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На робочому календарі — початок 
четвертого, останнього кварталу року 
1979-го. Переважна більшість трудо
вих колективів заводів, фабрик, бу
дов, транспорту, колгоспів і радгоспів 
Кіровоградщини взяла успішний старт 
на фінішній прямій року. Сотні, тися
чі юнаків та дівчат області, виконую
чи та перевиконуючи планові завдан
ня і соціалістичні зобов’язання, бо
рються за те, щоб плани десятої п’я
тирічки виконати до 110-ї річниці з 
дня народження В. І. Леніна. Всі вони 
трудяться під девізом «П’ятирічці 
ефективності і якості — ентузіазм і 
Творчість молодих!».

Повідомлення, що надходять нині з 
трудових колективів, переконують у 
тому, що завдання четвертого року 
п’ятирічки будуть успішно виконані. 
Важливий вклад у боротьбу за це вно
сять комсомольці ти нсспілкова мо
лодь, авангард у праці _ комсомоль
сько-молодіжні колективи. Так. при
клад ударної праці показують КМК кі
ровоградських підприємств «Цукрогід- 
роглаиг» та дозуючих автоматів, Світ- 
ловодського заводу чистих металів. 
Семенісського заводу гірського воску 
та багато інших. До 35-річчя визво
лення України від німецько-фашист
ських загарбників виконав план чет
вертого року п’ятирічки соковий цех 
Дсбровслнчківського консервного за
воду; тут с всі реальні передумови то
го, що завдання десятої п’ятирічки 
підприємство виконає до 110-ї річниці 
з дня народження В. І. Леніна. Добра 
слава йде на Світлосодському здеоді 
чистих металів про молодих плавиль
ників — члена КПРС Володимира Сма- 
гіна, члена КПРС Миколу Петрова, 
комсомольця Якова Максимова, які 
вже давно виконали особисті п’яти
річки.

У трудових буднях спливас 1979-й 
і на селі. У часу тут — особливий ви
мір: трудівники полів докладають усіх 
зусиль, щоб в оптимальні строки і 
доброякісно зібрати останні врожаї 
року: зростає напруга трудового су
перництва молодих доярок за 5-тисяч- 
ні надої молока від корови.

Успіхи молодих гвардійців п’ятиріч
ки радують. Вони змушують завтра 
працювати краще, ніж сьогодні, бу
дуть творчу думну. Вони ж перекону
ють: перемога приходить до того, хто 
з перших дніз року,- кварталу бере 

напружені плани, швидкий темп. А 
сподіоання, що потім можна буде на- 
услужити прогаяне, як правило, не 
справджуються.

Тому сьогодні не можна не зверну- 
ни увагу на відстаючі колективи. В об
ласті шириться рух «Працювати без 
відстаючих». Проте він ще не зна
йшов належної підтримки в молодіж
них колективах заводу імені Кіро- 
ва (Кіровоград), Олександрійського 
електромеханічного, виробничого 
об єднання «Кіровоградмєблі», заво
ду крупнопанельного домобудування 
(Кіровограді та ін. Аналіз невиконан
ня планів цими колективами показує, 
що комітети комсомолу первинних 
комсомольських організацій часто 
стоять осторонь розв’язання важли
вих виробничих завдань, віддають 
справу «на еідкуп» господарникам, 
адміністрації.

Теж нині, на початку останнього 
кварталу року, комітетам комсомолу, 
комсомольським організаціям треба 
яннайсувсріше поставитися до про
гульників, бракоробів. Треба пам’ята
ти, що на всіх етапах становлення 
нашого суспільства важливим факто
ром виховання свідомого ставлення 
До праці, організованості, дисципліни, 
а також могутнім важелем примно
ження виробничих успіхів було соціа
лістичне змагання. Воно, насамперед, 
І повинне стати головним фактором 
виховання відповідальності юнаків та 
дівчат, комсомольсько-молодіжних 
колективів за взяті ними зобов’язан
ня на 1979-й рік.

У нелегкий двобій з несприят
ливими лш одними умовами ни
нішнього року вступили молоді 
трудівники сільського госпо
дарства Кіровоградщнип. У 
збиранні ранніх зернових взяли 
участь 23 тисячі юнаків і дів
чат, які були об’єднані в 61 
збпрально-траііспортінііі загін і 
452 комбайнових, 1451 автомо
більний, 670 тракторних екіпа
жів. Між ними розгорнулася 
дійове соціалістичне змагання 
за досягнення рекордного ви
робітку. Так, комбайнер рад
госпу «П’ятнхатськніі» Петрів- 
ського району Андрій Трюхай 
комбайном СК-6 .зібрав зернові 
з площі 381 гектар і намолотив 
16 120 центнерів зерна. Він 
удостоєний вищої нагороди 
комсомолу — Почесного знака 
ЦК ВЛКСМ.

Високих показників досяглії 
молоді виробничники Ульянов
ського і Гайворояського райо
нів. Вовн разом з ветеранами 
одержали за останні роки в се
редньому по 36—38,5 центнера 
зерна з гектара. А Ульяновська 
районна комсомольська органі
зація стала переможцем серед 
комсомольських організацій об
ласті. На її рахунку — 223 ти
сячі центнерів цьогорічного 
хліба.

Помітних успіхів у збільшен
ні виробництва цукрових буря
ків досяглії буряководн Кіро- 
воградщпші. Якщо в минулій 
п’ятирічці в середньому за рік 
урожайність буряків становила 
216 центнерів з гектара, то в 
нинішній п’ятирічні вона вища. 
Буряководн Новоархопгсль-

ського і Ульяновського районів, 
наприклад, збирають по 253 
центнери коренів з гектара.

Є успіхи і у молодих тварин
ників. По сім з лишком кіло
грамів молока від корови одер
жують щодоби працівники 
ферм Олександрійського райо
ну. А один з лідерів обласного 
соціалістичного змагання серед 
молодих доярок комсомолка 
Любов Богуш (колгосп імені 
Кірова І Іовоархангсльського 
району) давно подолала рубіж 
3000 кілограмів.

Із року в рік добрі результа
ти має господарство високої 
культури зсмлсробствз — кол
госп «Зоря комунізму» Ново- 
архангельського району. 1 в 
цьому, році тут одержано ран
ніх зернових по 41,8 центнера

з гектара, в тому числі озимої 
пшениці по 50,4 центнера. На
передодні Бессоюзного дня нра- 
нівїшків сільського господар
ства колгосп успішно завершує 
комплекс осінніх польових ро
біт. Уже зібрано зернову куку
рудзу, соняшник, наближається 
до кінця збирання і вивезені;? 
цукрових буряків. Організоване! 
проводиться заготівля кормів, 
оранка зябу. Па всіх ділянках 
сільськогосподарського вироб
ництва поряд з ветеранами тут 
працює молодь — механі -ато- 
ри, тваринникп...

Отже, зі святом вас, дорогі 
друзі! З новими перемогами на 
нелегкому трудовому фронті, у 
поході за дальше підвищення 
ефективності ЄІЛЬСЬКСГОСИОД;МІ
СЬКОГО виробництва.

День працівників сільського господарство механізатор колгоспу імені Енгельса 
Добровгличківського району Віктор Вовненко зустрічає з вагомими трудовими здо
бутками — він зібрав цукрові буряки бігьш ям на 90 гектарах, значно перевико
навши завдання.

На знімну: В. ВОВНЕНКО.
Фото В. ГРИВА.

НАУКА — СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВУ

ПЕРЕТВОРЮВАЧ
ЗЕМЕЛЬ

Горн грунту, заготовленою 
будівельниками, скинуто з бе
регів у русло ріки Мокші. Вода, 
зміпнвшн течію, ринула в штуч
ний обвідний канал. Так побли
зу старовинного. мордовського 
села Токмово почалося споруд
ження великого грсбсльио-ме- 
ліорат іншого комплексу на цін 
ріці. На ділянці довжиною 
близько 150 кіломсірів перед
бачається збудувати кілька гід
ровузлів з водорозподільними 
станціями. В зоні їх дії буде

змонтовано польові системи по
двійного регулювання вологи. 
Здійснення проекту, що його 
запропонували ленінградські 
спеціалісти, дасть змогу зніма
ти гарантовані високі врожаї з 
75 тисяч гектарів угідь. Площа 
меліорованих земель у респуб
ліці збільшиться майже вдвоє.

АГРЕГАТ
ДЛЯ 
ГІДРОПОШВУ

ПСКОВ. Гідроиосїв — однії я 
найбільш офективних способів

ЧЕМПІОНИ —
ІЗ жнивного воля
Еони цілоденно Сул» в напрузі на 

жнивному полі. Своїми молодики рукзк.к 
ці юнаки та дівчата внеодкг.и на колгосп
не голе комбайни, спішили на автора.і.а- 
нах на тони і хлібоприймальні пункти А 
траплялась нагода — прямували на ста
діони, спортивні майданчики. Фізкульту
ра і спорт стали для них піцм.сгоіо в 
праці.

Сьогодні кращі з тих, хто дог гся н.тй- 
еищих показників на жнивах і є спорті, 
зберуться б Кіровограді. Перед своїми :а- 
стазнинами, прославленими механі-.-.і? з- 
рами області, продемонструють свою 
спортивну майстерність представ; и н-о 
всіх районів. На старти з 6аг.ттсборс?ьа 
ГПО вийдуть кращі женці й доведуть, що 
мають неабиякий запас сил і бадьорості, 
які допоможуть домогтись ще вищих ре
зультатів.

І ми сердечно вітаємо майбутніх чем
піонів з «Колоса».

ТРУДОВИЙ
ДАРУНОК — СВЯТУ

І ТЕМПИ, І УРШЙШЬ
По 400 і більше центнерів цукрових • у- 

рлнів з гентара збирають ногтссгаольс, хо- 
меледіжні номбаннові екіпажі першої 
тракторної бригади колгоспу <Зоря ко
мунізму». А кращих показників у район
ному змаганні серед буряківників доби- 
васться екіпаж групкомссрга бригади 
Леоніда Заремби. Комбайном РКС-6 з 
площі 117 гектарів викопано і зібрало 
4 тисячі 700 тонн сировини. Відзначає
ться й еніпаж у складі комсомольців Во
лодимира Бойченна і Сергія Гордієнка з 
цього ж господарства. У них також висо
кі показники на бурякових жнивах.

Усього ж на полях Новоархакгельсьно- 
ГО району ТРУДЯТЬСЯ БІСІМ НОМСОМОЛЬСЬН'І- 
малодіжних екіпажів. Вони, застосовуючи 
іпатоеський метод, зібрали буряки на 
площі 700 гектарів.

М. НАКОНЕЧНИЙ, 
завідуючий відділом номєсмсль-1 
єьких організацій Ноеоармангепь- 
єьного райкому комсомолу.

зміцнення стінок каналів — бе
руть на озброєння меліоратори 
У Псковському проектно-техно
логічному інституті «Оргмсх- 
воцСтроя» створено агрегат для 
виконання цієї операції. 
Вздовж каналу слідом за трак
тором рухається цистерна, -яка 
вміщує три тисячі літрів ріди
ни. З шлангу, з’єднаного з цис
терною, па укіс віялом бри.ок 
лягає вода. Разом з «дощем» 
грунт приймає суміш насіння 
різних трав, добрива і трав’яну 
кришку. Пустивши коріння, тра
ва уїворює дерен, який надійне 
захищає стінки каналу від еро
зії. Новинка успішно ви грима
ла випробування і рехомендо- 

‘’-вава до серійного впробнпцтва

СПІВДРУЖНІСТЬ 
СЕЛЕКЦІОНЕРІВ

КИЇВ. Всі найкращі якості 
знаменитої «мнронізки» увібра
ли В ССбС СОРТИ ОЗИМОЇ ГіШСІГ.ЛіД 
«дружба-1» і «дружба-2». Во< 
ті виведені спільними зусил
лями селекціонерів Мирові»-* 
ського І1Д1 селекції і насінни
цтва ишеньці та Інституту віє* 
пробування зерпевнх культур в 
НДР. Другий рік перевіряю
ться ці сорти на доелідвях ді
лянках. Стійко перенесли вони 
посуху ішпіиіпьою літа на Ук
раїні і дала високий урожай —• 
позначилась невибагливість 
«батьків».

{ЇАРЄ — -РАТАУ),
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Одружувався агроном 
Володимир Козинець, не
давній випускник Уман
ського сільськогосподар
ського інституту.

Сидячи за весільним сто
лом, молодиіі уже вкотре 
щасливим поглядом обво
див гостей. А найбільше 
зупиняв його на почесній 
матері. У його пам’яті бри
ніли слова, сказані нею на 
початку весілля: «Збере
жіть любов до нашої ма- 
тіпки-землі». Володимир з 
Ольгою, схвильовані, тіль
ки й спромоглися па ко
ротке «спасибі». Але в 
цьому слові була безмеж
на вдячність Герою Соціа
лістичної Праці Євгенії 
Олексіївні Головань — по
чесній матері.

Мати, матінка, мама... 
Вік залишився без неї ра
но. Закінчував тоді школу.

...Пригадався день, коли 
Євгенія Олексіївна запро
сила до себе в кабінет.

— Хочемо тебе, Володи
мире, на навчання в інсти
тут послати. Ти землю лю
биш, я знаю...

Землю він справді лю
бив. Тож не раз потайки 
заздрив Марії Іллівні Мат- 
лаш, головному агрономо
ві колгоспу імені Каліпі- 
па... 1 раптом пропозиція 
стати її зміною. Він, Вовка 
Козинець, — агроном? А в 
школі всі пророкували 
йому майбутнє музиканта: 
мав тонкий слух; жодне 
шкільне свято не обходи
лось без нього.

Коли не стало мами, ска
зав батькові:

— Залишуся в селі, пра
цюватиму в колгоспі.

А далі був сільськогос
подарський інститут, про
позиції вступати до аспі
рантури. Але Вовка повер
нувся додому.

Задумів у нього було 
багато. Часто схоплювався 
ночами—перечитував під
ручники, підраховував, 
міркував... А ще . думав 
про комсомольців колгос
пу — братів Пинчуків, про 
подружжя Кнрилішнннх, 
механізаторів Івана Гон
чаренка та Григорія Кос
тенка,., З ними, був певен, 
можна великого досягти.

...А першою нагородою 
для молодого агронома бу
ли обжинки 1978 року, ко
ли колгосп імені Калініна 
знову зайняв одне з пер
ших місць у районі по 
врожайності зернових, зі
бравши їх з гектара понад 
40 центнерів. Раділи жни
варі, радів і головний 
агроном, для якого ці жни
ва були першою трудовою 
перемогою.

Нині у Володимира —- 
нові клопоти. Вони — його 
неспокійна музика, як не
спокійна робота сільського 
трудівника.

...Молодий взяв до рук 
баян, І за весільним сто
лом полилася ніжна пісня.

Поле моє, поле... — 
співали гості, співав Воло
димир Козинець.

Л. ГНІДЕЦЬ.
Доброзеличківський 
район.

У щастя людського 
два рівних є крила: 

Троянди й виноград, 
красиве і корисне

(М. Рильський).

НАРОДЖУЄТЬСЯ ХЛІБОРОБ
Вдома залишились фо

тографії — ще зовсім юні 
хлопець і дівчина... Закін
чивши курси механізато
рів і побравшись, поїхати 
вони в Казахстан — освою
вати цілину. На тих героїч
них землях і народився у 
них син Сергій. Своєю 
появою радував батьків- 
хліборобіа і їхніх колег...

З часом батьки повер
нулися до рідного кол
госпу імені Леніна Зна- 
м'янського району. Сергій 
ходив до школи вже знаю-

чи, куди піде після закін
чення навчання. За його 
плечима — п’ять літ робо
ти з батьками на комбай
ні — помічником. Хлопці 
й дівчата одержували ате
стати зрілості, їхали з міс
то. А Сметана (так назива
ли Сергія однолітки за бі
лий чуб) зручно вмощу
вався за штурвалом степо
вого корабля. І щоразу 
надвечір, коли сонце опус
калося за горизонт, чуб 
темнів від пилу і поту. Ли
ше іскрилися вогники очей

і усмішка. Від задоволен
ня: хліб, що виростили 
старші, досвідченіші, зби
рає він! Сергій відчуваз 
себе хліборобом, і це бу
ло головне.

Після школи прийшов 
Сергій Алексєєнко з трак
торну бригаду Героя Со
ціалістичної Праці Семена 
Карповича Онуфрієва. Все 
туг знайоме і звичне. Бать
ко з матір’ю в бригаді 
працюють механізаторами. 
Старші товариші, з якими 
не один вузол, агрегат 
відремонтовано, — поруч. 
Он ряди нозеньких ком- 
байніз і тракторів, які по
требують молодих, дужих

Трудові будні колгосп- 
нсто села... Скрізь, па 
всіх ділянках виробни
цтва працює молодь.

На знімнах: сподіваю
ться на щедрий урожай 
озимини в завершально
му році десятої п’ятиріч
ки секретар комітету ком
сомолу колгоспу імені Ва
тутіна Кіровоградського 
району Лариса Ласун та 
тракторист Юрій Михай
лівн — в ці теплі осінні 
дні посіви добре розку
шуються. набираються 
сили; повним ходом іде 
збирання сої ‘— цього ро
ку вона непогано вроди 
да: наближаються до за
вершення осінні польові 
роботи, І ЄКО[ШМІСТОВ1 по 
оплаті праці Наталці 
Кравченко, молодому спе
ціалістові. доведеться чи
мало посидіти ,-ф підра
хунками. Та вона рада: 
попрацювали хлібороби 
на совість — одержать за 
Це сповііа; і на фермах 
господарства цінують 
невтомні руки молодих 
господарів.

Фото В. ГРИБА.

ТОЧНІШЕ, 
НЕ ШУКАВ..,
У ПЕРЕДОВОГО ДОЯРА РАЙОНУ З’ЯВИВСЯ 
СЕРЙОЗНИЙ СУПЕРНИК ПО ЗМАГАННЮ

До того, що Олексій Бу- 
ша став одним з кращих 
доярів, у районі вже звик
ли. Третій рік підряд його 
прізвище називають серед 

.передовиків сільськогоспо
дарського вироби пцтва. 
Ось і ніші він лідирує в

змаганні молодих тварин
нії к і в Олекс а і ідр і веького
району — вже надоїв по
над 3700 кілограмів моло
ка па корову. І в його рід
ному колгоспі «Дружба» 
далеко не 
зважиться 
Олексієм.

кожна доярка 
позмагатися з

«Завдання нового піднесення сільського господар, 
ства, говорячи ленінськими словами, «не може бути 
розв’язане героїзмом окремого пориву, а зимагаг 
найтривалішого, найупертішого, найтруднішого ге
роїзму масової і БУДЕННОЇ роботи».

1 цей героїзм масової і буденної роботи мільйоні 
ї мільйонів знаходить свій яскравий прояв у конкрет
них практичних ділах, у трудозій і громадсько-полі
тичній активності мас, у величезному розмаху соціа
лістичного змаїаиия. Для нас важливі і конкретні гос
подарські результати трудового змагання і закладені 
з ньому зеликі виховні можливості».

(Із доповіді Л. І. Брежнєва на липневому 
(1978 року) Пленумі ЦК КПРС).

рук. І поспішає щоранку 
Сергіїв МІ3-5: возить кор
ми для тварин. Відрахо
вуються кілометри, тонни, 
дні, що наближаються до 
служби в рядах Збройних 
Сил СРСР. Після армії мріє 
вступити до інституту, щоб 
з дипломом інженера по
вернутися в своє 
дарство. Це Сергій 
шив остаточно. 8ін
що знадобиться колгоспо
ві не тільки сьогодні, а й у 
наступні роки. Бо селу по
трібні хлібороби. Справж
ні!

госпо- 
вирі- 
знає,

А. МИКОЛАЇВ.
Знам’янський район.

Із польоту І кара.
Із недоспаних діб 
З мудрих рук хлібодара 
Починається хліб.
У райковому полі
Даль дзвенить молода. 
Із високої долі 
Хліб святий пророста. 
Обрій щедрого серця, 
Пісня пахнучих скиб. 
Все це разом зоветься 
Дуже коротко — хліб. 
Світлі весни квітчаються 
Рястом днів на землі. 
Тож нехай не кінчається 
Хліб на пашім столі!

3. ВАСИЛЕНКО.

Турбота наша спільна і
Тисячний загін комсомольців і молоді промислових 1 

підприємств, установ обласного центру брав «участь і 
у сільськогосподарських роботах нинішнього року. 
Відчутну допомогу трудівникам села надали молод* | 
виробничники Кіровоградського заводу тракторних І 
іідроа.регатів. Наш кореспондент зустрівся з сеісре- я 
тарем комітету комсомолу підприємства ВАЛЕНТИ- І 
НОМ ДУДНИКОМ і взяв у нього інтерв’ю.

КОР.: Розкажіть, будь 
ласка, про історію зв'язків 
підприємства із селом.

ДУДНИК: Нашим шец**- 
ським зв’язкам, з госпо
дарствами області більше 
десяти років. Допомога 
стала традиційною. Побу
вали наші загони в Усги- 
нівському, Кіровоград
ському районах. Про те, 
який обсяг робіт намічає
мо виконати, завжди йде
ться на комсомольських 
зборах, що проводяться 
напередодні відповідаль
них сільськогосподарських 
робіт. Не тільки 
ляємо 
участь у монтажі устатку
вання ’ .... ~
по переробці кормів, тва
ринницьких приміщень. 
Якщо торік заводчани 
виконали робіт у селі і для 
села на 136,5 тисячі карбо
ванців, то з початку ниніш
нього — на суму, що вже 
перевищує минулорічну. 
Так що наші сільськогос
подарські клопоти, як ба
чите, стали невід’ємною 
частиною життя молоді 
підприємства.

КОР.: Очевидно, в істо
рії ваших зв'язків є особ
ливо пам’ятні сторінки...

ДУДНИК: Ось одна з 
них. Перед початком зби
рання ранніх зернових мо
лоді механізатори одного 
з колгоспів Петрівського 
району звернулися до нас 
за підмогою: потрібні но
ві гідронасоси, а у фондах 
райсільгосптехніки їх не
має. Заводчани вирішили

заготоз-
корми, а й беремо

майстерень, цехіз

попрацювати так, щоб ви
пустити надпланові вузли, 
а потім відправити їх за
мовникам. Намічене вико
нали. І механізатори вчас
но підготували техніку до 
збирання ранніх зерно
вих... А нинішнього року у 
нас створена комсомоль
сько-молодіжна кормодо
бувна бригада, очолювана 
членом парткому Георгієм 
Васильовичем Рябошап- 
кою. Вона заготовила 200 
тонн зеленої маси в кол
госпі «Україна» Кірово
градського району, близь
ко 100 тонн сінажу в кол
госпі імені Ватутіна цього 
ж району. Добре попра
цювала бригада і в кол
госпі «Іскра» Новгородків- 
ського району. Окрім то
го, провели кілька загаль
нозаводських суботникіз 
по заготівлі кормів. Мо
лодь охоче брала 8 них 
участь, розуміючи важли
вість своєї праці для за
безпечення теплої і ситої 
зимівлі худоби.

КОР.: Сьогоднішні тур
боти про село відчутні. А 
що завтра!

ДУДНИК: На звітно-ви
борній комсомольській 
конференції, яка відбула
ся цими днями, ми говори
ли про дальше зміцнення 
зв язків із селом. Врахуємо 
недоробки, використаємо 
досвід інших підприємств 
області, щоб надалі все 
голосніше звучало гасло: 
«Турботи села — й наші 
турботи».

Та раптом у «Зорі кому
ні іму» з’явився свій дояр— 
Петро Зслеиько.

— Сімнадцятий лиш пі
шов, — говорили па фер
мі. — а вій уже вміє диви
тися за худобою. Ого по
міч матері, ото радість...

У перший рік Петрові, 
звичайно, було важкувато. 
Якщо раніше ходив иа 
ферму просто допомогти 
матері, то ніби й не стом
лювався — удвох порали 
групу корів. А тепер у 
нього своя група. Кілька 
місяців «вивчав» тварин. А

потім і в районі почули 
про Петра: занедбану гру
пу корів зробив однією з 
кращих на фермі.

Отак з'явився в Олексія 
Буші суперник — моло
дий. недосвідчений, але все 
одно серйозний. Бо, видно, 
хлопець і-е поступиться 
вправністю тим, хто деся
ток літ працює на фермі.

...Коли мені доводиться 
бувати на фермах, то мо
лоді доярки не минають 
нагоди запитати:

— Як там Олекса Бу
ша? До п’яти тисяч ще не 
дотягнув? Завзятий!

І все частіше цікавля
ться:

— А Петро Зелсш.ко із 
«Зорі комунізму»? Не під
шукав собі «ЧОЛОВІЧУ» ро
боту?

І я відповідаю:
— ІІе підшукав, дівчат

ка. Точніше, пе шукав...
І дівчата присоромлено 

вмовкають...

В. ГРЕБІННИК, 
завідуюча відділом 
комсомольських ор
ганізацій Олександ
рійського райкому 
комсомолу,
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1 КРОК
ЗА
КРОКОМ

До днів культури 
НД₽ в СРСР, присвя
чених 30-річчю Ні
мецької Демократич
ної Республіки.

Ці фотознімки — уже 
історія. Вони — іце один 
своєрідний доказ дружби 
радянського та німецько
го народів; вони — свідки 
життєрадісності і гостинної 
святковості жителів МІСТ 
і алле та Галле-Нойнштадт 
— прекрасних соціалістич
них міст НДР.

Саме тут провела кіль
канадцять незабутніх дніз 
група радянських школя
рів, що прибула сюди на
передодні 30-річчя Ні
мецької Демократичної 
Республіки поїздом Друж
би. Гостинні господарі да
рували нам червоні кни-

МОЛОДИЙ КОМУНАР"

жечки, на 
було два 
мецькою 
мовами: 
«Шаг за шагом». «Під 
рїаництвом партії робітни
чого класу за останні роки 
досягнуто значних успіхів 
на шляху дальшого поліп
шення умов праці, побуту, 
культурного життя мешкан
ців нашого міста, — чита
ли ми в тих книжечках.

І ось ми бачимо — у 
книжечці і на власні очі — 
старовинне місто Галле, 
прекрасний пам’ятник ар
хітектури та культури ні
мецького народу. А ом

обкладинці яких 
заголовки — ні- 

та .
«Zng

повни — ні- 
російською 

ИІП ZHg». 
( ке-

там, за цими древніми баш* 
тами (у яких нині госпо
дарюють аматори сцени)— 
виросло нове, сучасне міс
то— Галле-Нойнштадт (фо
то вгорі).

Поклали квіти до пам'ят
ника видатному німецько
му композиторові Генде
лю (фото внизу) і захопле
но слухали розповіді про 
телевізійний театр Моріц- 
бург (на фото вгорі ви ба
чите сцену із спектаклю в 
цьому театрі). Пам’ятаємо 
і літній театр у горах 
Гарц, де під відкритим не
бом, у «живій» декорації 
сучасні актори показували

історичну 
Мюнтцер»...

А подаровані нам пер
шого дня книжечки «/ну 
иш ZMgA розповідали: 
«Кожен з нас із задово
ленням згадує незабутні 
травневі дні 1975 року — 
III фестиваль дружби мо
лоді СРСР і НДР у нашо
му місті. Галле стало тоді 
справді містом молоді, а 
фестиваль вилився у яскра
ву маніфестацію нашої 
непорушної дружби 
країною Леніна...».

«Томас

В. КОВАЛЕНКО,
Т. КОВАЛЕНКО.

З стор. -.... ......

26 серпня у «Правде Украины» було опубліковано 
розповідь секретаря комітету комсомолу шахто
управління «Харківське» об'єднання «Свердловантра- 
цит» Наталії Хименко про молодого гірника Василя 
Ракула. Редакція одержала листа від матері шахта
ря — трудівниці радгоспу «Ташлицький» Маловисків- 
ського району Кіровоградської області Галини Мико
лаївни Ракул і вирішила надрукувати його.

Пишаюся
сином ЛИСТ МАТЕРІ

Стеиом мчали автомашпші 
і мотоцикли, прикрашені ло
зунгами і транспарантами, 
над ними крилплись знаме
на. До Кіровограда з усіх 
районів області поспішали 
.учасники зіркової естафети, 
присвяченої 35-річчю визво
лення України від німецько- 
фашистських загарбників.

і Позавчора вони зібралися 
біля монумента Слави 
роям громадянської та 
лихої ВІТЧИЗНЯНОЇ воєн, и.
відбувся МІТИНГ, у ! 
в.гили участь ветерани 
ии, комсомольські 
а .’наські активісти, 
воїни, представники

і хліборобських 
лективів. їх привітали голо
ва обкому ДТСААФ О. II. 
Максимов, секретар обкому 
комсомолу В. В. Мальцев, 
голова обласного штабу по
ходу молоді «Шляхами сла
ви батьків» Герой Радян
ського Союзу В. О. Всрхо- 
лапцев, курсант радіотехніч
ні*! школи ДТСААФ 0. Ши
рша.

Представники районних і 
мк.-.ких делегацій рапорту- 
вали про досягнення молоді 
11 праці, фізичній та військо
во-технічній підготовці.

Рапорт учасників зіркової 
С-гафетн зачитав О. П. Мак
симов.

Після мітингу колона ав- 
Т ’'-НІІЛИИ і мотоциклів виру- 
фі'.та до Києва, де фінішує 
Р' Т'бліканська зіркова ав- 
<‘'’.юїо,<стафета. Сьогодні в 
С'-олиці республіки відбуде

мся мітинг-меморіал комсо- 
'•’’•'іьців та молоді, прпевя- 

35-річчю визволення 
, країни від пімецько-фа- 
Уастських загарбників. У 

ЬОиУ візьмуть участь і кі- 
1! ,2оградці, ‘

ге- 
Ве-
Тут 

якому 
і ві/г 

і дгеа- 
молоді 
робіг- 

ко-

шахтарем
Порадувала Наташа доб

рою звісточкою про сина. 
Чит-зла я ту газету—серце 
радістю наповнювалось, 
сусіди кажуть: он у 
Вася який молодець, 
керівництва приємні 
ва чую, а подруги по 
боті відразу помітили: «Ти, 
Миколаївно, аж помолод
шала». Почуття у мене за
раз такі, ніби хто живою 
водою збризкав.

Коли син за комсомоль
ською путівкою їхав на 
Донбас, не ставала йому 
поперек дороги, не пере
чила. По собі знала: до 
чого душа лежить, до того 

руки самі прикладуться. 
Щаслива, що син у мене 
такий хороший та працьо
витий.

По правді скажу, про
воджаючи Василя, вірила: 
де б він не трудився, по
ганого про нього не ска
жуть і матері за нього со
ромно не буде. А 
більше йшов Вася у 
ки, про яких гучна 
йде, що вони з-під 
сонце-світ дістають, 
ній сім’ї ледареві робити 
нічого. І син мій шахтарям 
до душі припаде.

Батькам добрі відзиви 
про дітей одержувати — 
значить роки свої продов
жувати. Адже еони на
ша кровинка рідна. А бу
ває, діти лише одних 
прикрощів заздають, при
мушують гіркими слізьми 
обливатися. Втім, якщо су
дити по совісті, то в горі 
цьому самих себе винува
тити доводиться. З колиски 
не догледіли, в дитинстві 
прогавили, в юності кину
лися, та пізно. Потім за го- ретворювати. 
лозу беремося, І 
люди, син непутящим став, тарська 

^^4ыщсгб то привчити його до твердих,

праці змалку — горя б і 
не було.

Я ж Васю завжди вчила 
поважати всяку справу. 
Був хлопчиком — за гусь
ми дивився, підріс — по 
господарству допомагав, 
під час канікул — корову 
пас. А перейшов до сьомо
го класу, то сам почав хо
дити на ферму, де я пра
цюю. «Удвох ми з тобою, 
мамо, — казав, — швидше 
впораємось». Дивишся, то 
корівок почистить, то при
чеп з кормами розванта
жити допоможе, то силосу 
в годівниці підкине.

І в школі його хвалили. 
В технікумі листом по
хвальним нагородили. При
звали до армії — служив 
чесно, обов язок 
вий виконував 
Мені ко/иандир 
листа надіслав.
мовляв, за виховання 
рсшого солдата.

Швидко призвичаївся 
Вася і на Донбасі, товари
ші доброї думки про ньо
го. Знову радію за

Наташа Хименко 
ховує, що є і там 
хлопці, які тільки 
денькій стежці 
ться йти та байдики бити. 
А як тільки щось — за че
модани і додому — тільки 
їх і бачили. Хочеться ска
зати таким літунам: без 
праці нічого не дається. 
Хіба легко було Стахано
ву, Гагаріну чи Сухомлин- 
ському? Хіба не витирають 
солонин піт після трудово
го дня Гіталов чи Стрель
ченко? Але ж не збиваю
ться вони з кроку, не на
магаються скинути з пле
чей тягар. Просто вміють 
ці люди будні в свята пе- 

------------------до того ж 
рятуйте, треба врахувати, що шах- 

робота любить 
сильних людей.

І 
тебе

Від 
сло- 
ро-

тим 
гірни- 
слава 
землі 
В їх

А кому, як не молодим, 
кувати у своєму характері 
ці риси.

Залишає син дім і заби
рає з собою материн спо
кій. Мати є мати, діти в 
будь-якому віці для неї 
діти. Попервах я дуже три
вожилась. Прокинуся се
ред ночі і все думаю, як 
там мій Василько себе по
чуває в донецькому краї. 
Писала йому — може, до
помогти, грошей присла
ти. Відмовився. Живеться, 
мовляв, добре, заробіток 
пристойний. А ще написав, 
що Донбас йому дуже по
добається. Гуртожиток 
розписав, у якому живе. 
Чисто там у них, затишно, 
на підлозі доріжки кили
мові. І харчі добрі. Пише, 
тут у їдальні варять 
борщі, як ви, мамо.

У другому листі 
домляв Василь: «Все скла- . 
дається якнайкраще. Вчуся 
добувати вугілля. Вчора 
поїхав до Новоукраїнки 
Славко Андрейченко — 
взяв відпустку і подався за 
дружиною. Осідаємо • тут 
по-хазяйськи, назавжди». 
Днями листоноша приніс 
від нього ще одну вісточ
ку. «Бригада у нас друж
на, комсомольська. Керує 
нами Іван Іванович Сино- 
вят. Людина строга, але 
справедлива. В роботі за 

Ми пи- 
брига- 
орде- 

прошу 
у гос-

військо- 
як слід, 
вдячного
Спасибі, 

хо-

нього, 
не при- 
ледачі 

по гла-
намагаю-

такі

пові-

ним не поспієш, 
шаємося, що наш 
дир нагороджений 
ном Леніна. Дуже 
вас, мамо, приїздіть 
ті, побачите, як живе ваш 
син шахтар Василь Ракул»

Кожна така вісточка — 
свято в домі. Перечитую 
дорогі листочки по кілька 
разів. Дочка Зіна і мен
шенький Вова напам’ять їх 
знають, вони в мене теж 
молодці. Зіна закінчила 
технічне училище, в Олек
сандрії на електромеханіч
ному заводі працює. Воло
дя у восьмий клас ходить. 
Як і в старшого брата, до 
праці в нього душа ле
жить. Влітку в помічниках 
бригадира ходив, у трак
торній бригаді старався. 
За збирання врожаю на
рахували йому 218 карбо
ванців, та на додачу 4 
центнери пшениці.

Справа, звичайно, не 
заробітку, живемо ми 
справно. Та треба було ба
чити, якою радістю і гор
дістю сяяли у сина очі, ко
ли віддавав працею за
роблені гроші — перші з 
його маленькому житті. 
Працею зароблені! І в 
цьому головне. Вже зараз 
визначив Володя своє май

в

бутнє. Заявив: буду меха- й 
нізатором. Значить, не пе- Я 
резедеться наш хлібороб- І 
ський рід, не засохне ко- Е) 
рінь, що споконвіку з єд- 
нує Ракулів із землею.

Знову про Васю мову 
веду. Любить він книги. І 
все живе йому до душі. 
Здається, недавно посадив 
біля хати два горіхи, а вже 
розрослись. Яблуні, догля
нуті ним, нинішнього літа 
врожай дали. Ще Вася 
гроЄ на баяні—заслухаєш
ся. З фотоапаратом не 
розлучається. Скільки кар- 
точок, зроблених ним, бе
режу, в один альбом не 
вмістяться. Руки у нього 
золоті і серце добре. Тому 
і легко йому жити на 
му світі.

Ось згадую, читав 
Вася з одній книзі, 
ляв, якою щасливою може 
бути людина, якщо 
вміє і любить орати, сіяти 1 
зерно, добувати вугілля, 
водити поїзди, метал то- , 
ЧИТИ, і яким немічним І 
нікчемним здається той, 
хто не тримав у руках ні 
серпа, ні різця, хто не ра
дів плодам праці своєї і і 
росте наче квітка, яка не 
знає сонця. Щира правда 1 
ті мудрі слова.

Нехай не судять мене 
сузсро добрі люди за те, 
що сином своїм усе не на
милуюсь. То не я, то вели
ке материнське почуття 
гозориіь за мене. Викоха
ла, доглянула, серденьком 
гарячим наділила, вихова
ла на радість собі, на ко
ристь народові нашому, 
країні могутній. А коли 
покликала Василя партія в 
шахтарську сторону, про
вела його від рідного по
рогу і рушник дала на 
щасливу дорогу.

Вперше пишу в газету,' 
може, десь і нескладно ви
ходить. Га не написати не 
могла. Дуже-таки потіши
ла мене гарними словами 
Наташа Хименко. Ніби з 
сином наяву побачилася. 
Низький уклін їй від мене, 
і від Зіни, і від Володі.

БУДУ рада, коли інші д 
хлопці стануть у ряд з 
моїм Василем, працювати
муть так, як працює він, і 
країну любиму робити
муть ще кращою, ще ба
гатшою. І, звичайно ж, 
приноситимуть щастя ма
терям, які подарували їм 
життя. Тому що немає ні
чого на світі кращого, ніж 
бачити своїх дітей хоро
шими людьми.

Г. РАКУЛ. 
Газета «Правда Украины» 
за 2 жовтня 1979 року.

І

Учора на Кіроаоградщи- 
иі почався Тиждень фізиці 
мої культури і спорту, 
присвячений 35-річчю виз
волення України зід ні
мецько-фашистських за
гарбників.ТИСЯЧНИМИ ЗАГОНАМИ

З метою дальшого роз
витку масового фізкуль
турного руху, підвищення 
майстерності спортсменів, 
пропаганди фізичної куль
тури з 12 жовтня на Кіро- 
воградщині проводиться 
Тиждень фізичної культу 
ри і спорту, присвячений 
35-річчю визволення Ук
раїни від німецько-фа
шистських загарбників.

У колективах фізкульту
ри, на спортивних базах 
відбудуться показозі ви
ступи провідних спортсме
нів, зустрічі молоді з пе
реможцями обласних і 
республіканських змагань, 
ветеранами спорту. Трива
тимуть масозі легкоатле
тичні кроси, змагання нз 
призи героїв-земляків, 
естафети, поєдинки з вій
ськово-прикладних видів 
спорту, багатоборства 
гпо.

У палацах культури, 
сільських і робітничих клу
бах, иа стадіонах діятимуть 
фотовиставки, які відобра
жають розвиток фізичної 
культури і спорту на Кіро- 
воградщині; демонструва
тимуться документальні 
фільми про спорт.

Юнаки та дівчата! Вас 
чекають стадіони, спор
тивні зали, спортивні комп
лекси. Спробуйте сзо'і 
сили.

біло-

мені 
Моз-

вонз

1

ЗАРУБІЖНИЙ ВІСНИК

СВАЗАРМ 
ДІЄ

7335 дитячих секцій 
Спілки сприяння армі 
(СВАЗАРМ) у Чехосло 
ваччіші відвідують 124 її; 
самі дітей віком до 15 ро
ків. У рамках Міжнарод
ного року дитини спіли;, 
проводить велику робот; 
серед дітей, розвиває у них 
інтерес до уото-і авто 
спорту, підводного і весло
вого, стрілецького скорі-,, 
парашутизму, а також де 
електроакустики, в і деотех • 
піки, кінології і т. іп.

Нову форму роботи 
дітьми почали у СВА- 
ЗАРМі застосовувати \ 
новому навчальному році. 
Безпосередньо в первинних 
організаціях спілки сі во
рюються піонерські загони. 
На сьогодні таких заіо- 
иів ЗО.

(ТАРС).
Прага.

БІГОМ...
НА
МОНБЛАН

Двом спортсменам впер
ше вдалося збігти на най
вищу вершину Західної 
Європи Монблан швидше, 
ніж за добу. 28-річпий 
французький годинникар 
Жак Берлі та ЗІ-річний 
учитель математики із 
Швейцарії Крістіан Рус
сель подолали дистанцію 
у 160 кілометрів, з яких 
6 кілометрів йшли круто Ті 
гори, за 21 годину 48 хви- 
лни. і Іоперсднє «світове 
досягнення» дорівнювало 
25 годинам 50 хвилинам.

За час сходження бігуни 
лише один раз зупинилися 
для відпочинку і гіріїйият- 
тя їжі па півтори години, 
продовжуючи свій «біг на
гору» і вдень, і вночі.

(ТАРС).
Париж.
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'РХ[-ОіЮіія НА РУБЕЖІ БРОНЗИ І ЗАЛІЗА
Однією з найцікавіших 

знахідок нинішнього ар
хеологічного сезону в Пів
нічно-Західному Причор- 
номор'ї спеціалісти вва
жають бронзову і залізну 
зброю, виявлену в курга
нах кі/лмерійців — попе
редників ск'фів. Біля села 
Нсчкувате Татарбунбрсько- 
го району Одеської облас
ті досліджено найдавніше 

поховання КІМА<ЄрІЙСЬННХ 
воїнів, яке нал’ежить до 
X)—X століть до нашої 
ери.

— Матеріали розкопок 
переконливо свідчать про 
те, що саме на цей час 
припадає перехідний пе
ріод кіммерійців від піз
нього бронзового віку до 
раннього залізною, — го
ворить керівник експеди

ції Одеського відділення 
Інституту археології АН 
УРСР, кандидат історичних 
наук Л. В. Субботін. — Ха
рактерна деталь: поруч з 
бронзовим і залізним 
кинджалами знайдено бі- 
л^еталесий, у якого лезо з 
бронзи, а рукоятка — за
лізна. Залізо цінилося о 
той період вище бронзи, з 
нього робили прикраси.

ОЛІМПІЙСЬКИЙ

ДЕБЮТ
«ЛЬОНОДВІТУ»

ЖИТО/ЛИР, 8 жовтня. 
(Кор. РАТАУ А. ЯНУШЕВ- 
СЬКИЙ]. До програми 
культурного обслуговуван
ня учасників і гостей Олім- 
піади-80 включено виступ 
Народного ансамблю пісні 
і танцю «Льсьоцвіт» міс
цевого льонокомбінату 
Самодіяльні артисти вико
нають Еокально-хореогра- 
фічні ко/лпозиції «Леніну 
славу спІЕасмо», «Слава 
робочилА рукам», «Калина», 
купальські хороводи, на
родні пісні.

Ось вже більш як п'ять 
років ансамбль, заснова
ний випускником Львів
ської консерваторії Миро- 
ном Грицевичем, славить 
красу рідного краю, про
пагує ного чарівні пісні. 
Велику роль у становленні 
цього самобутнього ко
лективу відіграла тісна 
творча дружба з Україн- 
сьнилс державним народ
ним хором імені Г. Ее- 
рьовки, поліським ансамб
лем пісні і танцю «Льо
нок». Ансамбль, репертуар 
якого будусться на фольк
лорному матеріалі україн
ського Полісся, с лауреат 
Всесоюзного фестивалю 
художньої творчості тру
дящих, республіканського 
фестивалю «Молоді голо
си», телеконкурсу «Соняч
ні кларнети».

мі цф»

Археологічні досліджен
ня підтвердили Письмове 
свідчення, яке ДІЙШЛО до 
нас, старогрецького істо
рика Геродота про те, що 
племена кіммерійців жили 
в причорноморських сте
пах на рубежі першого і 
другого тисячоліть до на
шої ери.

Ю. МИХАЛЮК, 
нср. РАТАУ.

«Чому «Молодий ко
мунар» не друкує крос
вордів? Розв'язувати їх 
любить, мабуть, кожен.» 
(П. Ворон. Олександрів- 
ськиії район). -«Непогано 
було б організувати на 
сторінках газети конкурс 
любите йв розв’язувати 
кросворди». (О. Скорик. 
Світлободський район).

УВАГА!

1’Н»rt
ЦЕ — ЛИШЕ два уривки 

з листів наших чита
чів, які останнім часом усе 
частіше порушують питан
ня про кросворди на 
шпальтах «ІЛолодого кому
нара». Тому ми не ставили 
питання на голосування, і 
самі будучи ревними при
хильниками < чудової гім
настики . для мозку» — 
кросворда.

А ВІДТАК. ЗАПРОШУЄ
МО ЕСІХ БАЖАЮЧИХ ВЗЯ
ТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ 
«МК» — «ЕРУДИТ».

Конкурс складатиметься 
з 10 турів + завершиться у 
березні наступного року.

Пропонуються тані умо
ви конкурсу. За ножну 
правильну відповідь у 
нросворді нараховується 
одне очно (скажімо, за роз
в’язання кросворда, що 
друкується сьогодні, мак
симальна кількість — 44}. 
Для ножного учасника су- 
муватимуться очни всіх 
10-ти турів. Проте найбіль
ша сума за розв’язання 
кросвордів не назве пере
можця. Бо у кожного учас
ника «Ерудита» с можли
вість одержати ще «піль
гові» очки — за складання 
власних кросЕордіс. їх :ім

авторам буде нараховува
тися ПО 25 «ПІЛЬГСЕИХ» 
очок за кожен кросворд, 
опублікований у «Молодо
му комунарі». 1

Отже дерзайте, ерудити! у* 
Чекаємо ваших перших 

відповідей до 20 жовтня (за 
поштовим штемпелегл). 
Надсилайте їх з позначкою 
на конверті: «Ерудит». Не 
забудьте також вказати 
свою адресу, Ім’я, прізви
ще, рід занять.

А один з найнращнх 
кросвордів, які ви енладєте 
самі, буде опубліковано у 
наступному турі нокнурсу. 
(Пам’ятайте: ного автора 
чекають одразу 25 счсні). 
Ще одне. Разом з малюн
ком (можна олівцем чи 
кульковою ручною) і запи
таннями вашого кросворда 
надсилайте відповіді на 
нього і вназуйте джерела, 
звідки вони взяті. Непояс- 
нені кроссорди готуватися 
до друку не будуть.

I останнє. Переможця 
конкурсу «Ерудит» чекає 
спеціальний приз «Моло
дого комунара» — двотиж
нева безплатна путівка до 
міжнародного молодіжного 
тебору.

Отже, дерзайте!

К Р ОС В О Р Д

й

уже 
тітки 

все

не- 
в кар- 
подих

тітка 
з яб-

/^УСІДІСА тітка Генна по- 
чинас поратися на по- 

ДЕЇр’ї з досвітку, коли сон
це ще спить, а село кохає
ться в росянисто-молочній 
пелені вранішнього літа. 
І хоч газова плита і балон 
з написом «Пропан» 
давно відігнали від 
Ганни недовіру, вона 
так само, ще сонною сту
пивши на ганок, повертає 
до величезної печі. І тоді 
з її двору плиеє цвітінням 
дим — ген-ген аж туди, до 
сільської річечки, де 
вгамовне хлоп’яцтво 
тузах затамувало 
над вудками.

Хлопці знають: 
Ганна пече пиріжки 
луками. Смачні і солодкі. 
І тоді вони мчать щоду/у 
загородними стежками, 
розбудивши на щоглах со
сен дрімливе гайвороння. 
А прибіжать захекані — й 
повсідаються довгим ря- 

| дочком уздовж величезно- 
1 го квітника на подвір ї тіт

ки Г анни.
і Тітка Ганна усміхається 

довірливо й несе кожному 
по пиріжку. Потому, за 

І звичаєм, наріже пишних 

жоржин. Таких пишних і 
гарних, немов чаровиине 
видиво, — і кожному хло
п'яті піднесе:

— У пелюстках жор
жин — струмочки життє
дайної роси... Нехай вам 

ШШ ЕТЮД

ТІШ ГАННИ
досвітки приносять жагу 
життя.

...Чуття полонить неви
разний щем. Пам ятаю, ко
ли й са/л поспішав города
ми до тітки Ганин, розбуд
жений над річечкою цві
тінням диму. Відважно сту
пав росяними стежками і 
гордий, благословенний на 
радісні досвітки, ковзав 
босоніж до батькового 
двору. ЛИМОННІ й вишневі 
жоржини тітки Ганни я 
опускав у холодну воду й 
ставив їх коло свого сон
ного ліжка...

Учора, коли село ежє но... і далеченько веє-та 
давно спочивало у світлі 
місячного серпанку, і тіль- . 
ки небо далеко десь пере
мовлялось із висипаними 
зорями, я приїхав у від
пустку до рідної домівки

А вже зранку, у спомині 
про літа колишні, встав і 
вийшов до квітника тітки 
Ганни.

— Доброго ранку вам,— 
привітався, уздрівши гос
подарку, як завше, біля 
старої печі.

— Здрастуй, Миколко,— 
сказала тітка Генна. — 
Приїхав, значить?

— Та ось — приїхав.
— Давненько щось 

бачили тебе. Мо, робота 
така, що й за нікольством 
додому не завернеш?

— Та вже така, тітко Гсн-

не

КИ..

— Ой, не виправдовуй
ся, Миколко: бачу, що за
сумував за домівкою...

I тітка Ганна, як і нслись, 
піднесла мені свіжого пи
ріжка з яблуками. Потому, 
вибравши три найкращі 
жоржини в СЕССМу квітни
ку, зрізала їх.

— Бізьми, Миколко, — 
сказала тітка Ганна. — Ці 
жоржини найдорожчі: в їх
ніх пелюстках — стру/?.оч- 
ки життєдайної роси... 
Дядько Іван, мій чоловік 
(ти його не пам’ятаєш), пє- . 
ред від’їздом на фронг 
перекопав ці грядки й ска
зові «Посади жоржини. Я 
хочу, щоб ти зустріла ме 
не з жоржинами: в їхніх 
пелюстках — найбільше 
життєдайної роси...»

...У свіжім продусі свсгс 
ЕЇкна я й досі бачу по
двір'я сусідки тітки Ген-, 
ни — її квітник, піч, яблу
невий сад — усе, що зали
шив, їдучи 
знайомий
Іван.

нв фронт, нє- 
мені дядько

В. ГРАД.
м. Кіровоград.

ПО ГОРИЗОНТАЛІ
1. Видатний своєю май

стерністю льотчик-виия- 
щуііьч. майстер повітряно
го бою. 2. Двигун. 6. Рііг. 
хтГчпнй рух з попою поста
новкою ніг у танці. 9. По
місь осла та коня. 11. Гли
на муніципалітету у ряді 
крапі (наприклад, у США. 
Франції. Англії). 13. 0.111- 
ві.ця тиску, рівна тіц:Ко. і 
1 діви па 1 гм’. 15. Невели
ке гребне, парусне або мо. 
торію судно. 16. Титул вій
ськових і громадянських 
чиновників у старій Турції. 
18. Кормова частина верх
ньо/ палуби судна. 20. Бог 
сонця у дрсппьосгипег- 
с.ькій міфології. 21. Марган
цева піна, мінерал чорно- 
бурого кольору. 22. Член 
сім'ї. 23. Перша літера у 
старому російському алфа
віті. 26. Музична нота. 
27. Невелике парусне судію 
з двома щоглами. розпо 
осіодпадпе у риболовецько
му флоті. 28. Невеликий 
ресторан. ЗО. Плот у гава
нях яхт-клубів для прича
лювання < портивпих суден. 
32. Узагальнений образ у 
літера-урі. мистецтві, який 
втілює в собі характерні 
риси відомої групи людей. 
34. Грошова одиниця Руму
нії. 37. Музична нота.
38. Горілка в Англії та 
СІНА з ячмінного солоду
39. Китайська міра дов
жини.

ПО ВЕРТИКАЛІ
1. Лрсвпьоримська дріб

на монета І одиниця ваги.
3. Одиниця опору тіла елек- 

тричпому струмові, що 
проходить череп нього.
4. Заздалегідь призначений 
ла розкладом день спортив
ної гри у турнірі. 5. Рос
линне масло. 7. Міра зе
мельної площі- 6. Візниць
кий однокінний екіпаж в 
Англії. 10. Цупка шовкова 
іканива з поперечними 
рубцями. 12. Циліндр, вал, 
каток. 13. Логарифмічна 
одиниця для оцінки сили 
зьуїсу. 14. Папка з аркуша- • 
ми промокального паперу*"’* 
для зберігання поштового 
паперу, конвертів, корес
понденції та ін. К. Тропіч
на рослина. 19. Посудина.
20. Ряд підводних або тро
хи виступаючих вад рів
цем моря скель. 24. Япон
ська міра довжини. 25. Ви
рішальне положения у 
шахматній грі. 27. Повар 
на суди!. 29. Поперечний 
ряд протягнутих крізь па
рус. 'зав'язок, за допомо
гою яких можна зменшити 
площу паруса. 31. Голов
ний убір у формі усічено
го конуса, як правило, чер
воного кольору. Донедавна 
широко розповсюджеыий у 
країнах з арабським насе
ленням. 33. Коротка і ши
рока шлюпка. 34. Китай
ська міра довжини. 35. Ті
бетський бик. 36. Назва ма
тематичного числа, яке ви
ражає відношення довжи
ни кола до довжини його 
діаметра.

Склав В. ТАРАСЮК.
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