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• ЙДЕ ЛЕНІНСЬКИЙ ЗАЛІК

ЩЕ ОДИН-
ДО НАШИХ

— Поздоровляю! Вас приГш»- 
то в члени Всесоюзної Ленін
ської Спілки Молоді, — урочис
то звертається Дмитро Котиков, 
секретар комсомольського комі
тету, до дівчини, що схвильова
на стоїть перед столом.

Міцний потиск руки, і Майя 
Ііетляєва виходить.

Комітетники — Віктор Ігнатоп, 
Володимир Лапенко, Лркадій 
Золотарьов та інші — перегля
даються між собою і широко 
посміхаються.

Майя Петляєва, учениця тока
ря, — одна з тих, хто ще, не бу
дучи комсомольцем, успішно 
склав Ленінський залік.

Разом з нею склали залів 
більше 160 молодих заводчан. 
Па першому етапі заліку ком
сомольці вивчали промову В. І. 
Леніна на III з’їзді комсомолу, 
на другому — праці вождя «Ве
ликий почни» та «Як організу
вати змагання». Молодих по
стійно консультували досвідчені 
товариші — комуністи Олек
сандр Юхимович Задвірний, 
Павло Федорович Дрнга та Ін
ші. Тож і на першому, 1 на дру
гому заліку молоді показали 
високі теоретичні знання. Під
твердили їх успіхами в праці.

За 10 місяців завод випустив 
продукції на суму 3 мільйона 
828 тисяч карбованців при пла
ні 3 мільйони 772 тисячі. 1 в цьо
му немала заслуга комсомоль
ців, адже на заводі кожний сьо
мий робітник — член ВЛКСМ. 
Зараз заводчани борються за 
те, щоб п’ятирічний план вико
нати до 7 листопада 1970 року, а 
комсомольсько-молодіжна брига
да комуністичної праці Петра 
Швеця взяла зобов’язання вико
нати п’ятирічний план до юві
лею комсомолу України. 1 під
тверджує свої слова високим 
виробітком, виконуючи денні І 
місячні норми на 150—Ю0 про
центів.

Ленінський залік сприяв під
вищенню як трудової, так і по
літичної активності комсомоль
ців. Підводячи підсумки першо
го етапу, комсомольські збори 
заводу звернули увагу на тс, що 
лише 10—11 процентів членів 
ВЛКСМ мають комсомольські 
доручення. На другому етапі 
збори вже констатували, що 
кожний другий комсомолець має 
доручення.

До комітету заходить Віктор 
Михайлов. Вів теж учень тока
ря, на заводі працює недавно. 
Дмитро Котикоц привітно посмі
хається, згадуючи, вк впевнено 
відповідав Віктор на питання 
громадсько-політичної комісії, 
здаючи залік. Видно саме тоді 
І народилася п хлопця думка 
стати членом ВЛКСМ. 1 не лише 
в нього одного. За останній час 
комсомольська організація Кі
ровоградського ремзаводу «Укр- 
сільгосптехніки» виросла май
же на ЗО чоловік.

в. цвях.

Біля прилапка з’юрмилися 
дівчата. Купують шерстяну 
тканину.

— Мені три метри. На 
плаття.

Марина приглядається до 
ДІВЧИНИ.

— Вам і два метри виста
чить. Це ж широка тканина. 
Сто сорок сантиметрів.

Дівчина трохи ніяковіє. І 
тоді:

— Ото спасибі. А я ду
мала...

Підходить інший покупець. 
Це вже літня жінка. Торкає
ться руками залишка трико
тажного полотна.

— О ні, я иам підберу 
краще...

І отак завжди. За вісім 
років роботи и Кіровоград
ському магазині Де 92 Мари
на Островська має десятки 
подяк від покупців. її шану
ють за увагу до людини, за 
доброзичливість.

Фото В. КОВПАКА,

НАЗУСТРІЧ 
ЗНАМЕННІЙ 
ДАТІ

МОСКВА. «Показують ви
давці Ленінграда» — вистав
ку під цим девізом відкрито 
в столиці, у Комітеті по 
пресі при Раді Міністрів 
СРСР. Експоновані на ній 
ккніи, альбоми, плакати 
присвячені життю 1 діяль
ності В. 1. Леніна.

Тут можна ознайомитися з 
щойно випущеною видав
ництвом «Аврора» книгою 
«Ленінські місця на Карель
ському перешийку». Вона 
буде хорошим путівником 
як для радянських людей, 
тлк і для гостей із-за ру
бежу.

$ ЗВІТУЄ комсомольський КОМІТЕТ

В ЗАЛІ ПРИСУТНІ...
В просторій залі, прикрашеній портре

том В. І. Леніна, червоними полотнища
ми лозунгів, людно. Сюди з'їхались на 
щиру розмову ті, хто представляє собою 
3614 членів Олександрійської районної 
комсомольської організації. Зібралися 
юнаки і дівчата, комсомольські активісти, 
яким товариші довірили вирішувати 
справи комсомолі! району.

— На конференції присутній Герой Ра
дянського Союзу Олександр Жежеря!

— Герой Радянського Союзу Олек
сандр Жежеря загинув смертю хоробрих 
в боях з німецько-фашистськими загарб
никами. Навічно занесений в списки ра
йонної комсомольської організації.

— На конференції присутній Герой 
Радянського Союзу Іван ЧередниченкоІ

— Герой Радянського Союзу Іван Че
редниченко загинув смертю хоробрих в 
боях за свободу і незалежність нашої 
Вітчизни.

— На конференції присутня комсомол- 
ка-партизанка Великої Вітчизняної вій
ни Марія Микизіль,

— Комсомолка Марія Микизіль зака
тована фашистськими загарбниками. На
вічно занесена о списки районної комсо
мольської організації.

Присутні на конференції. Так, вони 
живуть і сьогодні, живуть в серцях ком
сомольців, в їх трудових звершеннях...

На конференцію молоді виробничники 
представили свої трудові рапорти. Ви
ступаючи від імені двадцяти восьми ком
сомольсько-молодіжних механізованих 
ланок району, механізатор колгоспу «За
повіт Леніна» Микола Велично доповів, 
що взяті соціалістичні зобов’язання на 
честь 100-річчя з дня народження В. І, 
Леніна, виконано з честю.

З рапортами прийшли групкомсорги 
комсомольсько-молодіжних виробничих 
колективів, секретарі комітетів комсомо
лу артілей, які носять ім’я вождя. Ось 
один з рапортів:

«Тракторна бригада імені 50-річчя 
ВЛКСМ колгоспу імені В. Ульянова, го
туючись до славного ювілею, взяла на 
себе соціалістичне зобов’язання зібрати 
з гектара: озимої пшениці — 26 центне
рів, цукрового буряка — 250, кукуруд
зи — 43, соняшнику — 19 центнерів.

Зібрана" з кожного гектара: озимої 
пшениці —- 29,8 центнера, цукрового бу
ряка — 251, кукурудзи — 45, соняшни
ку — 19,7 центнера».

Хороший подарунок ювілею підготува
ли комсомольсько-молодіжні ланки з 
колгоспу «Прапор комунізму» (ланковий 
Микола Лапко), де зібрано по 45 центне
рів кукурудзи у зерні, Віктора Жира з 
колгоспу імені Леніна (с. Нова Прага), 
та інші.

Не відстають від механізаторів і моло
ді тваринники. Про трудові успіхи доя
рок з комсомольсько-молодіжної Л\ТФ 
колгоспу імені Леніна (с, Протопопівка) 
розповіла групкомсорг Тетяна Зеленгур. 
Тамара Волинець — з кінзаводу, Варва
ра Рубан — з колгоспу імені Свердлова, 
Людмила Хала — з колгоспу імені XXI 
з’їзду КПРС, Валентина Мартиненко — зі 
колгоспу імені Леніна (с. Нова Прага) ве
дуть перед в змаганні серед доярок. При 
підведенні підсумків змагання на кращо
го по професії, найпрацьовитішою моло
дою дояркою в районі визнано Валю Мар
тиненко. Кращим молодим трактористок, 
виявився Микола Туз з колгоспу «Кому
нар», комбайнером — Іван Омельченка 
з колгоспу імені Петровського, телятни
цею — Галина Білик з колгоспу імені 
Чапаєва.

517 юнаків і дівчат району включились 
у змагання. Кожен трудовий день моло
ді виробничники вкладають в загально
народну справу — справу побудови ко
мунізму.

В районі широко розгорнуто сіт
ку комсомольського політнавчання, В 
нинішньому навчальному році е по
літичні гуртки прийшли досвідчені 
пропагандисти, з яких 74 мають вищу І 
незакінчену вищу освіту, ЗО — середню 
спеціальну. Серед них 71 пропагандист, 
який є членом КПРС або ж кандидатом 
в члени КПРС.

На конференції були розглянуті питан
ня військово-патріотичного виховання, 
спортивної підготовки, дозвілля молоді, 
тощо.

Відмічаючи досягнення районної ком
сомольської організації в справі вихован
ня молоді, доповідач і ті, що виступили, 
принципово критикували недоліки в ро
боті окремих комсомольських організа
цій.

Йшлося, зокрема, про те, що до 
комсомольського активу слід більше за
лучати спеціалістів сільського господар
ства, більш дійовою та різноманітною 
новими формами повинна бути робота 
по поліпшенню молодіжного дозвілля, 
атеїстичного виховання та ін.

В роботі конференції взяли участь 
перший секретар Олександрійського РК 
КПУ К. І. Сабанський, секретар РК КП 
України Б. П. Захарченко та секретар об
кому комсомолу Т. П. Лащевська.* * ♦

На організаційному пленумі 
обрано бюро райкому комсомолу, 
шим секретарем обрано Михайла Гро» 
мового. другим — Михайла Ягоденка 
Начальником районного штабу «Комсо
мольського прожектора» обрано Степа
на Гекала.

РОСТИ, ЗЕЛЕНИЙ ДРУЖЕ!

ГІЛКИ З ДЕРЕВА ФАНТАЗІЇ
СЭ НОВУ холодний осінній ві

тер... А тут, в кабінеті ди
ректора школи Григорія Анто
новича Безвушка, затишно, 
привітно. Гомонимо з ним яки
хось десяток хвилин, в він вже 
встиг кілька разів підвестися 
з-за столу, заглянути у вікно.

— Тем діти, — тихо говорить 
Григорій Антонович.

І ота теплінь, з якою було 
мовлено «там діти», змушує і 
мене пройтися до вікна.

На перший погляд, здавало
ся б, звичайна собі картина: бі
ля клумб, поміж дерев пораю
ться а лопатами і грабельками 
хлопчики та дівчатка. Без вихо
вателя. Але робота, наче добре 
злагоджена гра, кипить в руках 
школярів.

А кілька років тому тут був степ. 
Ані деревця тобі, ні кущика. Лише 
понад шляхом, що проліг з Бобрин- 
ця на Кіровоград, тихо шуміли су
мовиті тополі. Та ось на околицю 
райцентрового містечка прийшли 
•поди, машини. А через котрийсь 
там час виросла триповерхова бу

дівля. З великими світлими' вікна
ми, просторими кімнатами.

Не один подорожній дивувався 
тієї недавньої осені: як цс так? 
Школа, а біля неї жодного дерев
ця? Диво, та й годі!

Лиш не було коли розводити ру
ками вчи гелям, учням, що вперше 
переступили поріг нової школи-Ін- 
тернату. Обмірковували, планували, 
радилися,.. І ось наслідок: вишні, 
тополі, клени обрамилн гамірне 
шкільне подвір'я, виросли кеітпні 
клумби.
’ЗДАВАЛОСЯ Б: школу озеле

нено, пришкільні ділянки 
також приведено в належний 
порядок, та чого б ще прагну
ти? Сиди собі за книжкою, роз
в’язуй задачі, вивчай хитро
мудрі закони геометрії, фізи
ки... Так ні ж! Ось і минулого 
літа не один клас, що приїзди* 
на виробничу практику до 
школи, надовго після основної 
роботи залишався в пришкіль
ному сквері. А коли продзве
нів першовересневий дзвоник, 
на одній з лінійок керівник 
гуртка юннатів Микола Анто
нович Ільєнко оголосив:

— Всі ми любимо квіти.,. Та 
найгарніші виростили восьми
класники!

Що тут трапилося! Після ліній
ки групи учнів кожного класу дово
дили, що й на їх квітнннах он 
скільки фарб — справжня веселка. 
1 все ж погодилися, що восьмиклас
никам вдалося виростити найкра
щий букет. Правда, з цим довго 
не мої ли змиритися піонери з 6 «А». 
Але Микола Антонович і їх переко
нав. Гляньте, мовляв, які сині, ро
жеві, білі айстри виповнюють квіт
ник ваших суперників!

Тоді загомоніли юннати:
— Миколо Антоновичу, а що 

коли провести вечір любителів 
природи?

— Та й розповісти про Істо
рію озеленення школи...

Ідею було підхоплено учня
ми всіх класів. Через якийсь 
тиждень на шкільній дошці 
оголошень з’явився плакат, 
який повідомляв про прове
дення вечора «За уенінське 
ставлення до природи».
І ОСЬ НАСТАВ довгожданий 

день. Біля дверей одного з 

класів юрмляться учні, вичіку
ють, коли ж врешті покажуть 
їм оте диво, про яке цілий тиж
день тільки й балачки. А диво 
виявилося звичайним, але не 
без цікавості сприйняли його 
вихованці школи.

Не сцені — стіл, накритий 
червоною скатертиною, а на
вколо нього —• віночок з жи
вих квітів. В глибині сцени з ве
ликого портрета всміхається 
Ілліч,

Того вечора було багато ви
ступів. Та чи не найтепліш® ска
зала про дерева шестикласни
ця Оля Романенко:

—* За вікнами шугає вітрами 
пізня осінь... Вже й листя обле
тіло з дерев, в вони стоять — 
трішки соромливі, свіжі тополь
ки і вишні, мов дівчатка з на
шого класу.»

А семикласниця Надя Бура- 
венко розповіла про те, як до 
хворого Леніна в Горки при
несли комсомольці саджанці 
вишень.

Потім було оголошено конкурс на 
кращий вірш, малюнок про природу. 
Переможцями вийшли Вітя Розсо- 
шнк та Віра Ярова.

Другого дня учнів заміської шко
ли вже можна було зустріти в ра
йонному Палаці піонерів. Вони 
несли з собою квіти, гербарії, куку-

стенд, ЯКИЙ 
про школу і 

інтернатівців. 
виявилися

рудзу, картоплю і 
яскраво розповідав 
природу. Експонати 
на районній виставці 
найкращими.
А ОЦЕ нещодавно, по закін- 
™ ченні уроків, з шкільного 
подвір'я виїхала автомашина. 
Вона викотила на шосе, по
тім — на степову дорогу, та й 
подалася до недалечкого ліс
ка. Директор інтернату злегка 
помахав рукою гамірній дітво
рі, повідав:

—• Збираємо лікарські рос
лини...

Виявляється в школі вже збе
рігаються немалі запаси жолу
ді*, шипшини, глоду, черемхо« 
вого насіння.» І тут, яи бачимо 
йдеться не про звичайний збір 
сировини для виготовлення лі
ків. Є розуміння повніше, глиб
ше. А іменується воно — хоч 
діння в природу.

—- Формується людина куль 
турна, — говорить Григорій Ан 
тоновим. — А людина, котра 
кохається в красі волошки, не 
може мати кам’яне серце...

Цілком приєднуємося до 
думки директора школи.

В. ЮР’ЄВ.
м. Бобрвнець.



2 стор „Молодий комунар --------------------------------------- ——18 листопада 1909 року--------—

• ПРОБЛЕМИ, ДОСВІД, ІНІЦІАТИВА

ШКОЛА 
ЛЕНІНА Знову — з квітами

Ось уже кілька років комсомольці артілі «Іскра» Ганворонського району, ви
вчаючи революційну теорію в гуртках комсомольської політосвіти, підсумовують 
вивчене на Ленінських уроках, через призму ленінської думки оцінюють свої 
знання і роботу. За минулий навчальний рік в сітці комсомольської політосвіти в 
цій організації проведено три Ленінських уроки — «Вчимося комунізму, будуємо 
комунізм», «Ідеї Леніна живуть і перемагають», «Держава і ми».

Характерною рисою Ленінських уроків в колгоспі «Іскра» є не лише ділови
тість, а й масовість, використання різних форм емоційного впливу. Готуючись до 
цих уроків, комсомольці не лише законспектували праці В. І. «Леніна «Завдання 
Спілок молоді», «Великий почин», «Що таке Радянська влада», «Чергові завдання 
Радянської влади», а й розучили ряд пісень про Леніна, виготовили чимало стен
дів про його життя і боротьбу.

Пропагандист І. Маличенко, ініціатор цих уроків, працює в тісному контакті 
не лише з комсомольськими активістами, а й з працівниками клубу і бібліотеки. 
Тому тут нерідко до Ленінських уроків організовують спеціальні книжкой! вистав
ки, під час підготовки проводять бібліографічні огляди літератури та ін.

Нещодавно комсомольці колгоспу Ленінським уроком «Ленін і молодь, молодь 
І Ленін» підсумували черговий етап Лєменського заліку. Слово про цей урок —І Ленін» підсумували черговий етап Лєменського заліку. Слово про цей 
пропагандисту І. Маличенку.

■р ОТУЮЧИСЬ до Ленінського уро- 
* ку на тему: «Ленін і молодь, 
молодь і Ленін», комсомольці нашої 
організації знову звернулися до сво
їх конспектів праць В. І. Леніна. В 
день Ленінського уроку відбулися 
збори комсомольських груп. Збори 
пройшли в молодих механізаторів, 
шоферів, у комсомольсько-молодіж
ному колективі молочно-товарної 
ферми № 2. Кожна група підсумува
ла зроблене, підготувала рапорт.

І ось настав вечір. До контори 
колгоспу, де мав відбутись Ленін
ський урок, йшли з квітами, несли 
альбоми про життя і діяльність 
вождя.

Урочисто прибраний зал. Тут роз
міщено в центрі фотомонтаж, виго
товлений комсомольцями. — «Ленін 
і молодь». Далі стенди про револю
ційну діяльність Ілліча: «Вічно жи
вий», «Вчимося в Ілліча» та інші. 
На столах — альбоми з малюнками- 
і фотографіями вождя. На червоно
му полотнищі — вишитий рушник і 
напис «Назустріч 100-річчю з дня 
народження В. І. Леніна». Нижче — 
рапорти молодих колгоспників Іл
лічу.

Ось про що рапортували комсо
мольські групи в цей день:

20 молодих механізаторів вико-

нують змінні норми на 110—120 
процентів. Зобов’язались закінчити 
підготовку техніки до весни на 10 
днів раніше строку.

11 комсомольців-водїів на виве
зенні цукрових буряків норми вико
нують на 130 процентів.

Комсомольсько-молодіжний ко
лектив другої молочно-товарної 
ферми зобов’язався до 29 жовтня 
надоїти по 2300 кілограмів молока 
на фуражну корову, вже надоєно 
2410 кілограмів при річному зобо
в’язанні 2500 кілограмів.

Серед молоді ветерани праці і 
війни, передовики колгоспного ви
робництва. Починається Ленінський 
урок. Завідуюча сільською бібліоте
кою Н. Л. Романюк розповідає про 
Ш з’їзд комсомолу, про великий 
приклад беззавітного служіння 
В. І. Леніна справі революції.

Ще до уроку, вивчаючи твори 
В. І. Леніна» комсомольці включили 
до своєї програми виступи В. І. Ле
ніна на Красній площі 1 травня 1919 
року, «Звернення до Червоної Ар
мії». В залі тиша. Всі слухають 
«Звернення до Червоної Армії», за
писане на грампластинку.

«... Червона Армія непереможна, 
бо вона об'єднала мільйони трудо
вих селян з робітниками, які навчи
лися тепер боротися, навчилися то-

вариської дисцип
ліни... За нами бу
де перемога. Вла
да поміщиків і ка
піталістів, злом
лена в Росії, бу
де переможена в 
усьому світі!»

Промова закін
чилась. Знову ти
ша, а потім — хви
люючі оплески.

Ветеран колгос
пу, комсомолець 
20-х років, член 
КПРС з 1942 року 
Іван Якович Кер- 
насовський почи
нає оповідь про те, 
як у важкі часи ко
лективізації вони 

ввечері після роботи сідали за книги 
Ілліча, як здобували перемоги у 
культурній революції.

«Великого значення надавав В. І. 
Ленін молоді, її участі в будівництві 
комунізму», — починає свій виступ 
€. Панасюк і далі веде мову про те, 
як вирішує завдання будівництва 
комунізму нинішня молодь.

Про подвиги комсомольців в 40-і 
роки розповів ветеран війни І. В. 
Демченко, а завідуючий молочно-то
варною фермою комуністичної праці 
П. О. Свідовнй — про те, як мо
лодь виконує соціалістичні зобов’я
зання, взяті на честь 100-річчя з 
дня народження В. І. Леніна. Ного 
розповідь доповнила доярка,. груп- 
комсорг комсомольсько-молодіжного 
колективу Галина Цвирихівська.

Присутні співають «Марш кому
ністичних бригад», а потім йдуть до 
пам'ятника В. І. Леніну і кладуть до 
підніжжя букети живих квітів.

На закінчення Ленінського уроку 
присутні подивились кінофільм «То
вариш Арсеній».

І. МАЛИЧЕНКО, 
пропагандист гуртка «Бесіди 
про партію».

Гайворонський район.

ЦЕ ВЖЕ не новина, що на
ші міста розростаються 

з кожним днем, і все біль
ше з'являється будинків У 
щойно спланованих квар
талах. І, звичайно ж, буді
вельники передбачають в 
нових районах повний 
комплекс установ для об
слуговування населення. В 
одному з районів міста 
Олександрії, де нині спо
руджується житловий ма
сив, навесні цього року сомольська 
було відкрито гарно оз
доблений гастроном № З 
відділу робітничого поста
чання тресту «Олександ- 
ріявугілля». На честь гір
ників Йому дали наймення 
«Шахтар».

Можливо, нічим і не від
різнявся б цей гастроном 
від інших новозбудованих.

• ВІДПОВІДАЙ, 
ТОВАРИШУ КОМІТЕТІ

бі, скільки «тонно-кіломет
рів» доводиться робити 
дівчатам щомісяця.

До цього часу ще пов
ністю не встановлено й хо
лодильне обладнання, хоч 
план, доведений колекти
ву гастронома, не перед
бачає цієї «недоробки».

Вік дівчат, що працюють 
а «Шахтарі», рівняється в 
середньому вісімнадцяти 
рокам. Є у них своя. ком- 
----------. організація, 
яку очолює Валя Іванова. 
Щомісяця збираються во
ни на комсомольські збо
ри. Вирішують актуальні 
питання, підводять підсум
ки змагання на кращого 
по професії. Перехідний 
червоний мандат побував 
у руках Мотрі Коновало
вой Шури Носкової. Зараз

„Я ТЕБЕ породив
І... ЗАБУВ

ви зайдете до йо-

Чехослованька Соціалістична Республіка. Велику питому 
вагу у виготовленні машин займає в республіці комбінат 

важкого машинобудування імені В. 1. Леніна в Пльзсні. Тур
біни для теплоцентралей і гідростанцій, прокатні етапи, об
ладнання для заводів важкого енергетичного машинобуду
вання, електровози, що виготовляються на комбінаті, йдуть 
не тільки на задоволення потреб країни, але й у великій 
кількості експортуються в багато країн світу.

На знімку: складання турбіни потужністю 200 тисяч 
кіловат на комбінаті важкого машинобудування імені 
В. І. Леніна в Пльзені.

Фото ЧТК-ЛПН.

ЛЕКЦІЯ
ПРО ЛЕНІНА

КАНБЕРРА, 15 листопада. 
(ТАРС). Тут у Національному 
університеті "вчора відбувся 
семінар з питань міжнародно
го становища, в якому взнай 
участь професори, викладачі 
1 аспіранти кафедри політич
них наук. На семінарі з допо
віддю «Ленінські принципи і 
цілі зовнішньої політики. Ра
дянського Союзу» виступив 
представник радянського по
сольства.

В дар університетові від 
імені посольства СРСР з Ав
стралії на семінарі було пере
дане Зібрання творів В. І. Ле
ніна англійською мовою. Заві
дуючий кафедрою політичних 
наук, професор Томас Рігбі по
дякував за подарунок і заявив, 
що ленінські праці допомо
жуть студентам і викладачам 
університету в їх навчанні і 
роботі. Зібрання творів В. І. 
Леніна буде зберігатись в уні
верситетській бібліотеці.

створення Комуністичного Ін
тернаціоналу Молоді (КІМ). 
На конференції були присутні 
ветерани молодіжного руху, 
вчені та інші представники 
громадськості НДР, а також 
делегація ЦК ВЛКСМ.

«Створення КІЛІ було істо
рично необхідним і закономір
ним явищем. Воно нерозривно 
зв'язане з ім’ям В. 1. Лені
на», — сказав у своєму висту
пі секретар центральної ради 
Спілки вільної німецької мо
лоді Егоп Кренц. У своєму ви
ступі він відзначив, що Спіл
ка вільної німецької МОЛОДІ 
вірна запопітам і традиціям 
КІМ.

Ветеран німецького комсо
молу, відомий діяч КІМ Ганс 
Мало у своєму виступі спи
нився на боротьбі КІМ проти 
фашизму І закликав прогре
сивну молодь світу виступити 
єдиним фронтом проти Імпе
ріалізму, реакції, неофашизму, 
за мир, національне визволен
ня і соціальний прогрес.

ДО 50-РІЧЧЯ 
КОМУНІСТИЧНОГО 
ІНТЕРНАЦІОНАЛУ 
МОЛОДІ

БЕРЛІН, 15 листопада. 
(ТАРС). Вчора в молодіжній 
вищій школі їм. В. Піка від
булась наукова конференція, 
присвячена 50-річчіо -з дня

СВАВОЛЯ ПОЛІЦІЇ

ПАРИЖ, 15 листопада. 
(ТАРС). Не припиняються за
ворушення студентів Мадрид
ського університету. Незва
жаючи на постійне перебуван
ня поліції у приміщеннях уні
верситету, групи студентів 
влаштовують мітинги в ауди
торіях факультетів. Як пові
домляє агентство ЮФІ, близь
ко ста студентів філософсько
го факультету провели де
монстрацію протесту. Олпн 
баскськнй патріот, який брав 
участь у великій демонстрації 
проти франкістської диктатури 
29 жовтня у Більбао, був по
ранений поліцаями 1 вмер. По
ліція жорстоко придушила цю 
демонстрацію, відкривши во
гонь по маніфестантах,

Та коли
го просторої зали, вам, на
самперед, впаде у вічі на
пис: «Вас обслуговує ком
сомольсько - молодіжний 
колектив». Після цього —- 
звернете увагу на продав
ців і побачите молоді об
личчя, помітите, що на бі
лосніжних курточках про
давців пломеніють комсо
мольські значки.

Ідея створення комсомоль
сько-молодіжного магазину ви
никла задовго до урочистого 
відкриття гастронома. З цією 
метою було відібрано 18 кра
щих учениць з Олександрій
ського профтехучилища Лі 8. 
26 квітня, після того, як у 
присутності гостей було пере
різано червону стрічку, тут 
же, в гастрономі, дівчата 
одержали трудові книжки. На
чальник відділу робітничого 
постачання І. Дудник привітав 
їх з початком трудового шля
ху, пообіцяв усіляку підтрим
ку. Представник міськкому 
комсомолу вручив щойно орга
нізованому колективу Черво
ний прапор. Право на його 
зберігання матиме той -відділ, 
який доб’ється найвищих по
казників у змаганні.

Робота продавця має, 
образно кажучи, два фа
сади. Перший, назвемо 
умовно — парадний, до
ступний очам відвідувача, 
покупця. Це — чиста про
стора зала, зі смаком і- 
фантазією виконана 
кладка товарів, г~; 
робота дівчат. Що ж до 
другого, то це 
фасад, робота, 
чить покупець, 
спрямована на те, щоб він 
був задоволений. Успіх же 
в роботі залежить від їх 
взаємозв’язку.

Якщо говорити про пер
ший бік питання, то тут 
претензій бути не може. 
Хіба що хтось із дівчат 
іноді не зовсім эправно 
відпустить громадянці чи 
громадянину той чи ін
ший товар. Зрозуміти це 
можна, тому що працю
ють вони всього по півро
ку. А ось що стосується 
другого, умов роботи про
давця, допомоги дівчатам, 
як молодим спеціалістам, 
то тут далеко не все га
разд.

Складські приміщення 
гастронома не обладнані 
механізмами, за винятком 
ліфта. Немає й зручного 
під ізду до гастронома. 
Привезений товар прохо
дить на руках дівчат та
кий шлях: з автомобіля до 
ліфта, з ліфта до камер. 
Якщо врахувати, що дов
жина коридора 75 метрів, 
і що товарів надходить до 
магазину 10—-15 тонн що
дня, то можна уявити со-

ви- 
вправна

— тиловий 
якої не ба- 

але яка

він у Валі Земуляєвої.
Основні питання, які ви

носяться на обговорення 
зборів, —- виробничі. І не 
дивно, бо досвіду у про
давців ще небагато, а про
фесія їх потребує і хоро
ших знань, і міцних нави
чок.

Колектив гастронома загото
вив овочевих консервів I фрук
тових соків стільки, що їх ви
стачить до нового врожаю. 
Кожна банка пройшла через 
руки дівчат. А от про них 
мих не потурбувалися, 
слід. Не подумали про 
щоб обладнати гардероб, 
сьогодні навколо єдиної 
шалки в побутовій кімнаті п 
робочий час виникав досить 
таки мальовнича картина з 
пальт, капелюшків, чобітків, 
парасольок, сумочок тощо.

З початку роботи гаст
роному було доведено 
план, що виражався до
сить круглою сумою. Але 
реальних умов для його 
виконання не було, бо на 
було де зберігати м’ясні, 
рибні та інші товари. А 
дівчата здивовано знизу
ють плечима. Як же це, 
мовляв, виходить: працює
мо добре, а плану не ви
конуємо. І тільки нещодав
но план товарообігу для 
гастронома № 3 було 
значно знижено.

Дивимось на це питання 
з іншого боку. Згідно з за
конами педагогіки моло
дим продавцям було на
несено певну моральну 
травму. Бо й завзяття, й 
зацікавленості в роботі в 
них було б більше, якби 
вони усвідомили, що ви
конують реальний, а не 
«занижений» план.

Олександрійський міськком 
комсомолу зробив, безперечно, 
хорошу справу, створивши в 
гастрономі «Шахтар» комсо
мольсько-молодіжний колек
тив. Урочисте відкриття гаст
ронома, вручення трудових 
книжок — все це запам'ятає
ться, все це хвилювало. Та 
падалі про колектив майже 
забули, своєчасно не поцікави
лися ходом змагання. Можли
во, парто було порадити дів
чатам звернутися ДО комсо
мольців заводів, яких в Олек
сандрії чимало, зі своїми 
проблемами «малої механіза
ції». Гадаю, комсомольці-ро* 
бітники могли б допомогти 
Дівчатам з-за прилавка.

Новоствореному моло
діжному колективу тре
ба б допомогти і в питан
нях виробничого навчан
ня, й відпочинку, бо де 
взяти досвіду вісімнадця- 

....... дівчатам, вчо- 
ученицям

тирічним 
рашнім 
лища?

Б. КУБАНСЬКИЙ, 
власкор «Молодого 
комунара».

м. Олександрія.

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «молодого КОМУНАРА 

„біфштекс і модельні туфлі 
іфіпжший’маїерЬі'то „’оВот?'? ГЗЗСТІ >6уло „йАРукоолио 
участь в боротьбі 'зі яиі?т °Іг. *далсвь м<ста Світлоподськя, 
лектцвів. ‘ за ЯКІСТь обслуговування МОЛОДІЖНИХ ко

ту громадського ^іо!і<Л,з?ІІЛН,м Світлбводського комбіиа- 
бригадн обговореноГи . ’ ЇИХ?»с««о. матеріал рейдової,
складу к>Йбіііату. Ксй1шшкйЙп1и збор/х ™ параді керівного 
Чувашія суворо поперепжс ®гстп громадського хар-до поліпшення роботи хїрЇЇвижії «о««ретиі заходи що-
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„ЛІСОВА ПОЛЯНА“
Таку привабливу назву 

буде мати один з найкруп
ніших в області лікуваль
них центрів — новий об
ласний міжколгоспний про
титуберкульозний санато
рій на 330 ліжок. Три роки 
будівельники облміжкол- 
госпбуду неподалік Вели
кої Виски біля Шостаків- 
ського лісу зводили кор
пуси, житлові будинки, 
клуб. І ось кілька днів то
му вони здали найголовні
ші споруди — лікувальний 
та головний корпуси. За
кінчено оздоблювальні ро
боти в житловому будинку 
для медиків, магазині, ка- 
фе-їдальні. В другому 
70-квартирному житлово
му будинку на першому 
поверсі розмістяться ди
тячий садок та ясла.

Найголовніша споруда 
лікувального комплексу — 
5-поворховий головний 
корпус. На перших чоти

По науку до ятранців
Танцюристів заслуженого самодіяльного ансамблю танцю 

УРСР «Ятрань» знають далеко за межами нашої республіки. 
На базі цього колективу в Кіровограді проходив республікан
ський семінар керівників хореографічних колективів, який за
кінчився вчора. Разом з такими відомими о республіці хо
реографами як львів’яни Д. Ольшанський та Д. Пасічник 
(керівники самодіяльних ансамблів танцю «Дружба» та 
«Галичанка»), керівником танцювального колективу ждаиоп- 
ського металургійного заводу Д. Рахманом, керівником ди
тячого колективу при київському Будинку культури «Побе
да» М. Коломійцем, в семінарі взяло участь багато молодих 
спеціалістів.

рьох поверхах — кімнати 
для денного перебування 
хворих та кімнати відпо
чинку. Тут є все необхідне 
для відпочинку — від ша
хів та різних ігор до радіо
приймача і телевізора. На 
третьому поверсі — біб
ліотека, читальний зал. На 
п'ятому — приміщення 
для прийому сонячних 
ванн.

Було кому потурбувати
ся і про зелені насаджен
ня: рівними рядками сто
ять декоративні дерева, 
кущі, на двогектарній пло
щі закладено фруктовий 
сад. До речі, й сам санато
рій розміщено в мальов
ничому місці, з двох боків 
його оточує Шостаківський 
ліс.

Весь комплекс буде зда
но в кінці листопада.

10. Л1ВАШНИКОВ. 
Фото автора.

А ЯК ВІДПОЧИВАЄШ ТИ?
Редакційна пошта приносить чимало листів про роботу клубів. В одних — ра

дість знахідок, в інших — біль від того, що в клубі панує нудьга. Два з таких 
листів вміщуємо сьогодні.

НА ЗГАДКУ -
АЛЕЯ

Иде<мо алеєю призовників, що поблизу 
сільського клубу, а його завідуюча Гали
на Анатоліївна Шеремета пояснює:

— Перші дерева посаджені чотири ро
ки тому, коли вперше урочисто провод
жали юнаків до Радянської Армії. 
Хтось з старших запропонував: «Хай 
хлопці посадять по одному деревцю біля 
клубу на згадку». Так і зробили. Тепер 
довшою стала алея призовників. При
жилися ясени і клени, туя І плакучі вер
би. Сама крайня на алеї — ялина. її по
садив Віктор Сас. Нині він уже повер
нувся в село і працює шофером в артілі 
«Мир».

Відтоді стало правилом, що до армії 
проводжають усім селом. Призовники 
дають клятву перед односельцями вірно 
служити Батьківщині, берегти мирну 
працю радянських людей.

Коли надходить кому з батьків подяка 
від командування за виховання хорошо
го сина, такий лист потрапляє під скло 
на спеціальному стенді у клубі, щоб все

ГУСИ

ВРЯТУВАЛИ

РИМ?..
Гуси врятували Рим. За

войовники відкладали свої 
походи, тому що голубки 
звивали гнізда в їхніх шо
ломах. Як видно, прогре
сивне значення птиці як 
домашньої, так і дикої о 
історії людства велике.

Нещодавно довелось 
мені побувати в Компа- 
ніївці. Щоб провести якось 
довгий осінній вечір, (тим 
більше — святковий) я ви
рішив піти на світло вогни
ща — до районного Бу
динку культури.

Придбав квиток за трид
цять копійок. Хоч і доро
го, але ж грає естрадний 
оркестр. Танці почались о 
21-й годині, отже, дове
лось почекати. Програма 
святкового вечора була 
небагата: танці з переку
ром для оркестру та пуб
ліки, та, як говориться, і 
за те спасибі.

Хлопці грали непогано, 
молодь танцювала, але 
раптом все скінчилось. До 
оркестру підійшла тітка 
Фрося — її знає кожен, 
хто живе культурним жит
тям села — це контролер, 
і сказала: «Кінчайте, свою 
музику, вже пізно, мені 
далеко йти додому, та й 
рано-вранці треба встава
ти». На умовляння орке-

село знало про цю подію, про людяну, 
яка виправдала сподівання * громади і 
наказ старших товаришів.

Клуб став також місцем урочистих зу
стрічей демобілізованих воїнів, урочистої 
реєстрації шлюбу, вшанування передо
виків сільського господарства. Тут про
воджають на пенсію і відзначають пере
довиків, святкують зорипи та інші 
свята.

В клубі відзначали дні народження 
кращих трудівників села Алли Кашлов- 
ської, Євдокіі Кудпбанської та інших.

Комісія по впровадженню нових обря
дів, до складу якої входять представни
ки партійної, комсомольської організа
цій, депутати сільської Ради, кожного 
разу завчасно продумує, що слід зроби
ти, щоб кожне торжество було цікавим. 
Цим заклопотані і секретар партійної 
організації артілі Петро Михайлович 
Купер, і вчителька Марія Дмитрівна 
Яшуринська, і секретар комсомольської 
організації Віталій Трухін, і всі комсо
мольці, бо ж вони стали добрими поміч
никами клубу у впровадженні нових об
рядів.

М. СІВАК.

странтів вона не звертала 
уваги. Не зворушило її і 
рицарство хлопців, які за
пропонували провести тьо
тю Фросю додому. Вона 
була непохитна. Нарешті, 
коли її запитали, яка по
треба вставати рано у ви
хідний, вона відповіла, що 
їй потрібно годувати ку
рей.

Перед силою такого ар
гументу у всіх опустились 
руки і танці скінчились.

Як бачите, залежність 
між культурою та домаш
ньою птицею пряма.

І треба дякувати, що у 
тітки Фросі немає гусей та 
качок, а то танців у Компа- 
ніївці взагалі не було б.

Б. МИХАИЛОВ.

^Дорога редакціє!
Мій чоловік після за

кінчення вузу одержав 
призначення в м. Кіро
воград. А як бути мені? 
Я через рік закінчую Кі
ровоградський педінсти
тут.

Скажіть: чи повинні і 
дружину забезпечувати 
роботою е тому місті, 
куди чоловік одержав 
призначення', скільки ро
ків дійсний диплом вчи
теля після закінчення 
вузу: якщо не працюєш 
в школі — це має якесь 
значення при здачі дер
жавних екзаменів?

Соломієнко К. І.»
Як повідомили лам з об

ласного відділу народної 
освіти, міськвно повинен за
безпечити роботою в школі, 
але в тому випадку, коли б 

1 вакантні місця.
Що ж до строків дійсності 

диплома, то їх ніхто не об
межує. Важливо лише, щоб 
учитель завжди (де б він 
не працював), підвищував 
свій фаховий рівень.

На трете питання т. Соло
мієнко нам відповіли пра
цівники заочного відділу 
Кіровоградського педінсти
туту. До складання держав
них екзаменів допускаються 
особи, які завчасно подали 
матеріали про проходження 
педагогічної практики та до
відку з основного місця ро
боти (незалежно від того, 
іикиті це чи інша установа).

Жителька с. Єлисавет- 
гаадківки Олександрів- 
ського району С. Л. Вол
ков ська запитує: «Чи 
дозволено учням їздити 
до школи і з школи авто
бусами безкоштовно?» 

Учням загальноосвітніх 
шкіл надається можливість 
для придбання проїзних 
пільгових квитків зі зниж
кою 50 процентів. В разі ж 
відсутності їх учні повинні і 
брати квитки на одноразо- |і 
вий проїзд за повну пар- • 
тість. І

і
—-- —~

НАРИС ПРО СУЧАСНИКА

ВДАЧА ФЛОЯРИ
на є кілька музичних творів, залежатиме 
бути йому студентом-заочником, чи ні. В руках 
Попадюка не сопілка, а флейта. Тут вже одни
ми народними мелодіями не доведеш свого 
вміння. Василь помітно хвилюється. Нарешті, 
чує:

— Можна починати.
А він неначе скам’янів. У вухах звучить вчо

рашня репліка якогось студента-старшокурсшг- 
ка: «Не вистачає культури виконання...»

ПІ, ні. Треба взяти себе в руки. Василь ще 
раз глянув на членів приймальної комісії, під
ніс до уст флейту. В залі лунав «Ноктюрн» 
Чайксвського, далі — «Пісня без слів» Тлін
нії...

і ось знову тиша. Ніхто не вітає, ніхто не ви
кликає на «біс». З-за столу вийшов високий 
ставний чоловік, наблизився до Василя.

— Буде з вас чарівник...
Одразу полегшало: віднині він студент кон

серваторії.
Знову столична сцена. Йшов республікан

ський фестиваль самодіяльного мистецтва. Ва
силеві виступати завтра. А сьогодні він віль
ний. Вирішив подивитися кіровоградський ан
самбль ганцю «Ятрань». Милувався «Коляд
ками», «Гопаком», прислухався до звучання 
оркестру.

Після концерту — зустріч з Анатолієм Ліи- 
хайловнчем Кривохнассю, керівником ансамб
лю. Висловив своє захоплення програмою 
ятранців. Сказав своє слово і про оркестр. Тоді 
Анатолій Михайлович:

— А ти приїзди до вас, допоможеш.
Завітав до Кіровоірада. Кілька разів виїхав 

з ятранцями на концерти. А потім уже не міг 
залишити цей дружній колектив самодіяльних 
митців, вирішив залишитися працювати в Бу
динку культури імені Калініна.

Довелось чимало попрацювати, поки підібрав 
скрипалів, цимбаліста, кларнетиста. Пощасти
ло, правда, на баяністів: Василь Протас та 
Василь Демиденко були віртуозами, їх не до
велося перевіряти довго.

Незабаром перший концерт п обласній фі
лармонії. У перерві між хореографічними но
мерами Василь Попадюк запропонував кілька 
номерів зі своєї програми сопілкаря. Звучав 
«Жайворонок», чарувала фантазія на мотиви 
українських народних пісень. Здавалося, не со
пілка озвалася в залі, а спливало відлуння 
над Верховиною.

Анатолій Михайлович був задоволений: лак, 
це та людина, яка буде його першим поміч
ником.

Перед тим. як їхати до консерваторії па дер
жавні екзамени, Василь запропопував Анато
лію Михайловичу завітати на Івано-Фраиків- 
щнну, подивитися там самодіяльних митців, 
послухати місцеві пісні.

Виїхали в Мишино, рідне село Василя По- 
падюка. Побували на весіллі, па вечорницях, 
познайомилися з іншими народними обрядами, 
Василь не встигав записувати мелодії коломи
йок та пісень 1 раз по раз промовляв:

—- Оця річ І нам згодиться. Можна постави
ти гарний танець, якщо, звісно, дещо змінити, 
удосконалити.

А Кривохнжа весь час думав про «Мншян-

ську трясунку». Цей танок він побачив на ве
сіллі. І тепер ось уже третій день перед ного 
очима миготять яскраві гуцульські костюми, 
лунає химерна мелодія флоярз.

Повернулися в Кіровоград, і одразу взялися 
за постановку цього танцю. А Василь спішив 
до екзаменів закінчити обробку мелодії, запи
саної в своєму селі. І таки встиг. Глядачі 
зустріли ятранців як завжди з захопленням: 
«Мншинська трясунка» сподобалась...

♦ » ♦
Робота в заслуженому ансамблі танцю УРСР 

«Ятрань» принесла йому чимало приємних 
сюрпризів. Ятранці стали лауреатами Всесвіт
нього фестивалю молоді і студентів у Софії. 
В цьому заслуга в значній мірі й оркестру, 
яким керує Василь Попадюк. Потім — Дні 
культури Української РСР в РРФСР. Ятранці 
поїхали на Далекий Схід...

...Він перегортає збірник народних пісень. 
Час від часу бере в руки флейту, програє ок
ремі фрагменти. Потім сідає за фортепіано, 
робить записи в нотному зошиті: готується 
партитура нового номера для оркестру...

Довго стою поруч Василя Попадюка, слухаю 
флейту. Нарешті він оглянувся.

— Перепрошую, — промовляє він своє улюб
лене слово. — Ось іще хвилина, і я — до ва
ших послуг...

Коротко розповідає про ге. як складав дер
жавні екзамени, як отримував диплом. А тоді 
про оркестр:

— Думаємо зробити його трохи більшим...'
Про себе ані слова. Та й навіщо це? Васили 

Попадюк упевнений: його пісня обов’язково 
сподобається людям. Бо створена вона тетх 
людьми з щедрими серцями і закоханими в 
пайпринадніші мелодії рідкого краю

М. ШЕВЧУК.
м. Кіровоірад.

АТИ обережно зсунула з нього благень
ку ковдру, тихцем мовила:

— Ану, Васнлику. до криниці побігнн, 
води в збанок зачерпни та хутко 
вмийся. z

Зіскочив з ліжка, почав закачувати 
штанці (так робив завжди, як готувався 
овець на полонину гнати. Бо ж у траві 
аж до колін ноги внкупувалнея в хо
лодній росі).

— Ой, газдо, газдо! — це знову мати. — До 
кошари ще рано. Ниньки не поженеш худоби
ну. Ось фалнш. Підеш до Коломиї, купиш со
бі нову флояру...

Хлопець помітно бентежиться од радості. 
Стоїть посеред світлиці, споглядає на матір. 
А потім прожогом кидається до батька:

— Цс правда, дедю?
— Не буду ж тебе гудити. Он всюди балач

ки, ніби ти за всіх пастухів иайфайніше граєш 
на сопілці. Л досі навіть дримба п тебе зроб
лена власноручно. Гарному музикантові гарну
1 дуду треба мати.

Хлопчик тулиться до батькових колін:
— Файно дякую, дедику!
...В Коломиї Василько зустрів Миколу Дуд- 

чака, старого весільного скрипаля. В Мишино
му його вважали найкращим музикантом. 
Отож хлопчик І вирішив попросити Його ви
брати добру флояру.

Як поверталися з Коломиї, коло смерекового 
гаю Микола Михайлович сів спочити. А хлоп
чикові сказав:

— А тепер спробуй її голос отут, на покуті...
Василько дотулився устами до ліщинової со

пілки. І одразу у високості стрспнулася при
надна мелодія:

Верховино,
Світку ти наш,
Гей,
Як у тебе мило!..

А потім були вогнисті коломийки.
Пісня сопілкаря неслася сизим маревом по

лонини І, здається, танула в сонячній далині, 
а потім верталася відлунням до смерекового 
гаю. ....... , .

Всі обступили малого сопілкаря, дивувались, 
як ото він може спритно так перебирати паль
цями і висвистувати солов’їні пісні.

То було перше визнання його таланту.
А як пішов до школи, Василька одразу 

прийняли в оркестр. Виступав він на сцені 
сільського клубу, їздив на огляди художньої 
самодіяльності в Коломию. Потім — кликали 
до Станіслава. Л коли закінчив сім класіп і 
знову поїхав в обласний центр, уже міг міря
тися майстерністю з найкращими музикантами 
підгір’я. Хтось із поважних членів жюрі ска
зав тоді:

Пан би і в філармонії згодився такий 
хлопець.,.

Уа в’’* 1 * * * У * і * з продовжував учитися п школі, го- 
уоався до вступу в музично училище.
г„7 Л хто >к буде овець пасти? — бідкався 
п«,.И’,кол" Василь їздив на консультації до 
іііогаі 01 п у Коломию. — Не віриться мені, 
ч*.\ота Флояра чи дримба хліб дала.

наги міркувала по-іншому:
пий , ,иляхта ж ниньки над нами панує, но- 

час настав. Ніхто тепер хлопака бидлом 
ї г?11а3,1Пас‘ ^а:,Аою став наш- Василько, Пай

,0Jn:>K * стаРша сестра, Параия: 
лдпю йіж? ладно грає, а ви... Пустіть його, 
' В Вці ПЖ(І СЯНІ ЯКОСЬ обійдемо.

’аі,*хо стояв на своєму.
ПО..? "К0СЬ у Мишино, велике гірське село, 

халн артисти гуцульського ансамблю пі^гі

й танцю. Виступали вони п новому клубі. Ва
силь теж прийшов туди з батьком, мамою, 
сестрою. Як одлунала «Бойківчанка» старий 
Іван Попадюк не міг усидіти в кріслі:

— Ото добре відгуцали! Скільки на світі 
жию, такого не бачив.

А Василь у цю миті, вже прошмигнув за 
лаштунки. Розшукав Володимира Павщенка, 
художнього керівника ансамблю. Просив по
слухати його гру на сопілці...

Повернувся додому пізно. Одразу до батька:
— Мене прийняли!
— Куди?
— До ансамблю!
Василь залишив село.
і вже його сопілку слухали в Ужгороді і 

Коломиї, Івано-Франківську і Львові.
В Києві з ним зустрілись композитори Євген 

Козак, Вадим Гомоляка та Микола Колесса. 
Вітали з успіхом і радили вчитися. Тоді ж по
руч пьоіо зупинився високий чоловік і лагідно 
подивився в очі. простягнув руку:

— Спасибі тобі, юначе. Така пісня завжди 
гріє людські серця.

Василь пізнав Павла Григоровича Тичину.
Поег що довго розмовляв із сопілкарем, теж 

радив учитися. А потім подарував Василеві 
свою нову книжку. І поцілував у чоло:

— Грай, юначе, людям на радість.
Повернувшись з Києва, Василь Попадюк 

вступає до Львівського музичного училища. 
Тоді ж його запрошують у самодіяльний во
кально-хореографічний ансамбль «Галичина». 
Знову поїздка по Україні, в Казахстан. А в 
листопаді 1Є60 року Василь прислав батькові 
газету «Ленинградская правда». «В ці дні в 
Москві йде огляд мистецтва братньої Украї
ни, — читав Іван Васильович перші рядки. — 
Виступають представники талановитого укра
їнського народу — письменники, композитори, 
танцюристи. В наше місто також приїхали гос
ті з України. Це — львівський вокально-хоре
ографічний народний самодіяльний ансамбль 
«Галичина».

А далі про сина:
«Як відомо, великою популярністю на Ук

раїні користуються музичні інструменти цим
бали І сопілка. Па цих інструментах викону
ють гуцульські мелодії солісти ансамблю Ва
силь Попадюк та Петро Будийчук. З раннього 
дитинства Попадюк вирізав з дерева сопілки 
і награвав улюблені гуцульські мелодії. В де
в’ять років він став учасником обласних і рес
публіканських оглядіп художньої самодіяль
ності, Нині пін студені музичного училища, 
активний учасник ансамблю. За високу май
стерність виконання ансамбль був удостоєний 
лауреата Всесвітнього фестивалю молоді і сту
дентів у Москві...»

Потім батькові знову була втіха: сип писав, 
що їде виступати в Чехословаччину, Польщу, 
Болгарію, Югославію. І вже не тільки з ан
самблем. А як соліст, разом зі славнозвісни
ми артистами республіки.

Нарешті — Італія. Знову звучали принадні 
гуцульські мелодії. У Флоренції Василь ви
йшов на сцену і виконав серенаду РоссінІ, да
лі італійську пісню «Касаб’янка». В залі довго 
не вщухали оплески. Довелося іратн вдруге. 
Вже потім молодий музикант дізнався, що цю 
пісню співають у кожному куточку Італії. Ва
силя оточили прості робітники, актори. Вітали
з успіхом, розпитували, як він навчився грати. 
А пін роздаровував своїм новим знайомим лі
щинові сопілки. ♦ * *

Актовий зал Львівської консерваторії. Перед 
Васнісм суворі й вимогливі екзаменатори. 
Хлопець розуміє: від того, як він зараз вико-
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1.
1Э КІНЦІ вистави Фросина 

не могла стримати сліз. 
Ось зараз налетять гайда
маки, вдарять постріли, і 
вона накриє червоною 
хустиною такі рідні очі. 
І вмовляв, щоб не хвилю
валася, адже це лише гра 
на сцені, але не допома
гало. Як згадає, що таке 
могло б трапитися і з ЇІ 
Васильком, відразу пере
хопить подих, в горлі зупи
ниться болючий клубок.

А після вистави разом 
йшли додому. Заглядав у 
прояснілі очі, допигузався:

— Будеш вірною?
Удавано сердилася, а 

коли дуже наполягав, 
серйозно відповідала:

Все життя, Василю.
Недарма кажуть, що у кож

ній жінці схована перш за все 
мати. 1 тоді, коли бавиться 
ляльками, і коли зустрічає ко
ханого. Справді з материн
ською ніжністю ставилася 
Фросина до свого впертого Ва
силя. Тим більше, що в дитин
стві дуже мало 
випало материн
ської ласки на 
його долю.

Він пам’ятає 
її, пеньку, з до
лонями, що так 
до смерті й не 
могла повністю 
розпрямити, бо 
зігнулися вони, 
тримаючи сапу 
чи лопату. Па
м’ятає, як ці 
грубі до л о н і
ніжно гладили його голову, а 
він ніяково відсахувавсп, ве
ликий уже. Пам’ятає і той 
день, коли мати підкликала 
дітей до ліжка, І з Й блідих 
вуст вихопилось тихе, як по
дих вітерцю:

— Помирати буду... На кого 
залишу вас, діти?

2.

18 листопада 1®О року—— * 
самогону, за руку вітов^А 
з селянами, тихенько лаяо 
Гітлера і фашизм.

— Провокація, Фро-< 
сю, — попередив Василь. 

Ситуація складалася три
вожна, треба було вирішува
ти: залишитись п селі чи пода
тися до лісу. Березневого ран
ку, коли лише займалася зоря1, 
на Василя біля лісу чекали 
двоє товаришів* Та лише рип
нули двері, як почувся поряд 
ненависний голос сусіди-нолі- 
цая:

— Далеко зібрався, Олек
сійовичу?

— Справи. В район, — вдаю
чи заклопотаного, відповів Ва
силь.

— То, мабуть, нам по до
розі.

«З одним справлюся, —• 
міркував Василь, — а ні, 
товариші допоможуть». Та 
за селом вже чекали жан- 
дар/ли і поліцаї, що при
були з району.

7.
Важко ступаючи розгрузлою 

дорогою, йшла Фросина Степа
нівна до Кіровограда. Йшла 
просити катів, щоб помилува
ли чоловіка: вона ж чекає ди
тини. Була певна, що німці ні
чого довести не зможуть... Ви
падок, здавалося, йшов на
зустріч. Колишня подруга, сту
дентка факультету іноземних 
мов, склала «прошеиіе», але 
зажадала під неї розповісти, 
з ким в Гутницькій зустрічав
ся Рітер, бо в нього, мовляв, 
губи припухли.

Огида струснула всім тілом*5*’ 
Фросинн Степанівни, але папсі'* 
рн взяла. Задля чоловіка. По
дала їх у віконце, побачила 
гестапівця. Щось знайоме бу
ло в холодному погляді риб’я
чих очей.

— Пане Рітер...
Взяв папери і, не читаючи, 

кинув у корзину.
8.

...Зв’язок налагоджувався, 
Німці дозволяли передавати 
в’язням продукти, бо самі ма
ли під того чималий зиск. Са
ло, масло, яйця, молоко — всо 
залишалося в кімнаті для 
варти.

«Як тн, Васю?» — писала 
на ганчірці, що нею обв’яза
ла глечик зі стравою, Фросина 
Степанівна.

Настрій бадьорий, надії ви
рватися не полишають, відпо
відав Василь.

А травневого дня, коли зе
леніла трава і бджоли шале
ніли в буйноквітті дерев, кому
ніста Василя Дикого вивели 
на страту. Він витерпів всі 
тортури німецької катівні, 
тижні відчаю у камері смерт
ників, але товаришів не вика
зав. Василь Дикий вмер стоп
чи, не доживши кілька тижнів 
до народженця сина.

* » ♦ <9^
Колишній ватажок сіль- 

ської молоді, секретар 
комсомольської орга н і- 
зації Кіровоградсько
го учительського інституту 
жив мужньо і мужньо за
гинув. Він навічно занесе
ний у Книгу комсомоль
ської слави Кіровоград
ського міськкому комсо
молу. Варто було б 5 на 
батьківщині його, в селі 

де починав 
ді-

но колишнього підпасича.
Василь не зчувся, як став 

серед молоді людиною необ
хідною, без якої не вирішува
лась жодна важлива справа. 
І коли Євградківський райком 
комсомолу направляв на кур
си комсомольських інструкто
рів кращого секретаря кол
госпної організації, прощання 
було сумним.

Курси, робітничий факультет 
при Кіровоградському учи
тельському інституті, нарешті, 
перший курс інституту і дип
лом народного вчителя. Мав 
повертатися до себе на село, 
щоб вчити таких же босоно
гих земляків своїх, але в пар
тійній організації закладу ви
рішили інакше.

Ше навчаючись на робітфа- 
цї, Василь виявив чималі ор
ганізаторські здібності. Тепер 
його, людину з вищою осві
тою, рекомендували секрета
рем комсомольської організа
ції інституту,

4.
Рани, завдані в дитинстві, 

затягувались. Василь відчув 
себе людиною потрійною ін
шим. А іцс зігрівала життя 
його вірна Фроснна. Все скла
далося якнайкраще і раптом... 
війна. Хлопці - комсомольці 
одяглії сірі шинелі. З заздрістю 
і сумом проводжав їх ко.мсо-

□ со
польський ватажок. Про ар
мію йому не дозволено було й 
мріяти: нога...

Обняв брата Івана, що теж 
вирушав на фронт.

— Не сумуй, — сказав брат.
— Ворога можна бити 

скрізь, — стиха відповів Ва
силь.

Так на «громадському» дво
рі окупованої гітлерівцями 
Гутпицької з’явився рахівник 
Василь Дикий. Німці не могли 
зрозуміти, куди зникали лан
тухи з мукою, як втікали вій
ськовополонені. Знав про це 
лише Василь та ще тісне коло 
його однодумців, що підвози
ли продукти і відводили поло
нених до лісу, до партизан
ського загону.

5.
В селі з’явилися листів

ки, що закликали не віри
ти фашистській пропаган
ді, повідомляли, що Мо
сква стоїть і буде вічно 
стояти, закликали бити 
гітлерівців і гнати їх з рід
ної землі.

Василь рвався до 
зі зброєю в руках 
поневолювачам, але 
залізний: розвідка, 
да серед населення, 
ня загону бойовою 
продуктами.

...Василь не пізнавав Кі
ровограда. Залякані пере
хожі похапцем перебігали 
вулицю і ховалися в під’їз
дах. Ковані чоботи фа
шистських патрулів нахаб
но гупали тротуарами, де 
ще недавно спокійно про
гулювалися радянські лю
ди. І раптом знайома по
стать. Василь глибше на
тягнув шапку, згорбився, 
опустив долу очі, вдаючи 
затурканого селянина, та 
зрадник пізнав його. А че
рез кілька днів у Гутниць
кій з’явилися заготовані 
лісу — переодягнені аген
ти гестапо.

6.
Рітер був хлопцем 

хвацьким і простим, одним 
духом перехиляв склянку

«А ми розлізлися межи 
людьми...» Василя приста
вили до громадської худо
би. Хоч і хлопча ще, а ку
сень хліба треба. Батько 
хворіє, то хай хоч на хліб 
заробить, нічого байдики 
бити. І хлопчина до схід 
сонця, коли сон так солод
ко склеплює повіки, затис
нувши під пахвою «Кобза
ря» чи іншу книжку, брів 
холодною росою, збираю
чи до гурту громадську 
худобу.

А потім... Біда не прихо
дить одна. Повернувся Ва
силько увечері додому, до 
крові закусивши губу. 
Розбито коліно набрякло, 
вночі несила було склепи
ти очі. А лікарі... Де ж на
стачити тих грошей, щоб 
їздити по лікарнях? Лише 
коли зорганізувався в селі 
колгосп, комсомол послав 
Василя до теплої Ялти. Та 
було пізно, операція не 
допомогла, хлопець зали
шився інвалідом.

— Будеш вірною мені?
— На все життя, Василю.

3 рукопису нової книги
1 потягнувся навпростець 
Через поля і гони.
Коли ж не стримавши ноги, 
Спіткнувся на підйомі, 
То кепкували пороги 
Знайомі й незнайомі:
- А ти не кроком, ти повзком — 
Ще поспішати рано, 
У двох корівок молочко 
Телятко ссе слухняне. 
А я слухняним — не хотів, 
1 не хотів — обачним, 
йшов до мсти, палахкотів, 
Хоч І бувало лячно. 
Тому, напевне, й не пропав 
У скруті серця чулого, 
Що часто-часто наслухав 
Вітри свого минулого. 
А що синці, то не біда, 
Вони — в солдата кожного, 
Була б жива та молода 
Надія, серцем сходжена.

МАЖОРНА 
ЕЛЕГІЯ

Вже обрій вилиняв, і вересень скрадливо 
Підпалює зело і дерева,
Пострижені під бокс їжакуваті ннвн, 
І снить вчорашнім днем згасаюча трава. 
Скупіше на теплінь, щедріше на задуму, 
Зволожує роса забуті картоплі,
1 скоро-скоро вже тремким пунктиром суму 
Білясту внсокость позначать журавлі. 
Проворні горобці крикливо ярмаркують, 
Над шляхом цілий день — їх віче гомінке, 
Загусла курява, тяжкі скирти німують, 
1 в’яже павучок мереживо тонке.
Холонуть кавуни, немов гарматні ядра, 
Занурюєм ножі о їх іскрометні сни, 
Але мовчить земля, і псе чіткіше — ямби 
Глухого небуття з глухої таїни.
Десь там зима в похід лаштує сани тихо, 
Помчить лнхнй борвій за снігом навздогін, 
1 туманы ячать, і ніч грипозно диха 
Під полохкмх дротів холодний передзвін.
Тн озовнсь хоч раз на цей мінор довкола, 
Збагнувши суть листка, що поспішав в даль, 
То нишкне день гучний, то осінь хилить чоло. 
То скрапує з дерев ясна П печаль.
Бо й нам немов птахам судилось відлітати, 
Весільну учту трав полишивши другим, 
І це, як трибунал: від батьківської хати 
Назавше заблукать за обширом німим. 
Та, сумніве, зажди, — в перезві вечоровій 
Наш дух постереже не безгомінь пусту, 
Відлетимо туди, немов листки кленові, 
Відлетимо туди, а лишимося — тут.
Па поіменний клич ми встанем безтілесно 
Під вітер нолоднй, що обрій напипа, 
І прийдемо сюди, і кожним нервом скреснем. 
Коли весільний гук ти знов зачнеш весна.

ЗАСПІВ

В годину втіхи і жури,
1 в скруті серця чулого, 
Скресають в пам'яті вітри, 
Вітри мого минулого.
Та голубиний оборіг, 
Та сонця злотобризкн, 
Отам, де вийшов за поріг 
Я в світ, що грав І блискав,
І пам'ятаю й дотепер, 
Як в шасну мить прозріння,
Я зачарований завмер 
його благоволінням.
Медами повнились столи 
Жінки пісень співали,
А біля жолоба воли 
Ліниво ремигали.
У кришталеву прозорінь 
Пливли хати юрбою, 
Була земля, немов черінь,
Як воїн після бою.
1 сяркквув я, і в даль простер 
Своє дитинство горде,

СНІГИ

Вже наближаються сніги. 
Принишклий світ на них 
Як вітру поклик, навкруги 
їх лебединий подих чую.
Вони впадуть, вони грядуть 
Невідворотно й швидкоплинно, 
На улоговини й долини 
Мінор урочистий проллють.
І десь над вами й поза нами, 
У приголомшеній ІМЛІ, 
Пришиють білими нитками 
Злнняле небо до землі.
Тх чистий намір — будь щасливен, 
Будь славен їх одвічний.рух, 
Коли вгорі — затята злива, 
Коли внизу — цнотливий пух.
Той пух затвердне і зцукріє 
Аж до самісінького дна, 
Урочим полум’ям замріє 
Лого згхвала білизна.
Студене свято іскрограю, 
Де маяками для живих. 
Серед німого небокраю 
Гаїв — надійні острови.
Ах, випадав нам нечасто, 
Порану вийшовши на двір, 
Прокласти слід, немов покласти 
Рядок найперший на папір.
] надивляючи естампи 
На полотні, що аж сліпить. 
Завмерти в струнному екстазі, 
Торкнутись вічності на мить.
Грядіть, сніги! Легкий і світел, 
Я вірю, ревно вірю я.
В твою медову цноту, світе, 
Яків ясне твоє ім’я.
1 не зітхайте ви печально, 
Що зблідли барви навкруги, 
Як дух оновлення, навально 
Вже наближаються сніги.
Тому й кружляють понад полем 
Моїх надій пгахя ясні, 
І перших саней срібне соло 
Звучить по-блоківськи мені!

пантрує,

...Колгосп «Серпень» по
вільно ставав на ноги. Бу
ло роботи бухгалтеру його 
Василеві Дикому. Ні норм, 
ні розцінок, а господар
ство збилося чимале. 
Всьому потрібно дати лад. 
А найперше — сільській 
комсомольській організа
ції, секретарем якої обра-
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лісу, щоб 
мститися 

наказ буц 
пропаган- 
постачан- 
СІІЛОЮ і

батьківщині 
Гутницькій, 
свою комсомольську 
яльиість, а потім боровся 
з фашистами Василь Ди
кий, встановити меморі
альну дошку, а юним слі
допитам місцевої школи 
детальніше вивчити життя 
славного земляка, відкри
ти в школі його музей. В 
цьому їм допоможе дру
жина Василя Олексійови
ча, партизанка Фросино 
Степанівна Дика.

В. ШАРІЙ.
Олександрівський район.

помер член14 листопада цього року г—; ------
КПРС з 1919 року Олександр Якович Те- 
рьошнн.

О. Я. Терьошнн народився 1901 . ...
брав участь у громадянській і Великій Віт

чизняній війнах. Нагороджений двома ор
денами Червоної Зірки та чотирма меда
лями. 1

З 1945 року працював в органах МВС. 
З 1955 року — персональний пенсіонер рес
публіканського значення.

Перебуваючи на пенсії, він брав актив-

року,

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

ну участь у громадському житті Кірово
града, віддавав багато сил і енергії вихо
ванню молоді па бойових і революційних 
традиціях партії і народу.

Олександр Якович — активний учасник 
пленумів, конференцій та масових заходів, 
які проводились обласним комітетом ком
сомолу. Він — організатор виступів вете
ранів партії і комсомолу перед молодіж
ною аудиторією.

Багато зробив О. Я- Терьошнн і по атеї
стичному вихованню молоді, в першу чср- 
гу сам виступав як досвідчений лектор- 
атеїст.

Будучи членом обласної ради ветеранів 
комсомолу при обкомі ЛКСМУ, О. Я- Те
рьошнн чимало доклав зусиль до підготов
ки і проведення 2-го обласного зльоту ве
теранів комсомолу Кіровоградщіпш.

Світла пам’ять про Олександра Яковича 
Терьошина назавжди залишиться в наших 
серцях
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