху

* * *
Первомайск. Лисичанск, Кременное... — 
Терриконы встают до небес.
Труд шахтера — дело героя.
Знаю сам — не с чужих словес.
Уголек не с налету берется.
И не просто «вытянуть» план;
Крепь собьет иль скребок порвется.
И как призрак бродит метан.
Здесь першит подземную магию
Рук надежных «нечистая» сила.
Стены штрека от взрыва вздрагивают 
И вскрывается новая жила.
Здесь слова не манерны и топки.
Здесь язык деловит и прост.
Не горят уж во тьме коногопки 
Нервной дрожью подземных звезд.
Я не зря побывал в забое.
Видел сам (не с чужих словес):
Труд шахтера — дело героя.
...Первомайск, Лисичанск. Кременное — 
Терриконы встают до небес.

...Ех, от копи б Віктор 
був двієчннкомі Або хоч 
би дисципліну порушував. 
Ні, я нічого такого йому 
не бажаю, а просто хочу 
сказати, що тоді все так 
зручно було б розмістити 
«по поличках»: ось тут, 
мовляв, позитивний Гена. 
Дивіться, дітки, і беріть 
приклад. А це, бачте — 
Вітько, який нехороший.

А втім, де ви бачили, 
щоб у житті усе отак, по по
пичках...

... — Далеко молодьож 
зібралася?

— У кіно, Петрівно.
— Лишенько! А дитину 

КОМУ
БУТИ

ж куди діли? — сплеснула 
руками сусідка.

— Дома вона, де ж їй 
бути? З Геною,

А то якось у неділю ні 
світ ні зоря «молодьож» 
поспішала на електричку 
до обласного центру. Вдо
ма за господаря лишився 
знову ж таки Гена. Батьки 
оуЛи спокійні. До їхнього 
приїзду син і дров нару
бає, і грубку розпалить, і 
за десятимісячною сестрич
кою догляне.

— Золото, а не дитина, 
— скаже, було, одна сусід
ка.

— Ог уже радість мате
рі. І картоплі начистить, і 
посуд помиє, — додасть ін
ша.

— Не гз, що мій, — зіт
хне третя.

А хтось із читачів цих 
рядків обов'язково поду
має: «Які щасливі батьки. 
Ніякого тобі «перехідного.) 
вік/, ніяких проблем вихо
вання».

Так, зони справді були 
щасливі... два роки тому. 
Вдтоді дещо змінилося. 
Гені тепер 15 років, у НЬО
ГО з явилася ще одна сест
ричка. Сусіди, як і раніше, 
хвалять хлопця, та Ольга, 
маги його, потайки зітхає, 
слухаючи їх. Бо вже тепер 
і в їхній сім’ї, як то ка
жуть, діждалися проблем.

...У п ятий клас Гєна став 
ходити в іншу школу — 
міську восьмирічку. Та/л, 
де вчивсь раніше, учителі 
не могли ним нахвалитися: 
допитливий, розумний, на
читаний. Але для 12-річно- 
го хлопчика цього вже ма
ло: потрібне ще й визнан
ня однолітків. Боно ж, як 
це не диано, не завжди за
лежить від успіхів у нав
чанні. Своє утвердження в 
новому колективі Гена ви
рішив почати з уроків фіз
культури. Якщо ти, читачу, 
хлопець, і якщо тобі теж 
і2—15 років, ти зрозумієш 
Гену. І ти підтвердиш, що 
в цьому віці нерідко най
головніше — найдалі стри
бнути, бігати прудкіше від 
інших, влучно вдарити м’я
чем... Нозачок хоч і не по
бив світових рекордів, та 
все ж, як-то кажуть, клас 
показав. Його невдовзі 
обирают» фізоргом. До то

го ж хлопець вмів не тіль
ки бігати та стрибати, а й 

добре вчився, буз ерудова- 
ний, багато чигав і вмів за
хоплююче розповісти про 
прочитане. Охоче брався 
він і до громадських справ. 
Організація шкільних ве
чорів, підготовка до політ- 
інформацій, збирання мета
лобрухту, прибирання шкі
льного подвір’я — усе це 
Гена робив залюбки, та ще 
й інших умів захопити. Йо
го обирають ланковим, од
ним з перших у класі під
літок вступає до комсомо
лу. І ось він уже — ком
сорг класу.

ЛІДЕРОМ?
Йому не вистачало хіба 

що трохи більшої дисциплі
нованості: то коридором 
промчить з’ вистрибом, то з 
учителем у суперечку всту
пить. Але для однолітків 
Гена був авторитетом неза
перечним.

— Та чи ти один там у 
класі, що за всім бігаєш? — 
скаже, бувало, мати. — Он 
Віктор не пнеться в акти
вісти, а дбає про навчання.

Цього іноді було досить, 
щоб хлопець заводився: і 
що, мовляв, було б, коли б 
усі були такі, як той Вік
тор... Врешті решт, не йо
го ж обрали комсоргом, а 
мене...

А тим часом Віктор і Ге
на — друзі. Точка перети
ну їхніх інтересів була з 
книгах. Обоє мають гарні 
бібліотеки, багато читають.

У Віктора ж трудове ви
ховання в сім’ї зовсім ін
ше, ніж у Гени. Увесь дім 
тримається на бабусі, яка 
миє, варить, пере, дістає 
дефіцитні товари, будує 
СИНО9І дім, ремонтує дочці 
житло. Її дочка (Вікторова 
мати>‘ разом із своїм чо
ловіком не завдає собі 
клопоту як домашньою ро
ботою, так і вихованням 
єдиного сина. Хлопець удо
ма не береться й за холод
ну воду. Єдиний його обо
в’язок — навчання (за цим 
теж слідкує бабуся). А по
вчив уроки — займайся, 
чим хочеш. Ні, він нічого 
«такого» не робить. Він 
взагалі нічого не робить: 
не знає, що таке вимити 
після себе посуд, застели
ти ліжко, випрасувати брю
ки. Вітя може купатися на 
ставку або ганяти м’яча, 
коли бабуся сапає город 
або рубає дроза, може зу
стріти її, стомлену, нездо- 

воленим: «Що я одягну? 
Всі сорочки брудні».

І це теж, як не дивно, не 
служить приводом для зне
ваги серед товаришів. Бо і 
в педагогів, очевидно, ру
ки не доходять до таких 
тонкощів, як трудове вихо
вання в сім'ї. Вчиться доб
ре? Так що ж вам іще тре
ба? Ми хіба ж з такими ма
ємо клопіт, а допомагає 
син дома чи ні — це вже 
суто сімейна спраза. А тим 
часом не завадило б іноді 
поговорити й про те, які 
обов’язки має підліток вдо
ма, чи вміє він у свої 12— 
15 років обійтися без ня

ньки. Адже сьогоднішні 
хлопчики завтра стануть 
главами сімейств і роль 
няньки від малли чи бабусі 
буде перекладена на плечі 
юної дружини. Наслідки 
неважко уявити...

Все було б і надалі без 
видимих протиріч поки 7 «Б»> 
не захопився музикою. Ті
льки й розмов було, що 
про популярні ансамблі та 
про диски, та про «супер- 
зірки» естради... І якось 
так уже сталося, що разом 
із цим виник підвищений 
інтерес до одягу, зачісок. 
Саме тоді батьки помітили 
в Гені тривожні зміни. То 
роздратованість, то якась 
пригніченість. Одного ра
зу побачили, як він прикі- 
пів до приймача, коли пе
редавали якусь пісню. Не
образливо пожартували з 
цього приводу, а хлопця 
мов прорвало:

— У всіх магнітофони, а 
мені вже й приймач не 
можна послухати! — вигук
нув він крізь сльози.

— Але ж і в нас є маг
нітофон, — заперечила ма
ти.

— Оце магнітофон? — 
ткнув хлопець пальцем у 
бік старенького стаціонар
ного апарата, — що я з 
цим одоробалом на вули
цю, може вийду?

Іншого разу Гена відмо
вився піти на шкільний ве

чір («у всіх джинси та кро
совий, а я а чому піду?»)
«У всіх», думаю, сказано 

з перебільшенням, але що 
були вони у Віктора — це 
точно. І кросовки, і мопед, 
і джинси... Головне ж — 
магнітофон. Такий, знаєте, 
невеличкий, його можна 
покласти на парту і недба
ло натиснути на кнопку, і 
вже навколо тебе — гурт.

уже ти з центрі узаги... І 
не переб’єш те захоплен
ня розповіддю хоч і про 
найцікавішу книжку... Інший, 
може, і не став би в подіб
ній ситуації так боляче ре
агувати. Інший, але не Ге
на з його розвинутим чес
толюбством (уточнюю, здо
ровим честолюбством, яке 
змушувало хлопця у всьо
му бути попереду інших). 
Лідер повинен бути пер
шим. А який же ти «пер
ший», коли не можеш си
пати знічев'я назвами ан
самблів та іменами співа
ків. Коли на тобі і на уро-

ках, і на шкільному вечо
рі — одна й та сама шкіль
на форма. І не станеш же 
ти розповідати, що вчора 
ходиа у магазин, а тому не 
дивився по телевізору ви
ступ Андріано Челентано, а 
коли хлопці під твоїми вік
нами грали з футбол, ти 
чистив картоплю і мив під
логу...

Іноді мама, розуміючи 
пережизання сина, скаже:

— Гено, ти ж наш поміч
ник, без тебе нам не обій
тися. Скажи хлопцям, що в 
тебе багато домашніх обо
в'язків...

— Мамо, думаєш мене 
зрозуміють?

З якою гіркотою це бу
ло сказаної

І правда, хіба зрозумі
ють його ті, хто ні в чому 
не знає обмежень, ті, у ко
го є двожильні бабусі і не
має маленьких сестричок?

Але невже ж усі такі 
егоїсти, як Віктор? Звичай
но, ні. То як же вплинути 
на їхній вибір? Адже хлоп
ці не просто обирають лі
дером Гену чи Віктора — 
вони обирають собі спосіб 
життя...

•л.Часом хлопця огорта
ють сумніви. Невже треба 
неодмінно бути власником 
магнітофона чи фірмових 
кросозок, щоб на тебе ди
вилися з захопленням? І 
чи треба соромитися пер
ших трудових мозолів на 
долонях? І чи поступатися 
своїми бажаннями заради 
інших? Наприклад, заради 
стомленої мами... А може 
треба хоч сльозами, хоч 
криком, хоч погрозами, а 
таки добиватися свого?

Хто відповість на ці пи
тання неспокійної душі? 
Хто підкаже, поділиться 
власним досвідом? Може 
ти, читачу?

н. КОЛОСОК.
м. Знам'янка.

Революційна спрямова
ність творчості великого 
німецького композитора 
Людвіга ван Бетховена 
(1770—1827) неодноразово 
позитивно відзначалась 
класиками марксизму. В 
ній — одній з найвищих 
вершин світового музично
го мистецтва — відбулося 
глибоке злиття всього кра
щого, що дала передова 
громадська думка його ча
су і несла з собою націо
нальна культура в її найріз
номанітніших проявах.

Для Бетховена, блискучо
го піаніста - віртуоза, ім
провізатора, фортепіано 
було рідною стихією, де 
він почував себе вільним 
володарем. 32 сонати — це 
своєрідна енциклопедія 
піанізму, коло образів яких 
виключно широке — від 
глибокої лірики («Місячна 
соната») до філософських 
роздумів («Тридцять дру
га соната»); від револю
ційного пафосу («Патетична 
соната») до світлого опти
мізму («Аврора»)... Верши
ною його фортепіанної 
творчості є «Двадцять тре
тя соната» — славнозвісна 
«Апасіоната».

Слово «апасіоната» іта
лійського походження, що 
означає «глибоко», «при
страсно». В натхненній му
зиці Бетховена ця при
страсть напоєна героїкою 
боротьби, запалює на по- 
дзиг, на вічні й благородні 
діла. «Полум’яний потік в 
гранітному руслі», — так 
визначив «Апасіонату» — 

І одне з найвеличніших тво
рів світової музичної літе
ратури — Ромен Роллан.

18 жовтня 1920 року на 
кзартирі К. Пєшкової «Апа
сіонату» разом з М. Горь- 
ким слухав В. І. Ленін у 
виконанні відомого на гой 
час піаніста Ісая Добро- 
вейна. Ілліч сказав годі:

— Нічого не знаю кращо
го від «Апасіонати», ладен 
слухати її щодня. Гідна 
подиву музика. Я завжди з 
гордістю, можливо наїв
но, думаю: ось які чудеса 
можуть творити люди!

І дійсно, слухаючи «Апа
сіонату», опиняєшся в не
звичній стихії музики, вже 
перші такти урочисто й ве
лично, З піднесенням і на
тхненням яскраво малюють 
образ титана. Далі трем
тлива. . наспівана, з елемен
тами зажури мелодія скар
житься титанові на свою 
долю. Гема долі гостра й 
пульсуюча, виразна й чітка, 
легко сприймається і за
пам’ятовується.

Побічна партія героїчно
го плану, споанен» муж
ності й сили, широти й ба
дьорості, пройнята пафо- 
сом героїко - революційної 

боротьби. Вона закінчуєть- 
маршовою ходою, уособ
люючи в собі вселеремага- 
ючу силу, що здатна подо
лати всілякі перешкоди на 
своєму шляху.

Друга частина «Апасіо
нати» повільна, лірична, 
сповнена роздумів і мріїі. 
Третя частина, фінал, на^ 
дує розбурхану 
стихію. Слухач 
знайомі напружені 
Так, це титан 
та, вперто бореться з во

морсьт^І 
улозлюа 

звуки. 
розриває пу-^^

рожими силами, розчища
ючи шлях до перемоги. Ала 
якою не була б сильна лю
дина, вона не може звіль
нити себе, якщо діє сама, 
«Апасіоната» розкриває ве
лику людську драму, дов
гий і болісний шлях, споз- 
нений протиріч, безперерв
них шукань, трагізму. Гз 
все ж вихід накреслився — 
тільки в спільній боротьбі, 
тільки разом з іншими 
можна одержати жадану 
перемогу в боротьбі з тем
ними силами.

Геніальна музика велико
го Бетховена, як й інші ре
волюційні пісні, завжди бу
ли поруч з вождем світозо- 
го пролетаріату В. І. Лені
ним. А. В. Луначарський 
пригадував: «Мабуть, музи
ка Бетховена могла дати 
щось нове і важливе розу
му й серцю володимирл 
Ілліча».

Прекрасна картина на
родного художника СРСР 
М. Жукова «Апасіоната» 
дуже тонко передає душев
ний стан вождя, який, 
спершись на спинку крісла, 
зосереджено слухає чарів
ні звуки бетховенського 
шедевру. Він увесь поринув 
У мрії... Мелодія могутньої 
«Апасіонати» викликає в 
уяві Ілліча великі концертні 
зали, заповнені трудовим 
людом.

Це ж стверджує і в’єт
намський поет Те Хань У 
творі «Ленін і музика Бет
ховена»:

Ленін замріяно слухає. 
Лоб його, вигнутий куполом,
Лоиить величні акорди. 
Що б'ються і вгору летять. 
Очі блискучі Леніна
Линуть кудись за звуками- 
Що вони бачать?
Всесвіт? Чи наше 

майбутнє життя?-
Час, про який мріяв В. І- 

Ленін, настав з перемогою 
Великого Жовтня.

Музика Л. Бет
ховена — безсмертна. По
над 180 років лунають наД 
світом життєдайні звуки 
«Апасіонати», приносячи ве
лику естетичну насолод/ 
мільйонам слухачів.

Б. СЛЮСА5», 
музикознавець.

м. Сзітлозодськ,
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ЗАЛИШИТИ
ДОБРИЙ СЛІД

г .
• Цими днями у Ново- 

миргорді в музичній ві
тальні «Мій рідний край» 
відбувся вечір «Говорять 
ветерани вартії», на яко
му були присутні пред
ставники трудових колек
тивів міста. Відкриваючи 

“його, завідуючий відділом 
пропаганди і агітації рай
кому партії П. О. Грузда, 
зокрема сказав:

— Можна називати ба
гато пр.звищ наших слав
них сетеранів партії, які 
навіки пов’язали свою до
лю з долею нашого наро. 
них вступали до її лав у 
ду, нашої парти. Окремі з 
нелегких ЗО - х роках. Во
ни сьогодні поділяться 
своїми враженнями про 
пережито, У цьому залі 
також присутні і ті, хто 
вступив у партію у гріз
ному 1941 році...

Дозвольте від імені бю. 
ро райкому партії, райви
конкому, нашої молоді ви
словити слова вдячності 
старшому поколінню, яке 
було, є і буде для нас при
кладом сумлінного став, 
ле'ння до праці, прикла
дом скромності, громадсь
кої активності.

На славних ветеранів 
рівняється молода зміна. 
Кому у районі невідомі 
прізвища М. М. Процен- 
ка, С. Г. Гаїни, С. А. 
Свистуна, В. І. Дудкеви- 
ча, і. Д. Качана, 11. II. 
Бурка, М. О. Корсуисько- 
го, О. Г. Шмельова, 11. А. 
Кулешова, І. А. Урсатія 
та багатьох інших, що по
єднали своє життя з пар
тією у грізні роки Вели
кої Вітчизняної. Вони три
чі ветерани — партії, вій
ни і праці. Багато хто з 
них і сьогодні, як кажуть, 
в строю. Так, Самійло 
Гпаговіїч Гаїна —заступ
ник секретаря партійної 
організації райвузла зв’я
зку, голова районної ра
ди ветеранів війни, Василь 
Іванович Дудкевич про
довжує працювати водієм 
в автопідприємстві 10040. 
його водійськпй стаж — 
54 роки. А скільки у ньо
го послідовників, вихо
ванців!.. 1 коли на вечорі 
в чоловіка запитали, звід
ки бере наснагу в роботі, 
він відповів;

— Я колись читав у га
зеті: таке саме запитання

«V.

поставили одному пілото
ві. Він відловів тан: люб
лю свою роботу. От і я, 
товариші, люблю свою ро
боту. Можливо декому це 
здасться й дивним, — 
мовляв, сказано це для 
красного слівця, але я 
вас запевняю; якщо робо
ту любиш, вона здається 
легкою, завжди робиться 
добре і все виходить га
разд. Я бажаю молодим 
людям обрати тану профе
сію, яну можна полюбити. 
І полюбити на все життя.

Жити повнокровно, доб
росовісно викопувати всі 
доручення, постійно пам’я
таючи,- що ти комуніст, 
член Ленінської партії — 
ось ці думки неодноразо
во звучали у виступах 
Д. О. Ткаченка, С. Г. 
Гаїни.

Так голова районної ра
ди сетеранів війни С. Г. 
Гаїна на запитання: «Чим 
ви були багаті?» відповів: 
«Трудом. Кожний повинен 
прагнути прожити життя 
так, щоб залишити після 
себе слід, гідний для на
слідування».

Правильні слова. Саме 
вони стали життєвим кре- 
до для ножного ветерана 
партії, війни, праці.

11а вечорі також висту
пили: другий секретар 
райкому ЛКСМ України 
Віталій Давиденко, моло
да працівниця АТ11-1004(1 
Галина Симоненко, які за
певнили ветеранів, що 
справу їхнього життя 
є кому продовжити.

Комуністам 30-х — 40-х 
років піднесли квіти, для 
них Тетяна Сильченко, 
Любов Войтенко, Вален
тина і Михайло Варанов, 
ські, Людмила Кубай та 
Віталій Ьагмет співали 
гарних пісень.

Нечір засвідчив: така 
форма проведення зуст
річей циклу «Говорять 
ветерани партії», присвя
чених наступному XXVII 
з’їздові К.11РС, дуже вда
ла, заслуговує па увагу і 
поширення. У ці перед- 
з’їздівські дні звучить 
живе слово ветерапів- 
лартійців — тих, хто від
стояв мир у борні з фа
шизмом, хто відбудову
вав країну після розрухи 
й закладав основу сьо
годнішніх наших успіхів.

В. ПІСКОВИЙ.
м, Нозомиргород. ,

Слідопити — 
значить дослідники

Велику пошукову ро
боту проводить загін 
червоних слідопитів іме
ні Б. Білого, що діє при 
народному історнко- 
краєзнавчому музеї 
м. Олександрії.

Загін — переможець 
Всесоюзного конкурсу 
«Красная звезда», що 
був оголошений газе
тою «Пионерская прав
да», а його командир 
— учениця восьмого 
класу Олександрійської 
СШ № 1 Ліля Пашков»

ська була нагороджена 
путівкою у Всесоюзну 
піонерську здравницю 
«Артек».

Активну участь в по
шуковій діяльності за
гону бере ветеран Вели
кої Вітчизняної війни 
Раїса Іванівна Ткачен- 
ко. Дивізія, в якій жін
ка захищала рідну Ба
тьківщину — пройшла з 
боями 2000 кілометрів 
по території нашої кра
їни, а ще по Румунії, 
Угорщині, Австрії.

«Молодий комунар»

АКТУАЛЬНА АНКЕТА «МК»
Дорогий читачу!
Ось і прийшов час, коли ти повинен вирішити: 

який журнал, яку газету ти передплатиш на наступ
ний, 1986 рік. І рішення твоє залежатиме від того, 
яке періодичне видання ти брав до рук найчастіше 
останнім часом. Ми сподіваємось, що серед інших 
буде й обласна комсомольська газета «Молодий ко
мунар». Що, як і досі вона буде твоїм порадником 
і наставником, твоїм постійним співбесідником. Че
рез газету ти зможеш знайомитись зі своїми ровес
никами на Кіровоградщині, за межами області й 
республіки. Газета розповідатиме про їхні будні і 
свята, творчу працю й цікаві захоплення. Ти й сам 
зможеш взяти участь у цій розмові, стати активним 
автором молодіжки.

Сьогодні, коли в країні вже три тижні триває пе
редплата на газети й журнали, нам хочеться знати: 
якою ти хотів би бачити свою обласну молодіжну в 
наступному році? Твої пропозиції ми врахуємо при 
складанні перспективних планів «МК»-86.

Отже, просимо відповісти на запитання.
1. Який рік ти передплачуєш «Молодий комунар»? 

Чи відповідає газета твоїм вимогам? Чому?________

2. З якої сторінки починаєш читати газету? Що те
бе цікавить найбільше? Які публікації нинішнього, 
1985 року запам’яталися тобі?___________________

3. Які матеріали тобі не сподобались? Чому?_____

4. Можливо газета не торкалась якихось важли
вих молодіжних тем? Назви нам їх!_____________ ,

5. Які проблеми тебе хвилюють найбільше? Поді
лись ними з газетою!___________________________

6. На кого із своїх друзів, людей старшого поко
ління хотів би бути схожим? Назви нам їхні адреси.

7. За п'ятибальною системою оціни суботній но
мер «Молодого комунара». Чого в них, суботніх но
мерах, на твою думку, не вистачає?_____________

8. Яку нову рубрику ти запропонував би газеті?

9. Про що б ти хотів прочитати в «Клубі молодої 
сім і» ?__________________________________________ _

При бажанні можеш вказати свої:
прізвище, ім'я і по батькові ___________________
в і к ________ п р о ф е с і я_________________________
місце проживання______________________________

Познайом з «Актуальною анкетою» своїх друзів.
Будемо раді коли и вони відгукнуться на наші запи- І 
тання.

Заповнену анкету виріж і відішли за адресою:
316050, МСі І, м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36, В 
«Молодий комунар».

Якщо з тебе не вистачить місця на лінійках для 
відповідей — пиши нам на окремому аркуші папе- 
РУ-

Може в іебе самого виникнуть запитання до га
зети, будь ласка. Ми охоче відповімо на них.

Шановний читачу! «Молодий комунар» чекає твоїх 
оцінок, зауважень, порад. Наперед дякуємо тобі за 
участь в анкетуванні.

Нещодавно загін чер
воних слідопитів «По
шук» гостював в учнів 
Новгородківського СПГУ 
№ 36. Слідопити ціка
во розповіли про слав
ний шлях 36-ї стрілець
кої дивізії і обмінялися 
пам'ятними сувенірами.

На знімка х: Р. 1. 
ТКАЧЕНКО у колі слі
допитів і виховаїщів 
профтехучилища. Ось 
такі вони — ношу чи в ці, 
друзі Віталій ПАШЇРА- 
ТЬЄВ та Дмитро ОР 
ЛОВ.

Фото С. ФЕНЕНКА»

З стор-
В. КАНКАН.

У Ценному:
ПРИ гбіічлеиім.

Документальне есе
(Продовження. Поч. у «МК» № 101).

Цвітне, що с Олександрівсьному районі — село, у 
якому, на диьо, зиереглиєя ознаки тихого, спокійно
го Життя, НіОН віддаленого и прихованого кимось од 
невгамовно. О єн .еерівського поспіху, іут кожен 
житель дооре знає історію краю (а за часів царю
вання Наїерини її Цвітне оули своєрідним кордоном 
Між землями г-осн, ПОЛЬЩІ И ІУ реччнии); ПОааЖНі у 
шці люди, жартуючи, скажуїь, що селян із сусід
нього прасносілля і сьогодні у сварці чи суперечці 
дражнять «ляхами» і «невільними». По сусідству
— населені пункти, що зоерегли давні, красиш то
понімічні навий; Китаигород, івангород, Омельго- 
род, оуигур... (правда, комусь заманулось Цвітну 
нереіНаншпги на Цепне/. пОли спрооуаали перейти 
цвітне вздовж - впоперек, це Оуло нелегко, Оо в 
цьому селі, як і колись, скажімо, в XVI столітті, мо
ли гончарство наоуло неабиякого розвитку и роз
голосу, не надкизьмо назв горішньої о чи долішньо
го кінця, присілків аоо хуторів, довкіл села — ліс, 
а селом, нюи зчитані з історичних дум та пісень, — 
оални та байраки Цлальшансьна, ьоииївськии, п/рків- 
ськии). дороіи, виїжджені часом історії, глиоокі, ву- 
зеньки. іунСцями, і не видно чоловіка на возі, ноли 
дивитись просто з вікна хати. А будиночки — мов 
гуси, при дорозі.Чепурні, на Орамсх нерідно нама
льована пітна яблуні, нетяги калини. Від дороги й 
при сході до чудинку стіни побілені, л інших сторін
— жовті аоо коричневі, і не тому, що шкода вапна, 
уже іана традиція; з «людної» сторони — біло, а 
там, де скапу«., з покрівлі, то, аби не виглядало 
орудки, капорио, — на темніше фарбують,
/ селі — колгосп імені Ф. ь. дзержинського, гос

подарство непогане, з індустрією, механізацією. а 
ось цл зовнішня патріархальність як напоказ.
Щл- з мори , що и.длиднть від центру села (не

щодавно проведена, ооіншлася кіровоградському об
ласному управлінню місцевої промисловості а 2э ти
сяч кароовинців), прямує до керамічного цеху, де 
ось уже ои.ьше п’яти років старшим майстром іаа- 
лентин Семенович, ьироул, чоловік тямущий, як то 
нижуть, у гончарнім ділі, немало доклав зусиль, аби 
забезпечити по.реои замовників господарським по
судом.

міак стоїмо з ним посеред просторого, добре ос
вітленого цеху, який уже 10 років поповнюється по
ступово несолідною механізацією (є кульовий млин, 
спеціальна пропелерна м.шална, ерщьтр - прес і 
всяке <нше ошщднання, від якого залежить, яка гли
на над.йде у формувальне- відділення), міркуємо над 
проилствиїи. їх неи.ало. идні, скажімо, чисто вироб
ничого порядку (виготовити в рік продукції на зьО 
іИсяч карооьапців; встановити конвеиєрну сушил
ку. вібраційне сито та ін.), вирішуються поступово 

розв'язую іься самостійно, з допомогою оолмісцевпрому, 
<а с, на першим погляд, приховані, невидимі нюан
си, ямі так чи інакше шдіо ються і на економічних 
гранях, ись працює зч чоловіки, з них — всього 
три існчарі можуть формувати вручну; Дмитро Пет
рович Сір .енно, іьан і риі орович суржею, оаемль 
бЬ.ексіиооИч іюномаренко.

Сидить Сірченко, як і прадіди, у фартуху, на
кидає шмат сірої глиняної маси на нруг. оохоплює 
ту німу глину своїми долонями, через якусь мить 
змочує пальці и знову приторкається уже не до гли
ни, а до маиоутньої г.ссудини — глека. Крутиться 
(колись ногами обертали спідияк, на якому і вста
новлено круг, а тепер підведено електропривод) гли
на, видовжується, появляються понаті стінки, шин
на; відтак зупиняється круг, гончар видовжить гли
няним палець — і є вушно. Потім гоненьною дроти- 
ною-струною відріже глечик від основи, забере його 
долонями на стіл, і знову кине на нруг шматок гли
ни. і за рооочу зміну покладе вік поруч себе 100_

110 глечиків. Отака, день при дні, проста на погляд 
збоку робота роками, десятиліттями, насправді ж 
(через ножних три хвилинки) — спроба вдихнути у 
глиняну масу життя, віддати їй свого тепла. Дмитро 
Петрович уперше приторкнувся до глини на гончар
нім нрузі тоді, коли старий майстер Федір Ониніио- 
аич Цима пооачив, як учень кидає глину на круг, 
сказавши поглядом: «Крути!»

До цієї бесіди, що відбулась, Василь Олексійович 
Пономаренно вставив своє коротне: «Я за кругом з 
1946 року, хіба що змінусувати 4 рони, які прослу
жив у армії... А робота наша така: що вмієш, те й 
зробиш».

Перехопив, розчервонілии од тепла цеху, Валентин 
Семенович мій погляд, прочитав запитливе: «А що 
далі, як ці відпрацюють своє і підуть, хго стане на їх 
місце. Є такі.'..».

— Якби нам 7 — 8 гончарів ручної формовки — пи
тань би й не було, — не те ствердив, не те. що запи
тав майстер і замовк...

А в цеху, там. де гори сирого посуду, сиділи на
хильцем жінки, яких тут називають обрисовщицями 
(їх всього шестеро). Неговіркі, різного віку, кожна з 
них брала то підвазонник, то мисну, знімала обточку 
і починала обрисовку, цебто, наносила на стінки ві
зерунок, що у більшості виглядав простенько: два 
синюватих пасочки, а між ними, ніби нвітка з трьох 
цяток, листочок. Перше, на що звертали в розмові, — 
на план (за зміну треба розписати мисок 132, підва- 
зоннинів — 172), а згодом говорили про своїх учите
лів.

Олександра Мусіївна Комар розмальовує посуд без
перервно більше сорона років; вчилася технології 
розпису в Маркіяна Кабака. Онсани Суржно. Ольги 
Король. На здивування, чи не приїдається своєю од
номанітністю робота, майстриня підняла голову, одір
вавшись од розпису, й усміхнулась: «Часом хочеть
ся щось видумати своє, але то треба щоб було біль
шенько...» А її подруга, що уже оформилась на пен
сію, Ніна Никифорівна Малина, додала: «Ось по вій
ні ми і вручну сніг відкидали, і з дровами було важ
но, і все робили вручну, а любили люди гончарство. 
Бувало, скажуть, що вночі прийшла машина, треба 
йти вантажити посуд. То треба... А глину як добува
ли глибоно...».

Прийшло у цех нільна молодих. Віра Кабак була 
листоношею, покинула те й прийшла сюди. Надія Ба
бич теж всього другий рік, як стала обрисовщицею. 
Каже: «Робиш, робиш, а в обід аж кортить щось зро
бити своє, інакше...» Взяла підвазоннин і тут же «по

садила » білу ромашку, а до неї привила гілку яли
ни. І уявила Надія що під поливою в печі вогонь ще 
більше вибілить її квіточку, ще більше наллє зеленя- 
ви у ялинкові гільця — і її витвір заграв веселкою. 
Але у хвилі Надія відклала вбік майбутній 

горщичок немов згадала про серійність посуду про 
потік і... норму...

Старший майстер розповідав про новації у цеху 
переробки глини, показував чотири горна, добре сло
во мовив про висококласного спеціаліста Анатолія 
Семеновича Левнцького, що уже більше 40 років при 
горнах.

(Далі буде).



4 стор.

к УЗЬМА Повелько народився в селі Іванівні Олександрівською району.

Після восьмирічки працював причіплювачем у рідному колгоспі, здобув 

професію тракториста-машиніста широкого профілю в Бобринсцькому СИТУ 

№ 32. Після служби в Радянській Армії закінчив 2-й Харківський індустріально- 

педагогічний технікум. Завідував ремонтною майстернею, працював інженером* 

діагностом в райсільгосптехніці, майстром виробничого навчання в професійно- 

технічному училищі. Закінчив Кірової радськнн інститут сільськогосподарського 

машинобудування. Нині працює кореспондентом олександрійської міськрайонної 

газети «Ленінський прапор».
Член КП РС. ~'

Публікувався в районній та обласній періодиці, його твори звучали по рес

публіканському радіо.

?’ І.
□і АПІЗНІЛА Еесна тор- 

жествувала над підко
реною зимою. У незглибній 
йисі розкинула на всю без
межну шир своє ніжно-бла
китне знамено, вмила зас
лане сонце і воно так гаря
че усміхнулося, що все дов- 
нола ожило: весело жебоні
ли струмки талих вод, навпе
ребій цвірінькали горобці, 
затято свистіли шпаки — 
вже не доведеться їм втіка
ти од колючих морозів.

Віктор лежав, зіпершись 
на лікоть, на кузові попут
ного грузовика, на старень
кій брезентині, дивився в 
чисте небо. Прозора бла
кить вабила погляд, ніби очі 
Іринки, голубі, бездонні й 
глибокі. По кузові гуляв зу
стрічний вітерець, підіймаю
чи куряву, але Віктор нічо
го не помічав, лише дужче 
мружив усміхнені очі.

Сьогодні вони з Іринкою 
з'їжджаються додому. Два 
місяці минуло від їхнього 
весілля, попереду ще — три 
місяці розлуки, і лише тоді 
еони повернуться в рідне 
село дипломованими спе
ціалістами: він — агроно
мом, вона — вчителькою 
початкових класів.

— Приїхали! — пробасив 
з кабіни водій. — Далі конт
рольний пункт автоінспек
ції, можемо влипнути в іс
терію.

Віктор швидко звівся на 
ноги, озирнувся.

— Та тут уже рукою по
дати до автовокзалу. Велике 
вам спасибі! — й зістриб
нув на дорогу.

Він швидко вийняв з наг
рудної кишені три карбо
ванці і простягнув водієві.

— А оце вже зайве, — 
промовив водій і відвів Вік- 
торову руку, — Сам колись 
був петеушником і не раз 
добирався додому на пере
кладних.

— Спасибі вам... — зніяко
віло промовив хлопець.

— Бувай здоровий! — ки
нув водій і ЗІЛ рушив...

Рейсовий автобус довіз 
Віктора в сусіднє село, до 
краю шосейки. Далі — роз
бита з осені грунтовка, баг
нюка пб коліна. Ішов попід 
•тинами, де земля трохи під
тряхла.

— Здрастуйте! — приві
тався до баби Домахи, яка, 
схилившись на ворота, гуля
ла старечим поглядом по 
Залитій сонцем вулиці.

— Доброго здоров’я!
Старенька впізнала його.

Як -не-як весь вік проробила 
в школі прибиральницею, 
тс навоювалася з ними, ши
бениками, але зла ні на ко
го не тримала.

— Ти б, сину, не ходив за
раз через берег... Вода ве
лика...

Лише тепер Віктор відчув 
знайомий шум повені.

— Може перечекаєш у 
мене? — пожвавішала ста
ренька, надіючись, що буде 
з ким погомоніти.

— Та ні!.. Спасибі!.. — від
повів Віктор. — Якось пере
бреду.

Талі води затопили широ
ке залужжя. Дерев’яний міс
точок через пересихаючу 
влітку річечку, дорога на 
невисокому насипі до Трьох 
Млинків — все було під во
дою. Самі верби височіли 
над повінню.

«Багато снігу було в лі
сі, — подумав Віктор. Для 

годиться засукав штани ви
ще колін і рушив у буро- 
свинцеву воду. — Лише б 
не піти мимо мосту».

Крижана вода кольнула в 
литки, набралась у череви
ки. Ступав обережно, від

чуваючи пругку хвилю по
вені, що вже сягала колін.

Край кутка, біля Пилипо- 
вої хати стояли люди й ма
хали руками. «Дають знати, 
щоб вертався назад, — вга
дав. Віктор. — Але куди вер
тати, коли майже половину 
перебрів!»

Під ногами відчув поко
роблені дошки. На мосту рі
вень води був менший. 
«Нарешті...» — з полегкістю 
набрав повні груди повітря. 
Але за мостом нога пішла 
кудись у прірву, І Віктор, 
щоб не впасти, весь подав
ся назад. Поза спиною 
пройшов морозець. «Вихо
дить — рано зрадів». Тепер 
пожалкував, що не подумав 
про палицю. «Як визначити, 
чи широко вода розмила 
насип? — міркував Віктор. 
Прикинув відстань: — Ех, 
було не було!»

Перестрибнувши, пішов 
швидше.

II.

_ СТ КИЙСЬ відчаюга! — 
промовив до гурту 

Юхим, поправляючи на плечі 
поштарську сумку.

— Да-а! — з притиском 
піддакнув Пилип. — Це аби 
той. хто придумав цю чор-

«Мелодий комунар»

товщину про перспектив
ні села...

— Неперспективні, — по
правив Юхим.

— Ага! Побрьохав би ота- 
ко в крижаній воді, то швид
ко зробили б путній насип, 
і міст людський, і дорогу 
камінну в село.

— Багато хочеш, — зас
міявся Юхим.

— Небагато, коли головою 
думати...

— Ну да! Хоч би так, як 
ти, — втрутився в розмову 
Прокіп і хихикнув. — Ко
пички сіна поклав під самою 
річкою, а вони й серед літа 
попливли за водою.

— Ти не можеш без сво
їх підковик?! — завівся Пи-

ПРОБА ПЕРА

лип. — Не в одного мене 
попливли... А обше, коли б 
менше водилося таких ро
зумак, як ти, — толку біль
ше було б.

— Не заводьтеся, — при
мирливо сказав Юхим і 
звернувся до Катерини, яка 
не спускала очей з хлопця, 
що вже перебрів повінь. — 
А ти знаєш, Катерино, наче 
твій Віктор.

— Оце Ж Я Й ДИБЛЮСЯ, 
ніби він, — і заспішила си
нові назустріч.

Ще звіддалік стала доко
ряти:

— Чи ти ж, Вітю, малень
кий, що поліз у таку воду?! 
Чи забув, як Дениса поло- 
воддя понесло разом з 
кіньми?

— Нічого, — заспокою
вав матір син. — Не сидіти 
ж мені на тій стороні і че
кати коли вода зійде. Іри
на вже вдома?

— Я думала, що би разом 
приїдете, тому й не впізна
ла тебе зразу.

Веселі вогники Б його 
очах погасли.

— Та ні. Автобус приїхав, 
а її не було. Подумав: уже 
вдома. Ну нічого, мабуть, 
останнім рейсом. Ввечері пі
ду зустріну.

В хаті мати дістала трон
ний одеколон:

— Так і застудитися не 
довго, — бідкалася мати. — 
Одінь своє галіфе, в ньому 
буде тепліше.

В:н одів солдатське галі
фе, в якому п'ять років то
му вернувся з армії. Сів на 
лежанку. Мати заходилася 
розтирати йому ноги. Від 
одеколону, шорстких до 
лонь Віктор відчув, як но
гам стало гаряче...

Під вечір Віктор взув гу
мові чоботи, прихопив чер
воні резовички Іринці (при

віз їй в подарунок, в мате
рі — кімнатні твпці), взяв 
жердину і вирушив з двору.

— Та не ходи дорогою, а 
городом, — порадила нав
здогін мати. — Вода там 
розлилася ширше, не так ва
лить з ніг.

Він перейшов повінь і на
віть не набрав у чоботи.

Прийшов останній авто
бус. Іринки в ньому не бу
ло. Віктор зайшов у освіт
лений салон, запитав у во
дія чи не обганяв дорогою 
дівчину.

— Аби йшла — підвіз 
би, — буркнув заклопота
ний водій, підраховуючи ви
ручку.

Автобус поїхав, а Віктор 
дивиеся йому вслід і не знав 
як бути. «Дивно! — билася 
думка. — В листах домови
лися на цю суботу і неділю 
приїхати додому (він з од
ного обласного центру, вона 
з другого), а тепер її чо
мусь нема».

Додому повернувся при
гніченим. Мати нічо
го не розпитувала, 
все зрозуміла.

— Я розтопила в 
плиті у великій кім
наті, то ти там сам 
підсипай вугілля. Та 
недовго, сину, читай. 
Нехай голова хоч 
вдома відпочиває 
від науки.

Віктор зразу підси
пав вугілля і з кни
гою ліг у ліжко. Не 
читалось. Відклав 
книгу, прислухався 
до шуму повені і ду
мав: «Чого вона не 
приїхала? Що трапи
лось?..»

II!.

Т РИНА не встигла на ос-
* танній рейс автобуса в 

сусіднє село. Прикинувши, 
що десь через дві-три го
дини буде вдома, вона ви
рушила пішки. В душі тро
хи й жалкувала, що так вий
шло. Однак інакше вчини
ти не могла. Почула, як 
старенька слізно вимолю
вала в касі квиток на авто
бус, яким мала їхати й Іри
на. Жінка за віконечком 
лише розводила руками. 
Старенька пояснювала, що 
їде від сина з обласної лі
карні, де йому зробили 
операцію,' і що він лежить 
ненадійний. Вона ж прові
дала, можливо й останній 
раз, та наплакалась... А 
вдома коза, порося, кури 
— хто їх нагодує? Ірині 
жаль стало баби і вона, не 
думаючи, протягнула їй 
квиток, куплений заздале
гідь. Йшла серед ночі са
ма. Сміливості додавала 
думка: скоро вона зустрі
неться з милим.

Ще звіддалік побачила 
світло у вікнах свекруши
ної хати. Усміхнулася: «Не 
спить... Чекає». Серце за
билося частіше, і ноги по
бігли швидше, ніби й не 
було позаду довгої дороги 
в чобітках на високому каб
луку.

Вода в лузі трохи спала,
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але на середині крижана 
купіль досягала колін. На j 
містку зупинилась: перед 
нею грізно вирувала по 
еінь. «А що ж тепер роби
ти? — зі страхом подума
ла. — Коли б можна було 
якось дати знати Віті. Але 
як?..» Єдине, що гріло ду
шу й вабило, — світло в 
трьох вікнах. Переборю
ючи страх, вона обережно 
підійшла на край мосту, 
зібралась і стрибнула. Но
га попала на виступ розми
того насипу. Ірина відчула, 
що втрачає рівновагу і 
щось тягне її назад. Ще 
якусь мить дивилася бла
гально на завітні три вог
ники, чекаючи від них до
помоги. Випустивши з рук 
сумку з покупками, Ірина 
зойкнула і впала навзнак. 
Вже у воді вдарилася го
ловою об якусь деревину. 
Три вогники в очах замиго
тіли, закружляли в шале
ному вихрі.

Знайшли її на другий 
день, коли скінчилась по
вінь.

IV

ЩЕ ОДНА весна прошумі
ла над розлогим лугом 

та й спливла за водами ву
зенької річечки, що біжить, І 
петляє поміж старими дуп
листими і молодими гінки
ми вербами.

Віктор повертався на 
своєму «Уралі» з централь
ної садиби колгоспу. їхав 
шосейною дорогою, що 
вела високим насипом 
через бетонний міст до 
рідних Трьох Млинків. За 
мостом заглушив двигун, 
поволі встав з мотоцикла і, 
твердо ступаючи в запиле
них кирзових чоботях, по
вернувся на міст. Важко 
поклав руки на перила і 
задивився на чисту воду, 
яка забрала його кохану...

— Мамо, я їсти не буду, 
— попередив Віктор ще з 
порогу. — Вже пообідав на 
тракторному стані.

— Бічно тобі немає коли 
по-людські й поїсти. ААоже, 
хоч молока поп’єш?

— Нема коли розсиджу
ватись: треба он і за Лісок 
поїхати, І за Козацький яр 
навідатись, — пояснив. По
тім стиха запитав. — Ма, 
можна я викопаю кущ пів
ників. з тих що перед вік
нами?..

— А чого ж не можна, 
— помовчавши, сказала ма
ти. — Викопай. Та тільки з 
того світу, сину, її вже не 
вернеш. Пожалів би себе, 
які гарні дівчата на тебе 
задивляються, жити ж тобі 
треба...

— Мамо, хіба я винний, 
що не можу її забути...

Вийшов квапливо з хати, 
взяв лопату в повітці й 
обережно викопав найбіль
ший кущ півників, де вже 
виткнулися з землі зелені 
язички. Поклав кущ на міш
ковину і відніс у коляску 
мотоцикла. Вернувся за ло
патою.

Катерина стежила з по
рога за сином.

Вона дуже любила 
півники, — ніби виправдо
вуючись, сказав Віктор ма
тері. Посаджу їй серед 
барвінку.

Син поїхав на кладовище, 
а мати журливо дивилася 
йому вслід.

м. Олександрія.

1985 року----- —~

ПІСЕННИЙ
УЖИНОКу приміщенні обласної бібліотеки для юнацтва імені 0. Бойченка відбуї лося чергове заняття міської молодіжної Літстудії <сівач». Цього разу авй тупав своїм творчим дОг робком молодий робітник Валерій Сидні». Вірщі; присвячені людині прщ ці і рідній природі, лайма» ють чільне місце у ЙОГЙ творчості.Поезії Сндніпа нроана- чізувала ' юний опонеиі Оксана Сашкара. В обі-о- ворекиі взяли участь Анатолій Кургапський і Марія Білоненко. Підсумкове слово сказав керівник літстудії Валерій Гончарен» ко.Цього разу заняття вача» завершилося деіцф незвично. У затишному музичному салові біблій, теки перед студійцями ВИСТУПИВ самодіяльний композитор, учень будівель* . ного технікуму Андрій Фоменко. Він проспівай кілька власних піеенЙ па тексти кіровоградських поетів. 1Але найбільшим усіЦ-: хом у <■ сівачів» користувалися твори А. Фомеикб1, які він створив, уже відвідуючи літературну ету, дію. За цей час Андрій щь писав 12 пісень на вірші членів літстудії «Сівачі

В. ВАСИЛЕНКО.

Обком ЛКСМУ віта»: у одруженням завідуючу сектором обліку членів ВЛКСМ і фінансів Ульяновського райкому комсомолу Людмилу Кулик та студента Київського автодорожного інституту Володимира Стаха.
- '.‘-.J - 33

В. о. редактора
В. АФАНАСІЄНКО«

У парку культури 
і відпочинку ім. В. Е. 
Леніна міста Кіровб* 
града і

24 — 25 серпня 
проводитиметься 

традиційна виставка 
квітів.

У програмі свята: 
24.08 — масове те

атралізоване відкрит
тя виставки, початок 
— о 16-й год.;

концерти колекти
вів художньої само
діяльності міста;

масові ігри, спор
тивні змагання.

25.08 — підбиття 
підсумків і нагород
ження переможців 
та учасників вистав,- 
кн, початок — о 13-й 
год.;

виступ колективів 
художньої самодія
льності ДИТЯЧИХ ДОШКІЛЬНИХ закладів 
міста.

Під час проведен
ня виставки у парку, 
працюватимуть атрак
ціони та ігрові авто
мати, гратимуть ду
хові оркестри.

Шановні жителі та 
гості Кіровограда» 
запрошуємо вас ля 
свято!

Оргкомітет виставки.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.
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