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шщтМ А X _^а? аи лиісжиг,

СЬКОГО ОБКОМУ АКСМУ

№ та !Н ЛЕЖИТЬ горілиць, та йому 
4 вже не видно ні синього неба, 

ні ясного сонця. Останню гранату 
вів кинув за чотири метри від себе.

Ціною життя боєць здобув пе
ремогу вад ворогом. Хто ж пере
міг? Людина, що добре знала 
зброю, уміла володіти нею, безпо
милково ставила потрібний при
ціл? Чи, можливо, хтось інший?

І'І

ЗВІДКИ
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Можливо, перемір хлопчина, який 
на все життя вазвав у своїй душі 
Павла Корчагіиа своїм рідний 
братом, не терпів насилля, любив 
весняні гаї. Можливо, той, хто 
твердо знав, розумів, що земля, 
яку він захищає, — його земля. 
Найкраща у світі. Що йому на вій 
сіяти пшениці, і на вій чекати си
на. Той, хто був твердо перекова
ний, що фашист не тільки зелені 
ниви топче кованим чоботом, З 
топче свободу, сонце. Мабуть, пе
реміг оцей хлопчина. Перемогла
людина, що мала священну нена-
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ввсгь до окупантів і безмежну лю
бов до рідної землі, знаючи вели
кий обов’язок захищати грудьми 
у важку годину свою Вітчизну,

Проблеми військово-патріотич
ного виховання підростаючого по
коління не зможе розв’язати ор
ганізація епізодичних походів по 
місцях революційної та бойової 
слави, окремих зустрічей з героя
ми минулої війни, героями праці, 
так само, як і вивчення у різних 
гуртках бойової зброї, стрибки з 
парашутом і т. д. Патріотичні по
чуття, — мабуть, це не буде пере
більшенням, — починають вихову
ватися з дошкільного віку. Але чи 
рідкі випадки трапляються, коли 
навіть п’ятикласник не знає, на
приклад, чим нагороджені, де бу
ли поранені члени його сім’ї, шо 
брали участь у минулій війні, хто 
визволяв ного рідне село, місто,

В області немало шкіл, педаго
гічні колективи яких вишукують 
найрізноманітніші форми духовно
го впливу на своїх вихованців, 
дбають про те, щоб кожний захід 
залишив слід у серці дитини, під
літка. Комсомольські організації 
Богданівської СШ Знам’янського 
району, Гайворонської СШ № 5, 
Куцеволівської. Оиуфрі ївського 
району, Маловисківської СШ № З 
та інших в ювілейний рік набули 
багатий досвід виховання школя
рів на прикладах трудових і бойо
вих подвигів. Протягом вересня — 
жовтня на класних, шкільних ком
сомольських зборах, міських, ра
йонних зльотах підведено підсум
ки республіканського змагання на 

кращу шкільну комсомольську ор
ганізацію «Шляхами героїв, шля
хами батьків ми в комунізм іде
мо!» Кращих з кращих ЦКЛКСМ 
України нагородив Почесною гра
мотою. Досвід цих організацій, 
безперечно, повинен стати надбан
ням всієї» численної ШКІЛЬНОЇ КОМ
СОМОЛІ! Кіровоградщнни.

А ЯК ЖЕ з нашими невдачами?
Як поставитись до випадку, 

ноли на зустрічі з Героєм Радян
ського Союзу школярі позіхають, 
коли клас «збирає» імена героїв- 
земляків, прізвища яких починаю
ться на букви від «А» до «Г»? 
Треба рішуче засуджувати фор
малізм, компанійщину, поспіш
ність у важливій роботі по патріо
тичному вихованню нашої молоді. 
Нині відбувається багато зустрі
чей з відомими людьми. Потрібно, 
щоб усюди була урочистість, по
трібно зробити так, щоб усе це 
мало сильний емоційний вплив, 
бачене, почуте на все життя вріза
лось в нам'ять юнака чи дівчини.

Краще — менше зустрічей, по
шуків. походів, воєнізованих ігор, 
але таких, щоб кожен захід був 
визначною подією у жиггі підліт
ка чи дитини.

Пам’ятаймо, що силу, яку має 
боєць на оборонному рубежі, на
роджує і пшеничний колос, і бать
кові ордени, і розповідь старого 
більшовика, розповідь про юного 
Леніна і могила Невідомого сол
дата. І настільки вона буде 
незламною, наскільки глибоко все 
це лежатиме в серці вихрастого 
юнака, сіроокої юнки.

Станіслав ЧЕЧІТКО пра
цює в складальному цеху 
Олександрійського електро
механічного заводу. Комсо
молець монтує блоки станцій 
управління. Змінні завдання 
він завжди виконує на 120— 
130 процентів.

На знімку: електромон
тажник С. ЧЕЧІТКО.

♦ото В. КОВПАКА.

Від Центрального Комітету КПРС,
Президії Верховної Ради СРСР
і Ради Міністрів СРСР

Центральний Комітет КПРС; Президія Верховної Ради СРСР і Рада Міністрів 
СРСР з глибоким сумом сповіщають, що 11 грудня 1967 року після тяжкої і три
валої хвороби вмер депутат Верховної Ради СРСР, двічі Герой Радянського Сою
зу Сидір Артемович Ковпак.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРЕЗИДІЯ РАДА
КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ МІНІСТРІВ

КПРС 4 СРСР СРСР

Від Центрального Комітету КП України,
Президії Верховної Ради Української РСР
і Ради Міністрів Української РСР
Центральний Комітет Комуністичної партії України, Президія Верховної Ради 

Української РСР і Рада Міністрів Української РСР з глибоким сумом сповіщають, 
що 11 грудня 1967 року після тяжкої тривалої хвороби помер вірний син Кому
ністичної партії, член Центрального Комітету Комуністичної партії України, де
путат Верховної Ради СРСР, депутат Верховної Ради Української РСР, член 
Президії Верховної Ради УРСР, двічі Герой Радянського Союзу Сидір Артемович 
Ковпак.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРЕЗИДІЯ РАДА
КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ МІНІСТРІВ

КП УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР УКРАЇНСЬКОЇ РСР

РАДІОСИГНАЛИ 
ЛИНУТЬ ОД МІСЯЦЯ
В одному із живописних місць Криму, на 
ого південному березі, в районі курорту 
І.меіз, споруджений найновіший радіотелс- 
іоп Кримської астрофізичної обсерваторії 
кадемії наук СРСР.
Головне «дзеркало» телескопа — його най- 
ртлнвіша параболічна антена має Діаметр 
і метри. Ловлячи радіосигнали, що йдуть 
д Місяця, Сонця, зірок, туманностей і да- 
гких, нерозпізнаних оптичними телсскопа- 
н джерел випромінювань, антена направляє 
[ в приймальне обладнання. Звідси радіо-

хонлі передаються до спеціальних апаратів, 
які посилюють послаблені величезними ВІД- 
станнямн «голоси» далеких галактик 1 запи
сують їх «відображення».

Щоб обслідувати радіовипромінювання кос
мічного джерела, необхідне надзвичайно 
точне наведення на нього антени радіоте
лескопа. Цю точність у нового астрономічно
го інструмента забезпечує унікальна систе
ма управління, яка працює в комплексі а 
електронною машиною. Остання, за задани
ми координатами, примушує величезну чашу 
параболічної антені* зайняти необхідне по
ложення.

11а знімку: найновіший радіотелескоп 
Кримської астрофізичної обсерваторії.

Фото Ю. АБРАМОЧКІНА, 
АПН.

К
СЛОВО ГІРНИКІВ

ДОНЕЦЬК. В ході змагання, присвяченого 
50-річчю Радянської України, шахтарі передо
вого в Донбасі комбінату «Донецьквугілля»

дали на-гора з початку року 
мільйон 725 тисяч тонн над
плановою палива. Вони до
строково завершили виконан
ії я плану двох ронів п’яти
річки,

ч

ПАМ'ЯТІ
АНТРАЦИТ, Луганської об

ласті. (РАТАУ). Одна з ву
лиць шахтарського міста но
сить ім я мужнього більшовн-

ГЕРОЯ
ка, керівника 
Хрустальської 
чих депутатів
льовнча Переверзева, 
віддав півстоліття тому

ЛІТАКИ БУДУЮТЬ... У ВУЗІ
Вісім років .минуло з того 

часу, як у Харківському авіа
ційному інституті створено 
студентське конструкторське 
бюро.

За цей час у його роботі 
взяло участь понад півтори 
тисячі студентів-ептузіастів. 
300 з них цього року присвя
тили своє дозвілля розроблен
ню і створенню нових типів 
літальних апаратів — літаків 
з штовхаючим гвинтом, апа
ратів па повітряній подушці, 
впровадженню склопластиків 
у літакобудування.

Кожне нове завдання роз
в’язується тут в комплексі — 
проектування, науково-дослід
на робота, виготовлення до
слідного зразка, випробуван
ня, доведення.

П’ятдесятиріччя Великого 
Жовтня молоді ентузіасти від-

значили збудуванням оригі
нального за конструкцією лі
така «ХА1-20Л, вага якого до
рівнює 500 кілограмів і порш
невий двигун на И0 кінських 
сил встановлено не спереду 
кабіни пілота, а ззаду її ~ 
в центропланній частині. Про
ведені Попередні льотні ви
пробування показали, що У 
Цієї машини першої ваго
вої категорії приріст підйом
ної сили зростає на сорок 
процентів. Збільшено і даль
ність польоту, що дає можли
вість встановити рекорд для 
літаків такого класу.

Практична діяльність и СКБ 
Інституту дала змогу студен
там розробити І успішно за
хистити 19 реальних диплом
них і 1^0 курсових проектів.

А. ПОТАПОВ. 
(РАТАУ).

першої Чмжово- 
Радії робітнн- 
Микнтії Васи- 

який 
_________ __ . своє 

життя в боротьбі з білогвар
дійцями. Напередодні 50-річчя 
з дня його загибелі о Автра- 
цпті встановлено бюст гепоя.

Хто такий М, В. Перевер
зев? Колн Донбас заливали 
кров’ю банди отамана Кале- 
діиа, які рвалися до Москви й 
Петрограда, він організував 
загін Червоної Гвардії, що 
грудьми став на шляху озві- 

' рілих аарателів. Згодом загін 
став 370-м полком 42-ї стрі
лецької дивізії Червоної Ар
мії.

Микита Переверзев вів ре
волюційну роботу в козачих 
частинах, і в результаті бага
то з них відмовлялися підні
мати зброю проти робітників 
і селян Вороги люто ненави
діли полум’яного пропаган
диста. В грудні кінний коза
чий загін зробив звірячий на
літ на Боково-X рустальську 
Раду. В нерівній сутичці Пе
реверзев і три червоногвардііі- 
ЦІ з охорони були по-звірячс- 
му вбиті.
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Людина з пересадженим серцем
ЛОНДОН. ЯК ПОВІДОМИ

ЛИ З КЕЙПТАУНА, ЗА ДА
НИМИ МЕДИЧНОГО БЮЛЕ
ТЕНЯ, НА ШОСТИЙ ДЕНЬ 
ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЇ СТАН 
ПЕРШОЇ В СВІТІ ЛЮДИНИ 
З ПЕРЕСАДЖЕНИМ СЕР
ЦЕМ ЗАДОВІЛЬНИЙ. У 
СВОЄМУ ПЁРШОМУ ІН
ТЕРВ'Ю, ЗРОБЛЕНОМУ ЗА 
ДОЗВОЛОМ ЛІКАРІВ. ЛУЇ 
ВАШКАНСЬКИЙ ЗАЯВИВ. 
ЩО ВІН ПОЧУВАЄ СЕБЕ 
ДОБРЕ.

ПРОТЕ НЕБЕЗПЕКА ІМУ
НОЛОГІЧНОЇ НЕСУМІСНОС
ТІ. ТОБТО НЕСПРИЙНЯТТЯ 
ОРГАНІЗМОМ СТОРОННЬО
ГО ОРГАНУ, ПРОДОВЖУЄ 
ІСНУВАТИ. ВОНА. ЯК ВВА
ЖАЮТЬ ЛІКАРІ. ТРИВАТИ
МЕ ПО ДЕСЯТИЙ ДЕНЬ 
ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЇ.

НЬЮ-ПОРК. (ТАРС). ЗДО
РОВ'Я луї влшклпсько- 
ГО. ПЕРШОЇ В СВІТІ ЛЮ
ДИНИ З ПЕРЕСАДЖЕНИМ 
СЕРЦЕМ. ПРОДОВЖУЄ ПО
ЛІПШУВАТИСЬ, І ' ЛІКАРІ 
КЕЙПТАУНСЬКОЇ ЛІКАРНІ 
«ХРОТЕ СХІОР» ПЕРЕВЕЛИ 
ЙОГО ВЧОРА З СПЕЦІАЛЬ
НОГО ІЗОЛЬОВАНОГО ПРИ
МІЩЕННЯ В ЗВИЧАЙНУ ЛІ
КАРНЯНУ ПАЛАТУ. ЯК ЗА
ЯВИВ КОРЕСПОНДЕНТОВІ 
АГЕНТСТВА ЮПІ ДОКТОР 
МАР1УС БЕРНАРД. БРАТ 
КЕРІВНИКА УНІКАЛЬНОЇ 
ОПЕРАЦІЇ ПРОФЕСОРА 
КРІСА БЕРНАРДА, ВАШ- 
КАНСЬКОМУ СЬОГОДНІ — 
НА ДЕВ’ЯТИЙ ДЕНЬ ПІСЛЯ 
ОПЕРАЦІЇ, - МОЖЛИВО. 
БУДЕ ДОЗВОЛЕНО ПІДНЯ
ТИСЬ І СИДІТИ ДЕЯКИЙ 
ЧАС У ЛІЖКУ.

Греція: АРЕШТИ, 
ЗВІЛЬНЕННЯ

АФІНИ. Грецькі власті про
вели нові арешти осіб, підо
зрюваних у причетності до 
руху спору військовому ре
жимові. У триваючій кампанії 
чистки останніми днями звіль
нено з робота близько ЗО во
діїв і кондукторів громад
ського транспорту Афін і Пі- 
реп. •

„Вбивати не підемо..«“
НЬЮ-ЙОРК. КІЛЬКА ДНІВ 

У США ВІДБУВАЮТЬСЯ МА
СОВІ ДЕМОНСТРАЦІЇ АМЕ
РИКАНСЬКОЇ МОЛОДІ ПРО
ТИ ПРИЗОВУ НА ВІЙСЬКО
ВУ СЛУЖБУ. ПРОТИ ВІЙНИ 
У В’ЄТНАМІ. ВОНИ про
водяться З ІНІЦІАТИВИ 
КОМІТЕТУ, ЯКИЙ ОБ’ЄД
НУЄ 50 РІЗНИХ ОРГАНІЗА
ЦІЙ.

ПОНАД 700 ЮНАКІВ І ДІВ
ЧАТ БРАЛО УЧАСТЬ У 
«МАРШІ МИРУ» У НЬЮ- 
ЙОРКУ. ПОЛІЦІЯ ЖОРСТО
КО РОЗПРАВИЛАСЯ З ДЕ
МОНСТРАНТАМИ. АРЕШТО
ВАНО БІЛЬШ ЯК 200 ЧОЛО
ВІК.

ФОТО з
Чотири жертви фашистсько

го правосуддя Греції показує 
це фото з Атена. Вдова ко
лишнього міністра з уряду 
Папандреу СІльва Аккрітас 
(зліва) засуджена до десяти 
років ув’язнення за те, що 
вона надала притулок Мікісу

АТЕНА
Теодоракісу. З цієї ж причи
ни 50-річна жінка з ділових 
кругів Анна Папанікола (дру
га справа) одержала 12 років 
ув’язнення. Поруч справа П 
дочка. Колишньому депутато
ві Георгу Лоулісу (другий 
зліва)' було пред’явлене звн-

нувачення в складанні відоз
ви до грецького, народу, яка 
закликала до боротьби за йо
го свободу. 15 інших з ЗІ 
звинуваченого патріота на 
цьому ганебному процесі одер- 
хсалп 22 листопада до 15 ро
ків ув’язнення, двоє були за
суджені навіть до довічного 
ув’язнення.

«Юнге вельт».

*

ГОРЬКИЙ НА КІРОВОГРАДЩИНІ
Максим Горький. З 

цим ім'ям оживає в уяві 
гордий буревісник, леген
дарний Давко і цілий 
ряд героїв, знайомих ще 
із шкільної парти. А ско
ро весь наш народ від
значатиме 100-річчя з 
дня народження велико
го пролетарського пись
менника.

Вчора у приміщенні 
Кіровоградського педін
ституту відбулося засі
дання обласної ювілей
ної комісії під голову
ванням письме н и и к а 
М. К. Смоленчука.

— Колектив драматич
ного театру імені М. Л. 
Кропивницького готує
ться до постановки п’єси 
М. Горького «Варва
ри», — повідомив дирек
тор театру тов. Кахов
ський. — До постановки 
спектаклю ми запросили

народного артиста рес
публіки П. І. Ветрова, 
який дав свою згоду.

— А ми покажемо кі- 
ровоградцям виставку 
«Горький і наш край»,— 
сказав директор облас
ного краєзнавчого музею 
К. О. Душенко.

Галина Ковальова, ін
структор обкому комсо
молу, розповіла про під
готовку молоді Кірово- 
градщини до цієї зна
менної дати. В Новій 
Празі і в Павлиші, де 
бував письменник, мо
лодь проведе урочисті 
мітинги. Гордо звучати
ме з міських і сільських 
сцен безсмертне сло
во Горького. Програмно 
розгорнуться через усі 
святкові концерти мон
тажі.

З творчими планами 
по відзначенню ювілею

поділились представники 
від обласної бібліотеки 
імені Н. Крупської, това
риства «Знання», обл- 
профради.

Наприкінці засідання 
виступив заступник за
відуючого відділом про
паганди й агітації обко
му КП України І. П. 
Оліфіренко. Він, зокре
ма, порадив більше ви
світлювати на сторінках 
обласних газет теми 
«Горький і Кіровоград- 
щина», «Горький на ві
ро в о градській сцені», 
«Ім’я Горького на карті 
області», тощо.

В заключному слові 
голова обласної ювілей
ної комісії М. К. Смо- 
ленчук сказав, що цей 
славний ювілей ми по
винні відзначити так, 
щоб він закарбувався в 
нашій пам’яті назавжди.

МАЛЕНЬКІ хлопчик і дів- 
чинка ідуть, взявшись за 

руки. їм світить сонце — ве
лике І добре. Це емблема II 
середньої школи Риги. Нама
лював її для дітей їхній шеф 
Гунар Крол.Тіс, Трактувати цю 
емблему, мабуть, можна по- 
різному, кому як подобається. 
Але я ніби чую спокійний і 
ріпний голос самого Гунара: 
«Ви, звичайно, хочете бути

І щасливими, хлопчики і дів
чатка? Тоді ростіть такими ж 
щедрими, як сонце: несіть лю-

I дям добро».
Нещодавно Кролліс показав 

своїм підшефним, як він пи- 
різає*“гравюри. Через деякий 
час в майстерні задзвонив те
лефонний дзвінок: хочемо по
пробувати вирізати самі. Гу
нар пішов у магазин і купив 
багато-багато різців: хай про
бують. Але гурток юних гра
фіків він не вважає голов
ним у своїй шефській роботі. 
Головне — пробудити в під
ростаючому поколінні почуття 
прекрасного.

У Гунара Кролліса, коли він 
був хлопчаком, не було таких 
вчителів. Світ мистецтва він 
відкривав для себе сам. На 
екзамені в художню школу 
педагог сказав: «А тепер по
прошу всіх намалювати ком
позицію», Очі у Гунара роз
ширились від здивування. Та
ке мудре слово пін чув упер
ше. Він почав шукати вихід 
із становища, заглянув через 
плече одного міського хлоп
чика І ледве не розсміявся 
від щастя: незнайомим вия
вилось тільки слово, а цих 
самих «композицій» намалю
вав він у себе в Скрнпері ці
лу тисячу.

Тут, в Скрішсрі, Гунар впер
ше завмер од захоплення 
перед творінням людини. Цс 
було дуже давне творіння — 
иронзова позеленіла брошка. 
Гунар знайшов її на березі 
Даугавп. Колись тут стояла 
Церква, що згоріла під час 
Лівонської війни. Гунар був 
здипованіїй: річ, іцо пролежа
ла в землі сім століть, про
довжувала хвилювати своєю 
красою. Майстрів, що створи
ли її, давно вже немає, а во
на — ж и па І

Тепер кожної весни, як тіль
ки танув сніг I річка почина
ла розмивати берег, Гунар 
біг після уроків на «розкоп
ки» І протирав штани на ко
лінах в пошуках нових скар
бів. Він міг годинами роздив
лятись нсі ці сережки, хрести
ки, каблучки... Навчився ви
значати: ось ця — із Візан
тії, ця — Із Поволжя, а цю 
зробили місцеві майстри. Мог
ло трапитись, що він стан би 
археологом. Але якось — це 
[було наприкінці літа, коли 

околиці СкрнверІ надто гар
ні — Гунар пас, як завжди,

корів і раптом зупинився, не
наче вкопаний. Неподалік він 
побачив людину, що перено
сила на полотно так добре 
відомий Гупару берег, і річку 
Діваю, і осику, па якій горів 
червоним вогнем перший лист. 
Гунар хотів підійти до цієї 
людини ближче, але не на
важився. І тільки коли чоло
вік пішов, Гунар повільно на
близився до місця, де тількн- 
що 
він 
би.

стояв мольберт. В траві 
помітив тюбик з-під фар- 
Рвучко підняв його І за-

СОНЦЕ,
ЗЕМЛЯ,
ЛЮДИНА

тиснув у кулані. Тепла хвиля 
пробігла по всьому тілу І вда
рила у скроні, щось затріпоті
ло в грудях. Гунар зрозумів: 
він був художником.

Гунар Кролліс не став жи
вописцем. В академії його 
полонила концентрована і ла
конічна мова графіки. Гунар 
не стан портретистом. Але що 
він не писав (<іп вирізав, як 
кажуть графіки), він завжди 
пише Людину I Сонце, ці два 
починання всіх починань.

Ось старе місто: черепичні 
дахи, щербаті стіни будинків, 
і туристи, яких притягує за
гадковість вулиць. Але все по 
тільки другий план. Він вид- 
ніеться Із-за плечей, голови і 
І рук діда, який царює в ліно
гравюрі. Цей мудрий І спо
кійний оберігач старовини гри
має зв’язку ключів (сім клю
чів), по ключеві від кожного 
віку... Ось морський берег, 
Юрмала: на дюнах вироста
ють великі міські будинки, 
височать фабричні труби. Все 
це прекрасно, але аромат цих 
місць в іншому. Тому весь 
цей новий пейзаж в ліногра
вюрі Кролліса тільки фон, на 
якому відображена рибачка: 
сумна, стомлена, вона сидить 
на березі — слухає море. По
діл її спідниці наповнений 
рибою. Про героїчний подвиг 
Лієпаї ще буде написано ба
гато книг І поем. Цс місто 
так як І Брестська кріпость, 
взяло на себе перші удари 
війни. Десять днів воно бо-

ЛАУРЕАТИ ПРЕМІЙ 
ЛЕНІНСЬКОГО 

КОМСОМОЛУ
ролось, відбиваючи натиск во
рога. Гунар Кролліс присвя
тив Лієпаї графічну баладу. 
І знову: місто на гравюрі 
займав лиш трохи місця. Але 
воно в самому центрі, воно в 
оточенні захищаючих , його 
людських тіл. Пого закрили 
собою від вогню матрос, сол
дат і робітник. Вони будуть 
стояти тут на смерть, щоб по
три, коли їх уже не буде, в 
Лієпаї буяли навесні тюльпа
ни і діти на тротуарах малю
вали свої «класики».

Інколи здається, що чорно- 
білі відтистки кроллісовських 
ліногравюр пронизані сонцем. 
Сонце у Кролліса, як і люди
на, завжди символічне. Під 
його променями добре радіти, 
рости, ставати дорослішим. 
Людина, осяяна сонцем, здат
на творити чудеса. Вона на
віть сама може викувати 
сонце. Саме таким творцем 
сонця є електрозварник на 
будівництві хімкомбінату в 
Олайні (ліногравюра «Кольори 
металу»), А ось зустрілись 
під сонцем двоє: один для од
ного єдині — він І вона. І ось 
з'єднались їхні долоні, засяя
ло ще-одне сонце (ліногравю
ра «Зрілість» із циклу «Пое
ма про Латвію»).

Цю сонячну пісню Кролліса 
завершує малюнок гуашшю: 
на фоні величезного проме
нистого сонця людина. А в 
грудях у людини теж проме
нисте сонце. Воно теж як 
справжнє, тільки в мініатюрі. 
Художник ніби закликає: лю
ди, будьте уважні один до 
одн )го, пізнавайте один одно
го, адже кожен із пас несе в 
собі цілий світ. Перше ви
знання до художника прихо
дить по-різному. До Гунара 
Кролліса воно прийшло так. В 
місцевому видавництві ви
йшла дитяча книжка про двох 
песиків, Тінсиса і Топсіса з 
ілюстраціями Кролліса. Гунар 
відвіз цю книжку бабусі. Во
на впевнилась: з її онука 
виросла добра людина. Зла 
людина не могла б намалю
вати таких песиків.

З того часу пройшов не 
один рік. З працями Гунара 
Кролліса познайомились лю
ди в багатьох країнах — в 
Угорщині, Мексіці, Чехосло- 
ваччнні, НДР. Ного ліногравю
ру «Зрілість» придбала Тре- 
тяковська галерея. Нещодав
но, коли Гунар закінчував 
останню гравюру із циклу 
«Червоні латиські стрільці», 
до нього долинула вістка: він 
став лауреатом премії Ленін
ського комсомолу.

О. ВАСИЛЬЄВА.
Рига.

і
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видався сонячний, теплий, гар-

Лишєнь глядіть мені —

М. СТОЯН.
с. Панчево 
Новомнргородського району.

Брага. Пізно ж. Ячме- 
бути у землі.
дід не витримав, вхо-

І

Конюхи в стайнях боялись самі ночувати.
І Петро Гаврильченко, секретар комсомольського 

осередку артілі, зібрав усіх своїх тридцять комсо
мольців, своїх вірних друзів.

— Товариші! Ось-ось почнеться посівна. Ви чули, 
що хочуть зробити ті, що чекають нашої погибелі. 
Підбурюють колгоспників, щоб вчинили 
новий наліт, .щоб розібрали коней, шоб 
знищили їх. Розрахунок простий — все 
зробити так, щоб ми не засіяли жодної 
зернини. А ми засіємо! Партійна органі
зація і правління колгоспу разом з сіль
радою розробили всі плани і заходи. Вся 
біднота з нами. Нам, комсомольцям,

партійна організація, і правління артілі, 
і сільрада доручили важке завдання — 
вартувати коїпошшо. Пам’ятайте, що від 
цього залежить не лише доля посіву, 
а й доля артілі.

-г Вартуватимемо!
— Нападуть і одпадуть!
— Тільки нам би зброю якусь!..
...Петро Гаврильченко хотів у всьому 

бути схожим на свого брата Максима. 
Максим брав участь у повстанні проти 
австро-німецьких окупантів. Воював 
проти денікінців, був розвідником пар
тизанського загону, його впіймали, ка
тували, вимагали, щоб він видав това
ришів по боротьбі, привселюдно зрікся 
Леніна, комунії. Максим обрав смерть, 
його розстрілювали. Він поранений ви
брався з ями і знову пішов у Червону 
Армію.. Петро у всьому хотів бути схо
жим на старшого брата. Він вступив у 
комсомол. І все робив з таким запа
лом... Незабаром його обрали секрета
рем комсомольської організації. І хлоп
ці й дівчата підібрались — сміливі, від
важні. Он Анатолій Бирзул. То ж і його 
батька разом з Максимом розстрілювали 
денікінці Влучили кати у серце. Не під
нявсь батько. І зовсім молодий Анатолій 
став на батькову дорогу... А он Марія 
Жосан.ч Андрій Сторчук — ніби тихий, 
ніби несміливий, почав учитися у лікне
пі (згодом він покаже себе, штурмува
тиме науку, вивчиться на лікаря-хірур- 
га, у Велику Вітчизняну війну врятує 
життя не одному радянському бійцеві),

І такі вени всі тридцять!
Агітували за колгоспи у тридцято

му, писали заяви біднякам і середнякам, 
не боялись куркульських погроз.

До Андрія виходили ж троє з ножами 
отам біля річки, біля циганських наме
тів...

Одні їх любили, інші ненавиділи, та 
ніхто у селі не був до них байдужим... 
ПЕТРО стояв серед кімнати і дививсь 

па своїх друзів.., Зброя. Рушниці. 
Нагани. Гранати... Зброя потрібна. Во
роги стріляють. Стріляють з обрізів у 
комуністів, кидаються з ножами па ак
тивістів, па комсомольців.

Вчора комуністові Стешо вікно розби
ли і вкинули в хатину камінь. На каме
ні записка: «Кінчай, боенло, агітацію. 
Не зупинишся — повісимо, як собаку, 
на гілляці!».

У сусідньому селі на містку пострілом 
наповал вбили голову колгоспу...

Петро зітхнув:
— Ні, товариші, зброї нам ніхто не 

дасть! Де ви бачили, щоб стріляти у сво
їх, рідних!

Обурено загули:
— Так з ними полізуть і ті, нерідні! 

Полізуть з ножами, з обрізами!
>--------__ „—---------------. _ .

— Знаю. І все ж зброї ніякої у нас не 
буде. У нас зброя одна. Товариш Скрнп- 
чан, секретар партійної організації, ніби 
вгадав, що скажете ви. Товариш Скрнп- 
чан так і говорив, щоб ми й забули ду
мати про зброю, а воювали, як і досі — 
словом. Щоб і тепер шукали і знаходи
ли ті слова, шо зупинять простягнені ру
ки. І не чекати, поки вони простягнуться 
до повідків буланих, а йти і говорити, 
що цим нас не спинить ніхто!

— Петре! Та в кого ж на лобі написа
но: я йду по коня?

— А це вже серцем треба вгадувать.
— Ой важка твоя нова задача, Петре! 
Петро почав ділити хлопців і дівчат 

на дві групи. Щоб чергувати біля коню
шень через ніч. Проте, всі згодились бу
ти разом. Не тому, що боялись. Так 
уже звикли вони всюди й у всьому бу
ти разом. Петро повагавсь, а потім і сам 
вирішив, що так буде краще...

ВЕСНА! Забарилась ти, весно, та й 
поспішаєш, та й бунтуєш. Зігнала 

почорнілий лід із повноводої Висі, за
квітчала верболози котиками, зафарбу
вала луги у зелень та золото.

Дід Брага, шо оклигав од побоїв, ка
зав усім:

— Пора, людоньки, в поле, пора. В 
такий час колись і удова засівала поле.

Діда не дуже слухали. Та хіба тільки 
діда? Не слухали й бригадирів. Все чо
гось очікували, виглядали з-за тинів.

Зранку у середу в поле виїхали всі 
комуністи — а їх же жменька, кілька 
десятків бідняків, з п’ять середняків і 
всі тридцять комсомольців. З прапором, 
з піснями. Хай бачить село, що артіль 
живе, що артіль сіє, що рясні жнива бу
дуть.

А село наче вимерло — ніде ні душі, 
навіть дітей не видно.

Скрипчан не сідав на воза, ішов поруч 
з гарбою, на якій сиділи комсомольці, і 
казав:

— Хвороба. І нічого дивного нема. 
Важко розставатись з минулим. Віками 
жили по-старому, і воно здається кра
щим. Та ще шептуни вештаються. Ка
рою -небесною лякають. Нісепітпиці пле
туть. У Новомиргороді впіймали одного. 
Зібрав бабів, жінок і тороче — у трав
ні, на свято всіх молодиць у одну ко
шару почнуть зводити. Котрі кращі — 
на розплід, поганих у ярма. Жінки — в 
плач. Розібралися, хто цей агітатор. Сам 
з-під Плетеного Ташлнка. Куркуль кур
кулем. Сорок десятин землі мав, тримав 
десять наймитів, двох дівчат-наймичок 
збезчестив...

День 
ний.

1 тут
Одні

ле, що

комсомольці не розлучалися, 
волами й кіньми доорювали по- 
впнралося клином у степи сусід

ньої артілі «Червоне село», інші волочи
ли, а Петро, Андрій і дід Брага засіва
ли лан ячменем.

Хлопці скинули піджачки, залишились 
у полотняних білих сорочках. їх обох 
підганяв старий Г 
неві давно пора

Під обід таки 
дився.

— Ідіть самі. И ___
десь будуть просіви — я вам їх на спи
нах спишу.
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АУНКО дзвенять пісні, грає музика. Та 
ось все стихає. До мікрофона підхо

дить перший секретар райкому комсо
молу Михайло Громовий. Називає ім’я 
Героя Радянського Союзу Івана Анто
новича Чередніченка. З залу один з де
легатів чітко, як у військовій частині 
на вранішній перевірці, рапортує:

—. Герой Радянського Союзу Черед- 
ніченко загинув у роки Великої Вітчиз
няної війни _і навічно занесений в спис
ки районної комсомольської організа
ції.

-±- Герой Радянського Союзу Олек
сандр Юхимович Жежеря!

Та ж сама відповідь.
— Розвідниця підпільного загону імені 

Ворошилова Марія Мікізіль!
Втретє присутні чують одну й ту ж 

відповідь... Стоячи, хвилиною мовчання 
юнаки і дівчата пом’янули своїх земля
ків.

Так минулої п ятниці розпочалася 
ХХХНІ Олександрійська районна комсо
мольська конференція.На ній йшлося 
про політнавчання, успіхи в спорті та 
гуртках художньої самодіяльності, ціка
ві походи та відкриття. Але найбіль
ше говорилось про трудові досягнен-

ТРАДИЦІЯ. 
ЯКЩО ВОНА 
ХОРОША...
Іван ЧЕРЕДНІЧЕНКО 
загинув, тримаючи в 

руці автомат, але він 
кличе ростити тугий 

пшеничний колос.
ня молодіжних колективів і про вихо
вання підростаючого покоління на ге
роїчних традиціях революційної бо
ротьби, на прикладах самовідданої 
^аці робітників, колгоспників, інтелі-

...Починався ювілейний рік. Сім ком
сомольсько-молодіжних бригад і ферм 
стали боротись за право називатись 
іменем 50-річчя Великого Жовтня. 485 
юнаків і дівчат розгорнули змагання 
по професіях на кращу молоду дояр
ку, свинарку, телятницю, тракториста, 
комбайнера, шофера.

Щомісяця підводились підсумки цьо
го змагання. Переможцям вручались 
перехідні мандати та дипломи. В усіх 
періодах сільськогосподарських робіт 
попереду була комсомольсько-моло
діжна бригада артілі імені Леніна 
(с. Нова Прага), якою керує Дмитро 
іутасенко. Хоч були несприятливі умо
ви, а механізатори виростили і зібрали 
З гектаоа по 27,6 центнера пшениці. 
Хороший- видався врожай й інших 
культур.

Колектив зекономив стільки пально
го, що його достатньо для оранки пло
йці в 5 тисяч гектарів. За старання 
бригаду нагороджено ювілейним па
м’ятним вимпелом ЦК ЛКСМУ.

Гордістю району став колектив комсомоль- 
СЬад-ЧОЛОДІЖНОЇ ферми КОЛГОСПУ 
Сзгрдлова. де групкомсоргом Варвара ну- 
?ан. За одинадцять місяців тваринник«! 
іржали на корову по 2300 кілограмів мо- 
л«а. А доярки Варвара і Поліна Рубан, 
Раїса Гушлсвська та Варвара Дугаренко 
»же мають його в своїх групах майже по 
•X) кілограмів. Рішенням бюро Рухому 
У'-’їсомолу фермі просвоєно почесне зва"”“ 
'мені 50-річчя Великого Жовтня і на 
»РУ'іено пам’ятний вимпел.

Кращою молодою дояркою району ви
знано Любов Фатовенко з колгоспу «ле
нінським шляхом», свинаркою ®ЛИН,У 
їимченко з артілі «Радянська У краї 
на», чабаном — Віктора Лук яновича 
з артілі імені Леніна (с- Нова Прага), 
трактористами — Віру Шевченко з кол
госпу імені Фрунзе та Григорія Білика з 
*^госпу імені Щорса, комбайнерами

Ники
З'їли ВІСІМ
ВЕДМЕДІВ

До прилавку підій
шла невисока жінка.

— Привезли свіжу 
ведмежатину?

. Продавець, мабуть, 
пізнавши постійного по- 
кУпця, лагідно відпові
ла:

— Вчора порубали ту
шу...

Рік тому в Кіровогра
ді відкрився магазин 
«Дари природи». Тоді 
таких було два в 
Москві та нашому об
ласному центрі. Спожи
вачам сподобалась нова 
торговельна точка. При
ємне приміщення, а го
ловне — великий вибір 
товарів. Десятки най- 
менувань різних соків, 
фруктів, м’яса.

Особливо до вподоби 
людям стала ведмежа-

а го-

най-

ЩО ЗРОБЛЕНО! 
ЩО ЗРОБИМО!

Петра Солода з колгоспу «Росія» та Гри- 
«орія Демченка з артілі «Заповіт Іллі
ча», які зайняли третє і четверте місця 
серед молодих комбайнерів області.

Змагання по професіях сприяло підви
щенню продуктивності праці, зниженню 
собівартості продукції і поліпшенню 
майстерності молодих виробничників.

Олександрійський район достроково 
виконав плани продажу державі хліба, 
м яса, молока та яєць. В цьому не
мала заслуга юнаків та дівчат.

Проте голова артілі «Ленінським шля
хом» Марко Дубовенко сказав:

•— Зроблено багато. Але ще більше 
треба зробити. Як відомо, недавно від
бувся Пленум ЦК КП України. Партія по
ставила перед хліборобами завдання 
підвищити врожайність зерна. Члени на
шої артілі, наприклад, нинішнього літа 
взяли з гектара по 28,5 центнера пше
ниці. В районі непогані землі. І я ду
маю, що пора вже, як мінімум, збирати 
нам в середньому з гектара по 24—26 
центнерів зерна, надоювати від корови 

по 2300—2600 кі
лограмів молока 
за рік. Це реаль
но для кожного 
колгоспу. І тут на 
передній край по
винні вийти юнаки 
та дівчата. Тим 
більш, що зараз 
вся молодь країни 
готується до слав
ного ювілею ком
сомолу.

... Доповідач І 
делегати розпові
дали про нові тра
диції вихова н н я 
молоді. К о м с о- 
мольці вивчають 

яких носять колгос- 
вулиці, школи. Вони

життя героїв, імена 
пи, радгоспи, села, 

деталях, як кувалися подвиги, 
радянські люди стають світлим

в день народження В. І. Леніна

бачать в
як прості ... _____ ______________
образом, з якого потрібно брати при
клад.

Щорічно ____  . ______
КОМСОМОЛЬЦІ КОЛГОСПІВ, які носять ім’я вож
дя, рапортують старій гвардії про виконання 
їх наказу і беруть нові соціалістичні зобов’я
зання. Двічі на рік — в день народження 
В. І. Леніна і день народження комсомолу — 
райком проводить урочисте засідання бюро. 
На них в Спілку приймається молоде попов
нення. Юнаки і дівчата зустрічаються з пер
шими комсомотьцями, ветеранами праці, учас
никами Великої Вітчизняної війни. Виника
ють цікаві розмови, зав’язується тісна друж
ба між людьми трьох поколінь.

Цікаві зустрічі з бувалими людьми 
проходять І в Новопразькій, Червоно- 
кам’янській школах-інтернатах та інших 
учбових закладах.

Піонери і комсомольці шкіл їздять по 
місцях бойової 1 трудової слави, розшу
кують імена та могили невідомих загиб
лих воїнів. Листуються школярі і зі свої
ми ровесниками з братніх соціалістич
них країн та союзних республік.

Названі традиції І заходи позитивно 
впливають на виховання підростаючого 
покоління, яке через певний час ввіллє
ться у велику трудову сім’ю району, ви
ховує і тих, хто вже працює на колгосп
них ланах, фермах.

Разом з тим делегати не приховували 
І недоліків в роботі районної організа
ції. Особливо багато було нарікань на 
адресу «прожектористів». Делегати Во
лодимир Лигун та Людмила Хорькова 
запропонували організувати навчання ке
рівників штабів «Комсомольського про
жектора».

Слушним було зауваження І Миколи 
Касапенка. Він вів мову про поліпшен
ня навчання групкомсоргів та малодос- 
відчених секретарів комсомольських ор
ганізацій. Делегат запропонував завести 
спеціальний альбом, який би, як естафе
та, пройшов через усі організації. І там 
молодь кожного господарства записала 
б, що вона зробила до 50-річчя Ленін
ського комсомолу.

Відбувся організаційний пленум рай
кому комсомолу. Першим секретарем 
обрано Михайла Громового, другим — 
Михайла Пащенка.

0. ЛАДАН, 
спецкор «Молодого комунара».

сайга-

посту-

типа. Завідуючий мага
зином П. І. Куліченко 
розповів, що за рік кі- 
ровоградці з’їли вісім 
ведмедів. Не залежува
лось також м’ясо 
ків, оленів, лосів, різних 
диких птахів.

— Цими днями 
пили і глухарі, — хва
литься Петро Іванович. 
_ Думаю, що це м’ясо 
теж сподобається по
купцям.

Завідуючий розпові
дає, то взимку в мага
зині знов буде багато

ЛІ 8!

ЕжсливаивСТОСУЄТЬСЯ?
НАС

А ПОЧАЛОСЯ ВСЕ 3...

зап-

Про те, як діла піонерські зацікавили 
солідних механізаторів.

КОГО ЦЕ

<1
»Л'-Лкіг

«КІНА НЕ БУДЕ»

комсомольських зборів, на які ми 
росили, окрім активістів сільської моло
ді, і значну частину педагогічного ко
лективу місцевої школи. Разом обгово
рили Постанову II Пленуму ЦК ВЛКСМ, 
на якому розглядалось питання про по
ліпшення діяльності ВЛКСМ по керів
ництву Всесоюзною піонерською орга
нізацією імені В. І. Леніна, і тут же нак
реслили цілий ряд заходів для поліп
шення діяльності піонерської організа
ції Імені Івана Кожедуба. Найсумлінні- 
шим комсомольцям було виявлене най- 
почесніше довір’я: їх обрали загонови
ми вожатими.

Щоразу, коли приходить Любов 
Кравченко до своїх шестикласників, піо
нери знають, що їхня вожата обов’яз
ково запропонує їм зробити цікавий 
похід, чи виготозити фотоальбом тощо. 
Сьогодні всі надзвичайно схвильовані І 
навіть трохи помпезні. Через годину на 
тваринницькій фермі, де працює дояр
кою Любов Кравченко, відбудеться збір 
загону на тему: «Україно моя, незаба
ром тобі — п’ятдесяті».

Срібно лунають урочисті вірші, прис
вячені нашій партії, Леніну, Батьківщи
ні. Оплески виповнюють приміщення 
корівника. Проміняться гордістю очі 
молодої вожатої. «Молодці, — шеп
чуть її уста, — дуже добре...»

... Пригадую свою розмову з Володи
миром Левицьким, головним механіком 
артілі, начальником «Комсомольського 
прожектора».

— Володимире, чи не зміг би ти вис
тупити перед піонерами?

— А чому ж...
— Підбери цікаву тему, щоб можна 

було нею захопити учнів.

мандарин, грибів та 
ших дарів природи. Не 
вибуватиме і ведмежа
тина.

Л. ОЛЕКСІЄНКО.

З народженням, 
„Романтико“!
В Новій Празі відкри

то молодіжне кафе «Ро
мантика». В перший же 
вечір молодь зустрілася 
з представниками стар
ших поколінь — з вете
раном революції М. Тро-

комсомолкою 
О. Ходою та

щоком, з
20-х років 
іншими.

Після 
зал полонили пісні «Про 
тривожну молодість», 
«Чорнії брови» та інші.

в. ЧОРНОГОР.

щирих розмов

ІПСЛЯ ВИСТАВИ
Після колективи ого 

відвідування театру уч
ні технікуму радянської 
торгівлі на обговорення 
вистави «Бережи мою

8 стор.

—--------- \— Я їм розповім про останні новини 
сучасної техніки.

А невдовзі Володимир міцно здру
жився з своїми малими друзями. Разом 
виготовляли наочні приладдя, відвіду
вали техмайстерні. Володимир зумів 
прищепити їм любов не тільки до тех
ніки, з й до нелегкої праці механіза
тора.

• Тісний зв’язок тримають з піонерами 
комсомольці-механізатори Михайло 
Байбуз, Леонід Довгань, Анатолій Конд
ратюк та інші.

Отже, ніби все гаразд. Комсомольці 
влаштовують жваві диспути на піонер
ських зборах, організовують змагання 
між загонами. Одним словом, все ро
биться для поліпшення виховної роботи 
в піонерських організаціях. Проте...

ВІДВЕРТО КАЖУЧИ,
ми послабили увагу на такій важливій 
ділянці, як військово-патріотичне вихо
вання дітей.

Як би вам сподобалось таке? Вам 
пропонують зіграти в шахи, але на 
Дошці немає фігур. Тоді партнер дає 
пораду: «А ви уявіть пішаки, слони, 
короля ферзя і ходіть...» Як ви гадаєте, 
хто в цьому поєдинку отримав би фіас
ко?...

Щось подібне відбувається й у нас. 
На протязі року стрілецький гурток пра
цював з перебоями. Зіпсувалась мало
каліберна рушниця — чекають, поки її 
полагодять. Полагодили рушницю — 
немає патронів. І знову інтервал на 
кілька занять. Керівникові гуртка, ком
сомольцеві Валентину Маланічу, слід 
би задуматись над подібними неполад
ками.

У нас є цілий ряд комсомольців, що 
повернулись з лав Радянської Армії І, 
безумовно, змогли б очолити червоно- 
галстучні загони воєнізованих піонер
ських таборів.

Ми ще не робили цікавих походів по 
місцях колишніх боїв, по слідах нашого 
славного минулого. А хочеться, щоб на 
піонерський клич: «Гей, барабанщик, 
гучніш барабань! Гей, сурмач, лункіш 
сурми!» наші активісти приймали діяль
нішу участь. Адже виховання молодої 
зміни в першу чергу стосується нас — 
комсомольців.

О. ШЕВЧУК, 
секреіар комсомольської органі
зації колгоспу імені Орджонікідзе. 

с. Кам’яний Брід 
Ульяновського району.

ЛИСТУВАННЯ «МОЛОДОГО 
КОМУНАРА»

Дорога редакція! Пишуть сам учні Де- 
рєївської середньої школи Онуфріїссько- 
го району Г. Грабовпй, Б. Бобрик, Р. Ка
рась, О. Вихристюк, А. Рибалко.

Зібралися ми культпоходом в. кіно. 
Квитки колективно придбали в школі. 
Та коли прийшли до клубу, почули від 
завідуючого 10. К. Галки та кіномехані
ка О. Т. Озерянського бадьоре і катего
ричне: «Кіна не буде. Нема світла».

Така ж відповіді, чекала па нас дру
гого і третього дня. Не жаль нам гро
шей, але дозвілля своє хотіли б провести 
краще.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Дорогі учні! Разом з 
вами звертаємося за поясненням до ди
ректора Онуфріїоської районної кіно
мережі О. А. Білка. Гадаємо, Ви но від
мовите нам в цьому, Олексію Афанасі- 
йовичу.

Студентові Кіровоградського інституту 
сільськогосподарського машинобудування 
Дмитру Рибачку знову згодилася професія 
муляра. Почали будівельники споруджува
ти гурюжнток. Разом з ними взяп у РУК’> 
кельму Дмитро Рибалко.

Фото В. ЛОГВИНА.

тайну» запросили голов
ного режисера театру 
М. Любенка і позаштат
ного лектора міськкому 
партії О. Казаріну.

Нова драма Вадима 
Собка в постановці те
атру імені М,.Кропив- 
ннцького викликала ба
га го думок і суперечок. 
Гості допомогли учням 
краще зрозуміти твір 1 
гру артистів.

Г. ПОИЧЕНКО, 
викладач технікуму.

• м. Кіровоград.
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Танцюють ятранці.
Фото Г. ВЄРУШКІНЛ.

В Компаніївсьній інкубаторній станції. На передньому 
плані — змінний оператор Тамара ГОЛОВЧЕНКО, 

Фото В. КОВПАКА.

„ШАХТАР“ НА ВИСОТІ

до 90-річчя з дня народження М. Д. Леонтовича

05711758

а V ПОСЛУХАЙТЕ 
ДУДАРИКА«

Українській народній пісні він 
зобов’язаний 
вона, часом 
весела, але завжди 
повела його 
хои до слави 
Батьио-свящсник 
і син Микола був 
ною особою. “ 
Дмитрович по закінченню 
1899 році

як митець. Цс 
журлива, часом 

чарівна, 
тернистим шля- 

композитора. 
хотів, щоб 

і духов- 
Та Микола 

_________ У 
Кам’янець-Поділь-

ської духовної семінарії під
мовився від попівства і став 
учителем в селі ЧуковІ на 
Поділлі. Там він організував 
учнівський симфонічний ан
самбль і аранжував для ньо
го кілька українських народ
них мелодій та інструменталь
них п’єс українських і росій
ських композиторів.

Пісні Леонтоввч зобов’яза
ний як митець. А чимало на
родних пісень здобули визнан
ня і невмирущість, дякую
чи копіткій праці Леонтовича.

У 1901 році він завершив 
свою першу збірку обробок 
українських народних пісень 
для хору без супроводу. Че
рез два роки видав «Другу 
збірку пісень з Поділля», яку 
позитивно оцінив М. Лисенко.

Після революції художпіік- 
патріот був комісаром пер
шої української державної ка
пели, викладачем музикально-

драматичного інституту М. В. 
Лисенка. Колн денікінці в 
1919 році окупували Київ, по
вернувся до Тульчина. Тут він 
керував чсрвопоармійсьною 
самодіяльністю, йому нале
жать обробки революційних 
пісень («Інтернаціонал», «Вар
шав’янка», «Мі: ковалі» та 
ін.). Загинуп Леонтоввч на 
Поділлі від рук бандита в то
му ж 1919.

Твори композитора й пови- 
, ні жизі. 1 сьогодні із захоп

ленням ми слухаємо україн
ські народні пісні «Дударик», 
«Зашуміла ліщинонька», «Ой 
з-за горн кам’яної». «Пряля», 
«Козака несуть». Цс — най
кращі обробки Леонтовича.

рАНОК сповна ще не розплю- 
* щив своїх волошкових повік, 
лиш небокрай розрум’янився, а на 
Миколиному подвір’ї музиканті! 
вже лаштувалися заграти бадьо
рий весільний марш. Перші акор
ді! зринули разом з першим усмі
хом сонця. І біля сусідської кри
ниці загомоніли молодиці:

— Оце проворний молодик!..
1 ось вже сільською вулицею 

йде гурт красенів-хлопців. Спі
вають «Петрушечку», а тоді бе
руться до танцю.

Біля Надіїиої хати, після того 
як наречена вже була у віночку, 
заспівали дівчата:

Лети, лети, зозулечко, 
Попереду нас...

Молоді свашки, бояриин, 
тилкв

сві- 
рушають за Миколою і На-

трп

Тонячніи
ПІСЛЯ кількох

ВІДРЯДЖЕНЬ

крокують до Палацу куль- 
Тут назустріч молодим ви-

дією, 
тури, 
ходять керівники місцевої артілі 
імені Фрунзе, сільські активісти. 
Секретарю парторганізації кол
госпу Зоснму Олександровичу Ве* 
чуру Надія простягає па рушнико
ві гарну паляницю. А він запро
шує всіх в просторий зал Палацу 
культури. На виду у хліборобів 
Надія Химчак та Микола Козі- 
шкурт реєструють свій шлюб. Пі
ниться в келихах вино. 1 знову 
зриває пісня.

Зосим Олександрович вручає 
молодожонам дарунок. Від імені 
хліборобів Лозуватого Надію й 
Миколу вітає перша трактористка 
села Олександра Іванівна Митро
фанова. В фойє починаються тан
ці, весільні ігри’ Потім Микола 
веде свою дружину до свого дому, 
його мати стрічає невістку з хлі
бом, веде її килимовою доріжкою 
до хати. 1 вже через вікно чути 
пісню про тс, як розплітають дів
чині русу косу, а далі озивається 
вогниста співанка «Голубчики з 
перцем кипіли...»

До пізньої ночі не відпочивали 
музиканти. А з ними за добрим 
давнім звичаєм виконували ре
тельно свою роль старости, стар
ший боярин і світилки, інші ве
сільні гості. Разом з обрядовими 
співанками звучали пісні про ща
сливе сьогодення, вальси Платона 
Майбороди змінювали народні 
танці. Літні хлібороби, що спо
стерігали за весільним обрядом, 
з утіхою казали:

— Оце весілля!.. І новизна є. І 
давніх звичаїв не цураються...
ФЛК! ВЕСІЛЛЯ влаштовуються 
* і в Розношеннях, Йосипівні, 
Шамраївці, Грушці, Синьках, ін
ших селах Ульяновського району. 
Молоде подружжя па все життя 
запам’ятає, звісно, день, як все се
ло сходилося, на їхнє подвір’я, як 
багато щастя зичили люди...

А ось інший випадок. Трапився 
віл у Гайворонському районі. В 
суботній полудень йшов селом 
гурт хлопців та дівчат. Серед 
них — чубатий парубок з гар
мошкою. Попереду всіх пізнаю 
Олену Г., колгоспну доярку, яка 
йшла у віночку зі своїм нарече
ним. Звучала мелодія «Барині», а 
потім хлопці співали: «Раз, два, 
три коліна...» Прийшли до жениха, 
сіли за столи. Були па тому ве
сіллі смажені гуси і міцна виш
нівка. Не було рушників, принад
них свашок, ве було «Зозулечки» 
і «Польки», яку сільські дівчата та 
хлопці танцювали колись «у де
сять клинців». А зареєстрували 
свій шлюб молодожони через 
тиждень.

— Невже в селі нема духового 
оркестру? — цікавився я вже піс
ля весілля. — Чи, може, Олена з 
своїм нареченим ве мали змоги 
влаштувати гарне весілля?

А колгоспники:
—- Та пі! її Сергій — кращий 

механізатор, платню неабияку 
має. І в Олени заробітки добрі. А 
паш оркестр в той день грав в 
сусідньому селі, бо раніше мав 
звідтіль завдаток...

— Рушники вийшли з моди. Та 
й взагалі в пас не заведено довго 
гульки справляти...

ЦЕЙ ФАКТ свідчить про тс, що 
про народні обряди молодь за

буває. А нагадати їй про них піхто 
не береться.

Був я в селі Хащуватому цього 
ж району на Івана Купала.

— Сьогодні над Бугом, мабуть, 
пісень ке наслухаєшся, — кажу 
хлопцям.

Вовн сміються:
— Цс ж з якої нагоди співати 

над річкою?..
А того ж вечора в Кам’яній

Криннці та Лозуватому, 
Ульяновському районі, дівчата 
пускали на воду віночки, співали 
біля верби-купайлиці дивовижний 
«Катран».

Гарний обряд — зорили. Улья- 
новиі теж вміють їх влаштовува
ти. В йосипівському та вільхів- 
ському сільських клубах є кімна
ти щастя. Тут відбувається ре
єстрація народження дитини, тут 
збираються рідні молодих батьків, 
комсомольські активісти, пред
ставники від правління колгоспу. 
1 одразу видно, що в хлібороба 
свято: сина має він. Сииьківчани, 
наприклад, в цей день йдуть з 
кімнати щастя в парк «Молодіж
ний». Батько й мати садять тут 
тополю чи яблуню. 1 алея «Соняч
на» повсякчас продовжується. А 
виросте малий Олесь, прийде в 
парк і скаже своїм друзям:

— Ось моя черешня!
А, може, біля неї, цієї черешні, 

чекатиме побачення з коханою...
В Голованівську й Новгородці 

довелось чути щедрівки. Тільки в 
них не було нового забарвлення. 
Підлітки, співали їх під вікнами в 
своїх родичів, а дехто з дорослих 
йшов осторонь й кепкував з щед
рівників.

— Ну й малеча!.. Невже на цу
керки ласі?..

А секретар комсомольської ор
ганізації артілі «Зоря комунізму» 
Новоархангсльського. району Пет
ро Васильєв міркує по-іншому про 
щедрування.

— Ось зберу своїх хлопців, тих, 
хто в вашому славнозвісному хорі 
співає, та й підем Надлаком, — 
каже він. — Нову щедрівку .заспі
ваємо під вікном у свого голови 
колгоспу, завітзємо до кращої 
ланкової, до вчвтеля-пснсіовера. 
І люди будуть раді, що ми їх ві
таємо, добра їм зичимо.

Комсомольський ватажок сту
дентів Кіровоградського педінсти
туту Ф. Кривий теж за щедрівки, 
нові, принадні.

— Я чув, — розповідає, — як- 
хлопці й дівчата з консерваторії 
та університету ходили вулицями 
Києва, щедрували у столичних 
письменників, відомих лікарів, ін
женерів... 1 ми так зробимо. В нас 
же є гарний хор, є танцюристи, 
го й щедрівки будуть добрі...

Отож не варто цуратись давніх 
обрядів. В них же — співуче дже
рело тепла, щедрості, людяності і 
любові. Тільки український руш
ник хай буде гаптований сонячни
ми барвами сьогодення.

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого комунара».
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«молодой КОММУНАР»- 
ергвв Кировоградского 

обкома ЛКСМУ

ПОГОДА
Сьогодні по області перед

бачається хмарна з прояс
неннями погода, короткочас
ний сніг. Вітер ПІВНІЧНИЙ, 
помірний до сильного.

Темперагура повітря но 
області — 0—3. по місту — 
0—2 градуси морозу.

ФОРТ-ЛАМІ. Футболісти донецького «Шахтаря» 
виграли, тут у національної збірної Республіки Чад 
з рахунком 3:0 (0:0). На матчі був присутній прези
дент республіки Ф. Томбалбай. Після закінчення гри 
вів зустрівся з радянськими спортсменами і висловив 
побажання зміцнювати спортивні зв’язки між двома 
країнами.

1 —

@ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СЕРЕДА, 13 грудня. Перша 
програма, 11.00 — «12 могил 
Ходжі Насреддіна». Художній 
фільм. (Кіровоград). 17.30 — 
Художній фільм «12 могил 
Ходжі Насреддіна». (Кірово
град). 19.00 — Першість СРСР 
з хокея: «Днніїмо» (Москва) — 
ЦСКА. В перерві — Кіровоград
ські вісті. 21.00 — «Другий 
фронт». Прем’єра художнього 
телефільму. І серія. (М). 22.30— 
Співає В. Жепчснко. (К).

Друга програма. И.00 — Тслс
вісті. (К). 11.15 — Передачі
Центрального телебачення. 17.30
— Мультфільм. (К). .17.40 —
«Шляхами зростання», (Львів). 
18.00 - Тслсвісті. (К). 18.20 - 
«Музичний маяк». (М). 18.30 — 
«.Пропагандист». (М). 22.20 —
«Старт». (Дніпропетровськ). ’

ЧЕТВЕР, 14 ірудня. Перша 
програма. Л.00 — Тслсвісті. 
(К). 11.15 — Передачі Цент
рального телебачення. 16.35 — 
Для дітей «Теремок». (Дніпро
петровськ). 17.15 — Назустріч 
50-річчю Радянської Україні). 
«30 хвилин мовчання». Прем’є
ра телефільму. (К). 17.45 —
«Міста України очима друзів». 
(Кіровоград). 18.25 — Докумен
тальний фііьм. (Кіровоград). 
19.15 — Назустріч 50-річчю Ра
дянської України. «Театри, 
народжені Жовтнем». Одеський 
український драматичний театр 
імені Жовтневої революції. 
(Одеса). 20.30 — Тслсповинн. 
(М). 21.00 — «Другий фронт». 
Прем’єра художнього 
фільму. 11 серія. (М). 
«Попереду — Грепобль».
22.30 — «Сторінки улюблених 
опер». (Софій).

Друга програма. 17.45 — Те- 
лсвісті. (К). І8.І5 — «Факти
— вперта річ». (М). 18 45. —
♦ Олівець-малювсць». (К). 22.00
— Прикмети часу. (Дніпропет
ровськ). 22.30 — ”
тях». ' Концерт, 
роиськ).

П’ЯТНИЦЯ, 15 
ша програма, 
моя». Художній фільм, 
воград). 16.50 — Т>. 
агентство «Піонсрія». ... , 
17.20— Мультфільм. (К). 17.30— 
Оголошсйня. (Кіровоград). 17.35
— «Мрії моя». Художній
фільм. (Кіровоград). 19.00 — 
Назустріч 50-річчю Радянської 
України. «Добрий вечір, хлібо
робе». (К). 20.00 — Фігурне ка
тання. (М). 21.30 — Естафета

теле-
22.00- 

(М).

'У нас в гос-
(Діїіпропет-

Пер-

. (КІро-
Тслсвізійне 

(Перм).
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(ТАРС).

новин. (М)\ 22.30 — Назустріч 
50-річчю Радянської України. 
«Театри,- народжені Жовтнем» 
(Київський російський драма
тичний театр іімені Л. Україн
ки). (К).

Друга програма. 11.00 — Телс« 
вісті. (К). 11.15 — Передача
Центрального телебачення. 17.30 
— Назустріч 50-річчю Радян
ської України. Тележурнал. 
«Наука — виробництву». (К). 
18.00 — Тслсвісті. (К). 18-20 - 
Телереклама. «1000 порад». (К), 
18.39 — «Завжди дружити». Те
лефільм. (К). 21.00 — Кшоїірс- 
грама. (Кіровоград). 22.30 -» 
«Про що повідала кобза». Кон
церт. (Дніпропетровськ),

0, ПОКАЗУЄ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬК

ЧЕТВЕР, 14 грудня. 16.35
Для дітей. «Теремок», 17.15 — 
«ЗО хвилин мовчання». Телеві
зійний фільм. (К). 17.45 — Те
левізійні вісті. 18.15 — «Факти— 
вперта річ», (М). І8.45 — Для 
дітей, «Олівсць-малювсць». <К). 
19.15 — Назустріч 50-річчю Ра
дянської Україні). ІТсатри, на
роджені Жовтнем». (Одеса).
20.30 — Телевізійні новшіи. (М).
21.00 — «Другий фронт», — Те
левізійний художній фільм. (2 
серія). (М). 22.00 — Назустріч 
50-річчю Радянської У краї»». 
«Прикмети часу». 22.30 — «У.
нас б гостях». Концерт.

П’ЯТНИЦЯ, 15 грудня. 16.35— 
Дпіпровські новини. 10.50 — 
Науково-пізнавальна ^програма 
♦ Спектр». 17.30 — Телевізійний 
журнал «Наука — виробни
цтву». (К). 18.00 — Телевізійні 
вісті. 18.20 — Документальний 
фільм. 19.00 — «Добрий вечір, 
хліборобе!». (К). 20 00 — Фі
гурне катання. (М). 21.30 -*
Естафета повни. (М). 22.30 —
-Про шо повідала кобза». Кой- 
церт.

ф ПОКАЗУЄ .МИКОЛАЇВ 
ЧЕТВЕР, 14 грудня. 17.15 — 

«ЗО хвилин мовчання». Гелеві 
зійний фільм. (К). 17.45 — Тс’- 
левізійиі вісті. 18.15 — «Факти-)- ) 
вперта річ». (М). 18.45 — Наші,— 
консультації. 19.15 — Назустріч 
50-річчю Радянської Україні!. 
«Театри, народжені Жовтнем», 
(Одеса). 20.30 — Телсвізіііві но
вині). (М). 21.00 — «Другий
фронт». Телевізійний художній 
фільм. (2 серія). (М). 22.00 -і 
«Попереду — Грепобль». (М>,
22.30 — Сторінки улюблених 
опер. (Софія).

П’ЯТНИЦЯ, 15 грудня. 17.30— 
Назустріч 50-річчю Радянсько/ 
Україні). Телевізійний журна# 
«Наука — виробництву». (К). 
18.00 — Телевізійні вісті. 18.30— 
Актуальний екран. 19.00—«Доб
рий вечір, хліборобе!». (К). 
20.00 — Фігурне катання. (М).
21.30 — Естафета новин. (М).
22.30 — Назустріч 50-річчю .Рщ 
донської України. «Театри, пЛ- 
роджспі. Жовтнем». (К).
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