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стйтюп пін пряні
На полях Полтавської, Київської, Черкаської та ряду інших об

ластей республіки почалося збирання цукрових буряків На заво
дах уже одержано перший цукор з коренів нового врожаю.

Цей фант на прохання кореспондента РАТАУ коментує началь
ник головного управління по виробництву технічних культур Мі
ністерства сільською господарства УРСР Л. й. Рожинськии.

— Цього рону, — сказав Леонід Йосипович, — трудівники сіль
ського господарства республіки мають зібрати цукрові буряки 
більш ян на 1 мільйоні 700 тисячах гектарів. Соціалістичними 
зобов’язаннями передбачено заготовити 43,5 мільйона тонн буря
ків. Щоб успішно справитися з наміченим, буряководи беруть на 
озброєння досвід попередніх років. Новий імпульс цій роботі дали 
рішення липнеього (1978 р.) Пленуму ЦК КПРС, ініціатива Ямпіль- 
ських буряководів і працівників цукрового заводу схвалена 
ЦК КПРС. За почином ямгіільців в усіх районах республіки створе
ні і діють штаби по координації збиральних робіт. Повсюдно сфор
мовано збирально-транспортні комплекси, які працюють за іпатов- 
сьнигл методом, укладаються договори про трудове співробітництво 
між буряководами і колективами цукрових заводів. Ян підкрес
люється в прийнятій Центральним Комітетом Компартії України 
постанові «Про заходи по виконанню постанови ЦК КПРС і реко
мендацій Генерального секретаря ЦК КПРС, Голови Президії 
Верховної Ради СРСР товариша Л. І. Брежнєва у зв’язну з іні
ціативою буряководів і працівників цукрового заводу Ямпільсьно- 
го району Вінницької області», цей почин відкриває новий етап у 
розвитку соціалістичного змагання працівників сільського госпо
дарства і галузей промисловості, яка переробляє сільськогоспо
дарську сировину.
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На ЗО серпня в господарствах області обмолочено валки 

на площі 71.4,7 тисячі гектарів. Усього намолочено зерна 

2575,9 тисячі тони. Продано державі 1309709 тонн.
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І знову настав вересень, а з ним — на
вчальний рік.

Завтра за парти 660 загальноосвітніх 
шкіл нашої області сяде 164 тисячі учнів.

Подвійне свято у школярів села Крас- 
нсс-глля Олександрівського району та се
ла Пстрокорбівкн Новгородківського 
району. З першого вересня воші почнуть 
заняття в нових, чудових приміщеннях, 
збудованих за рахунок колгоспів ^Ро
сія» та імені Мічуріна.

Майже для 17 тисяч наймолодших 
учнів — першокласників — шкільний 
дзвінок продзвенить уперше.

На перший курс трьох вузів Кірово
града — інституту сільськогосподар-

ДО ШКОЛИ!
ського машинобудування, педагогічного 
інституту імені О. С. Пушкіна вищого 
льотного'училища цивільної авіації -- 
зараховано до двох тисяч юнаків і дів
чат.

Завтра ти відкриєш буквар зробиш 
перші записи в конспекті, виведеш пер
шу-літеру, розв’яжеш перший інтеграл.. 
А -попереду — рік захоплюючої, напру
женої роботи.

Ми бажаємо тобі успіхів. 1 віримо, що 
не підведеш.

ЗНОВУ* 
ДВОЗМІННА

У нашому господарстві 
в розпалі заготівля зеле
них кормів. Три силосних 
комбайни вже виора
ли шістдесятип’ятигсктар- 
ву плоту кукурудзи. Нього 
року кормовиробництву 
ми приділяємо велику 
увагу. Наш колгосп нада- 

С лі спеціалізуватиметься на 
вирощуванні нетелей. Ось- 
ось закінчиться будівни
цтво та обладнання комп
лексу на 7600 голів худо
би. Тож кормів погрібно 
буде багато.

Добре працюють молоді 
кормозаготівельиикп — ме
ханізатори Микола Вн- 
соцький і Микола Савен
ко, шофер Анатолій Гру- 
шевськнй.

Скоро почнеться зби
вання цукрових буряків. 
Члени комсомольської гру
пи автогаража на своїх 
зборах вирішили на час 
других жіпчі запровадити 
двозмінну роботу, проду
мали' її організацію. Ми 

’Ф’" створюємо механізовані 
загони, які заготовляти
муть гичку.

Н. ГОНТАР,
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу «Дружба» Олек
сандрійського району.

Торік під час хлібопе
ревезень комсомольсько- 
молодіжна бригада Леоні
да Романова з автопарку 
Долинського районного 
об’єднання «Сільгосптех
ніка» доставила на комбі
нат хлібопродуктів майже 
8 тисяч тонн зерна. Сам 
бригадир перевіз на еле
ватор півтори тисячі тонн. 
Тоді це був найвищий ру
біж, досягнутий колекти
вом автомобілістів за всю 
його історію.

Але ось жнива 1978-го... 
Не раз і не два зваживші,! 
реальні можливості, брига
да одностайно вирішила 
перевезти з полів 10 000 
тонн хліба при плані 9000 
тонн. А Леонід особисто 
«замахнувся» на 1800 тонн, 
маючи план 1200.

І хліб же вдався цього 
року! Яким багатим не був 
минулорічний урожай, а 
все-таки навіть бувалі 
жниварі твердять, що по
дібного не бачили. Висока 
напруга жнив передалася 
й транспортникам. Опера
тивність плюс максималь
на увага при перевезенні 
зерна — цим вимогам ео
ни зостались вірними до 
кінця збиральної. 1150 
тонн степового золота 
зверх підвищеного зобо
в’язання — такий епілог 
захоплюючої розповіді про 
ударний труд комсомоль
сько-молодіжної. Леонід 
Романов «Уралом-337» з 
причепом на відстань 30 
кілометрів перевіз 2205 
тонн зерна і став удруге 
підояд нращим молодим 
шофеоом області на жни
вах. Лише на 100 тони від
став від бригадира това
риш і суперник по змаган
ню Григорій Грицаєнко 
(він теж водить потужний 
«Урал-337»).

ГЕРОЇ ХЛІБНИХ ТРАС

Гордість 
колективу— 
бригадир

— Роботу на жнивах не 
можна ділити на важливі 
й неважливі етапи. І все ж 
підготовка, перший етап, 
має особливе значення, 
бо від неї залежить кін
цевий результат, — каже 
Романов. Потім додає 
жартома: — І від погоди 
трошки...

Підготовку до хлібопе
ревезень бригада почала 
дружно. Хлопці закінчили 
ремонт автомашин одно
часно і раніше строку. На
передодні жнив уклали 
договір не тільки на тру
дове суперництво, а й на 
взаємодопомогу. Тому на
віть незначну поломку в 
дорозі усували гуртом. 
До речі, поломок було 
мало.

Бригада перемогла у 
змаганні колектив водіїв, 
очолюваний Миколою Ва
сильовичем Науменком. 
Першими з успіхом приві
тали їх старші товариші.

Настрій у шоферів з 
бригади кавалера ордена 
«Знак Пошани» Леоніда 
Романова сьогодні чудо
вий.

І разом з тим — помис
ли про нові жнива. Леоні
дові Романову, Григорієві 
Грицаєнку, Петрові Мусі- 
єнку, Анатолієві Бонда
ренку, Олександрові Том- 
чуку, Миколі Виноград- 
ському, Миколі Іващенку 
та Володимирові Кучерен- 
ку незабаром перевозити 
з полів району цукрові 
буряки. Планують хлопці, 
як і на перших жнивах ро
ку, працювати за єдиним 
нарядом, планують під
тримку, взаємовиручку.

С. МАТУСЯК. 
працівник долинської 
районної газети «Шля
хом Ілліча».
На фото: бригадир

комсомольсько . молодіж
ної бригади водіїв автомо
білів Леонід РОІЛАНОВ.

Фото О. ІВАНЦОВА.

ЗАВТРА ВЕСЕЛИЛ ШКІЛЬНИЙ ДЗВІНОК ПОКЛИЧЕ ЗА ПАРТИ 1 ЦИХ ДВОХ 
УСМІХНЕНИХ’СИМПАТИЧНИХ ПЕРШОКЛАСНИКІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ А- 1 м КІ
РОВОГРАДА АН1О ПИСЛИНЮ ТА ОЛЕГА ВОМ1ЕНКА. ПЕРЕД НИМИ ВІДКРИЄТЬСЯ 
СЫТ ЦІКАВИХ МАНДРІВОК У ЗАХОПЛЮЮЧУ КРАЇНУ ЗНАНЬ.

Фото В. КОВПАКА.

е МІСТО — СЕЛУ

НАВПЕРЕЙМИ З ВИРОК
Ще сонце не виглянуло 

з-за обрію, а Еолодимир 
Вялов, розвантаживши свій 
«Урал» на хлібоприймаль
ному пункті станції Пав- 
лиш. на максимальній 
швидкості мчав у нолгосп 
імені Володимира Улья
нова.

Слідом за ним поверну
лися на колгоспний тік усі 
п’ятеро членів номсомоль- 
сько-молодіжноі бригади,

яку очолює Володимир. 
Комсомольці швидко за
вантажили машини добір
ним зерном.

— Ви хоч би поснідали 
ян слід, —- мовив завідую
чий тоном Григорій Ба
ленко.

— Ніколи, Григорію Ан
дрійовичу, — відповів за 
всіх Володимир. — Он ди
віться, хмари збираються. 
Чого доброго, ще дощ упе
ріщить...

За роботою друзі й не 
помітили, як на землю 
опустились вечірні сутін
ки. Поверталися в підшеф
не господарство при св-тлі 
фар. Ось і колгоспний тік. 
Вагар Антон Маркевич 
підрахував усі ходки, 
зроблені комсомольцями 
за день, і сназав:

— Сьогодні, хлопці, ви 
дали рекорд: перевезли на 
пункт 300 тонн пшениці. 
На ножну машину припа
дає 50 тонн.

— Завтра буде ще біль
ше, — пообіцяв бригадир. 
— А зараз можна й пове
черяти.

...дружно, злагодже о тру
дилися на перевезенні зер
на у підшефному нолгоспі 
водії грузовиків Світловсд- 
ського укрупненого авто
транспортного господар
ства виробничого об’єд
нання «Дніпроенергобуд- 
індустрія».

Володимир Вялов дібрав 
собі танмх же беручких до 
роботи хлопців, ян і сам. 
Поруч нього працювали 
його ровесники Бсясді:мир 
Янимець, В-ктор Заболот
ний та інші.

М ВЕНИКОВСЬКИЙ, 
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара».

Світловодський район.
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ІСКРА
ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА 
ЛЕКТОРА

1, БЕЗ ЗАКОНУ БОЖОГО
Вально Волховський ходив слідом 

•за батьком:
— Тату, ну візьміть мене з со

бою...
— Нічого тобі робити на мітин

гу, — відрізав топ.
— Ну, тату!..
— Дома сиди, оно дощ надходить, 

а тобі аби тільки швендяти!
— Таточку! — ще благальніше 

просив хлопець.
— От сльота — не витримала ма

ти. — Павле, та нехай уже йде. Все 
одно дома нудитиметься.

Валін святкував перемогу. Мати 
витягла йому зі скрині свіжу сит
цеву сорочку, дала 
іісзаяложений пасок, 
запиленою вулицею 
депо.

Дорогою Валькові 
.тілося з радості 
бом уперед/здійняти цілу хмару 
куряви, але він не забував про свою 
сорочку і таткові начищені чоботи. 
Тож йому нічого не зоставалося, як 
іще повільніше, старуючи, йти по
руч батька, і лише зрідка, надибав
ши добру купу піску, він дозволяв 
собі поворушити пальцями, відчути, 
як лоскотно поміж ними просочує
ться тепла пилюка...

На майдані вже було багато лю 
цей. Вально одразу шмигнув у саму 
гущу розшукувати своїх товаришів. 
Йому хтось дав- запотиличника, а 
коли він зупинився і, ставиш на
вшпиньки, почав лови ги слова про
мовця, в загальній штовханині йому 
кілька разів наступили па босі ноги, 
він ледве втримався, аби не завере
щати од нестерпного болю.

Почав накрапати дощ.
— Прийде ще такий час, — до 

неслося до нього, — коли ми керу
ватимемо природою. Аякже, навчи
мося! Захочемо — йде дощ, а ні — 
то йому її зась...

Вально по голосу впізнав сусіду, 
дядька Героніма Абрямського, що 
слюсарює в залізничних майстернях 
і ходить у більшовиках.

підперезатися 
і вони пішли 

до вагонною

страшенно хи- 
помчагп підстрн- 

Цілу

і Дощ дедалі дужчав.
І І Люди ховалися під дере-
> ва і стріхи ближніх хат.
■ Дядько Геронім лишився

на місці. Все балакав 
про нову владу, про нове 
життя... Вже промок до 
нитки, але не змовкав і 
не йшов з-під дощу. 
Слухачі не розходились, 
і це додавало снаги, він 
іще натхненніше милю- 

-----вав пролетарську буду- 
чину.

А малому Волховському все не 
йшло з голови: як це, невже справ
ді можна відмінити дощ?! Певно, 
можна. У дядька Героніма ого 
скільки книжок, там про все пона
писувано...

Того ж ліга видалася страшна по
суха. Загрожував голод. Як не мо
лилися бабки, скільки не били по
клонів перед божими образами — 
не допомагало. Не було дощу. 
Пішли до батюшки. Зібрав він па
рафіян, винесли з церкви хоругви, 
ікони, рушили за Гайворон проси
ні у бога дощу.

Минуло по тому два дні, три, тиж
день, а дощу як не було, так 1 нема. 
Погомоніли 'тоді мужики та й звер
нулися до Абрямського: може, він 
уже навчився викликати дощ.

— Ви ж спершу до попа пішли,— 
відказує дядько іеронім, — не йня
ли мені віри... Тепер нічого певного 
поооіцяти не можу.

— дядю, а зн справді можете у 
бога дощу випросити? — озвався Ва
лентин, коли всі розійшлися.

— Хто це тобі сказав? — реготнув 
дядько Геронім і став розтлумачува
ти, що бог тільки в казці є. В казці, 
яку попи вигадали, а темні люди Н 
повірили.

— Як же ви дощу добудете? — 
не вгавав Валько.

— Зараз, ясно, ніяк не добуду. 
Для цього сильно вченим потрійно 
Оути, машини непрості мати, л ось 
ти, скажімо. як вивчишся, то й змо
жеш дощем заправляти. Та що там 
дощем:.. До школи тебе батько за
писав?

— Ні, ще.
— Ходи їі передай батькові, що 

нову школу відкриємо цієї осені. 
Без попа і закону божого. Звати
меться — єдина трудова школа.

Відтоді дев'ятирічний Валько стан 
часто заходити до Абрямських. " 
зом з першими комсомольцями слу 
хав дядькові розповіді, потай 
кав у книжках малюнків. Не міг до
чекатися школи, щоб самому навчи 
тися читати дядькові книжки.

Іноді Геронім Васильович брав 
Валька в молодіжний клуб, що міс
тився в будинку залізничника Га- 
лянта. Там уголос розбирали статті 
з газет, журналів, читали лекції про 
поточний момент. Особливо сподо
балась Валентинові лекція <Поход
ження життя на землі», 
разів прослухав її.

-- Наслухайся, хлопче, 
тебе що буде... — казали 
бачачи, як загоряються 
очі.

Ра

шу-

Він кілька

мо’ й з 
ЧОЛОВІКИ, 
хлопцеві

А Валько знав уже, що з нього 
буде. Давно приглядався до членів 
РКСМ, які ходили в гімнастерках 
захисного кольору, до п’ятнадцяти
літніх хлопчаків, що творили славні 
й захоплюючі діла. Назавше збе
регла пам’ять підлітка, як кімівні до 
Міжнародного юнацького дня від
ремонтували в неробочий час паро
воз і два вагони.

Ой паровоз став, як картинка! На 
тендері з одного боку намалювали 
селянина з косою край буйних хлі
бів, з іншого — робітника з моло
том перед ковадлом.

— Дядю, а що ото на котлі пона
писувано?

— «Владикой мира будет труд!» і 
«Да здравствует РКСМ». Ось що! 
підморгнув Геронім Васильович.

А хлопчина вже ніби нічого не ба
чив і не чув, так прикипів очима до 
дверей передньої топки, де красу
вався величезний значок КІМу.

Опісля мітингу паровоз-красень 
вирушив у свою першу путь, і зда
валося хлопцеві — в надвечір’я з 
паровозної труби вилітають не 
іскорки, а зорі, невеличкі зорі...

Хтозна, може, саме тоді вилетіла 
з гопки і його зірка, шукаючи свою 
місця серед небесного, безмежжя 
над тихим, сумирним Бугом.

«Буг! О Буг; Разом з потоком своєї 
води женеш час і життя вперед. Івої 
звивисті береги з тихими вербами 
пам ятають. як мене носили в пе
люшках, настирливо вчили ходити 
побузькими стежками, ставили на 
ноги, вчили самостійної праці, вчи
ли розуміти суворість життя, розби
ратися в самому собі, радіти чесно
му труду».

(Із щоденника).

2. ГОРОБИНА НІЧ
Поїзд мчав зі скаженою швидкіс

тю. Наказано затемна дістатися ма- • 
ло не передньої лінії фронту, виван
тажити боєприпаси і до світанку 
вивезти звідти, поранених...

1 так уже не першу ніч безугаву 
мотався ешелон. Залізничники з па
ровозної колони особлизого резер
ву Народного комісаріату шляхів 
сполучення валилися з ніг, усю ніч 
не склепляди очей. Для перепочин
ку лишався хіба що день, але за цей 
світловий день треба було встиг ну
ги передати поранених у госпіталь, 
повантажити продукти, снаряди, 
гармати, а‘Часто й платформи з тан
ками причепити. І все це господар
ство поїздний майстер Валентин 
Волховський мав обійти, обдивити
ся, обстукати кожну буксу, зазирну
ти під кожну вісь.

А. СЄРІКОВ. 
(Далі буде).

ЯКІСТЬ НАШОЇ РОБОТИ
Проблеми молодіжної лекції

З ПЕРСПЕКТИВОЮ
Рішення XVIII з їзду 

ВЛКСМ вимагають від 
нас посилити роботу 
серед молоді по вихо
ванню у неї комуністич
ної СВІДОМОСТІ, волі і 
вміння будувати кому
нізм, Потік інформації, 
ідеологічна боротьба 
двох систем ставлять 
високі вимоги перед 
лекторами. Гож міськ
коми і райкоми ЛКСМУ 
повинні постійно три
мати в полі зору робо
ту лекційних груп, 
спрямовувати тематику 
лекцій, ретельно доби
рати майстрів слова.

Сьогодні кожну тре
тю лекцію читають у 
молодіжній аудиторії. 
Питання ленінської те
оретичної спадщини, 
теорії марксизму-лені- 
нізму, Е 
зовнішньо; 
КПРС на

внутрішньої і 
політики 

сучасному 
етапі, радянського спо
собу життя знаходять 
широке втілення. І им 
часом значно менше 
лекцій читають лек
торські групи міськко
мів і райкомів ЛКСМУ 
з історії КПРС, ВЛКСМ 
та молодіжного руху.

На нашу думку, важ
ливу роль у плануванні 
роботи, поліпшенні її 
проведення могли б ві
діграти методичні ра
ди лекторської групи 
обкому ЛКСМУ та лек
торських груп міськко
мів і райкомів комсо
молу. Саме через ме
тодичну раду міськком 
чи райком комсомолу 
міг би здійснювати по
стійне керівництво гру
пами, впливати на те
матичну спрямованість 
лекційної пропаганди. 
Адже рада — робочий 
орган, що обговорює 
план і графік лекційної 
пропаганди в районі, 
пов’язує їх з планами

роботи міської чи ра
йонної організації то
вариства «Знання».

Методична рада сво
їми силами рецензує 
лекції, додає до них 
узагальнені місцеві ма
теріали.

Не в кожному міськ
комі і райкомі комсо
молу є школа молодо
го лектора, не кожний 
міськком і райком має 
можливість її організу
вати. їим-то обком 
комсомолу ухвалив рі
шення про створення 
дворічної заочної шко
ли лекторської май
стерності.

Назустріч 60-річчю 
ВЛКСМ і першій річ
ниці нової Конституції 
СРСР з 2 по 7 жовтня 
буде прозедено Все
союзним тиждень лек
тора. Пряме завдання 
лекторських груп — 
вести активну пропа
ганд*/ славної історії 
КПРС та історії ВЛКСМ, 
показати досягнення і 
перемоги .соціалістич
ного способу життя, 
можливості, які дає 
нова Конституція СРСР. 
Особливу увагу слід 
звернути на висвітлен
ня роботи ВЛКСМ, міс
цевих комсомольських 
організацій по вико
нанню завдань десятої 
п’ятирічки, рішень 
XVIII з’їзду ВЛКСМ і 
XXIII з’їзду ЛКСМУ.

Для цього потрібно 
також ширше викори- 
ристовузати такі фор
ми роботи, як культур
но-лекційні 
агітпоходи, 
сько-політичні 
тощо.

бригади, 
громад- 
читання

А. КУДРЯЧЕНКО, 
зав. лекторською 
групою обкому 
ЛКСМУ.

-•=*
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Люба БАБЕНнО — активний учасник жнив у рідно
му колгоспі імені Карла Маркса Петрівського району. 
Робота у неї була теж відповідальна — як і в механі
заторів. Бо смачно зварений берщ, апетитна, запашна 
наша — це хороший настрій, бадьорість і енергія у 
хліборобів. І дівчинка старалась, допомагаючи мамі на 
кухні. А потім везла женцям обід у поле.

Фото С. АНДРУСЕНКА.

й’ЕРПНЕВЕ сонце не по- 
спинаючи закочувало

ся за обрій, нагадуючи 
шмат розжареного заліза, 
щойно . вихопленого з гор
нила дужими руками сіль
ського коваля, ь надвечір'ї 
десь далеко за селом рва
лася з чиїхось грудей піс
ня. Але вони не помічали 
нраси серпневого вечора, 
не вслухалися в переливи 
мелодії. Стояли кружком 
на майданчику біля школи 
і заново взнавали одне од
ного. Час майже не змінив 
зовнішності колишніх де- 
сятикласникіз. Дехто, прав
да, посоліднішав. У ста
течних жінках не відразу 
вгадувались оті меткі дів- 
чата-випускниці, що біли
ми метеликами пурхали у 
прощальному вальсі на 
випускному зечорі далеко
го тепер 1у68 рону.

Найбільше несподіванок 
було, звичайно, для педа
гогів. І колишньому ди
ректорові школи М. Ф. Жа- 
бокрицькому, і вчителям 
О. І. Армановій, В. В. Виш- 
невському, Н. А. Нозиць- 
кій, М. С. Вишневсьній та 
іншим нелегко було відра
зу признати своїх колиш
ніх учнів...

Вони не. пізнавали ко
лись просторого шкільно
го подвір’я. Яким невелич- 
ним здасться воно тепер! 
А оті два десятки східців 
на другий поверх, де роз
міщалися десятий «А» і

МИ — РАДЯНСЬКІ

ДЕСЯТЬ СХОДИНОК
У життя
ПОДОЛАЛИ КОЛИШНІ 
ХМЕЛІВСЬКОЇ СЕРЕДНЬОЇ
МАЛОВИСКІВСЬКОГО

десятий «Б». Як довго тре
ба було підніматися ними, 
особливо НОЛИ СПІЗНЮЄШСЯ 
на урок...

Десять років, десять схо
динок у життя. Одні дола
ли їх без особливих зу
силь, давно знаючи, чого 
прагнуть. Як, скажімо, 
Анатолій Паровишник. 
Школа, відмінно складені 
вступні ензамени до Кіро
воградського інституту 
сільськогосподарського ма
шинобудування, навчання, 
армія, робота на київсько
му заводі «Червоний екс
каватор» начальником 
дільниці. Пряма і впевнена 
дорога. Інші долали першу 
сходинку важче. Двічі про
бувала вступити до пед
інституту Галина Синиць- 
на, двічі не проходила по 
коннурсу. Не відступилась 
□ ід мрії. Втретє склавши 
екзамени, вже на «відмін
но», зробила перший не-

випускники
ШКОЛИ № 1

РАЙОНУ

легкий крон до мети. Те
пер зикладає російську мо
ву і літературу в одному 
із _ сіл Маловисківського 
району. Не відразу потра
пили до сільськогосподар
ської академії Віктор Кер- 
бовський і Євген погорі
лий. Та не спасували перед 
першими труднощами — і 
академія позаду, нині вче
ні, агрономи складають ек
замен на жнивних полях 
колгоспів. На зустріч вони 
прибули прямо з полів, де 
щойно закінчили жниву
вати.

Одне по одному ступа
ють наперед двадцятисе- 
мирічні молоді люди, роз
повідають про себе, про 
свою роботу, діляться пла
нами на майбутнє. Лікарі

Валентина Шамка і Воло
димир Рубан, технік-буді- 
вельник Іван Шамара, ра
діотехніки Микола Рубан і 
Вінтор Рябоконь, тналя Ва.

лентина Півнєва, економіст 
Тамара Філіленко, ветлікар 
Люба боброва, шофер Во- і| 
лодимир Грищенко, шах- н 
тар Володимир нермяні- 
иов, продавщиця Валенти
на Запорожець, інженер- 
економіст Лариса Силіч — 
їм та іншим учасникам 
зустрічі дал^ путівки в 
життя звичайна сільська 
школа, яких тільки в на- Г 
шій області — тисячі.

Уляглися перші хвилю
вання від зустрічі, вручено 
букети квітів учителям. 
«Двадцятий «А» і «двадця- '• 
тий «6» прямують ДО ВІЧ- і 
ного вогню, полум’яніють 
біля підніжжя пам’ятнина 
квіти пам’яті людської. Ві- ' 
сімдесят чоловій застига
ють у хвилині мовчання, і 
віддаючи шану тим, йому 
зобов’язані своїм щасли- ' 
вим сьогоденням. За тра- ; 
дицією фотографуються бі- , 
ля Вічного вогню, обмі
нюються адресами...

Давно аже сіло сонце, а 
розлучатися не хочеться. 
Навівають спогади мелодії ■ 
1968 року, неначе зумисне 
підібрані організаторами 
зустрічі. Кружляють у тан
ці пари, як тоді, даленого 
випускного вечора.

Це чудесно — побувати 
хоч один вечір у гостях у 
своєї шкільної юності...

Ю. ДМИТРЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Жодного відстаючого поруч!

ХВИЛИНІ — ЛІК
Оті три дні в липні на

довго запам'ятаються ком
сомольсько - молодіжній 

ланці формувальників Ста
ніслава Булича з Долич- 
ського заводу залізобе
тонних виробів. Цементу 
немає, час іде, а на кален
дарі — кінець липня. До
ля місячного плану вирі
шується. Цемент, нарешті, 
привезли, але втраченого 
на компенсуєш старими 
методами, як не старайся.

Збори колективу трива
ли недовго, та й не було 
про що сперечатися: про
позицію ланкового схва
лили всі. Вирішили поділи
ти ланку на два загони, 
один з яких виготовляти
ме панелі, другий — без
арматурні бетонні вироби.

Якщо теоретично, то на
че й нескладна справа, а 
ось практично одному до
велося працювати за двох. 
Для Сергія Крохіна, Раїси

Пастухової, Валерія Гон
чара та їхніх товаришів по 
ланці хвилина подорожча
ла вдвоє, бо від виконан

ня плану залежить честь 
підприємства. Липневий 
(1978 р.) Пленум ЦК КПРС 
висунув вимогу поліпшити 
організацію капітального 
будівництва на селі. І за 
втілення в життя цієї ви
моги відповідає невели
кий колектиз Станіслава 
Булича.

Завдання липня тоді 
виконали. З 519 кубомет
рів продукції 14 кубомет-

рів були надплановими. В 
серпні колектив теж по
радував високими показ
никами, кількісними і якіс
ними. Майже всю продук
цію формувальники зда
ють з першого пред'яв
лення. Коли немає мож
ливості робити панелі чи 
плити перекрить, ланка в 
полігонних умовах випус
кає блоки під фундамент. 
Як і тоді, в кінці липня, 
кожна хвилина на строго
му обліку. _ _

В. ЖУРБА, 
працівник долинської 
районної газети «Шля
хом Ілліча».

• ПІСЛЯ 
ВИСТУПУ «мк»
«ВІД СИСТЕМИ — 
ЛИШЕ НАЗВА» /

У рейдовому матеріалі, 
надрукованому під таким 
заголовком у «Молодому 
комунарі» за 8 червня, 
йшлося про незадовільну 
роботу деяких будівельних 
організацій тресту «Кіро- 
воградміськбуд» комбіна
ту «Кіровоградважбуд», 
управління механізації бу
дівництва цього номбін%- 
ту, виробничого об’єднан
ня «Ніровоградзалізобе- 
гон».

Як повідомив редакцію 
заступник начальника 
комбінату В. Г. КОНОВА-

ЛОВ, матеріал обговорено 
з участю керівників згад?» 
них організацій. Факти по
ганого постачання об’єк
там розчину та інших бу
дівельних матеріалів, не
продуктивного викори
стання техніки підтверди
лись, критику визнано 
правильною. Тепер уже 
відремонтовано розчино- -- 
бетонний вузол виробни
цтва № 4 об’єднання «Ні- 
ровоградзалізобетон», У 
Мінважбуді УРСР розв’я
зано питання про забезпе
чення необхідними інстру
ментами і спецодягом ро
бітників тресту сКірозо- 
градміськбуд». У цілому 
колектив тресту почав 
працювати ритмічніше, 
виконує план зростанні! 
продуктивності праці.



-----  Зі серпня 1978 року __ ______

УЧИТИСЬ! 
УЧИТИСЬ! 
УЧИТИСЬ!

Завтра знову продзве
нить шнільний дзвінок. До 

- класу зайде вчителька і 
привітається:

— Добрий день, діти!
Спокійним, рівним голо

сом ці слова ще зовсім 
недавно казала нам Надія 
Іванівна Довгопола. Добра, 
уважна, мила. Разом з нею 
ми то здійснювали мандріг-

„СПАСИБІ, 
ШКОЛО!" 
Слово — 
випускникам

ки у світ пушкінських ге
роїв, то хвилювалися за 
долю молодогвардійців, то 
•захоплювались лірикою 
есеніна. Ми раділи з На
дією Іванівною, ділилися 
своїми думками, надокуча
ли їй запитаннями.

...пелегно було розлуча
тися зі школою. Адже ьона 
стала для нас другою до
мівкою, а вчителі — вод
ночас ласкаві и вимоглизі. 
принципові й доброзичли
ві — близькими, рідними 
людьми.

нинішнього літа мені до
велося складати екзамени 
і на атестат про середню 
освіту і трудовий екзамен, 
котрий був значно важ
чим. Після закінчення 
школи я працював поміч
ником комбайнера в кол
госпі імені Шевченка. Дос
відом, майстерністю ділив
ся зі мною Минола Авра- 
менко — вчитель, настав
ник. Поки що мій трудовий 
внесок скромний, та я пи
шаюся тим, що мені дові
рили тану серйозну справу.

У переддень початку я 
нового навчального року І 
хочу сказати щире, сердеч-1 
не спасибі рідній школі, І 
вчителям за все: і за на
буті знання з основ наук,І 
• за т.е, що навчили люби
ти свій край, своє село, за 
те, що допомогли освоїти 
таку складну й почесну 
професію механізатора, 

Ю. КРИЖАНІВСЬКИЙ.
випускник середньої 
школи № 1.

* *

Шістнадцять років мину
ло з часу закінчення мною 
школи, «ас чималий.., 

пригадую, як ми часто 
збиралися після уроків у 
своєму маленькому затиш
ному класі, щоо домови
тись про тему наступних 
пюнерських, а пізніше и 
комсомольських зборів, 
допомогти одне одному з 
того предмета, який давав
ся найважче, обговорити 
майбутній номер класної 
стіннівки, і завжди поруч 
нас була Надія Матвіївна 
Стрілець, наш класний ке
рівник. відмінний знавець 
свого предмета, таланови
тий педагог, чудова люди
на — такою вина зостала
ся в моїй пам’яті.

Я вдячний Надії Матвіїв, 
ні за те, що вона прище
пила мені любов до точних 
наук. Це відіграло неаби
яку роль у моєму житті. 
Закінчивши технікум ме
ханізації сільського госпо
дарства, а пізніше й інсти
тут, я став інженером.

Завтра — 1 вересня.
Завтра я теж піду до шко
ли, але вже не як учень, а 
як батько. Шкільне життя 
починає моя донька Інноч- 
ка. То хай же щасливиться 
її дороіа в країну знань.

М. КРИВЕНКО, 
випускник восьмиріч
ної школи № 2. 
смт Новгородця.

У Кіровоградському педагогічному знаменна подія: ш-чц ш V і® гг
відкрився історичний факультет. Ного перші студенти І І Яві І І Е
урочисто одержать студентські квитка і стануть повно- І І | І І
правшими господарями інститутських аудиторій, кабі- ШмД III Д 
нетів.

Хто ж воші, перші студенги-історикн? Звернемося до' 
статистики. Всього їх 55; 38 хлопців і 17 дівчат, що 
витримали чималий конкурс при вступі. 39 чоловік із 
загальної кількості — робітники і колгоспники або діти 
робітників і колгоспників. 42 чоловіка приїхали вчитися 
із сільської місцевості (до речі, найбільше з Голованів- 
ського району). Дванадцятеро мають за плечима тру
довий стаж більше двох років.

Отакі вони, першокурсники-історики, в офіційних 
паперах.

А ось живі, радісно збуджені (студенти ж! Та ще й 
перші!).

Валерій МІОНЧИНСЬКИЙ: 
«Висловити хвою радість 
навіть сліз не вистачить. 
Я два рази вступав на 
істфак Київського педаго
гічного інституту. Не тала
нило. А цього року ді
знався, що в моєму облас
ному місті відкривається 
заповітний факультет. По
віз документи, склав екза
мени. 1 ось уже студент! 
Хоча ще не слухали лек
цій, не знайомилися з ви
кладачами, але вже дещо 
зробили для інституту. Ба
чите он той"новий спор
тивний зал? То наші сту- 
денти-історики наводили 
в ньому і коло нього на-

•до 
ПОБАЧЕННЯ, 
ЛІТО!

Востаннє прозвучали 
над піонерськими табо
рами звуки горнів, збп- 
раючи дітей на урочис
ті лінійки, присвячені 
завершенню третьої 
зміни. Надовго запам’я
тається тисячам хлоп
чиків і дівчаток у чер
воних галстуках літо, 
яке подарувало їм хви
люючі зустрічі з вете
ранами партії і комсо
молу, героями війни і 
праці, учасниками все
світніх фестивалів .мо
лоді і студентів, походи 
по місцях слави бать
ків. захоплюючі спор
тивні змагання.

На фото: учні Бір- 
ківськоі середньої шко
ли Олександрійського 
району в останній день 
перебування в піонер
ському таборі.

Фото В. КОВПАКА. 

,,ЛТодгодигй комунара

лежний порядок. Уже й 
познайомилися одне з од
ним. Працювалося весело, 
з вогником: для себе ж, 
для своїх товаришів упо
рядковували новий зал.

Сьогодні мені б дуже 
хотілося побажати всім 
учорашнім абітурієнтам, 
тим, хто вступив до омрія
ного вузу, успішного на
вчання та бадьорого, ве
селого настрою, а тим, 
для кого не продзвенить 
цього року перший сту
дентський дзвінок, — не 
занепадати духом, працю
вати, готуватися до нових 
іспитів і вірити, що обо
в’язково станеш студен
том».

З сшор, ______  

історія. І шлях собі визна
чив давно: бути тільки 
істориком. Перші вражен
ня? Незабутні! Правильно 
сказав Валерій, що й пра- 
цюється на/л весело, ціка
во. У процесі роботи зна
йомилися, колектив уже 
свій, курсовий, створює
ться. Я приєднуюся до 
слів Валерія і теж хочу 
побажати всім першокурс
никам цікавих лекцій, від
мінних оцінок і незабут
ніх вражень».
поки що невеликий. Та і

Юрій БРОВЧЕНКО: «Я 
дізнався, що в Кірово
градському педінституті 
відкривається новий фа
культет, від свого класно
го керівника, вчителя істо
рії. Признатися, я дуже 
зрадів, бо ще з сьомого 
класу моїм найулюблені
шим предметом стала

Ног.остворений факультет . ............. .
інститут, і школи області покладають великі надії иа 
майбутніх його вихованців. Адже не секрет, що в об
ласті існує проблема забезпечення шкіл учителями істо
рії і суспільствознавства.

— Відкриття факультету, — каже завідуючий ка
федрою історії КГ1РС, доцент П. Н. Безтака, — це 
справді знаменна подія. Область завдяки йому зможе 
укомплектувати школи, особливо віддалених районів, 
кадрами. Ми сподіваємося також, що випускники пі
дуть працювати лекторами, пропагандистами (до речі, 
їх в області теж нині ще не вистачає).

Наші перші абітурієнти витримали складний іспит, 
адже конкурс на новий факультет був набагато ви
щим, ніж на будь-який інший. Усі, хто зазтра прийме 
клятву студентів, продемонстрували на вступних екза
менах міцні звання. Хочеться побажати їм в інституті 
поглибити, розширити набуте в школі, щоб через чо
тири роки стати гідним поповненням великої сім’ї пе- 
дагогів-істориків.

У добру путь, історичний!
Л. ЧОПЕНКО.

Є£Х

«ЩОБ УРОК БУВ 
НЕПОВТОРНИМ»

Клаза Нижник іще задовго 
до свого першого вчитель
ського вересня була, як ка
жуть, у повній бойовій готов
ності. Упорядкування спортив
ного майданчика, стенди з 
шкільному коридорі, стіннів
ка, присвячена Олімпіаді-80, 
гарно оформлені папки з де
тальними розробками кожно
го уроку фізкультури для кож
ного класу — про все це за
здалегідь подбала молода вчи
телька. Навіть устигла позна
йомитися зі своїми завтрашні
ми вихованцями, залучивши їх 
до впорядкування шкільного 
спортмайданчика.

І зустрілися ми з Клавою 
там, на спортмайданчику. 
Струнка, усміхнена, енергійна 
дівчина. Велика спортивна сум
ка через плече. На ногах — 
легкі спортивні черевики. Ди
вилася вона на невелике поле 
своєї майбутньої роботи і вже 
уявляла, як розчищеними до
ріжками бігатимуть перші 
шкільні чемпіони.

А втім, надамо слово самій 
Клаві, Клавдії Миронівні Ниж
ник, учительці фізкультури Бе- 
режмиської восьмирічної шко
ли Кіровоградського району.

— Першого вересня ніяк не 
дочекаюся, хоч і хвилююсь, як 
думка майне: це ж у мене з 
перший день навчання два уро. 
ки — у п’ятому класі й у вось
мому. Як то все буде? А проте 
вірю, що буде все гаразд, бо 
відноли я в школі (з середини 
серпня), то відчуваю, що і ди
ректор Леонід Сергійович Цу
канов. і вчителі ставляться до 
мене доброзичливо, допомага
ють освоїтись, настроїтись иа 
робочий лад. А це, знаєте, дуже 
позитивно впливає. Хочеться 
скоріше працювати,, працюва

ти, з повною віддачею. До речі, 
я потрапила о таку школу, де 
сама господарка на спортивно
му майданчику: я ж одна тут 
учителька фізкультури. Зви
чайно, це надто відповідально, 
бо і за успіхи, і за невдачі пи
татимуть тільки мене. Але це й 
надзвичайно цікаво, я маю на 
увазі простір для роботи, мож
ливість на практиці перевірити 
свої сили, свої знання, своє 
вміння.

Надовго залишиться в моїй 
пам’яті районна конференція, 
шо проходила 24 серпня. Все 
було там цікаво, хвилююче. 
Нам, молодим спеціалістам, 
вручили трудові ннижни, квіти, 
так хороше привітали, так теп. 
ло прийняли до своєї сім’ї.

Але, звичайно, не тільки це 
пам’ятатиму. На конференції 
чимало повчального було ска
зано в доповіді секретаря рай
кому Т. І. Вальнозої, виступах 
учителів. Було боляче слухати, 
ян у деяких школах ставляться 
до уроків фізкультури самі ж 
учителі фізкультури, як прихо
дять без належної форми, без 
конспекту уроку, приходить, 
аби чергу відбути. Саме тут, на 
конференції вчителів, я твердо 
вирішила: вести свій предмет 
так, щоб зрозуміли і вчителі, і 
діти, і батьки: уроки фізкульту
ри такі ж потрібні, такі ж зна
чущі, як і уроки математики, 
фізики чи, скажімо, мови і лі
тератури.

У нашій Конституції є стат
тя 42, де сказано, що ми по
винні особливо піклуватися 
про здоров’я підростаючого по
коління. А ми часто не заду
муємось над тим, що міцне здо
ров’я закладається ж на уроках 
фізкультури. .

Я мрію зацікавити дітеи, 
створити такі умови на спорт
майданчику. щоб ножен учень 
діставав задоволення, щоб лю
бив фізкультуру.

Згадується мені одна з ви
робничих інститутських прак
тик, яку я проходила в школі 
№ 34 м. Кіровограда. Згадує
ться найчастіше, бо урони фіз

культури в тій шнолі були для 
нас, тодішніх студентів, ще 
одним інститутом. Гелер мрпо 
щось подібне запровадити і о 
моїй шнолі. Я вже продумала 
це. І найдоцільнішою формою 
уроку вважаю таку: розмин
ка, основна частина, а в кін
ці — обов’язково якась спор
тивна гра, причому ножного 
уроку — різна. А ще — індиві
дуальний підхід до учнів, умін
ня побачити, взнати, що кому 
до вподоби, що у кого найкра
ще виходить. Узнати, щоб роз
вивати природні дані кожною 
учня. Отоді й можна досягти 
хороших результатів, отоді й 
не соромно буде вистазляти 
шкільну команду на змагання.

Задумів, планів у мене чима
ло. Наприклад, я сама спеціалі
зувалася на гандболі. Тепер і в 
школі хочу створити гандболь
ну команду.

Завтра — перше вересня... 
Для когось, як і для мене, тре
петно озветься в душі перший 
дзвінок у самостійне вчитель
ське життя, а хтось звично 
зайде у знайомі класи, І мені 
хочеться ссім своїм колегам 
побажати, щоб цей рік був 
несхожим на інші, щоб не зга
сав вог ник творчості в серці 
кожного вчителя, щоб і учні, І 
самі педагоги діставали якнай
більше задоволення від кожно
го уроку, щоб кожен урок був 
неповторним.

¥ ♦ * у

Коли ми йшли з Клавою ву
лицею Бережинки, кілька хлоп
чаків хором привіталися. «Зна
ють», — усміхнулася моя спів
бесідниця. А хлопчаки зацікав
лено дивилися на свою нову 
вчительку. Мабуть, вони, як і 
Клаза, теж із нетерпінням че
кають першого вересня, щоб 
ближче познайомитися зі своїм 
фізруком. Можливо, ці хлоп’я
та теж мріють стати чемпіона
ми, хоч не всесвітньовідомими, 
хоч шкільними, і чекають, що 
коза вчителька допоможе їм у 
цьому, допоможе стати міц
ними, загартованими, справж
німи мужчинами. Що . ж, хай 
щастить Клаздії Нижник. Хай 
стануть реальністю її палкі 
мрії.

Л. ВАСИЛЕНКО.

ДО ШЕСТНАДЦАТИ ЛЕТ
С. ТУЛИКОВА,Стихії В. ХАРИТОНОВА. Музыка
полетимТы за парту со мной 

Снова рядом садишься. 
Из-за этого я, 
Моніст, двойку схвачу. 
И нс мне одному 
Ты, красивая, снишься, 
И к тебе я во сне,

—Словно к звездам, лечу. 
Выйдем утром в метель. 
Выйдем вместе мы, чтобы 
Лица ветром обжечь. 
Стать в два раза сильней. 
Вот такая любовь — 
Это вера и верность. 
Это счастье двоих 
Повзрослевших друзей.. 

г- ...

Не затягивая
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И не мне од.но.
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И когда 
На другую планету, 
Мы об этом с любовью 
Напишем рассказ. 
Мы лона про любовь 
Говорим по секрету. 
Только двое о ней 
Знают в классе у нас. 
Будет путь наш далек, 
Будет трудным и длинным 
И таежным костром 
Разожжем мы рассвет. 
Про такую любовь 
Пусть снимают картины 
И пускают в кино 
До шестнадцати лет!
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до
ЛЕЙТЕНАНТА
ШМЕДТА

Стежку до Миколаєва 
кіровоградські туристи 
проклали давно. Маршрут, 

* реконструйований» праців
никами Кіровоградського 
бюро подорожей та екс
курсій (тепер- — з відві
данням Очакова), стає де
далі популярнішим у на
ших земляків.

Одну з кращих вулиць 
Очакова названо ім'ям 
Шмідта. Поруч пам'ятника 
герою — давнє приміщен
ня. «В цьому будинку, — 
вказує меморіальна дош
ка, — з 6 по 8 лютого 1906 
року проходив суд над 
лейтенантом II. II. Шмід- 
том та іншими учасниками 
повстанця на крейсері 
«Очаков».

Очаків — місто зі старю- 
давпьою культурою. На 
околиці збереглися залиш
ки старої фортеці. Турис
ти можуть відвідати музей 
О. В. Суворова, побувати 
на острові Березань, де. 
як і в місті, встановлено 
пам'ятник П. П. Шмідту, 
ф Пам’ятник О. И. Суво- 

рову.
Текст і фото 

Ю. ДНІПРОВСЬКОГО.

„ІКолодвй комунар“

ВІН стояв посеред хати-чнталь- 
ні на вичовганій роками лаві і 

читав Василя Чумака:
Доволі! Крильцями ланцюг: 
Тріпоче прапор соколиний! 
Вони спинить хотіли рух, 
А ми все линем, линем, линем, 
І наш завзято нутим гімн 
Ширяє срібні блискавиці. 
Туди — червоні береги — 
З низин. Туди. Ми — нрила. 

Птиці!
У руці — дві книжечки: вірші 

поета і комсомольський квиток, 
який годину тому вручив йому 
комуніст Іван Рсшстинй.

Він, Пантелеймон Рибицькин, 
був першим. А потім ЛЖС КОМСО
МОЛЬЦЯМИ стали Григорій Піньков- 
ський. Яків КрижаиівськиГі. Іван 
і Пантелеймон Жученкн. Одразу 
ж у Даниловій Балиі організували 
комсомольський осередок. 1 він 
його очолив.

А через день уже йшов з друзя
ми до людей. На грудях у кожно
го — червона стрічка.

Заходили в найбідніші двори, де 
жили сім’ї воїнів, які далеко від 
рідного дому добивали ворога мо
лодої Країни Рад. В одном?.' місці 
біля хати тип плели, в іншому — 
на городі порались.

— Дива та й годі!.. Хто ж це 
ваг примусив мати такі турбо
ти? — питали часом сироти, вдо- 
Ен. старезні діди.

«Нам так серце веліло. — хотів 
сказати Пантелеймон — Комсо
мольське -серце.». А.чс подумав, що 
це буде не скромно.

. — Світдва революція! — за всіх 
відпонідап Яків Крижанівсмпін.

Часом Пантелеймон Рибацький 
Ішов до односельців разом я кому
ністами. Виконував завдання по 
п род розверстці.

А ЯКОСЬ прибіг ДОДОМ'-’ зі зброєю.
— На полювання підеш, ли

бонь? — промовила збентежено 
мати.

— Атож, па вовків. — лукаво 
блиснув очима. — Банда Полікар- 
пп Ільиицького знову гостює на 
голопузівсьісих хуторах.

ЩЕ 31 ШЛЯХУ помітив па воро
тях великий клапоть паперу. 

Підійшов ближче, прочитав при 
місячному світлі: «Слухатимеш 
партенців — ребер не порахуєш:». 

Сторожко оглянувся. Але на ву
лиці нікого не помітив.-

— Тьху та Гі тільки на вас! — 
кинув зі злістю.

Па порозі знову зупинився. Бо 
під клямкою теж білів папірець.

і '

Розгорнув. А там: «Хочете нажи
тися з нашої земельки? А дзуськи! 
Хипн нажерс+ссь...» Па звороіі: 
«Сарафашок хвалив тебе, казав, 
що маєш серце, мов жарінь. Диви
ся/ щоб усе твоє обійстя не зацві
ло жаром».

Зайшовши до хати, теж узявся 
за перо. Тільки не погрозливі пи
сульки складав, а сількорівську 
замітку «Тиха вода береги підми
ває». Потім !іа папір лягали вели
кі. плакатні літери: «В неділю в 
хаті-чигальпі відбудеться тема
тичний вечір «Ми — безбожники». 
На іншому аркуші: «Наслідуймо' 
приклад езбатинівців! Хто має 
хист артиста, покажіть його лю
дям. Записуйтесь у наш самоді
яльний театр!»

ЗВЕЧОРА .місяць стелив селом 
золоті стежки — сюди, де на 

імпровізованій сцені, що біля ко
нюшні, виступали драмгуртківці. 
Аж раптом вітер покотив небом 
розпатлані хмари. Довелося засві- 

.тнтв ще два ліхтарі. Рнбннький 
поглядав па шлях, чекаючи сигна
лів від комсомольських патрулів. 
1 в той час як на балалайках му
зиканти заграли коломийки, Пан
телеймона легко штовхнув Феофан 
Струтшіський:

— Хутчіш звідціль! Зерно хоня- 
ТИМЗуТЬ...

І хлопці вислідили, як куркуль 
Стародубовський у глинищах за
копував .хліб. «Уранці комсомольці 
привезли пшеницю па сільський 
майдан.

■ У багатьох із вас діти суха
реві раді. — казав людям Панте
леймон. — А отакі хазяйчики хо
чуть їх надвередити голодом.

З натовпу жінок хтось вигукнув: 
— Іч які! А ще середняками при

кидаються...

ВІН над усе любив барви степу. 
Вважав, що нема на світі 

більшого дива, ніж чари пшенич
ного лану.

1 коли Пантелеймон Рибицькин 
закінчив політкурси, став комуніс
том, коли в Балтському повітово
му комітеті партії спитали юнака, 
куди б він хотів піти працювати, 
він відповідав:

— Серед хліборобів.
Знову приїхав у Данилову Балку. 

Був інструкторо.м волосного комі
тету комсомолу. Потім і на партій
ну роботу перевели його. Ще й ДО

ЗІ серпня 1078 року--------
Пошук-60

сі в селах Ульяновського району 
люди пам'ятають, як молодий ко
муніст допомагав селянам стати 
на вірну стоншу, як доводив до 
їхньої свідомості політику Країни 
Рад.Не побоявся Пантелеймон зустрі
тися з бандитами, якими верхово
див Яків Червоній із села Грушки. 
Тлумачив, що помиляються, від
крив для них справжнє обличчя 
отамана.

29 серпня в Кіровограді иід- 
I булася конференція ветеранів 
і комсомолу Кіровоградіцини. 

Представники Ульяновського 
! району згадали і його ім’я, ім’я 

першого комсомольця Пантс- 
I леймона Рибицьного.

ЖАРІНЬ
Невдовзі банда Червонія розпа

лась. Ніхто не чув уже про зграю 
розбійників Сікорського. яка діяла 
неподалік Кошаро-Олександрівки. 
І в цьому була чимала заслуга 
Рибпцького. його друзів — сіль
ських активістів.

Але вороги ще спиналися па йо
ги, носили під полою ніж, обріз. 
Плекаючи надію на вороття ста
рих порядків, вони вперто засту
пали шлях молодому комуністові, 

у ПРПБУЗЬКИХ селах Папте- 
леймои організував збори 

незаможників. Інколи повертався 
в Данилову Балку пізно. Якось 
їхав через Богданівну. Вирішив 
переночувати у сестри. Куркуль 
Охрі.мспко віпзпав Рпбицького, 
коли той завертав V двір Ольги. 
1 не встиг Пантелеймон задрімати, 
як посилалося з вікон скло.

— Ану показуйся, агітаторе! — 
пролупав біснуватий голос.

Швидко одягнувся. Приготував 
вибухівку, револьвер.

— Злякався? Мовчиш?..
І постріл з куркульського обріза 

розколов тишу ночі.
Пантелеймон кинув через відчи

нене вікно вибухівку. Куркулі за

лягли в ягіднику. А тим часом Ри- 
бицький вискочив з хати через 
причільне вікно. Перебіг до хліва 
сусіда Ольги. 1 вже з горища сте
жив за бандитами,

рибицькин кидає з горища ос
танню вибухівку і, зіскочивши на 
землю, біжить за околицю села. 
Ось-ось уже соняшники. Ще хви
лина — і він урятується.

Не добіг. Гарячий’ метал уп’явся 
в його ногу. Пантелеймон похит
нувся. 1 впав. Спробував підвести
ся — не зміг. Лежачи у виярку, 
цілився в чорні постаті куркулія, 
що лізли до нього. Припав до зем
лі ще один поранений бандит. 
Зостався лише оліїв патрон.

— Єдина куля. Ця вже... для 
мене...

Набубнявіла тиша, яка осі. ось 
мала репнути.

А куркулі знову полізли до ньо
го. Раптовий постріл налякав їх. 
Зіп’ялись на ноги не швидко. При
повзли до Пантелеймона. Та він 
лежав нерухомо, притулившись 
устами до землі. Стріляли в нього, 
нівечили його ножами.

Комсомольці знайшли тіло 
Пантелеймона Рпбицького, похо
вали в Даниловій Балці.

ВИХОДИТЬ па світанку з хати 
юнка, виходить за ворота по

сивіла від страждань мати •синя- 
воїна. Простують туди, де похова
ний творець червоного заспіву. Т- 
Нссуть вогнисті, мов сама жарінь, 
кгіти.

Так, пам'ять про дорогу люднпу 
в серцях хліборобів Данилове! 
Балки не згасне ніколи. Вулицю, 
де жив Пантелеймон, вони назва
ли вулицею Рибпцького. А молоді 
трудівники колгоспу імені Богда
на Хмельницького, зарахувавши 
першого комсомольця почесним 
членом своїх бригад, збагачують 
його зарплатою свою комсомоль
ську копилку. Відкрито в селі 
краєзнавчий музей. Ціла експози
ція про нього, першого комсо
мольця Пантелеймона Рпбицького. 
Тут звучить його улюблене:

І наш завзято кутий гімн 
Ширяє срібні блискавиці. 
Туди — червоні береги — 
З низин. Туди. Ми — крила. 

Птиці!
Червовий заспів триває. І йде 

далі. В революцію.
М. ШЕВЧУК.

с. Данилова Балка
Ульяновського району.

НОВИЙ ПЛА- І 
ВАЛЬНИЙ БА
СЕЙН У МІСТ) 
ОЛЕКСАНДРИ.

Фото А. БУ- 
ДУЛАТЬСВА.

Черговий /хатч кіровоградська «Зірка» 
провела у Львові з армійцями і зазнала 
поразки — 0:2. Це вже п’ята невдача на 
цьогорічній першості. Вона примусила 
«Зірку» переміститися з четвертої 
динки на п’яту.

с>с-

Турнірна таблиця на 31 серпня мас
такий вигляд:

І м о
«Металіст» 32 46-14 50
«Колос» Н. 32 42 — 24 45
«Кристал» 31 36 — 14 44
«Кривбас» 32 46—23 42

32 33--18 42
31 37--18 41
31 51--24 39
31 31 --22 34
31 24--21 32
31 37--28 31
31 34--31 31
27 31-- 26 зо
31 31--29 28
32 27--33 28
32 43--44 27
31 29--39 27
32 32--38 26
31 27--42 26
31 1-1--38 22
32 1.7--40 22
31 2.0--50 20
32 26-- 59 19
31 9--47 12
сьог одні. «Зірке»

«Зірка» 
«Буковина» 
СКА К.
«Десна» 
«Локомотив» 
«Спартаїг* 
«Атлантика 
СКА Л.
«Авангард» 
«Суднобудівник» 
«Новатор» 
«Фрупзевсць» 
«Колос» II.
«Говерла> 
«Поділля» 
« Дніпро» 
«Торпедо» 
«ПІа:«тар> 
«Старт>

Наступний тур 
гратиме в Ужгороді з «Говерлою».

1 ВЕРЕСНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 

•— «Час». 8.35 — Гімнастика. 
8.55 — Телефільм «Бродді». 
1 і 2 серії. 10.35 — -Нові 
мелодії року». 11.20 — Док. 
фільм «Музей В. I. Леніна у 
Києві». 11 40 — Шкільний 
екран. «Основи Радянської 
держави 1 права*. 8 клас. 
12.10 — А. Касова. «Дерева 
вмирають стоячи». Вистава.

15.30 — «А. С. Макаренко — 
педагог, письменник, люди
на». 16.15 — Концерт Бер
лінського симфонічного ор
кестру. 16.50 — «Москва 1 
москвичі». 17.20 — «До по
датку нового навчального 
року». «Дзвени, дзвоник ве
селий». 18.00 —- «День за 
днем». (К-д). 18.15 —_ «Рі
шення липневого (1978 р.) 
Пленуму ЦК КПРС —у жит
тя!.». 18.30 — Футбол: «Ди
намо» . (Київ) — «Динамо» 
(Москва); «Торпедо» — ЦСКА. 
21.00 — «Час». 21.30 — Кон
церт лауреатів конкурсу 
естрадної пісні в Сопоті. 
23.00—Фільм-концерт «Дуст 
молодих».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — «Мости 
•братерства». Будівельники 
Закарпаття та Угорщини. 
10.35 — «Голоси народних 
інструментів». 17.30 — Док. 
телефільм «Шохріни». 18.00
— «Сонячно коло». Коннерт. 
18.50 — Док. фільм «Відкри
ваючи світ.». 19.00 — Віст!.

10.30 — «Школа відкриває 
двері нам свої». Репортаж зі 
школи № 127 м. Києва. 20.15
— Фільм-копцерт. 20.35 —
- 3 новим навчальним ро
ком». Виступ міністра осві
ти УРСР О. М. Марннича. 
20.45-— «На добраніч, діти!» 
21.00 — «.Час». 21.30—Фільм 
•'Тренер». 22.50 — Вечір ро
мансу.

2 ВЕРЕСНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8 00 

— «Час». 8.35 — Гімнастика. 
8.55 — «Танцює «Калинка». 
Концерт. 9.25 — «Для вас. 
батьки». До початку на
вчального року. 9.55—-Ран. 
нова пошта». 10.25 — «Біль
ше хороших товарів». 10.55 
«На здобуття Державної пре
мії СРСР 1978 року в галузі 
архітектури». 11.25 — Теле- 
клуб «Москвичка». 12.25 —

«Здоров'я». 13.10 — Тираж 
«Спортлото». 13.25 — «Ие- 
красовськс свято поезії». 
14.30 — Чемпіонат Європи з 
легкої атлетики. 15.00 —
«Завтра — День працівників 
нафтової і газової промисло
вості». 15.15 — Концерт у 
Таврійському саду. 15.45 — 
Програма телебачення Со
ціалістичної Республіки 
В'єтнам. 18.00 — Новини. 
18.15 — Мультфільми. 18.40
— «За урожай 1978 року». 
18.55 — «Очевидне — ней
мовірно». 19.40 — «Радян
ський Союз очима зарубіж
них гостей». 19.55 — Теле
фільм < Комедія помилок». 
1 сепія. 21.00 — «Час». 21.30
— Телефільм «Комедія по
милок». "2 серія. 22.35—Чем
піонат світу з волейболу. 
23.05 — Естрадний концерт.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини 10 15 — «Мальов
нича Україна». 10.35 — До 
150-нічия з дня народження 
Л. М. Толстого. 'Гслевиста- 
ва. «Дитинство. Отроцтво.

Юність». Частина 1. 11.55 — 
-Суботній репортаж». «Здра
стуй. школо!». 12.25 — Кон
церт радянської пісні. 12.55
— Кают-компанія 'Глобус».
13.25 — Телепрограма «Ав
томобіліст»: 14.10 — -Пісні 
юності». Антологія молодіж
ної пісні. 14.40 — < До 60-річ- 
чя ВЛКСМ. Комсомольська 
традиція». 15.40 — Теле
фільм для ДІТС’ІІ. «Авіз». 
16.50 — «Закон і Кін». 17.20
— Кінопрогрлма «По країні 
рідній». 18.15 — «Музична 
пошта — хліборобам». 19.ОС
— -Вісті». 19.30 — «Естрад
на мозаїка». 19 55 — О. Тол- 
стой — -Цар Федір Іоанчо- 
вич» Виставу. 20.45 — «На 
добраніч, діти!» 21.00 —
-Час». 21.30 — Продовжен
ня вистави. В перерві — «На 
лапах республіки».

З ВЕРЕСНЯ
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орган Кировоградского обкома 
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комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій- 
сьмоео-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова, . 
обласного управління у справах «клавішні р, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. І’лінки, 2.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Чаг». 8 35 — Гімнастика 
для дітей. 8 55 — Конперт 
Державного Красноярсько!о 
ансамблю пісні Сибіру. 9.20
— «Будильник». 10.00 — 
«Служу Радянському Сою
зу». 11 оо — фільм «За 
шучіім велінням». 12.30 — 
«Сільська година» «Рішен
ня липневого (1978 р.) Пле
нуму ЦК КПРС — у життя». 
13.30 — «Музичний кіоск».

13.55 — До 150-річчл з дня 
народження Л. М. Толстого. 
Фільм-впставз «Анна Каре- 
ніпа». 16.40 — «Міжнародна 
панорама». 17.05 — «Сьо
годні — День працівників 
нафтової і газової промис
ловості. 17.20 — Концерт. .
18.00 — Новини 18.1.5 — 
Мультфільмі! 18.35 — «Клуб 
кіноподорожей». 19.35—«Ра
дянський Союз очима зару
біжних госте іі». 19.50 — Те
летеатр мініатюр «13 стіль
ців». 21.00 — «Час». 21.30 — 
■Для вас. трудівники села». 
Концерт. 22.10 — Чемпіонат 
Євпопн .ч легігої атлетики.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.10 — До
150-річчя з дня наводження 
Л. М. Толстого. Телевиста- 
на. «Дитинство. Отроцтво. 
Юність». 2 і 3 частини. 12 45
— Сьогодні — Всесоюзний 
день працівників Нафтової І 
гляорої промисловості. Доіг. 
тглефізьм Концерт.. 14.00 — 
Хокей: - Спаптак» ’Москва)
— «Сокіл . (Київ!.1 16 15 -
«Слава солдатська». 17.00 — 
«Доброго вам щіопон’я». 
17.25 Для дітей. - Поросятко 
Чок». Вистава. 18’15 «Не- к 
дільчий с'венії)». 1'9.00 — 
Інформаційна геограма «Лк- 
туальпп намеря».'. • 1*9.45 — 
Т'-дсФільм «НлтлДІЯ Ужвій».
20 95 -- «В ефірі —‘ Пісня». 
20.35 • «На ланах ‘рспуб'їі-
ки > 20 45 — «На добраніч, 
літи!» 21 00 — «Час». 21.30 - 
Фільм «Підсадна качка>. П° 
г.акінченні -- новини
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