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ОГЛЯД НАРОДНИХ ТАЛАНТІВ
Більш як тримільйонна армія любителів самодіяль

ною мистецтва України активно включилася в рес
публіканський фестиваль народних талантів присвя
чений 100-річчю з дня народження В. І. Леніна. Твор
чі звіти ентузіастів свідчать про великі успіхи в роз
витку художньої самодіяльності, про зростання ма
совості в усіх жанрах народного мистецтва.

Про хід фестивалю йшлося на засіданні республі
канського оргкомітету ЗО жовтня ц. р. Оргкомітет 
схвалив досвід роботи культурно-освітніх установ 
Тульчинського району Вінницької області.

Була заслухана також інформація про проведення 
творчих звітів у Київській області.

1іа засіданні було затверджено склади жюрі за
ключного конкурсу республіканського Фестивалю. їх 
очолять відомі діячі культури і мистецтва України — 
і. Чабаненко. П. ВІрський. С. Козак. 1. Іващенко, 
Л. Руденко. В. Бородай, Б. Шксльпиков.

(РАТАУ),

] Тема: 
ефективність 
комсомольської 
роботи

З листопада в Кіро
вограді відбулася на
уково-практична кон
ференція на тему «На
укові основи і ефектив
ність комсомольської 
роботи». В роботі кон
ференції взяли участь 
перші і другі секретарі 
міськкомів та райкомів 

И комсомолу, ряд секре
тарів комсомольських 
комітетів І первинних 
комсомольських органі
зацій.

Перед присутніми ви
ступили секретар обко
му КП України І. С. 
їваненко, перший сек
ретар обкому комсомо
лу М. Д. Сиротюк, кан
дидат історичних наук, 
доцент Кіровоградсько
го педінституту Імені 
О. С. Пушкіна І. Д. 
Феденко, другий секре
тар обкому комсомолу 
М. Г. Гайдамака, заві
дуюча кафедрою педа
гогіки Кіровоградсько
го педінституту, канди
дат педагогічних наук 
В. Г. Боброва.

Учасники конферен
ції обговорили заслуха
ні доповіді, обмінялися 
досвідом роботи.

Пятирічка^ 
руками 

молодих

Нова сім‘я 
на «Червоній 
зірці»

Дівчина поспішала. Світле пасмо волосся 
вибилось з-під хустинки. Останні хвилини 
вже не йшла, а бігла. Одна думка підганяла 
її: «А що, коли прийду, а мені скажуть: за
пізнилась, путівок вже немає?»

Схвильовано переступила поріг кабінету 
секретаря райкому комсомолу Валентина Да- 
вндяка:

— Добрий день! Скажіть, путівки на завод 
«Червону зірку», що в Кіровограді, «?

Посміхнувся секретар.
— Сідай. Давай спочатку познайомимось.
— Людмила Шепоренко. Я закінчила серед

ню школу номер два...
І розповіла Люда про свою мрію працювати 

на велетневі-заводі, випускати Сільськогоспо
дарські машини...

«Не підкачай, Людмнлко!» — доносив вітер 
слова, які танули в чіткому перестукові ко
лес...

З тих пір минуло більше півроку. В листах 
додому — коротка оповідь про нове життя.

«Здрастуйте, ріднії Сьогодні влаштувалась у 
гуртожитку. Зустріли мене Щиро, привітно.

Турбуватись за мене 
не треба. Працюва
тиму в інструменталь
ному цеху. Бачи
ли б ви, яке це вели
чезне підприємство. 
Тут працює дванад
цять тисяч робітни
ків, майже стільки, 
скільки всього насе
лення в нашій У.тья- 
мовці...»

Завод зустрічав її 
тисячами незнайомих

облич, гуркотом, іскрами електрозварювання. 
Відразу відчула себе членом величезної сім’ї 
червонозорівців. Уважно слухала поради кад
рових робітників, які но-батьківськи піклува
лись про неї — Володимира Івановича Пузи
ря та Павла Васильовича Соукупа. А через 
три місяці їй лрнсвоїлн'другнй розряд шлі
фувальниці.

«Тепер я вже не учениця. — писала дівчина 
додому, — сьогодні мені присвоїли розряд. 
Перші деталі, виготовлені власними руками... 
Це справжнє свято».

Полюбили дівчину в колективі. Сталось 
якось само по собі, що у вільну хвилину біля 
неї молодь. Радяться, як краще провести ве
чір, домовляються про спортивні змагання.

Майстер випуску інструментів Геннадій 
Клименко так сказав про Люду:

— Шепоренко — душа нашого колективу.
Так. справжньою домівкою стала «Червона 

зірка» для Людмили Шепоренко. Тут вона 
Знайшла своє покликапня, романтику, друзів.

«Я сьогодні безмежно щаслива. Як радісно, 
коли тобі довіряють. Мене обрали групком- 

соргом нашого цеху. Одноголосно. 
1 тепер я вже думаю про те, як 
виправдати довір’я товаришів...»

Групкомсорга інструментального 
цеху можна зустріти всюди: на 
спортивному майданчику, на турист
ській базі біля нічного багаття, в 
червоному кутку гуртожитку.

Вечорами дівчина поспішає па 
підготовчі курси Кіровоградського 
інституту сільськогосподарського 
машинобудування. Мріє стати інже
нером.

А нещодавно я зустріла її веселу, 
життєрадісну.

— На звітно-виборну заводську 
комсомольську конференцію поспі
шаю.

1 зникла у велелюдному натовпі,

С. ТИТАРЕНКО, 
працівник багатотиражної 
газети «Червона зірка».

На фото: Людмила ШЕПО
РЕНКО.

Фото А. ФАЛЬКОВСЬКОГО.

В короткі хвилини стоянок комсомолець Василь Поярн- 
щенко, шофер II класу, підіймає капот і оглядає мотор. 
Цс у хлопця і звичка, і правило. Бо буде справне маши
на, — будуть вчасно перевезені н вантажі. А „араї у Ва
силя напружені Дні: із свого колгоспу «Шлях Леніна» 
він транспортує кукурудзу на приймальний пункт у Малу 
Виску. При нормі 19 тонн перевозить щоденно 22—23 тонни.

Чимало £прав 1 у Василевого товариша — тракториста 
Олександра Климснка, члена комітету комсомолу артілі. 
Він працює на самохідному шасі, виконує різні роботи, 
денні завдання зазждн перевершує.

На фото: Василь (ліворуч) і Олександр. Переки
нувшись дружнім словом, хлопці зараз знову візьмуться 
до праці.

Текст і Фото А. ШЕВЧЕНКА.

Вахта на Дніпрі
Гідну зустріч 100-річ

чю з дня народження 
В. І. Леніна готує зла
годжений колектив шлю
зу Кременчуцької гідро
електростанції ім, 50-річ- 
чя Жовтня. О 12 годині 
20 хвилин 22 жовтня ни
ми виконано річний план 
навігації. Цьому сприяло 
те, що щомісяця план 
суднотранспортувальн и х 
робіт виконувався на 120

процентів. Поруч з ко
муністами відмінно не
суть трудову вахту ком
сомольці шлюзу. Серед 
них суднопропускниця 
Лариса Григор’єва, пра
цівник гідрослужби Ема 
Дунаєвська, електрослю
сар Микола Мапицький.

К, ГОЛОТА, 
начальник вахти 
шлюзу.

28 молодших Ін
структорів по туризму, 
які будуть надавати 
допомогу туристським 
колективам шкіл м. Кі
ровограда, підготовле
но в обласній дитячій 
туристській станції. За-

Хто 
поведе 
В ПОХІД1

оершальний етап цієї 
підготовки — похід до 
Знам’янського лісу по 
місцях партизанської 
та бойової слави радян
ських людей, По цьо
му ж маршруту юні ін
структори поведуть у 
походи піонерів 4—5 
класів під час Жовтне
вих свят.

НА ВАХТІ - ХАРЧОВИКИ

Люба Бабій та інші
Зустрічаючи столітній 

ювілей Володимира Іллі
ча Леніна, комсомольці і 
молодь Бобринецького 
райхарчокомбінату праг
нуть працювати з ще біль
шою віддачею сил і енер

гії. План десяти місяців 
колектив підприємства 
виконав на 106,5 процен
та, в чому немала заслуга 
комсомольської організа
ції, бо всі члени її працю
ють безпосередньо на ви
робництві.

Добре слово хочеться 
сказати про комсомолок 
Любу Бабій, Віру Іванчен- 
ко, Ліну Іщенко. Чесна 
праця разом з сумлінним

виконанням громадських 
обов’язків створила їм 
гарну славу на підприємст
ві.

Нині члени нашої орга
нізації в поході за культу
ру виробництва: всі цехи 
підприємства тримаємо в 
хорошому санітарному 
стані, влаштували куточки 
по техніці безпеки та про
мислової санітарії, ми 
посадили дерева і кущі, 
розбили клумби, газони і 
квітники. Наші комсомоль
ці були нагороджені гра
мотами обласного та ра
йонного комітетів ЛКСМУ.

Про успіхи і недоліки в 
роботі комсомольської

організації говорилося 
нещодавно на звітно-ви
борних зборах. Ми разом 
намітили шляхи усунення 
недоліків, щоб з честю зу
стріти день народження 
Ілліча. Колектив робітни
ків, інженерно-технічних 
працівників та службовців 
разом з комсомольцями 
райхарчокомбінату зобо
в’язався виконати річний 
план виробництва до 25 
грудня 1969 року.

Ф. ТАРАН, 
секретар комсомоль
ської організації Бо
бринецького райхарчо
комбінату.

Під час літніх канікул їй не снділось удома. Звернуласяло 
голови правління колгоспу Імені ХХН з’їзду КПРС:

— Візьміть, будьте ласкаві, на ферму. Хотіла б працювати 
дояркою.

— Гаразд. Ось у нас захворіла одна. Будеш її підміняти. 
Та попереджаю. Валентино, що робота нелегка.

Ранок зустрічав її сходом сонця. Літній день виявився на
прочуд тихим і теплим. Він запам’ятався дівчині на все 
життя. Це для неї було перше і серйозне випробування 
власних сил, характеру.

На фермі з'явились нові подруги. Вони підказували, як 
правильно доїти корів, годувати і напувати. Беручка до ро
боти дівчина швидко навчилася встигати біля своїх корів, 
часто допомагала іншим дояркам.

Через рік успішно закінчила школу. Без вагань продовжи
ла почату трудову біографію. За нею закріпили групу корів. 
Перед собою дівчина поставила завдання — по надоях мо
лока досягти рівня передових доярок.

Мов перемиті, стоять корови групи Валентини Мунтян біля 
ясел. Молоко вона видоює до останньої краплини, бо, як ві
домо, п останніх його порціях міститься найбільше жиру. 
Корми, в міру можливостей, намагається чергувати.

На початку четвертого року п’ятирічки комсомолка Вален
тина .Мунтян включилась в боротьбу за право участі в район
ному та обласному святах тваринників. Нині вона вже має 
на корову близько 3000 кілограмів молока.

Безперечно, успіхи самі по собі не приходять, їх виборює 
Валентина у повсякденній наполегливій праці. Тому-то й 
виявили мартоносці Валентині Мунтян високе довір'я, обрав
ши її депутатом сільської Ради.

А. ШАРИГІН.

Новомиргородськлй район.

«І БУДЕ
ЛУНАТИ ПІСНЯ»

Перший камінь у фундамент цього чудового 
будинку був закладений напередодні святку
вання 50-річчя Радянської влади. А перед цим 
курсанти ШВЛП вирішили — бути до 100-річ- 

•чя з дня народження В. І. Леніна новому Бу
динку культури.

Кожного дня збиралась молодь на будові. 
Адже тільки деякі складні роботи, що потре
бували спеціальної підготовки. виконували 
фахівці. Всі ж інші роботи, починаючи під 
копання котловану, кладки стін і кінчаючи об
лицювальними роботами, виконували курсанти 
та викладачі школи. Кожен з- них відпрацю
вав па будові 36 годин. Курсанти не тільки бу
дували. Інколи доводилося допомагати вироб
ляти цеглу, блоки тощо. Робочий день на
чальника школи Івана Семеновича Погорелова 
та його заступника по політичній частині 
Олексія Михайловича Рнбаков.-і починався 
тут — на будові. Будівництво йшло з випе
редженням графіка.

Багато винахідливості та фантазії було цро-

явлено при оздобленні численних кімнат та за
лів. В головному фойє — різнобарвний вітраж. 
Він відображає розвиток авіації від найпрості
ших конструкцій до сучасних реактивних літа- 
яів. Розробив вітраж штурман Василь Яковле- 
внч Герасімов. У світлих коридорах — фото. 
Цс подарунок курсанта Олега Русакова.

Зовні приміщення виділяється не тільки 
розмірами. В ньому поєднується сучасність 
форм та простота ліній, вдалі сполучення 
конструкцій та поєднання фарб.

У кінці жовтня комсомольці школи рапорту
вали — зекономлено близько 100 тисяч карбо
ванців, Будинок культури здано па шість мі
сяців раніше наміченого строку.

...Стрічку перерізає міністр цивільної авіації 
Євген Федорович Лоїінов. З закінченням бу
дівництва курсантів вітають численні гості. 
Серед них перший секретар міськкому партії 
І. п. Валявськнй, секретар міськкому партії 
А. Д. Сухачов, перший секретар обкому ком
сомолу М. Д. Сиротюк.

Від імені комсомольців Кіровоградщніш сек
ретар обкому комсомолу М. Д. Сиротюк дарує 
учасникам самодіяльності Будинку культури 
бандуру.

Ю. ЛІВАШНИКОВ.
Фото автора.
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Десятки тц?яч карбованців економії, {Ідмінда якість робфтр, щоденне перевиконай- 
чи норм — такі добрі справи пі рахунку молодіжнбї бригади мулярів, яіГу очблює 
О. О. Шиян (трест «Кіровоградсільбуд).

«а Знімку: бригада р. С. ДІиява зводить стіни гуртожитку Кіровоград- 
о сільськогосподарського технікуму.

$отр Ю. ЛІВДШНИКОВЛ,
—з—-------------------------------------- —  ------------------------ -------- ~-------------------------

• ЛЕКТОР 1 ЛЕКЦІЯ

Пряма спокою
Коли мова заходить про щось хорр- 

ап», де й блова знаходяться. Розповідав 
й розповідав, А у випадках проти

лежних — не знаєш з чого почати. Саме 
так було цього разу. Думаю, чи почати 
з того, як на стіл з етажерки перекочу
вали запилені папки і зшитки, чи з пер
шого діалогу в кабінеті другого секре
таря райкому, чи, може, з щиросерд
ного прохання: «Ви ж там не дуже...».

Осінь прийшла і в райком. Спустіли 
його кабінети — всі на звітно-виборних 
зборах в колгоспних комсомольських 
організаціях. Ось і зараз мій співроз
мовник пінливо попереджає, що в дві 
години їде на чергові збори. Не гаючи 
часу, питаю дещо прямолінійно:

•— Працює лекторська група?
-- А як жеі — оптимістична відпо

відь.
— Хто завідує нею?
І тут оптимізму стало менше. Ще три 

роки тому завідуючою лекторською 
групою райкому комсомолу була за
тверджена Раїса Бурага. Піонервожата 
середньої школи селища Молодіжного, 
активна комсомолка, вона добре поста
вила піонерську роботу, багато часу від
давала і громадському дорученню. Та 
в минулому році Раїса певейшла на вчи
тельську роботу і від участі в лекторсь
кій групі відійшла. За цілий рік Раїса 
жодного разу не з’явилась з райкомі, 
не кажучи вже про якусь там роботу. В 
райкомі про це знали? Знали. То може 
із 24 членів лекторської групи затверди
ли нового завідуючого? Ні. Всі справи 
механічно перейшли до другого секре
таря райкому Тамари Слоненко. В її ка
бінеті і йшла розмова про лекторську 
групу.

Вже примірка тематика лекцій для 
молоді викликала подив. В довгому пе
реліку тем для робітничої молоді є та
ка: «Ленінські ідеї електрифікації і їх 
здійснення в СРСР». Чомусь тільки для 
робітничої молоді. Так само не зрозу
міло, чому теми «Розвиток ленінської 
теорії імперіалізму в документах КПРС 
і братніх партій» та «Ленін про всебіч
ний розвиток особи в умовах комуніс
тичної формації» рекомендуються ви
ключно науково-технічній молоді.

Важко твердити, що ці лекції читали
ся будь-якій категорії молоді. При

наймні в путівках їх нема, не може цьо
го і стверджувати хтось. Та якщо гово
рити про лекторські путівки, то їх за 
цей рік всього дві: від 15 і 24 березня, 
з досить стереотипними відгуками: один 
раз — «учні лекцією були задоволені», ін
шого — «слухачі лекцією задоволені». На 
цьому дані про роботу 24 членів лек
торської групи райкому обриваються.

Правда, є ще два плани роботи, скла
дені на І і II квартали. Та тимчасово 
(цілий рік) виконуюча обов’язки завіду
ючої лекторською групою довго не ла
мала голову над їх різноманітністю. Мі
нявся лише перший пункт, а обговорю
вали лекції майже одні і ті ж. Якщо в 
першому кварталі серед трьох запла
нованих для обговорення лекцій була 
«Ленін і наш край», то в другому — 
«Ленін і Кіровоградщина». Мені показа
ли ще три лекції. Правда — за 1967 
рік. До речі, й вони були надіслані лек
торською групою обкому комсомолу. 
Своїх текстів тут мало,

Якщо лекційну пропаганду серед мо
лоді району зобразити графічно, то 
найвища точка припадає на період під
готовки до 50-річчя ВЛКСМ. Тоді багато 
лекцій було прочитано про комсомол і 
молодь, на теми соціальні, економічні ґ 
політичні. Члени лекторської групи ви
ступали перед малими і великими ауди
торіями слухачів, в комсомольських ор
ганізаціях колгоспів і райцентру. А піс
ля свята крива різко йде вниз: дві лек
ції в березні цього року, про які згаду
валося вище, і читацька конференція по 
темі «Завдання Спілок молоді» в квітні 
для комсомольського активу і членів 
лекторської групи. Відтоді почалася 
пряма спокою і абсолютної бездіяль
ності. В райкомі комсомолу, щоб якось 
пояснити причини застою лекційної 
пропаганди, говорять:

— З червня по серпень Тамара хво
ріла.
,Причина поважна. Але ж мав хтось з 

комсомольського активу допомогти, 
щоб не робити «канікули» о діяльності 
лекторсько? групи від весни до осені.

Чи не завелика перерва?
О. БАСЕНКО, 

спецкор «Молодого комунара». 
Долинський район.
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РОКІВ ТОМУ, в листопаді 
"" 1919 року, молоді пролета
рі тринадцяти країн, йдучи на 
заклик Комуністичного Інтер
націоналу, створеного Лені
ним, заснували всесвітню ре
волюційну юнацьку організа
цію _ Комуністичний Інтер
націонал Молоді.

Майже 24 роки існував КІМ- 
Минуло вже більше чверті ві
ку з дня його розпуску. Ба
гато змінилося у світі з того 
часу. Але роки діяльності 
КІМу залишили глибокий слід 
в літописі історії міжнарод
ного молодіжного руху.

Сучасний комуністичний мо
лодіжний рух іде своїми пе
чатками до періоду діяльнос
ті КІМу. Історія КІМу — це 
історія боротьби робітничої 
Молоді разом з усім робітни
чим класом проти експлуата
ції, реакції, фашизму 1 війни. 
Комуністичний Інтернаціонал 
Молоді був активним помічни
ком Комінтерну в боротьбі за 
мир і соціалізм.

Відзначаючи 50-річчя з дня 
створення КІМу, ми віддаємо 
данину шани пам'яті сотень 
тисяч молодих борці^, які ви
ховані в рядах КІМу і віддали 
своє життя в ім’я революцій
них ідеалів.

В підготовчій роботі по 
скликанню Установчого кон
гресу Комуністичного Інтерна
ціоналу Молоді безпосередню 
участь браз Володимир Ілліч 
Ленін.

КІЛІ па першому конгресі 
оголосив себе секцією Комін
терну. і в своїй діяльності він 
постійно керувався вказівками 
Леніна, які були висловлені 
ним на І—IV конгресах Кому
ністичного Інтернаціоналу, і 
його промовою на НІ зїзді 
РКСМ. Ленін заповідав КІМу 
як основне завдання «рухати 
вперед підготовку молоді І 
навчання»,

КІМ І його секції в тяжких 
умовах поліцейських репресій, 
цькування з боку правих со
ціал-демократів вели копітку 
роботу серед молоді. КІМ до
бивався, щоб комсомольці не 
тільки знали основи маркенз- 
му-ленінізму, але і вміли дія
ти, боротись у відповідності з 
його вимогами. У рядах КІМу 
одержали комуністичне вихо
вання мільйони юнаків І дів
чат, які навчались комунізму 
по Леніну, практично беручи 
участь в революційній бороть
бі. В допомозі Комінтернові у 
здійсненні його історичної МІ
СІЇ — з’єднання ленінізму з 
міжнародним робітничим ру
хом. у першу чергу 3 рухом 
робітничої молоді, полягає ве
лика заслуга КІМу перед ко
муністичним рухом.

Діяльність КІМу являє со
бою важливий Історичний до
свід для визначення типу і ха
рактеру діяльності молодіж
них спілок І їх взаємовідносин 
з комуністичними партіями.

Комуністичний Інтернаціо
нал Молоді народився при 
відблисках барикадних боїв, 
що їх викликала в усьому сві
ті Жовтнева перемога в Росії. 
В роботі 1-го конгресу брали 
участь молодіжні організації 
тринадцяти країн. Це були 
віддані справі революції юна
ки і дівчата, які мають за 
плечима чималий досвід полі
тичної боротьби. В обстановці 
зради правих лідерів соціал- 
демократії робітничому класо
ві в роки першої світової вій
ни революційна молодь ряду 
країн, де не було комуністич
них партій, організовувала Са
мостійні політичні виступи. Ця 
обставина була трактована де
якими керівниками спілок мо
лоді в тому розумінні. ЩО 
пролетарська молодь завжди є 
авангардом робітничого руху. 
Ця ідеологія авангардизму по
чала заважати становленню 
правильних взаємовідносин ко
муністичних партій і спілок 
молоді. Висувались «теорії» 
рівноправ'я І партнерства.

Третій конгрес Комуністич
ного Інтернаціоналу, який пра
цював під керівництвом Лені
на, в спеціальній резолюції 
про міжнародний комуніс
тичний рух молоді вказував, 
що комуністичні спілки МОЛОДІ 
повинні керуватись у своїй 
діяльності політичними дирек
тивами комуністичних партій, 
зберігаючи при цьому органі
заційну самостійність. Кон-

МІЖНАРОДНА

грес вказував, що в нових 
умовах комуністичного руху 
молодіжні спілки не можуть 
більше задовольнятися робо
тою я малочнесльннх. відірва
них від широких мас молоді 
організаціях. Вони повинні 
стати 'Масовими спілками ро
бітничого І трудящого юна
цтва, 3 метою завоювання 
більшості молодих робітників 
під прапор КїЛІу вони повин
ні були значно розширити еко
номічну, культурно-освітню, 
спортивну, піонерську роботу.

До III Всесоюзного з’їзду колгоспників

ПІСНЯ
НАД 
НИВОЮ

Пригадую кінець 20-х років. 
Селянство тоді під керівницт
вом партії об’єднувалось у ко
лективні господарства, з’явля
лись перші, ще невеликі арті
лі. Щоправда, не всі одразу 
побачили перевагу артільно
го господарювання над одно
осібним. Тому в ті роки сіль
ські комуністи і комсомольці 
роз’яснювали селянам необ-

хідність об’єднування. Вели
кої шкоди нашій роботі зав
давала куркульня. Обдурюю
чи селян, куркулі пускали всі
лякі плітки, щоб одбити селян 
від вступу до артілей. І цим 
не обмежувались вороги кол
госпного ладу: то тут, то там, 
бувало, спалахне колгоспна 
будівля, чи пролунає серед но
чі підступний постріл. Одно
го разу, повернувшись після 
зборів пізно ввечері додому, я 
застав прострілене вікно квар
тири.

Проте основна маса селян
ства, незважаючи на ворожі 
залякування, схилялась до дум
ки про об’єднання.

Перші артілі були бідні: 
кілька конячин — ото й усе 
тягло. Керували роботою вчо
рашні бідняки. Про спеціаль-

ність годі було й думати. Не
високі були й врожаї — 10— 
15 центнерів з гектара. Та лю
ди вірили, що їхня земля від
дячить за працю. На допомо
гу хліборобам прийшла дер
жава.

1928 рік, 23 травня. Харків, 
тодішня столиця республіки. З 
делегатським квитком за 
№ 166 заходжу до просторої 
зали. Сюди з’їхались пред
ставники хліборобів на 1-й 
Всеукраїнський з’їзд колгосп
ників. Програма з'їзду широка 
— доповіді про шляхи розвит
ку сільського господарства, про 
стан економіки колгоспів та 
заходи по розвитку колективі
зації, про кредитування кол
госпів тощо. Кожному хотілось 
виступити, у кожного були свої 
міркування. Говорили про май-

волюції В численних рішен
нях КІМ неодноразово під
креслював. Що захист ьі сі є 
інтернаціональним обов язком 
псієї комуністичної МОЛОДІ. 
Кожного разу, коли імперіа
лістичні держави намагались 
організувати провокації проти 
Радянського Союзу, КІМ про
водив широку кампанію се
нсі молодих робітників, се
лян, батраків, студентів, 
службовців капіталістичних 
країн на підтримку країни со
ціалізму.

КІМ розглядав^ будівніїцтво 

як справу трудящих Радян
ського Союзу, а й міжнарод
ного комуністичного руху. Ко
муністичні спілки молоді ка
піталістичних країн були не
втомними пропагандистами ус
піхів соціалістичного будівни
цтва в СРСР. Вони завжди 
виявляли жагучий Інтерес до 
становища і ролі радянської 
молоді у створенні нового сус
пільства. КІМ виступав по
слідовним борцем за гене
ральну лінію Комінтерну про
ти троцкізму і правого ухилу 
в молодіжному русі. про
ти різних спроб принизити 
міжнародне революційне, зна
чення будівництва соціалізму в 
СРСР.

Пролетарський інтернаціона
лізм. КІМу яскраво проявився 
у русі солідарності з тими 
країнами І народами, які під
давались імперіалістичній аг
ресії. Незабутні сторінки істо
рії КїЛІу складає боротьба 
світового комсомолу проти роз
бійницьких воєн французького 
й іспанського імперіалізму н 
Ліарокко і Сірії, проти окупа
ції Руру французькими вій
ськами. Масовий рух солідар
ності був викликаний подіями 
в Китаї. КІМ з перших Днів 
національно • визвольних воєн 
став на сторону китайського 
народу і його молоді.

Ніколи не забудуть патріоти 
Іспанії ту допомогу, яку пода
ла комуністична І антифашист
ська молодь Іспанській рес
публіці. Тисячі комсомольців 
Із десятків країн, виховані в 
рядах КІМу, боролися на боці 
відважного Іспанського наро
ду. як справжні герої.

Імена Луї Перро (Франція), 
Деііва Дорана (США), Ніно 
Нанетті (Італія), Фраица Рой- 
зенауера (Австрія), Артура 
Беккера (Німеччина), Івана 
Крістопа (Болгарія), Еміля 
Шейнберга (Румунія) І бага
тьох інших молодих героїв 
інтернаціональних бригад, які 
полягли в боротьбі проти іс
панського фашизму, золотими 
літерами вписані в історію 
КІМу.

Комуністичний Інтернаціо
нал Молоді, спираючись па 
свою передову секцію — Ле
нінський комсомол, на глибо
кий Інтернаціоналізм радян
ської молоді, подав велику до
помогу комуністичним спілкам 
молоді в теоретичних, органі
заційних питаннях. Це вияви
лося в узагальненні й пропа- 

досвіду діяльності 
ВЛКСМ, у посиланні делега
цій робітничої молоді в СРСР, 
в збиранні матеріальних коштів 
па потреби секцій КІМу, в ор
ганізації міжнародних кампа
ній на захист жертв фашиз
му і реакції.

КІМ, як міжнародна школа 
комунізму, заклав основи не
ухильного росту комуністично
го юнацького руху в глибину 
і я ширину. Сьогодні в рядах 
Цього руху нараховується 
більше 70 мільйонів юнаків і 
Дівчат.

М. МУХАМЕДЖАНОВ, 
кандидат історичних 

наук.

створити єдиний робітничий І..,.. . ......... ......
фронт проти наступу бур- * соціалізму в СРСР не ^тільки 
жуазії.

Але ця принципова наста
нова Комінтерну на утворення 
масових юнацьких організацій 
но була цілком і повністю 
проведена в життя. Комуніс
тичному юнацькому рухові 
треба було ще багато років 
для того, щоб остаточно по* 
збавитися від пережитків аван-
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гардизму і зв’язаного з ним 
сектантства.

Рішення 
Комінтерну

VII конгресу 
...........і VI конгресу 
КІМу (1935 рід) заклали ос
нови для могутнього ІГІДІїе- 
сення молодіжного руху. Пе
ред лицем небезпеки фашизму 
І підготовки Другої світової 
війни на цих конгресах були 
вироблені рішення про бо
ротьбу за єдиний народний і 
антифашистський фронт. Пе
ред комуністичними спілками 
молоді було поставлене зав
дання сміливо виступати іні
ціаторами об’єднання всієї 
антифашистської молоді не
залежно від політичних, релі
гійних переконань і соціально
го стану. Велике значення мав 
досвід молодіжного руху У 
Франції і США. де були ство
рені масові організації юна
цтва. Цей досвід буя предме
том спеціального обговорення 
на VII конгресі Комінтерну І 
VI конгресі КІМу.

Здійснюючи тактику єдино
го фронту, в 1936 році в Іспа
нії створюється Об’єднана 
спілка соціалістичної молоді 
Іспанії, в яку злилися спілки 
комуністичної і соціалістичної 
молоді. Відбуваються об’єд
нання комуністичних і соціа
лістичних юнацьких організа
цій у Бельгії. Латвії, Мексіці, 
Ісландії на основі боротьби 
за повсякденні вимоги проти 
реакції І війни, за мир і про
грес. З року в рік зростає I 
шириться рух молоді за мир. 
У переддепь другої світової 
війни він нараховував 40 міль
йонів чоловік. 1 хоча запобіг
ти війні не вдалося, діяльність 
КІМу не була даремною. Во
на підготувала мільйонні ма
си молоді до боротьби проти 
фашизму на Фронтах Великої 
Вітчизняної війни і в русі 
Опору в країнах Західної Єв
ропи.

КІМ своїм досвідом підго
тував міжнародний молодіж
ний рух до розуміння необ
хідності об’єднання на широ
кій демократичній базі. На 
такій базі в 1945 році 1 була 
створена Всесвітня федерація 
демократичної молоді.

Вся діяльність КІМу буду
валася на ленінських принци
пах пролетарського Інтернаціо
налізму. КІМ вважав одним Із 
найважливіших завдань за
хист завоюпавь Жовтневої ре- (АГ1Н).

І

І

І
0
І

І

і
буття. Тут, на з'їзді, було 
прийнято Статут Укрколгоспу. 
На допомогу щойно утвореним 
колективним господарствам 
було організовано міжкол
госпні спілки. На зміну живо
му тяглу почали приходити 
трактори, спочатку «Фордзо
ни», а потім наші, вітчизняні. 
Все веселішу пісню було чути 
на хлібній ниві.

Я пригадую ті часи, кроку
ючи по сьогоднішніх колгосп
них полях, зустрічаючись з хлі
боробами, вдивляючись в мо
лоді усміхнені обличчя. Ми 
теж були тоді молодими. І 
працювали багато.

Не завжди лише знаходи
лась можливість для відпочин
ку. Та й відпочивати було ніде, 
хіба що в старій хатині під со
ломою, перетвореній на хату- 
читальню; А сьогодні — що Не 
село то й клуб, нова школа, 
крамниця з широкими вітри-

нами. Снують селом автомобі
лі, мотоцикли. Господарством 
керують освічені люди. Та що 
говорити, адже в колгоспі ни
ні працюють по півтора десят
ка спеціалістів з вищою і се
редньою освітою. На посаду 
бригадирів призначаються лю
ди з агрономічною освітою, за
відуючими фермами працю
ють зоотехніки. Колгоспні пар
ки налічують десятки тракто
рів, автомобілів. А з-за густої 
зелені посміхаються до пере
хожого нові будинки.

Не те тепер село. І лише 
молодь, як і раніше, бойова 
завзята.

Т. КОЗАЧА, 
агроиом-ентомолої* ви
робничого управління, 
член КПРС з 1924 року, 
учасник 1-го Всеукраїн
ського з’їзду колгоспнії* 
ків.

смт, Оле ке а 11 д р і р к£.
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КОМСОМОЛ—СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

А БОРГУ НЕМАЄ

-~-8 отор,—

Лилняжка — село, яких сотні на Кіро- 
воградщині. Тільки хто побував у ньому, 
обов’язково замилується однією спору
дою, що красується на великому пагор
бі. Вона приваблює простою формою і, 
водночас, — елегантною нарядністю.

Це — середня школа. Давня мрія, а 
тепер — реальність липняжців. Тут поки 
що не чути знайомого всім дзвоника. 
Але кожний день в ній іде повнокровне 
життя — бригада будівельників разом з 
учнями і вчителями закінчують останні 
роботи, щоб в переддень Жовтня від
святкувати новосілля.
. До цієї нагоди готуються не тільки 
школярі, а й колгоспна молодь місцевої 
артілі «Правда», Бо школа — це їх ді- 
тище.

Зараз важко назвати той день чи ту годи
ну, коли, як кажуть, зав’язалась дружба між 
молодими колгоспниками І школою. Ллє після 
виходу постанови VI пленуму ЦК ВЛКСМ про 
шефство комсомолу над сільською школою, 
колгосп став справжнім опікуном.

— Ми п неиплаченому боргу перед артіл
лю, — щиро говорить директор школи Шев
ченко я. ГІ. — Все, що ми масмо, — подаро
ване колгоспними комсомольцями.

І директор з гордістю показує чудові класи, 
ооладнан] кабінети, прекрасний сйоргіїЬнйіі 
зал з душоїоіо і роздягальнею.

— На все цс витрачено вже близько чоти
рьохсот тисяч карбованців, — мовить дирек
тор. — Тг. іце чотири тисячі дали тільки на 
художнє оформлення школи.

Яків Петрович прямо засипав цифрами і 
фактами.

— Телевізор «Огонек», епідіаскоп, 0 фільмо
скопів. 300 парт, ЗО дощок — подарувало ііДм 
правління.

Та не тільки в матеріальному забезпеченні 
полягає шефство над школою.

Вже стало традицією комсомольські 
збори, на яких вирішуються невиробничі 
питання, колгоспна молодь проводить 
разом із школою. Суботники, недільни
ки, концерти художньої самодіяльності, 
спорт — все це відбувається спільно. У 
футбольній команді, яка вважається 
колгоспною, — шість гравців — школя
рів, у стоголосому хорі — майже трети
на старшокласників. І взагалі у кол
госпному виробництві дуже багато ви
пускників Липнязької середньої школи. 
Колишній член виробничої бригади 
Олексій Мазуренко — зараз працює 
механізатором, Микола Бухарєв — слю

сарем, Микора Козинець — електри
ком. Юрій Смирнов, Микола Кравчен
ко — теж у колгоспному виробництві.

— Тільки в цьому році до нас при
йшло тринадцять випускників, — гово
рить секретар комітету комсомолу кол
госпу Володимир Шемендюк.

В чому ж секрет, що випускники із 
задоволенням ідуть у сільськогосподар
ське виробництво?

А в тому, що правління артілі, його 
голова Станіслав Григорович Дерев'ян
ко, парторг Сергій Никонорович Півень, 
секретар комітету комсомолу разом з 
гіедколективом велику роботу проводять 
по профорієнтації.

— Перший Ленінський урок в цьому 
навчальному році, — хвалиться дирек
тор, — давав С. Н. Півень. Він розпові
дав про артільне господарство, про його 
ріст. Запрошував на роботу, обіцяв по
слати на навчання за рахунок колгоспу.

А учні знають; що пообіцяють керівники 
артілі — обов’язково зроблять. Адже на сьо
годнішній день в комсомольській організації 
колгоспу немає жодного, хто б немав серед
ньої або середньої спеціальної освіти. Із 48 
комсомольців — 13 вчаться у вечірній школі, 
5-у технікумах. Решта — з освітою. Для 
всіх, хто вчиться, беззастережно надаються 
Відпустки, Учні мають скорочений робочий 
день.

І ще є одна причина того, що колгосп 
не скаржиться на нестачу молодої сили, 

Керівники артілі і секретар комітету

комсомолу нарівні з педколектив^м ве
дуть виховну роботу з школярами. 
Сергій Никонорович Півень обраний го
ловою ради сприяння сім’ї і школі.

Ніякі міри, здасться, не могли допомогти 
восьмикласнику Миколі П. — ні комсомоль
ські збори ні учнівський комітет. Довелось 
просити С. Н. Півня. Вірніше, він сам Ді
знався про цей випадок і запропонував до
помогу. На засідання ради сприяння був 
викликаний Миколин батько — працівник кол
госпу. Незручно було цо робити. Як-не-як, а 
людина він роботяща, кращий комбайнер. А 
от випустив з-під контролю сина. Про це йо
му й сказали. Обережно, тактовно.

Тепер Микола став зовсім іншим. Не те, ідо 
сам порушує дисципліну, інших спиняє. А як 
активно він брав участь у недільнику по зби
ранню врожаю!

Прийшов якось Станіслав Григоро
вич — голова — до директора,

— Виручайте, — каже, — прогноз пе
редбачає приморозки, а у нас ще горо
дина не зібрана.

Всі, як один, вийшли школярі на не
дільник. 50 центнерів овочів зібрали. 
Але цього все одно було мало. Вони й 
на другий день після уроків так само 
дружно вийшли на плантацію. ЗО цент
нерів — такий був результат.

Ось так і живуть вже багато років 
комсомольці артілі «Правда» і Липнязь- 
ка середня школа. Як одна сім’я.

Г. ПРОКОПЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

Добровеличкіаськин район.

-*ЯК’1ИО ПОКЛИЧЕ ВІТЧИЗНіХ

УНІВЕРСИТЕТ 
МУЖНОСТІ

Поки дерево, молоде, воно легше піддасться 
хворобі, і цього не можна забувати; але особ
ливо слід пам’ятати, що культурна прищепа 
йівидшс розпивається і росте на тендітному 
стовбурі, аніж на зашкарублій від часу корі.

Приблизно так можна було зрозуміти пра
цівника військкомату, лейтенанта Юрія Ссме- 
Непка. Але нашу розмову перервала сива лю
дина, що поскаржилася на свого внука. Слова 
дідуся були трохи несподіваними тому, що ми 
вели розмову саме про ровесників цього незна
йомого хлопця. Більше вразило пас те, Що 
старий зробив такі висновки:

— Забрали б ви його в армію, чн що... Жит
тя нам через нього немає...

Мій співбесідник стримано доводил дідусеві 
свою думку. Потім, вже повернувшись до мене, 
лейтенант чібн винний в чомусь, розвів ру
ками:

— ІІе розуміє, або не хоче розуміти, що 
армія у нас, самі розумієте... навіть розпові
дати не треба. Те. що дисципліна виструвчуе 
хлопців, підтягує їх — не так. 1 колектив там 
завжди — сила. --

Випадок цей стався вже після того, як я по- 
^ртав у свою папку невеличку програму «Уні

верситет майбутнього воїна». Була до цього І 
розповідь Інструктора по пропаганді гарнізон
ного клубу офіцерів. підполковника запасу 
Дмитра Матвійовича Лавренчука:

— Почати, мабуть, треба з того, що нам до-

вірена велика справа, і відповідальність за 
неї — на наших плечах.

Кілька років тому був організований універ
ситет для допризовників, хлопців, які через 
рік-два стануть до лав Радянської Армії. Про
грама його ведеться відповідно до навчально
го року у школах. У планах роботи з підліт
ками помічені зустрічі з ветеранами револю
ції. учасниками Великої Вітчизняної війни, 
партизанського руху та теперішніми воїна
ми — відмінниками бойової І політичної під
готовки. Повсюдно маються зв’язки з школа
ми. Майбутніх воїнів запрошують, і вони охо
че йдуть на такі зустрічі, слухають історію 
визволення рідного міста і області, дивляться 
концерти I кінокартини — героїчну минув
шину.

А ще порадив Дмитро Матвійович зустріти- ■ 
ся із старим більшовиком Михайлом Трохнмо- 
вичем Стспановим. який розповідає юним про 
свої незабутні зустрічі з Іллічем.

...Вісімдесят літ зробили свою справу, та на 
фоні зсутуленої постаті чітко вирізняються ше 
непригаслі очі. п них щось молодече.

— Безперечно. — підтверджуючи моє запи
тання, погоджується старий комуніст. — такі 
хлопці — наша підтримка сьогодні і сила “7 
завтра. Ви б побачили, як вони слухають ді
дів своїх...

На інше й сподіватися не можна. Бо ветера
ни не просто читають лекції, а ведуть живі 
бесіди з допризовниками, самі цікавляться їх 
життям. Часто, коли серед молодих слухачів, 
а їх збирається, до речі, багато, зринає бойо
ва пісня. ЦІ хлопці вже вміють володіти 
зброєю, вони загартовані фізично і виховую
ться в дусі радянської людини, сучасника, 
який не байдужий до звершень Радянської 
Вітчизни?

А. НЕЧИТАЙЛО.
м. Кіровоград.

Закрити і.., 
крапка

«Завідуюча сільським клубом Лариса Ко
новальчук під час храмового свята відкри
ла культурний заклад, за що наступного 
дня на засіданні сільвиконкому одержала 
догану. Незрозуміла позиція товаришів. 
Невже клуб мав бути зачинений у релігійне 
свято?»

Л. Поліщук.
с. Журавлинна
Голованівського району.

Кажуть, коли зійдуться чотири грузини, 
вони не говорять один одному комплімен
тів, зате відразу ж заводять пісню. На
віть, коли вони ло цього зовсім не бачи
лися...

II а ф <) т о: учасники ансамблю пісні й 
танцю Грузинської РСР виконують танець 
на древніх фортечних мурах Мцхетн — ко
лишньої столиці Грузії. Зараз ансамбль 
бере участь у Днях культури Грузинської 
РСР в НДР.

ЄДИНА
РОДИНА

Фото В. ЗІ Мі НА. „Осавули“— 
на сцені 
села Климово

Є р Уренському районі Іорьковської області 
старовинне село Климово. В ньому живуть лщ- 
ди, які дбайливо зберегли до наших днів усну 
народну драму. Вчені запевняють, що Климо
во — єдине місце в Росії, де така старовинна 
вистава збереглася в художньому побуті на
селення і набула особливої форми.

Охоронці драми — прості колгоспники, на 
чолі з «режисером» із сорокарічним стажем 
Йосипом Чистяковим.

Як же виникла Ця своєрідна народна твор
чість? Як розповідають учасники незвичайної 
«трупи», близько 100 років тому солдат у від
ставці Пилип Плешков по пам’яті розучив з 
селянами драму «Цар Макснмельян», відомі 
ще з XVIII століття. Вона сподобалась 1 пер
шим виконавцям, і глядачам своїм тонким 
гумором, уїдливою сатирою на порядки в Ро
сії. З тих пір климовці, як естафету, переда
ють її із покоління в покоління. Тільки нази
ватися стала драма інакше — «Осавули», та 
з’явилися в ній невластиві на тон час висло
ви — як «товариш отаман». Точного тексту 
«Осавулів» не Існує, тому при кожній виставі 
в драму вносяться елементи імпровізації і нові 
подробиці з життя її героїв.в «Осавулах» 14 діючих осіб: отаман (він 
же цар Макснмельян), його син Адольфа, ли
цар Бармуїл, богатирі Марс, Аннка-воіп і 
Іван-богатир, Степан Малий, скороход, гусар, 
кравець, кузнець. старий, лікар і навіть... «ди
тяча богиня»!

Як виглядять ця драма із залу для
' Починається вона з появи скорохода, який 
повідомляє про прибуття отамана «царя Мак- 
спмельяна» на чолі зграї. Потім слідує моно
лог царя-отамана. після чого починається 
ланцюг Інтермедій, що висміюють отамана.

.Близько ГОДНПН продовжується сатирична 
пистаса яка викликає в залі веселе пожвав
лення1 репліки, на котрі учасники народного 
спектаклю дотепно відповідають. ГППтЯ

Закінчується вистава «величанням» гляда 
чів. І не пропустять самодіяльні аР™сти ви
падку, щоб і тут ПО пожартувати, доставити 
"азараз\лнмовиІ готуються виступити перед 

'»’‘■'‘»•''■'‘'“"’'■’ЇікгоГмАМОНТОВ.
(АПН).

гля-

ЕРШ за все. мусимо по- 
жв яснити. що це за сви

то — храмове. Колись дав
но. ще за пам’яті наших 
бабусь і прабабусь в Жу
равлини! відкривали «храм» 
— сільську церкву. «Батюш
ка» освятив її. зібрав з му
жиків. що треба, щоб не за
хирів «храм», та й відпустив 
розговлятися. Віруючим за
пам’ятався цей день якшо 
не відкриттям церкви, то 
обрядом розговдяяня. Роз
говлялися щороку.

Зараз лише древні діди 
можуть згадати те місце, де 
колись стояв «храм», але 
традиція залишилася. Отже, 
свято це чисто символічне, 
бо й віруючих в Журавлин
ні майже не лишилося зов
сім.

1 все ж інцидепт бхв. хоч 
все відбулося не зовсім так, 
як писалося в листі. По-пер
ше. голова сільради Алла 
Чорнобай не забороняла від
чиняти клуб у релігійне свя
то і ш<правда. не пропону
вала і відкрити його): по- 
друге, завідуючу клубом Ла
рису Коновальчук дійсно 
слухали на засіданні сільви
конкому. але догани ніхто 
їй не записував.

Буря в склянці води? НІ. 
Заборона відчиняти клуб “ 
храмове свято була, і вихо
дила вона ні від кого Іншо
го. як від заступника голо
ви колгоспу імені Чкалова 
Сергія Семеновича Загород
ного. що він ствердив і сам.

— Від’їжджаючи у відряд
ження. я категорично забо
ронив Ларисі Коновальчук 
відкривати клуб в цей день, 
але вона не послухала.

Не послухала, і. користую
чись правом члена сільви
конкому. Сергій Семенович 
«розпік» її наступного, після 
свята, дня.

Кожній здравомислячій 
ЛЮДИНІ ясно, що клуб у релі
гійне свято мав працювати. 
І не просто працювати, а 
нього дня треба було підго
тувати якийсь цікавий за
хід — концерт, лекцію, зори- 
нп. Розумів це і Сергій Се
менович. але... заборонив.

Абсурд? Давайте зрозуміє
мо С. С. Загородного, бо 
недарма кажуть, що зрозу
міти •— це вже наполовину 
поспівчувати.

ТЖЕ, Журавлинна має 
прекрасно обладнаний 

клуб па 450 місць, два баяни, 
посилала па курси і дочека
лася. з них баяніста Михай
ла Сторчака. В селі 30 ком
сомольців. що разом з пе- 
спілковою молоддю стано
вить чималий загін. Чого не 
вистачає журавлянцям. щоб 
жити пікаио. весело, повно
кровно?

Мабуть, з цього й почнемо. 
Почнемо з того, що колгосп 
Імені Чкалова — господар
ство заможне, члени артілі 
заробляють добре, купують 
телевізори, МОТОЦИКЛИ, ІНШІ

цінні речі, гарно зодя
гаються.

Хліб. Він — пар на столі. 
«Дурне сало без хліба». — 
говорить народне прислів’я. 
1 все це вірно, як вірно Й 
те. що йому, хлібові, підко
рено все V будь-якому гос
подарстві у нас па Україні, 
що врожаєм на хліб вимі
рюється ступінь заможності 
колгоспу. Але дійшла черга 
іі до банальності, саме до 
нього — «не хлібом єди
ним...»

Послав колгосп на навчан
ня Михайла Сторчака, за- 
тпатив кошти, вивчив, я бая
ніста в клубі немає. Немає 
тому, що правління не ви
значило йому постійної зар
плати. я хлопець стяв гла
вою сім’ї, мусив турбуватися 
вже не лише про себе ось і 
сів на трактор.

Чи лише Михайло ображе
ний в ньому випадкові? Ма
буть, ні Приходить молодь 
до клубу, покрутиться, по
плює насіння та і! полому. 
Поступово клуб спорожнів. 
Лариса Коновальчук стала 
завідуючою... приміщенням 
клубу.

ЗВИЧАЙНО, відсутність 
’ баяніста — причина 

важлива, але вона не визна
чає всієї культурно-масової 
роботи на селі, та й не лише 
культурно-масово“. Ми про
бували по-дружньому побе
сідувати з секретарем ком
сомольської організації кол
госпу імені Чкалова Пили
пом Скрипником. виявити 
причини пасивності комсо
мольців і молоді Журав- 
лянки.

— Мабуть, тут 1 я винен, — 
замислено говорить Пилип. 
—• Молодь нині така... Не 
зумів притиснути.

Від секретаря, признатися, 
не чекав таких сліп. Кого 
мав на увазі комсомоль
ський секретар? Тракторис
та. чиї руки гудуть піл ве
чір від важелів, чіі аоярку, 
шо ранками стереже зорю, 
аби не запізнитись ня фер
му? Чн. може. Кости Цибуль
ка. який прилюдно пдарив 
на роботі завідуючу клубом 
Ларису Коновальчук. коли 
попа хотіла покласти край 
його хуліганським витівкам?

Якщо останнього, то Пи
лип його не «притиснув», 
хоч І хвалився то в селі 
20 дружинників. Кость чоти
ри дні з переможним вигля
дом розгулював селом, аж 
ПОКИ не скоїв новий злочин. 
«Пригнела» Костя міліція, а 
комітет комсомолу I дру
жинники спостерігали від
далік.

— 1 так хлопці сердяться, 
МОВЛЯВ, мені більше всіх 
треба. — скаржиться Пилип 
Скрипник.

Це вже. дійсно, дивна по
зиція комсомольського сек
ретаря! Кому більше тре
ба — секретареві комітету 
комсомолу чи хуліганові 
Кості Цибульку?

— Кілька разів збирала 
учасників художньої само
діяльності. хотіли хоч п’єсу 
поставити, але навіть Пилип 
не з’являвся. — пе вже за
відуюча клубом Лариса Ко
новальчук.

Тут можна додати, що не 
лише в гуртки художньої са
модіяльності не приходить 
молодь. Навіть па звітно- 
виборні збори комсомольці 
збиралися кілька днів під
ряд, щоб набрати хоч міні
мальну кількість присутніх 
Секретарем комітету ком
сомолу обрано знову Пилипа 
Скрипника.

ТІ ИВНО виходить. В селі
■ " е народна дружина. то- 

вариськіФ суд, кімната мі
ліції. адміністративна комі
сія. а біля клубу заводять 
бійки і навіть п клубі заві
дуючу б’ють безкарно. Є 
музейну рада, а музею не
має. € місцева організація 
товариства «Знання» иа чо
лі х директором Журавлин- 
ської восьмирічки В. В. Ха- 
ненком, а лекції я клуб! не 
читаються. Є бібліотека 
якою керує Марія Зозуля, я 
н> конференцій, ні просто 
обговорення новинок літера
тури не відбувається: є жі
ноча рада, соціально-куль
турна комісія, але не Діють 
Зрештою, є комітет комсо
молу. який невідомо: чі₽
чи ні.

У розповіді Пилипа Скрин
ника відчувалась якась роз
губленість. хлопець пе знає 
якогось іншого шляху нала
годження комсомольського 
життя в селі, крім «притис
нути». «заборонити» і т. д. 
А. можливо, треба б знати і 
«заохотити». «зацікавити», 
«організувати».

— Нещодавно вивели на
зовні гучномовець, а його 
вкрали.

Вкрали, бо вважають, що 
це не для них.

Ю» І-ЧЯ входу в правлінні» 
■’ колгоспу на Дошці по

шани — знатні люди кол
госпу: трактористи, доярки, 
птахарки. Поважають їх од
носельчани за працю, пова
жав і голова колгоспу імен’ 
Чкалова Яків Фадейови’» 
Савчук. Але хіба ж то по
вага. якщо той же тракто
рист мусить їхати в перу
карню за кілька кілометрі? 
в сусіднє село, за Іншими 
послугами — а Голованівськ 
Бо немає в селі ні перукар 
НІ. ні шевської. ПІ ШВСЙНО: 
майстерень, немає ніяких їй- 
бутових послуг.

Про останні згадується 
недарма, бо і відсутність мх. 
зичного керівника, і побуто
вих послуг, і взагалі куль
турно-масової роботи в Жу
равлинні — все це ланки оз- 
ного ланцюга: відсутність 
турботи про ЛЮДИНУ про ГІ 
духовне зростання.

Нарешті ми зрозуміли > 
заступника голови колгоспу 
Сергія Семеновича Заго
родного. Якщо відкрити к.туб 
в релігійне свято, значить 
йому, релігійному святу, 
треба протиставити щось 
цікаве — концерт, лекцію, 
читацьку конференцію, мож
ливо. комсомольське весілля 
тощо. Але ж все це ппмагае 
часу і зайвого клопоту. Чи 
не краще закрити клуб і... 
крапка.

В Ш/ЧР1И, 
спецкор «Молодо
го комунара».

Голов ані пський район.
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Іван ЧЕРКА1ПЕНКО ОПОВІДАННЯ

ти вирішила вступати до

од-

не

в

присвя-

Ї9 Наша адреса і телефони

знову й 
туманом

на 
ве-

В 
на

переманить. Цс моя 
з стільця.
краще був підготов-

Випуск тільки вчора

зародилось 
стійким, як 

поверталось 
душу

осіла, ніби

«МОЛОЛОЛ КОММУНАР* «■ оргав Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.
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1.
Може воно, оте сум'яття, 

й раніше, але сьогодні було 
обліжний ДОЩ. ----------------
знову, оповиваючи 
иезбагненої тривоги.

В автобусі Женя сіла поруч Сергія. 
Але зразу ж перебралася на заднішс 
місце, вмостилася біля вікна.

— Ви куди, принцесо? — як завжди, 
в незлобливою іронією запитав Сергій. 
Та, глянувши на дружину, змовк. За
бувши про все навколишнє, Женя жа
дібно оглядала поле, лісосмуги, вибал
ки. Зразу ж за селом дорогу перего
роджувала жердина, абияк вчеплена 
на двох стовпчиках. За нею видиїлись 
купи каменю, піску. Автобус пішов 
тимчасовою колією, ближче до річки. 
Показались обидва береги, рідкі кущі 
терну та повію, в далині — кар’єр.

По схилах долини, крізь тьмяну, 
припорошену літньою пилюкою зелень 
трави, де-не-де видніліїсь сірі ікла гра
ніту.

— О! — раптом вирвалося у Жепі. 
Вмить їй захотілося зупинити автобус, 
вистрибнути із нього, і....

Воца крутнулась, напружилась, щоб 
підвестись й гукнути водієві... Наткну
лась па непривітний погляд жінки, ЩО 
сиділа біля протилежного вікна.

Порпаються з тією 
— гнівалася паса- 
ковтай пилюку,

4 листопада 1520 року

В Інституті.
— Нікуди я тебе не пущу, — 

9а обидві руки, ніби вона саме 
Мить збирається їхати.

— Хіба ж я назовсім? Закінчу 
тут і повернусь. А ти якраз і 
відслужиш.

— Щоб в армію мене взяли.

схопив
в ЦЮ

і ПСТII- 
армію

Л| ЕЩОДАВНО мені ра
зом з членом облас

ного літературного об’єд
нання Георгієм Шевчен
ком пощастило побувати в 
Голованівську. їздили ми 
туди на запрошення чле
нів літературної групи, 
що працює при районній 
газеті «Комуністична пра
ця»,

Голованівська літера
турна група об’єднує сім
надцять самодіяльних лі- 

МЕТИЧНИЙ 
МЕРИДІАН 
ГОЛОВАНІВЦІВ

Радує те, що серед чле
нів літгрупи є також на- 
рисисти, новелісти, гумо
ристи. Майже в кожного 
з них у шухляді стола 
знайдуться не лише вір
ші, а й оповідання, п’єси, 
повісті. Хай вони ще не 
довершені, хай бракує їм 
майстерності і глибини у 
зображенні життя, але є 
спроба. І хоч це порівнян
ня, може, не зовсім до
речне, але хочеться нага-

славно- 
Валерій

тераторів. Всі вони різні 
за віком і життєвим дос
відом. Більшість — молоді 
люди, сповнені комсо
мольського запалу, чес
них і чистих почуттів та 
думок. Серед них: робіт
ник Станіслав Мартинюк, 
автор слів широко відомої 
пісні «Волошкові очі» (му
зика композитора Домін- 
чина), вчитель Капітанів— 
ської восьмирічної шко
ли Степан Шев^яков, вір
ші якого неодноразово 
друкувались а «Кірово
градській правді» і «Мо
лодому комунарі», журна
ліст Анатолій Касуркін, ав
тор кількох нарисів про 
героїв - земляків (видру
кувані у збірнику «Прос
лавлені у віках»), електрик 
Володимир Перстеньов, 
Едуард Любомський 
ще зовсім юні 
Опухляк, Едуард 
та інші.

Засідання було 
чене обговоренню твор
чості Степана Шевряко- 
ва. У цієї молодої людини 
м’яке, пастельне бачення 
світу, пристрасне бажання 
добра і справедливості. 
Це й визначає тематику 
та художні особливості йо
го віршів. Хотілося б лише 
побажати авторові, щоб 
він рішучіше повертався 
обличчям до життя, не об
минав громадських моти
вів. На часі подумати йому 
і про видання першої кни
ги віршів.

і 
Тетяна 

Гойхман

дати, що 
звісний 
Брумель встановив 
досі ніким не по
битий рекорд світу 
з стрибків у висо
ту теж не з пер
шої спроби. Тож 
висота береться 
не відразу.

Дуже добре, що члени 
літературної групи не за
микаються в рамках чисто 
літературних екземплярів. 
Вони є активними автора
ми районної газети. І не 
лише тоді, коли вона вмі
щує літературні 
(що, 
сом 
но), 
рах. 
праці допомагають їм 
глибше пізнавати психоло
гію трудівників, вивчати 
життя.

Хотілося б відзначити 
зусилля редактора район
ної газети 
керівника 
обласного 
Анатолія 
яких вони 
того, щоб 
боту групи.

Саме з їх ініціативи 
читальному залі районної 
бібліотеки відбулась ціка
ва зустріч членів літера
турної групи з молодими 
читачами бібліотеки. На 
зустріч з поетичним сло
вом прийшли учні Бобри- 
нецького професійно-тех
нічного училища, шкіл 
міста. Разом з членами 
літгрупи перед присутніми 
виступили і ми. Звучали 
вірші про Леніна і Бать
ківщину, про чистоту мо
лодих почуттів і думок.

Л. НАРОДОВИЙ, 
член бюро обласного 
літературного об'єд
нання.

сторінки 
до речі, останнім на
робиться систематич- 
а й у буденних номе- 
Розповіді про людей 

допомагають

А. Касуркіна та 
літгрупи, члена 

літоб’єднання 
Куманського, 

докладають 
активізувати

Для 
ро-

— Оце трусонуло! 
дорогою, як сонні, 
жирка. — А тут — 
Гнівай печінки.

Женя знітилась. _____
вона була винна за ту дорогу. 
Покосилася на Сергія. Дивиться 
у вікно, напевне нічого не помі
тив. Стиснулась в грудочку, вга
мовувала свій порив, який так 
непрохано підхопив її.,. То їх 
камінь... Мабуть, і напис зберіг
ся. «Гриша плюс Женя...»

Решту дороги теж дивилась у 
вікно, але нічого не бачила. Ува
гу до навколишнього розмивали 
якісь течії в душі, де схрести
лись в химерних плетивах ра
дість І жаль, гордість і острах.

2.
Антона Івановича в конторі не 

застали. Заступника теж не 
було.

— Вношу пропозицію — про
йдемось і оглянемо палац, збу
дований для принцеси. — жар
туючи, ніби з трибуни продекла
мував Сергій.

— Я за! — засміялась Женя і 
підняла праву руку врівень з 
плечем.

Проминули будинок культури, 
ще кілька нових приміщень. В 
боковій тихій вулиці, подалі 
від дороги, обігнавши дахом вер
шини багатолітніх груш та кленів, стоя
ла споруда із цегли, шиферу та скла.

— Ніби й не погано, — на мить сти
шив кроки Сергій.

Жени ладна була підстрибувати, в 
долоні плескати! Будівля їй сподоба
лась з першого погляду. Ще більше бу
ла задоволена, що Сергієві — теж,

3.
Обдивлялись будівлю біля ДВОХ ГО

ДИН. Тому, коли були вже на вулиці, 
Женя запропонувала:

— Пройдемось до клубу і присядемо, 
бо в мене ноги аж гудуть, Там 1 тінь є.

Сергій посидів якусь хвилину і заба
жав оглянути будинок культури.

— Гіди, Я ще школяркою надивилась 
на нього.

Жарко. Навіть тут. в затінку, мало 
захисту від літніх пронизливих проме
нів. Поклала сумку поруч, оперлась 
ліктем на спинку лави. Знову якась 
незрозуміла тривога стомлюючою те
чією прокотилась.

Чого їй турбуватись? Адже все так, 
як і задумувалося тоді, чотири роки 
тому.

...Вона саме красувала платтячка, від
бирала книги, зошити, конспекти. Піс
лязавтра їде до міста поступати в ін
ститут. До кімнати зайшла мати.

— Чуєш, Женю! Тебе викликає Ан
тон Іванович.

— Антон Іванович? В школі нашій 
немає такого вчителя.

— Не в школу. В правління кол
госпу. Голова. Завтра по обіді.

Голова зустрів її, як давню знайому. 
— Здрастуй. Женю! Молодець, Що 

прийшла... Значить, дівчино, десятий 
клас вже кінчила?

Двері кабінету одчинилися. Чорнява 
секретарка внесла свіжу пошту. Антон 
Іванович азяв газети. Розгорнув район
ну, пробіг очима з сторінки на сторін
ку. Брови його враз поповзли вгору.

— Цікаво! Тут І про тебе є, — пере
вів погляд па дівчину, — На. ось ди
вись!

Чим далі читала, тим густіший 
рум’янець заливав її свіже округле об
личчя.

— Коли вони встигли? — ніби виправ-

довувалася, — 
відбувся.

— Виходить. ■ 
політехнічного?

— Туди.
— Факультет який?
— Електротехнічний.
— Хороший факультет.
Антон Іванович дивився уважно, доб

розичливо. Але Жсня не помічала, не 
цікавилась настроєм свого співбесідни
ка. її переповнювали думки, побоюван
ня, здогадки. «Чого він хоче, чого по
кликав сюди, що він до мене має?»

— Ти, напевне, дівчино, запитуєш се
бе, — чого вій покликав. Так от — хочу 
запропонувати тобі відповідальну поса
ду — завідуючої дитячим комбінатом.

Готова була почути що хоч, але не 
таке: «завідуюча дитячими яслами», — 
ніколи. Паліть осміліла.

— Завідуючою в нас добре справляє
ться тітка Явдоха. А я вчитися хочу.

— Так, у Береговому — тітка Явдоха, 
тут, в Михайлівні — Гайна Григорів
на, — погодився голова. — І вчитися 
треба. Я й пропоную від правління кол
госпу, щоб ти йшла а педагогічний. 
Закінчиш і приїдеш до нас завідуючою.

— Па місце баби Явдохи? — з непри
критою образою перепитала Жсня.

— А чому б і ні? — ніби й не помі
чаючи її тону, продовжував голова. — 
Вона теж непогано працює. На той час 
на пенсію піде. Тобі й вакансія.

— Глузуєте, Антоне Івановичу! Я ви
рішила йти на електротехнічний. Ніхто

треба 
одружитись. 11 мене одна стара мати...

Жсня не прислухалась до цих слів.
— Я тобі часто писатиму. — пообіця

ла вона, — А ти мені?
— Теж... — погодився.
Написав лише одного листа. Згодом 

повідомили подруги, Що Григорій ско
ро й одружився. Дівчині хотілось наба
чити ного і лячно було. " 
ображений їґ під’їздом, 
на першій-ліпшій дівчині
ться... • <

~ДД. .ЦЕ

м
мене в інший не 
мрія! — підвелась

Антон Іванович __ ._
лений до дискусії. Знав, що Женя ще 
шестикласницею була вожатою у жов- 
тепят. добре справлялася з ним дору
ченням, за що запрошувалась навіть на 
обласний зліт. Виявилось, шо все роз
питав про неї у вчителів, Заитра дає 
спою «Волгу», щоб з’їздила в одне з 
сусідніх сіл. Там палац такий уже є. 
Роздивиться, подумає. Дома поради- 
ться. Тоді й скаже остаточно.

4.
Пригадуючи псе це згодом. Жсня не 

раз запитувала себе: чи знав Антон 
Іванович про її дружбу з Григорієм 
Головчепком, чи знав, як Гриць допо
міг йому тоді? Перебирала слово за 
словом, деталь за деталлю їх розмови, 
однак й найменшого натяку на це 
знаходила.

Григорій працював трактористом, 
суботу він завжди чекав дівчину 
околиці села.

Йшли понад річкою, піднімались 
саму вершину пагорба. Там стояв 
линий плесковатий камінь. Нагрітий 
сонцем за день, він і. в надвечір’я був 
теплим. Грнцько впирався плечима в 
камінь, поруч присідала Жсня. Він по
казував, де переходили вбрід-річку бу- 
дьоннівці. коли йшли на Польський 
фронт, де орав перший трактор в їх
ньому селі, де була запекла атака у Ве
лику Вітчизняну. Міг навіть показати, 
в якому лісі гайдамаки збиралися під 
час Коліївщини. Все те від дядька 
Опанаса дізнався. Той музей ниві в клу
бі обладнує.

По декілька годив просиджували во- 
нн тут кожної суботи. Одного разу при
ніс з собою' цвях чи напилок і вишкріб 
на камені їх імена. Жсня дивилась, як 
креше Грнцько неподатливий камінь, 
ілузувала, що так роблять кавалери ні" 
ком до десяти років, Не ображався.

Ніби сам не кінчав позаторік школи, 
Грнцько все допитувався, коли вона 
нарешті складе всі екзамени, коли ета
пе самостійною і піде на роботу.

— Я вчнтимусь далі.
- Де?

Може він. 
одружився 

і тепер кав-

5. 1 •
З головою стрілися на ганку колгосп- 

ної\контори. Щось, наказував своєму 
шоферові і здивовано глянув па моло
дих людей, що зупинились поряд. Але 
враз його обличчя подобрішало.

— Євгенія Федорівна! Ласкаво про
симо, — міцно потис їй руку. — Здрас
туйте. 'А ви, напевне, Сергій Трохнмо- 
вич?

— Кажіть «Сергій», бо коли чую
«Сергій Трохимовнч». то думаю, що до 
когось іншого звертаються, — жарту
вав чоловік. '

— Ну, Женю, від мене тобі ВСЛНКІІЙ- 
всликнй могорич!

•— А коли жінка непитуща, могорич 
можна передати чоловікові, — не вга
вав Сергій.

— Це вам обом. ЖенІ за те, що за
манила вас у наше село, а вам — що 
погодилися їхати. Ми вже з рік іижс- 
нера-будівельипка, як кажуть, днем з 
вогнем шукаемо. Зайдемо до кабінету, 
чи тут присядемо?..

Антон Іванович задивився на жінку, 
яка, ведучи поперед себе дитячу коляс- 
ку, йііїла вулицею.

— Валю, Валю! — гукнув. — йдн-но 
сюди. Ти якраз впору.

Валентина, залишивши коляску в ті
ні бузку, підійшла до гурту.

— Познайомтесь. Оце тобі, 
Женю, помічниця. А це. Валю
шо. твій зав. Через місяць всі 
коляски до вас з'їжджатись 
будуть.

Жінки уважно глянули одна 
ла одну. Сергій коментував:

— Отже, комплектування шта
тів дитячого комбінату в селі 
Михайлівні розпочато!

— Валя, — розповідав голо
ва, — медик. Через отого грома
дянина, що в люльці, пішла У 
відпустку.

Із колиски цдолунап голосний 
плач. Молода мати блискавкою 
кинулась до дитини. Відвела 
вбік парасольку, швидко вивіль
нила з пелюшок мале. Щось до 
нього ласкаво говорила. На її об
личчі було стільки задоволення, 
стільки щастя, що вони аж не па
сували такому молодому пікові,

— Отже. Валентино, — про
довжив розмову Антон Івано
вич, — скоро і за роботу брати
ся, Тримай зв’язок з Євгенією 
Федорівною, А Григорій твій де 
— А Жепі пояснив: — Це ДРУ-

до вас з'їжджатись

тепер? .. ____  ______ _
жнна Григорія Голопченка. Ти, напев? 
не. пам’ятаєш його?

Уважний погляд, запитання, вимов
лене з ледь помітним притиском (а мо
же то їй лише причулося) обпекли її, 
як жарини. Кров вдарила в обличчя, 
серце так застукотіло, що, здавалось, 
всі чують його поштовхи. Аби хоч го
лос не зрадив,

— Чому ж не пам’ятаю? Танцювали ’ 
разом в ансамблі, навіть трішки ДРУ" 
жили... зібравши всю сміливість випа
лила одним видихом.

— Так ви ота Женя? — щиро заціка
вилась Валентина. — Чула про пас. 
Дуже рада.., А Григорій ще и армії. 
І буде довго. На офіцера піде вчи
тися...

— Коли я пранці їхала в Михайлівну, 
мені чогось було страшно. А тепер пі. 
Я дещо нарешті зрозуміла. Тільки ис 
насміхайся...

— І ие збираюсь. Розумію. Ти вран
ці туди їхала Ще дівчам. А за день 
переконалась, що ми вже дійсно до- 
рослі. Час, коли палац для принцеси 
будували інші, минув. Тепер нам ай 
нього братися самим...

Перед нею враз відкрилося те, над 
чим раніше чомусь ніколи не задуму
валася. Григорію потрібна була просто 
дружина. Через це псе так і вийшло, . 
На камені ж лише їх імена. Зовсім 
по-іншому із Сергієм. Стрілися в сту
дентському будівельному загоні. На
ступного літа, хоч його однокурсники 
із будівельного поїхали на інший 
об скт. Сергій знову будував п одному 
місці з Женею.

— Сергійко!..
Вона відкривав в ньому щось таке, 

чого раніше не помічала,,. >
Ніжність, бурхлива, як гірський 1»Я5“Ь 

тік, солодким дурманячим коловоро
том зануртувала в її душі. Захотілось 
поцілувати його так жагуче як тільки 
вміє... Та схаменулася; тут вони нь 
одні, (дуть в автобусі, де чимало їв
ших пасажирів. Щільніше притислась 
своєю шокою до ного, трохи колючої...

смт. Повоархангельськ. J

м. Кіровоград, аул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор» 

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.
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• ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
СЕРЕДА. 5 листопада. Перша 

програма. 10.00 — Новини. (М).
10.15 _ «Служили двоє товари
шів». Художній фільм. (Кірово
град). і 1.45 — Для молодших 
.школярів. «Світить зірочка». 
(Ташкснт). 12.15 — Копцерт хо
рової студії «Піонерія». (М).
13.15 — Телевісті. 16.30 — Кіно- 
ленініана. «Незабутні сторінки

історії». (Кіровоград). 16.50 — 
«Подарунок». Кінофільм. .(К). 
17.00 —- Новини. (М). 17.15 —
Програма Українського кольо
рового телебпчення. Прем’єра 
телеспектаклю. 18.1І0 — «Піо
нерський калейдоскоп». (Хар
ків). 18.30 — інтербачення. «По 
ленінських місцях». «В. І. Ле
нін у Польщі». Телефільм. 19.00 
— «Служили двоє товаришів^.

Художній фільм. (Кіровоград). 
20.35 — Наші оголошення. (Кі
ровоград). 20.40 — Естафета по
шт. (М). 21.25 — «Цирк в сту
дії». (М). 22.15 — О. Корнійчук. 
«Банкір». Прем’єра телеспек
таклю. По закінченню — теле
вісті. (К).

ЧЕТВЕР, 6 листопада. Перша 
програма. 16.00 — Новішії. (М). 
10.10 — «По ленінських місцях». 
«В. І. Ленін у Польщі». Теле
фільм. (М). ІО.ІО - В дні 
шкільних канікул. «Армія Тря
согузки». Художній фільм. (М).- 
12.00 — Інтербачення. «Година 
Батьківщини», -Країна перед
святкова». (М). 13.05 — Телевіс
ті. (К). іб.45 — Новини. (М). 
16.55 — Урочисте засідання.

присвячене 52-й річниці Велико? 
Жовтневої соціалістичної РЕВО
ЛЮЦІЇ. Святковий -КОНДОР1?* 
Трансляція з Кремлівського па
лацу з’їздів. (М). 20.30 -•'Чем
піонат СРСР з футбола. 
— «Спартак». 2-й тайм. 
21.15 — Художній фільм 
тень». (М). 23.25 — Чемпіонат 
СРСР з футбола. «Дннамо»_ 
«Зсніг» (Ленінград). 2-й тайм У 
відеозпиису, 
--------- —________________ ЭЙЛ-

Наступннй номер «Молодого комунара» вийте 7 листопад
да 1969 р.
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