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Т рудящі Радянського

Союзу! Боріться за вико-

нання історичних рішень 

XXV з’їзду КПРС, праг-

ніть повністю реалізувати ►

можливості розвинуто
соціалізму!

(Із Закликів ЦК
Великої Жовтневої соціалістичної революції).

КПРС до 62 ї річниці

ПЕРША КОЛОНКА

УЧИТЕЛЬ
ЗКУЛЬТУРИ

Від нього залежить багато. Вчитель 
фізнультури приходить на урок і ста. 
ьить собі за мету — сьогодні його 
вихованці мають зробити ще один 
нрок уперед на шляху до здобутій 
високого фізичного гарту. Більиґе то
го, вчитель фізкультури бачить пер
спективу. він уявляє свого вихованця 
завтра... А все починається з уроку.

Під час республіканського фіналу 
«Зірниці»- успішно виступали учні Сол- 
гутівської середньої школи Гайворон- 
сь.кого району. Еони демонстрували 
високий фізичний гарт у легкоатлетич
них секторах, упевнено виконували 
вправи з багатоборства ГПО. Коли 
Вван Яровий кинув тенісний м’ячик за 
30-метрову відмітну, його спитали:

— Який твій улюолений предмет?
— Фізкультура.
В хлопчик з гордістю назвав ім’я 

Свого вчителя фізкультури О. Я. Мо- 
рондсля, з яним школярі зустрічаю
ться не тільки під час уроків. З ним 
вони в туристських походах, з ним 
були в піонсрсьному таборі. Це заслу
га його, вчителя, що найулюбленішою 
грою для школярів стали «Старти на
дій». у якій беруть участь усі учні шко
ли. Навіть улітку не було канікул длл 
тих. хто готувався до майбутніх стар
тів. О. Я. Морондель учив своїх вихо
ванців плавання, індивідуально пра
цював з найбільш перспективними 
спортсменами, з початківцями. Перед 
тими, хто минулого року здобув пере
могу на республіканських фіналах 
«Стартів надій», ставив завдання зро
бити все можливе, щоб увійти до скла
ду збірних району, щоб узяти участь 
й обласних змаганнях.

Був торік у Світловодській середній 
Школі № 3 5-й «Б» клас — клас спор
тивний. Тут усі учні — спортсмени- 
розряднини. І це не тільки тому, ЩО 
вони відвідували секцію з плавання в 
місцевому Палаці спорту. Перший 
гарт вони здобули на уроках фізнуль
тури.

Завітайте вранці в Созонівську се
редню школу Кіровоградського райо
ну. Задовго до початку уроків на ма
лому стадіоні, який школярі назива
ють своїм олімпійським містечком, ви 
Зустрінете вчителя фізкультури В. А. 
Нечипуренка. А з ним 25 — 30 легко
атлетів, гімнастів. Це — кращі спорт
смени Созонівки, ядро збірної коман
ди школи. Це — перші помічники вчи
теля, громадські інструктори, трене- 
ри-початнівці. Вони допомагають В. А. 
Нечипуренку проводити «Веселі стар
ти», «Старти надій», старти вихідного 
дня. Задовго до початку навчального 
рону Василь Андрійович, крім обов'яз
кової програми, планував: «Провесні 
змагання на призи героїв-земляків; 
улаштувати матчову зустріч легкоат
летів і гімнастів школи зі спортсмена
ми Кіровограда; запросити учнів мо
лодших класів на змагання «Олімпій
ські сходинки». Буде тут «День стри
буна», «День метальника», турнір 
юних стрільців. Буде цікавий тематич
ний спортивний вечір «Візьми приклад 
в олімпійця!», на який учитель хоче 
запросити учасників Фінальних стар: 
тів VII Спартакіади УРСР. У вихідні 
дні В. А. Нечипуренко збирає своїх 
учнів і їде з ними в Кіровоград, щоб 
побувати на обласних змаганнях, щоб 
його вихованці побачили провідних 
спортсменів _ Иіровоградщини і пе
рейняли їхній «почерк».

Сам Нечипуренко — спортсмен-роз- 
ряднин, учасник багатьох обласних ! 
республіканських турнірів з багаїо- 
борства ГПО, зі спортивної гімнастики, 
легкої атлетики. Тоні його приклад і 
наслідують багато школярів Созо
нівки.

Звідси й успіх. Бо тільки той педа
гог, який працює творчо, ініціативно, 
з великим ентузіазмом, може розрахо
вувати на те, що мети буде досягнуто. 
Урок фізнультури, проведений не за 
стандартом, а за заздалегідь розробле 
ним цікавим сценарієм, запам’ятається 
надовго і принесе користь. Позакласна 
робота з юними фізкультурниками, 
нінцевий результат якої вчитель ба
чить за місяць наперед, за рін напе
ред, — теж складова частина успіху.

Отож і хочеться ще раз підкреслити, 
що саме від учителя фізкультури, 
янии праціоє з науковим підходом до 
справи, переймаючи досвід право
флангових, залежить сходження його 
вихованців. А вони мають піти в жит
тя Ідейно, морально і фізично загарто
ваними, готовими до трудових звер
шень, до захисту рідної Вітчизни.

Юнаки та дівчата облас
ті почали підготоєну до 
республіканського комсо
мольського суботнина, при
свяченого 61-й річниці 
ВЛКСМ.

ГОТУЮТЬСЯ
ЗАГОНИ

Безумовно, найвища тру
дова напруга буде в цехах 
нашого цукрозаводу, на 
кагатному полі, де бур
туються буряки, що надхо
дять з колгоспних планта
цій. А наші провідні спорт
смени, значківці ГПО в мі
ському парку культури і 
відпочинку, на стадіоні 
«Цукровик» впорядковува
тимуть алеї, сектори, дитячі 
майданчики. За поперед
німи даними, тут під час 
суботника працюватиме 
більше 206 чоловік моло
ді. Прийдуть наші комсо
мольці і в підшефну се
редню школу № 1. Разом 
з учнями с пришкільному 
сквері посадять дерева, 
обладнають спортивні май
данчики.

Цього ж дня, справив
шись з визначеним обся
гом робіт, учасники субот
ника підключаться до ма
сових спортивних поєдин
ків, присвячених дню на
родження Ленінського 
комсомолу. .Очолить загін 
фізкультурників кандидат 
у майстри спорту з легкої 
атлетики, чемпіон країни з 
кросового бігу серед сіль
ських спортсменів С. Фа- 
юк.

За прикладом цукрови
ків на впорядкуванні спор
тивних комплексів працю
ватимуть молоді хліборо
би колгоспів імені Фрун-

зе, імені Шевченка, імені 
Щорса. Юнаки та дівчата 
зроблять усе належне, 
щоб створити найкращі 
умови для занять фізкуль
турою і спортом.

І. ТЕТЕВА, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

м. Ульяновка.

СУБОТНИНУ—
УДАРНУ 
ПРАЦЮ

Трудовим святом стане 
комсомольський суботник, 
присвячений 61-й річниці 
ВЛКСМ, для комсомольців 
Ленінського району об
ласного центру. 27 жовтня 
юнаки і дівчата Кірово
градського педагогічного 
інституту імені О. С. Пуш
кіна та кооперативного 
технікул^у працюватимуть 
на спорудженні обласної 
наукової бібліотеки імені 
Н. К. Крупської. Учні мед
училища і будівельного 
технікуму трудитимуться 
на спорудженні обласного 
Будинку дитини.

Виконуючи рішення бю
ро міськкому ЛКСМУ 
про шефство комсомолу 
міста над спортивними 
спорудами, молодь заво
ду дозуючих автоматів, 
шпагатно-вірьовочної фаб
рики й учні багатьох шкіл 
займатимуться рекон
струкцією пришкільних 
спортивних майданчиків.

Т. ЯЕЬЕДСЕА, 
перший секретар 
Ленінського рай
кому ЛКСМУ.

Твзринництву-повсянденну увагу
Позавчора в Будинку культури 

сільськогосподарської дослідної 
станції відбулась обласна нарада 
но тваринництву, яка розглянула 
питання «Про підсумки роботи тва
ринників області за дев’ять місяців 
і завдання по організованому про
веденню зимівлі худоби». В ній 
взяли участь перші секретарі мі
ськкомів і райкомів партії, голови 
райвиконкомів, начальники район
них управлінь сільського госпо
дарства, передовики ферм, спеціа
лісти і керівники господарств, сіль
госптехніки, міжгосподарських під
приємств.

Параду відкрив перший секре
тар обкому Компартії України 
М. М. Кобильчак. З доповіддю на 
ній виступив голова виконкому 
обласної Ради народних депутатів 
Д. II. Макспмешсо.

Доповідач, зокрема, відзначив, 
що трудящі Кіровоградіцнни бага
то зусиль докладають до того, щоб

виконати завдання десятої п’яти
річки. І в цей доробок значну част
ку праці вносять працівник)) мо
лочнотоварних ферм, відтоді воль
них комплексів, птахофабрик.

Однак у тваринництві ще поміт
ні істотні недоліки. Загальний рі
вень розвитку цієї галузі не відпо
відає вимогам липневого (1978 ро
ку) Пленуму ПК КПРС.

Поруч з аналізом стану спраз у 
тварпшшцтві 'доповідач виклав 
основні завдання, на яких треба 
негайно зосередити увагу. Це за
безпечення громадській худобі 
теплої й ситої зимівлі, посилення 
організаторської ролі керівників 
середньої ланки безпосередньо на 
виробництві, поліпшення умов пра
ці іі відпочинку трудівників ферм«

На нараді виступив перший сек
ретар обкому Компартії України 
М. М. Кобильчак.

І. НАЗАРАТІЙ.

ПІДРАХОВАНО
Семен Яровий, 

все доставляють 
в потрібній ніль

Депутат Верховної Ради СРСР, доярка колгоспу імені 
Шевченка Голованіеського району Любов Лівітчук зобо- 
є язалася в 1979 році надоїти від кожної норови своєї 
групи 3000 кілограмів молока. Цей рубіж вона подолала 
до другої річниці нової Конституції СРСР.

«Сьогодні, як і завжди, необхідно на« 
строїтись на ударну працю». Так перед по
чатком кожної зміни вирішує шліфувальнії« 
ця Кіровоградського заводу тракторних гід« 
роагрегатів Поліна ГРЕЧКО.

Вона завжди в числі тих, хто підтри
мує цінні почини та ініціативи. В ці дві 
шліфувальниця гідно несе вахту на честь 
62-ї річниці Великого Жовтня. Змінні зав
дання викопує на 130—135 процентів. Пра
цює за метолом багатоверстатного обслу« 
гевувания.

Фото В. ГРИБА.

КОР.: Любо, 
року ви були однією з ав
торів листа-звернення кра
щих молодих доярок до 
всіх ровесників області се
ред тих, хто працює на мо
лочнотоварних фермах, у 
якому закликали виконати 
п'ятирічний план по на
доях молока до 110-ї річ
ниці з дня народження 
В. І. Леніна. Ви особисто 
виконаєте?

ЛЮБА; Обоз язково. Ни
ні маю від корови близько 
3200 кілограмів молока. 
Щодня надоюю по п'ят
надцять. На кінець року 
продуктивність стада ірохи 
знизиться, все ж сподіваю
ся, що коло 3800 кілогра
мів від корови матиму. Пе
ред весною отелення пі
дуть, знову зростуть ■ Н-3- 
доі. Це й дасть можливість 
до 22 квітня завершити

на початку

особисту п’ятирічку. Я вже 
підрахувала.

КОР.: Завдяки чому про
дуктивність корів у групі 
значно зросла порівняно з 
минулорічною?

ЛЮБА: Перш за все то
му, що це другий лакта
ційний період. Торік я доб
ре роздоїла своїх первіс
ток, отож нині молоковід
дача зросла. Потім — у 
нашому господарстві по- 
новому вирішили питання 
з кормовим клино/л — по
мітно розширилися посіви 
еисокопоживних багато
річних трав. Ось і тепер, 
серед осені, ми кладемо в 
годівниці зелену соковиту 
люцерну. На зиму е вдо
сталь силосу, сінажу, гру
бих кормів. Даємо також 
по 200 грамів концентратів 
на надоєний кілогра/л мо
лока.

Дбаємо про добру го
дівлю Стада і ми, доярки, 
дбають і кормовози. Зо
крема, Петро Доброволь-

ський та 
Завжди 
вчасно і 
кості.

КОР.: Які у вас плани на 
наступний рік?

ЛЮБА: Сподіваюся, 
в трєіій лактаційний 
ріод, як і належить, 
дуктивність 
ще більше, 
кормів буде вдосталь, то 
планую мати за рік не 
менше 4000 кілограмів мо
лока від корови. І дуже 
хочеться наздогнати стар
ших подруг Валентину Па- 
рахонько та Людмилу Ши
тову — у них виробничі по
казники вищі.

Власне, відзначити за 
вершальний рік десятої 
п'ятирічки високими по
казниками у праці планую 
не тільки я, а й мої обидві 
сильні суперниці по зма
ганню — Катерина Лівіг- 
чук Марія Черевична... 
Словом, усі працівники 
ферми.

що 
пе- 

про- 
корів зросте 
А коли ще й

1

Підсумки 
жнивної вахти

НИНІШНЬОГО РОКУ ОБКОМ КОМ
СОМОЛУ ОГОЛОСИВ ОБЛАСНИЙ 
ОГЛЯД НА КРАЩУ ПОСТАНОВКУ РО
БОТИ КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗА
ЦІЙ ПО ЗАЛУЧЕННЮ МОЛОДІ ДО ВИ- ! 
РОЩУВАННЯ І ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ 
ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

ПІДБИТО ПІДСУМКИ ЦЬОГО ОГЛЯДУ. 
ПЕРЕМОЖЦЯМИ ОГЛЯДУ СТАЛИ:

СЕРЕД РАЙОННИХ 
КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ:

Ульяновська районна комсомольська 
організація — перше місце. Юнаки та 
дівчата району зібрали зернові культури 
і*а площі 7433 гектари і намолотили 
223 000 центнерів хліба. У жнивах взяли 
участь 13 комсомольсько-молодіжних 
збпрально-транспортинх загонів, 25 ком
байнових, 12 сімейних, 11 маткових. 52 
автомобільних, 37 тракторних екіпажів;

(Закінчення на 2-й стор.|.



СНІ о у. „МОЛОДН11 КОМУНАР“
18 жовтня 101 У року

ЗВІТИ І ВИБОРИ 
В КОМСОМОЛІ

Підсумки жнивної вахти
{Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

робриисцькз районна комсомольська 
організація — друге місце. 11а рахунку 
Молодих хліборобів — 191 313 центнерів 
хліба, зібраного з площі 5907 гектарів. 
Тут потрудилися: комсомольсько-моло
діжний збирально-транспортний загін, 
25 комбайнових, 7 жатковнх, 144 автомо
більних, 64 тракторних екіпажів (серед 
них — 4 сімейних) ;

Новоукраїнська районна комсомоли 
ська організація — третє місце. На 5907 
гектарах посівів зібрано 180 741 центнер 
хліба. У жнивах взяли участь 8 збираль
но-транспортних загонів, 36 комбайнових. 
7 жатковнх, 246 автомобільних та 170 
тракторних екіпажів.

СЕРЕД ПЕРВИННИХ 
КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ:

комсомольська організація колгоспу 
імені Горького Ульяновського району 
(секретар комітету комсомолу Андрій 
Драчук) — перше місце. Молодь госпо
дарства зібрала хліб на 990 гектарах і 
намолотила 33 660 центнерів зерна. У 
роботах взяли участь комсомольсько-мо
лодіжних екіпажів — 6 комбайнових, 
2 жатковнх, 5 автомобільних та 4 трак
торних;

комсомольська організація колгоспу 
«Росія» Новоукраїнського району (сек
ретар комітету комсомолу Ніна Ожо- 
ґа) — друге місце. Тут 4 комбайнових, 
2 жатковнх, 12 автомобільних та 26 трак
торних комсомольсько-молодіжних екі
пажів з 1005 гектарів зібрали 31 820 
центнерів хліба;

комсомольська організація колгоспу 
«Жовтень» Новомиргородського району 
(секретар комітету комсомолу . Юрій 
Джевага) — третє місце. З 870 гектарі:; 
5 комбайнових, 12 автомобільних та 
7 тракторних комсомольсько-молодіжних 
екіпажів зібрали 30 450 центнерів хліба

СЕРЕД КОМБАЙНОВИХ ЕКІПАЖІВ 
МАШИН СК-6:

комбайновий екіпаж радгоспу «П’ятп- 
хатський» Петрівського району (комбай
нер Андрій Трюхай, помічник Володимир 
Жих), який з площі 391 гектар зібрав 
16 120 центнерів зерна, — перше місце;

екіпаж колгоспу імені Фрунзе Долин 
ського району (комбайнер Валерій Глу
щенко, помічник Микола Оводенко), який 
намолотив 11 100 центнерів хліба з 368 
гектарів, — друге місце;

екіпаж колгоспу імені Ульянова Ново- 
українського району (комбайнер Григо
рій Мачелюк, помічник Григорій Бобир), 
який зібрав урожай на 325 гектарах, ви
дав з бункера 10 061 центнер зерна, — 
третє місце,

СЕРЕД КОМБАЙНОВИХ ЕКІПАЖІВ 
МАШИН СК-5:

екіпаж колі оспу імені Шевченка Ново- 
українського району (комбайнер Володи
мир Лубевсць, помічник Віктор Лубе- 
нець) — перше місце. На його рахунку 
10 296 центнерів хліба, намолоченого з 
344 гектарів;

екіпаж колгоспу «Дніпро» Світловод- 
ського району (комбайнер Анатолій Ко
лотнеш, помічник Микола Булаєнко) — 
друге місце. 9668 центнерів зерна намо
лотив він з площі 330 гектарів;

екіпаж колгоспу імені XX з’їзду КІІРС 
Петрівського району (комбайнер Олек
сандр Дубенчук, помічник Микола Ла
па) — третє місце. Ним зібрано зернові 
на 238 гектарах, відправлено на тік 8578 
центнерів збіжжя.

СЕРЕД КОМБАЙНОВИХ ЕКІПАЖІВ 
МАШИН СК-4:

екіпаж колгоспу імені Калініна Ново- 
українського району (комбайнер Воло
димир Лсвочко, помічник Володимир 
Лісничий) — перше місце. Він намоло
тив з площі 231 гектар 6516 центнерів 
зерна;

екіпаж колгоспу імені Фрунзе Компа- 
ніївського району (комбайнер Олександр 
Стешснко, помічник Леонід Лавручен- 
ко) — друге місце. Трудовий доробок 
жниварів — 5048 центнерів хліба з 
268-гсктарпої площі;

екіпаж колгоспу імені Жданова Кіро
воградського району (комбайнер Володи
мир Мацепа, помічник Володимир Кос
тім) — третє місце. Екіпаж намолотив 
5-J54 центнери зерна з площі 220 гектарів.
СЕРЕД ЖАТКАРІВ МАШИН ЖВН-6:

Валерій Корявій з колгоспу імені Фрун
зе Делійського району, який скосив ран
ні зернові па площі 519 гектарів — пер
ше місце;

Володимир Ільчснко з колгоспу імені 
Котовського Світлободського району — 
друге місце. Він скосив хліб на 246 гек
тарах;

Микола Смирнов з колгоспу «Дружба» 
Вільшаиського району, який поклав хліб 
у валки па 174 гектарах, — третє місце. 
СЕРЕД ЖАТКАРІВ МАШИН ЖРС-4,9:

Анатолій Береговий з колгоспу імені 
Компанійця Новомиргородського району, 
який скосив зернові на звал па 270 гек
тарах, — перше місце;

Мирон Кабута з колгоспу імені XX з’їз
ду І\ПРС Бооринецького району — дру
ге місце. На кого рахунку 230 гектарів 
скошеного хліба;

Віктор Касперськпй з колгоспу імені 
XX з’їзду КПРС Бобршіецького району, 
який поклав хліб у валки на 230 гекта
рах, -- третє місце.
СЕРЕД ВОДІЇВ АВТОМАШИН:

Анатолій Заєць зі Зиам’ямського авто- 
іранспортного підприємства № 10036, 
який перевіз автомашиною ЗІД-ІЗО 935 
іони зерна і виробив 33 050 тониа-кіло- 
метрів, — перше місце;

Петро Цавлю іук з колгоспу «Росія» 
Петрівського району, па рахунку котрого 
1017 тонн перевезеного'зерна, 20 346 топ- 
на-кілометрів, вироблених машиною 
ГАЗ 53, — друге місце;

Микола Аршинник з колгоспу імені 
Свердлова Олександрійського району 
який перевіз 408 тонн хліба, виробивши 
18 768 топна-кіломстрів, — третє місце.

* * *
Бюро обкому комсомолу ухвалило на

городити переможців огляду туристськи
ми путівками по містах Радянського Со
юзу. За ними молоді гвардійці жнив-79 
вирушать у подорож у складі пасажирів 
турпоїзда — переможців обласного со
ціалістичного змагання.

Легкі 
крутссходи?

На звітно-виборних збо
рах первинної комсомоль
ської організації Ленін
ського райхарчоторгу міс
та Кіровограда звітна до
повідь і виступи рясніли 
промовистими цифрами і 
фактами: доробок 177 чле
нів ВЛКСМ за звітний пе
ріод — вагомий. Будні мо
лодих тут були наповнені 
цікавими творчими заду
мами і трудовими успіха
ми. Скажімо, план роз
дрібного товарообороту 
за дев ять місяців цього 
року виконаний на 100,3 
процента (значна частка 
роботи в цьому молодих 
працівників прилавка).
Комсомольці і неспілкова 
молодь брали активну 
участь у Всесоюзному ле
нінському заліку «Рішення 
XXV з'їзду КПРС — в жит
тя!», виконуючи особисті 
комплексні плани: «Вчити
ся комунізму — будува
ти комунізм». Спілчани га
стронома № 1 виступили з 
ініціативою, яку підхопили 
колективи Ленінського
райхарчоторгу, — на честь 
XXVI з'їзду КПРС включи
тися в змагання за пере
творення магазину в під
приємство високої культу
ри обслуговування; сьо
годні молоді продавці 
працюють саме під цим 
девізом.

Молодь торгу підвищує 
свій загальноосвітній і 
професійний рівень: 4 з 
чоловік назнається з ін
ститутах, технікумах і ве
чірніх загальноосвітні 
школах.

ВСЕСОЮЗНА НАРАДА
ІДЕОЛОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Питання, які випливають з постанови ЦК КПРС «Г^ 
дальше поліпшення ідеологічної, лолітико-вихевноі ро
боти», обговорюють учасники Всесоюзної наради рео
логічних працівників Вона відкрилась 16 жовтня в Моск
ві, у Великому Кремлівському палаці.

Тривалими оплесками зустріли присутні товаришів 
В. В. Гришина, А. П. Кириленка, М. А. Суслова, К. У. Чер 
ненка, П. Н. Демічева, Б. М. Пономарьова, М. С. Соло- 
менцева, І. В. Капітонова, В. 1. Долгих, М. В. Зимяніна 
М. С. Горбачова.

З доповіддю «Справа всієї партії» виступив член По 
літбюро ЦК КПРС, секретар ЦК КПРС М. А. Суслов. 

(ТАРС).

ОБГОВОРЮЄМО ЛИСТ Г. РАКУЛ «ПИШАЮСЯ 
СИНОМ-ШАХТАРЕМ»

у тці-щість

гіиЛОпл^.^-- ?°-п°АаРсь:{0Гй в Кіровограді споруджується обласна стоматоло- 
пчлкні1м^«іи!»МП<а’ Тут ”РаЧК)“'1™мУть 40 Лірарів, Проектом передбачені ліиу- 
вальні набінети, операційні, зуботехнічна лабораторія Тощо. 
тологічноТполіікл?ніки.СТОРа А‘ СИД°РЄННА ~ загальний вигляд будинку стома-

Проте деякі сходинки 
на висхідній комсомоль
ської роботи здалися за
надто легкими окре
мим ватажкам комсомоль
ської організації райхар
чоторгу. Настільки легки
ми, що вони не захотіли 
навіть помічати їх. Комітет 
комсомолу ще не доміг
ся активної участі всіх 13 
комсомольських організа
цій магазинів у виконанні 
соціалістичних зобов’я
зань. Внаслідок цього ко
лективи магазинів №№ 1, 
10, 27, 88, 56, 113 і 127, де 
секретарями комсомоль
ських організацій Л. Гре- 
бенчук, Н. Гелихова, 
М. Винниченко, Л. Кра
вець, Л. Бойко, Л. Боро
вик, не виконали дев’яти
місячного плану товаро
обороту. А в комсомоль
ських організаціях мага
зинів №№ 1, 56, 69, 87, 127 
допускались порушення 
правил радянської тор
гівлі.

Прочитала лист Галин* 
Миколаївни Ракул і поду
мала про своїх вихованців 
Якими вони будуть, коли 
виростуть? Чи порадують 
батьків, 
трудом? 
справжніми людьми?

Нині я твердо перекона
на, що праці, навіть най 
важчої, вони не боятиму
ться. Моїм словам є під
твердження. Розповім про 
шкільну тваринницьку фер
му. Поки що вона у нас 
невелика: п ять корів,
п ягь телят, ЗО свиней, 
кілька кліток з кролями. 
Але роботи вистачає. І од
ного бажання працювати 
тут замало. Потрібна лю
бов до тзарин, необхід
ний хоч мінімум спеціаль
них ЗИСІ л.
ли вдома 
ШКОЛІ її/, 
мі. Є вже серед юних тва- 
ринникіз доярки, свинар
ки, кормачі...

Два роки тому, коли, 
приміщення ферми були 
збудовані (до речі, спо
руджували їх старшоклас
ники під керівництвом ди
ректора школи Петра Ми- 
колейовича Федоренка та 
вчителів Станіслава Степа
новича Цябенка і Федора 
Дмитровича Коновальчу- 
ка), дехто тривожився: чи 
впораються учні з таким 
господарством? А що, як 
їм не сподобається фер
ма? Та діти полюбили тва
рин, і праця біля них ста
ла улюбленою справою 
Дуже часто прибігають до 
мене наймолодші учні і

учителів своїм 
Чи стануть

. . и одержа- 
від батьків, у

__ воги фер-

III

кишені якогос-.

теляткам зоді- 
і слідкувала «

навперебій починають:
— Тамаро Миколаївко, 

сьогодні я Лиску і Красу 
лю годував! Вони вже зна
ють мене і чекають, коп 
витягну з 
гостинця.

— А я
принесла
тим, як вони п Юіі>...

Десятикласниці Люде 
Горбенко, Валя Фіалко. 
Олена Бубнова, Люда Зер 
гун майже щоліта допома
гають дояркам місцезо о 
господарства «Україна;-, і 
знання, набуті на колгосг- 
ніи фермі, знадобилися їм 
на шкільному господар
стві.

Праця згуртовує коле,, 
тив, робить його дружним, 
монолітним. І іересвідч.і- 
лася в цьому, спостері
гаючи за езоїми вихован
цями. І вчитися стали кра
ще, і поведінка не викли
кає нарікань. Навіть «хро
нічні» бешкетники вгаму
валися.

Виростуть школярі, ко
жен вибере свою власну 
стежину. Не всі, звичайно, 
стануть доярками, свинар
ками, зоотехніками. Та ві
рю, що мої працьозиті уч
ні виростуть гордістю і ра 
дісію батьків, учите лі'. 
Хочу, щоб ними пишалися 
так, як Галина Миколаївна 
Ракул — своїм сином-шах- 
тарем.

Т. МЕЛЬНИК, 
старша піонервожата 
Шмшківської десяти
річки Компаніївського 
району.

МНР0СШ У ЧИ СУ І

Недостатньо координу
вав свою роботу з діяль
ністю групи народного 
контролю штаб «Комсо
мольського прожектора». 
Рідко проводив рейди-пе- 
резірки дотримування 
асортиментного мінімуму, 
культури торгівлі і вишу
кування резервів для по
ліпшення обслуговування 
населення.

Отже, новому комітету 
комсомолу вже з перших 
днів роботи треба з усією 
серйозністю поставитись 
до усунення згаданих не
доліків. З метою підви
щення активності комсо
мольців у виробничому і 
громадському житті ко
лективу потрібно вдоско 
налювати організацію про
ведення Всесоюзного ле
нінського заліку «Рішення 
XXV з'їзду КПРС — в жит
тя!», а також виконання 
особистих комплексних 
планів «Учимося комуніз
му — будуємо комунізм».

в. ДОБРОБАТЬКО, 
інструктор обкому 
ЛКСМУ.

Працьовиті людські ру 
ки... Вони несуть щастя 
планеті. їм завдячуємо ми 
невпинним рухом рідної 
Вітчизни у комуністичне 
майбуття...

Переді мною Ваш лист, 
шановна Галино Миколаїв
но. Рядки його сповнені 
глибокої материнської лю
бові. І світлої радості за 
красу і творчість у праці. 
Ви цінуєте її, працю, як 
найдорожчий скарб, і, пев
не, саме вона зробила 8ас 
щасливою. Виростили Ви 
трьох дітей — чесних, щи
рих, а свою невичерпну 
любов до праці влили в ди
тячі серця разом з колис
ковою піснею.

Кожна мати мріє бачити 
свою дитину щасливою. 
Але, на жаль, уявлення 
щастя іноді буває занадто 
егоїстичним. Юні син чи 
донька тягнуться до техні
ки, до колгоспного поля. 
И іноді стикаються з мір
куваннями на зразок: «Як, 
у наш час та без вищої 
освіти?» Так, наш час цьо
го потребує. Але освіти не 
заради диплома. Тільки з 
мрісю до людини прихо
дить щастя. Ваш Василь не 
шукав легкого шляху, він, 
не вагаючись, ішов до 
своєї мети. Робота до ду
ші — це багато значить. 
Хлопець добуває вугілля 
на шахтах Донбасу, при

множуючи багатство і міць 
рідного краю. Приємно чу
ти, що Василь і Ви, засуд
жуєте тих, хто при перші- 
невдачі — за валізу й до
дому. Легко нічого не бу
ває.

Раніше силу оспівували в 
народних думах та пісня.. 
Сила радянського трудів
ника — в його любові до 
праці, до землі, до заводу 
до шахти. Василеві роботе 
прийшлась до душі, він ні 
перед чим не спасував. Він 
гарно працює тому, 
так велить його 
його серце, його 
мольський квиток.

Добре сказав 
«ТрУД переростає 
су». А привчати до нього 
треба змалку. Щоб полит* 
грядку чи посадити дерев 
це, було для малюка вел* 
кою радістю. І не вари 
відкладати цього на май
бутнє: мовляв, виросте — 
наробиться. Любов 
праці повинна бути 
кою 
наше суспільство позбуде
ться
скуштувавши перших труд 
нощів, іде шукати легкого 
хліба.

За дорученням 32 
групи українського від
ділення філологічного 
факультету КДПІ сту
дентка III нурсу

В. СТОПЧАК.

', що 
совість, 
комсо-

поет.
у кра-

до 
трив- 

і всеосяжною. Тоді

нероб, і тих, хто
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1 ІДИЛІЯ 1979-ГО РОКУ
ПРОЛОГ

вже день догоряв у краплині
, . . роси. І

Подовжені тіні на схилах росли. 
Серпанок іскристий вдягало 
Л. село.
Дівча на коромислі пісню несло, 
ішло мимо ставу. 
На вістрі Горба 
Зеленим торшером світилась 

верба.
А далі, ген-ген, у синизні 
<• безкрайній
Пас липень смаглявий червоні 

комбайни...
Там дихає степ і жнивами, 
І ,, _ і квітами.
Сріблястим трибок Цвіркуна він 
„ , . котитиме
У північ молочну, у місячну 
_ невідь.
Лежать валуни при дорозі, 
.. мов леви.
У ЛР.ПЗХ незграбних ромашці 
_ біліють.
Стежини тонкішають, ніби 
1 міліють.
Смеркається, леле.
У сяйві зірниць 
Так хочеться впасти в траву 
_ горілиць.
Так хочеться вилитись мукою
.. . світлою,
Мовчанням і співом у грудях

розлитою. 
Спочинь, моє серце, віддайсь 
„ , на поталу
Дзвінкому колоссю. Сховайся 
ї . . подалі,
Подалі від смутну. Чень є в цім 

причина?
Поглянь, зупинилась на стежці 
_ людина.
Звичайним собі подорожній 

у полі.
Він комір сорочки ослабив 

поволі. 
Нерушно стоїть, переводячи дух. 
Мольберт під руною, □ руці 

капелюх. 
Ногою копнувши будяк 

поруділий, 
Побачив, як зблиснув патрон*  

заржавілий. 
Присів незнайомець, мов 

зойкнув од болю.

*) Друкується в скороченому 
ригяяді.

І впав у долоні нараз головою. 
Чоло не горіло, а ледь побіліло. 
Раптово і хижо довкруж 

помертвіло.
Затихнули птиці, комбайн 

і авто.
Здається, у світі не дихав ніхто 
В хвилину оцю. Трави щулили 

крони, 
} чулось, як повз переляканий 

ноник.
Він дер павутиння зусиллям 

страшним 
1 чулось: тріщала солома 

під ним.

І

2. БАЛАДА
ПРО НЕРОЗІРВАНИЙ 
СНАРЯД

Ось воно — Існування.
Уолт Уїтмен.

Як шалено,
шалено,

шале...
Мчав снаряд, спопеляючи вітер. 
Це б схопитись на ноги, але 
Далі смерті нема куди бігти.

Як він падав,
як -падав, 

як па...
За три метри фатальні прокляті 
Та хіба ж, та хіба ж, та хіба 
Йже чобіт не зносить вам, 

солдате?
Як він вгрузнув,

як грузнув,
як вгру...

Їрстрим тілом у землю гарячу. 
>СЬ. і 0СЄ. Ще секунда—і в гру 
ступить-ввійде безноса, юначе.

Як затихнув,
затихнув,

затих...
Навіть ернце боїться дивитись. 
Коли гинути, то вже за тих, 
Хто іще і не встиг народитись.

* Тишина, 
тишинонька, 

тиши...
Тільки соняшник бджолами 

грає.
Не кричи, помовчи, не диши, 
Доки смерть чорнотіла дрімає.

Доки ще не злетіли, злеті... 
£ліпо вгору коріннями верби. 
Золоті,

золоті, 
золоті

Дзвони соняхів дзвонять у небі.

3.
Мов сон...
Біля скирти вмостивсь 

подорожній,
8 долоні виважує гільзу 

порожню.
Кавалок металу, приплюснутий 

збоку.
А пам’ять стріляє, не цілячись, 

в рони._

Яимлять не дороги—літа голубі 
авіщо ти душу так ятриш собі, 
Сумний чоловіче? Було

і пройшло. 
Дивись: бовваніє в долині село, 
гаптоване мальвами, щастям 

зігріту 
Таж цьому селу молодіть

і зоріти. 
Дивися, антен густо вруняться 

стебла, 
буяє добробут. Чого іще треба? 
В обличчя веселкою легіт 

війнув. 
Малеча із реготом гра у війну. 
Та ще от гранітний солдат 

на майдані 
Спинився отут в тридев’ятому 

травні. 

Мовчит^ подорожній... 
Над степом, над пам’яттю 
ьлакитними стрілами ластівки 

падають.
А вечір тече, ніби річка рожева, 
лежать валуни при дорозі, мов 

леви.
У лапах незграбних ромашки 

міліють.
Щось хочуть промовить, 

Сказати не вміють.
А може, не сміють,

бо пересторога: 
омить ворон нрикливий упав 
„. на дорогу.
Піднявсь.
Артистично свій дзьобик 

одставив.
Поглянув ізнизу і зле, і лукаво. 
Стріпнувсь, вочевидь 

випинаючи груди.

Валерій ГОНЧАРЕНКО
лауреат обласної комсомольської премії ім. Юрія Яновського

звони
ФЕЄРІЯ

СОНЯХІВ

Підписання Договору про ОСО-2 знайшло світле від 
луння в мільйонах сердець усіх чесних людей планети 
В тривожну і складну добу двадцятого століття жоден 
митець не може стояти осторонь насущних проблем сьо
годнішнього дня — лейтмотив мого нового твору.

«Дзвони соняхів» — поема-роздуми, поема-тривога. 
поема-надія. Роздуми про грізні роки другої світової вій
ни, тривога за сьогодення нашої прекрасної і багато
страждальної Землі, надія на завтрашній мирний день.

Ця поема присвячується Доброті, Справедливості й 
Миру.

І дзьоб розтягнувся в усмішці 
Іуди. 

Сучасний апостол! Мов 
крадучись, боном 

До скирти наблизивсь, 
націлився оком 

В художнина. Димно вдивився 
І каркнув, аж (лишенько!) ледь 

не вдавився.

4. ПЕРШИЙ ВОРОН
Все, що ти робиш 1 кажеш 

Америці — 
брехня замаскована, 

У Природи ти не навчився — 
у Природи 

тп не навчився 
великодушності, чесності, 

неупередженості. 
Уолт Уїтмен.

Ворон:
Крав, крав, крав не у спеку 

воду.
На гачок власну тінь ловив. 
Відлітаю у край свободи. 
До побачення! Се ля ві! 
Я права, я людські, я каркаю. 
Хай слова мої галас родягь.

Художник:'
Славлять брук черевики лакові, 
А самі по асфальту ходять.

Ворон:
Кра! Насмішка твоя злорадна 
Не зупинить мій гордий лет.

Художник:
Але ж, вороне, ти парадно 
Тільки задом летиш вперед.

Ворон:
Все ж лечу я. І недаремно 
Розпускаю хвоста по вітру.

„МОЛОДИМ КОМУНА Р"
Прав, прав, прав домагаюсь 

ревно.
Художник:

Обплювавши при цім півсвіту.
Ворон:

Се ля ві! Не у цьому діло. 
Живописцю, я все одкаркаю.

Художник:
Ти і сонце змалюєш сміло, 
Адже світить усім однаково. 
Та зітруться століття прахом. 
Тільки правда є вічним свідком. 
Тож, коли вже малюєш птаха, 
Не лякайсь малювать і клітку. 
Чуєш, вороне, правди книга 
Кров’ю пишеться. Не забудь 
Кулю ту, що убила Кінга,

І
І

І Сомоси підступну путь. 
Ти прислухайсь до кривди 

голосу. 
Безробіття — епохи крик. 
Простягнулися руки голоду 
В найбагатший двадцятий вік.

Ворон:
Не до того мені сьогодні. 
Маю інші мету і гасло.
Що я — батечко для голодних? 
Був би вітер попутній...

Художник:
Ясно.

Ворон:
Зільний світ у своєму виборі 
Обирає шляхи доцільно.
Тут купляються навіть вибори, 
Але ж все й продається вільно 
Навіть чесність. О Захід — 

щастя, 
Котре можна придбати дурно.

Художник:
Що ж, недокурок також часто 
Саркофагом вважає урну.

5.
Мара.
У соломі лежить біля рун 
Старий капелюх, мов 

обскубаний крук. 
А поле муслнжне видзвонює 

високо: 
Пейзаж Левітана і музика

Лисенка. 
Сидить подорожній 
Аж в полі смеркає. 
Аж другий воронище низько 

злітає. 
Присів, озираючись пильно 

нругом. 
Із дзьобом черленим, 

пружавим крилом,

Лискучим і чорним, немов 
,, .» козирок
Кашкета військового.

Чванистий крок 
Карбуючи шпарко, наблизивсь. 
Одначе, — 
Не птах, а вояка. От жаль, 

що лиш кряче, 
Та й то препаршиво. А гонор.

А норов. 
Бундючна пташина. 

Едгарівський вороні . 
Спинився напроти, мов честь 

оддаючи, 
Він лапку підняв і схитнувсь. 
Неминуче 
Беркицьнув би набік, та вчасно 

отож 
Ступнув обома у коров’ячий 

корж.

6. ДРУГИЙ ВОРОН
Геть розмови про війну! 

Геть і війну саму!
Уолт Уїтмен.

Художник:
Степ в рахманності гоне. 
Як люблю його труд, 
Коли соняхів дзвони 
Дзвонять бджолами тут.

ВОРОН:
Крах! Крах! Диво мізерне — ’
Жовті дзвони оці.
Що у них? Тільки зерня, 
Яке п'ють горобці. 
Схожість пензликом схоплено 
У минулому (ох!) 
Як співав їх захоплено 
Божевільний Ван-Гог.

Художник:
Хто в стрімкім крутоплинні 
Днів не сліпнув душею, 
Вздріє море в краплині 
І в жебрачці Психею. 
Вічна мат и-природа. 
В ній безсмертні і ми. 
Два крила у народу — 
Творча праця і мир.

Ворон:
Крах, крах, крах, пречудово! 
Але ж творчість — це бій 
За мазок і за слово

-І за звук, далебі. 
Поступ—кр-р-р-ах боягузтву. 
І чия ж тут вина, 
Що окрилила людство 
Споконвіку війна. 
Ще Гомер на всю силу 
(Сам Гомер, не переч!) 
Сспіваз щит Ахілла.

Художник: 
Саме щит, а не меч.

Ворон:
Крах, крах, ловиш на слові. 
Та собі метикую: 
Я також проти крові, 
Адже падло смакую. 
Закохався в незвичну я 
Річ холодно тонку. 
Твір епохи звеличую.

Художник:
Тобто?

Ворон: 
Оду таку, 
Що замінить оркестри, 
Навіть мрію заглушить.

Художник:
Зізнаюся по честі, 
Щось туманиш ти дуже.

Ворон:
Крах, крах! Бомба нейтронна — 
Справжній витвір митця.
Як гуманна і скромна 
Дивна зброя оця. 
Не руйнує розбійниця, 
А живе спопеля.
Прах злетить і розвіється. 
Стане чиста земля.
Естетична, красива 
В неї смерті коса.

Художник:
— злочинність жахлива! 
Ворон:

Крах крах, крах, а краса? 
Художник:

Не блазнюй. Грізні строки 
Кров'ю люд оросив.
Де панує жорстокість, 
Там немає краси!

7.
Звичайний собі подорожній 

у полі. 
Він номір сорочни ослабив 

поволі. 
Відкинувши гільзу від себе 

на нрок, 
Піднлз бронзотілий тугий 

колосок. 
Потер у задумі сивіючу скроню 
І вилущив зерна, мов нулі, 

в долоню. 
Такими б набоями в час 

лихолітній 
Безжально розстрілювать голод <;

і злидні. 
Такими б набоями, земле-надіє... 
Підвівся художник: село 

бовваніє, 
Гаптоване мальвами, щастям 

зігріте. 
Спускаються сутінки, літечко, 

літо. 
Над ставом вечірнім на вістрі 

горба 
Погаслим торшером темніє 

верба. 
Із полл дорога звертає до рогу. 
Співучі дроти загнуздали 

дорогу.

8. ПІСНЯ ОРАНЖЕВИХ 
ПТИЦЬ

З блідим згорьовапим 
обличчям, 

вся тремтяча, 
Схилилась ца одвірок, 

щоб не впасти.
Уолт Уїтмен.

Ця дорога та вже не курилася.

з.

--------- З СПЮр.--------- —

Черінь обрію зимно прочах, 
Півень з ганку — високого 

криласу — 
Гричі славу селу прокричав. 
Потягнулися кури од хвіртки 
Намистинами в довгім разку, 
вийшла мати стара, до одвірка. 
Притулила в задумі щоку. 
Дзвонять соняхів дзвони

за хатою 
Крізь малинову тишу садів. 
Нахилився Художник

над маїір ю, 
З нею слуха зажурливий спів. 
Місяць гостре проміння,

мов спиці, 
Обломив на кущах бузини. 
В темні вікна оранжеві птиці 
Залітають. Співають вони:

ПІСНЯ
Суплячись бровенятами 
У бажанні впертому 
Ніжками, ноженятами 
По снігу, по першому:

Туп, туп, туп.
В касках, у покривлених 
Банками хижацькими 
По ланах розстріляних 
Чобітьми солдатськими:

Гуп, гуп, гуп.
Гінь, мов кішка, кинеться 
Вечора погідного.
Господи! На милицях
До порогу рідного:

Скрип, скрип, скрип.
Непе, ти розлученьки
Не доп’єш з криниченьки. 
Заламаєш рученьки
І заплачуть віченьки: 

Хпип, хлип, хлип.

9.
Тільни б не це, 
Тільки б лице 
Світле твоє посміхалося, жінкою 
Тільни б літа потемнілим 

ужинком 
Не осипались. Село затихає. 
Шепче любисток, неначе зітхає, 
Я вийду із хати, схвильовано 

стану.
Десь поруч за ставом, 

за тракторним станом 
(Всього кілька тисяч малих 

кілометрів)
Жінки з немовлятами падають 

мертві
У вибухах бомб, у пенельнсму 

вирі.
Бредуть по землі найжахлив:ші 

звірі
Двоногі... Вогніють ліси і моря. 
Як в світі незатишно, мамо моя.

10. НА ЗЕЛЕНІЙ 
ДЗВІНИЦІ

ЕПІЛОГ
ло.,ілі! Ось шлях перед 

нами!
Уолт Уїтмен.

Захмелію думками,
Слів крижини відтануть. 
Птиці рук твоїх, мамо, 
В сни мої відлітають.
Як під ними надійно 
Снити щастя своє.
Б’є годинник настінний, 
/Лов зозуля кує.
Тільки ж тіні на стінах
У кулак не збереш. 
Що з тобою, мій сину? 
Чом ніяк не заснеш?
Очі склеплені марно. 
Ця мана не мине.
Дзвони соняхів, мамо, 
Ніччю будять мене 
І ье чую, а бачу:
Нед Хатинню, над світом 
Еони стогнуть і плачуть, 
Осипаються цвітом.
На осонні сьогоднішнім 
Серед площ і городів, 
Боже мій, дзвони соняхів 
Сум і біль хороводять.
І не можу збагнути, 
Чом з весни до весни 
Так благально і люто 
Б’ють на сполох вони? 
Чом десь тужать в столиці^ 
/Лев чекаючи вироку, 
На зеленій дзвіниці 
Літа мирного.
Світоньку...
До якої ж пригоди 
їхній дзвін аж до хмар?

І сивий Художник проходить, 
Говорить цей мудрий дзвонар: 
«Зи, люди і звірі, і квіти, 
Ув істині станьте відверті-.
Нема і не буде у світі 
Красивої смерті.
Є пам'ять страшна Хіросіми, 
Яку вже нічим не одмити. 
Це — пам’ять століття.
Усі ми
За неї в одвіті.
Усі ми, землі громадяни, 
і ті, що лежать у колисці, 
В одвіті за глиб океану 
й росинку на листі.
Пильнуймо стрімкими шляхами 
Криві і вузькі-тупики,
Допоки земля ще під нами, 
А не навпаки.
Пильнуймо життя в світлім 

злеті,
Допоки нас мир окриля,
І б ють, ніби серце планети, 
Куранти Кремля».
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За

Бо

чув?

га-

ФУТБОЛ

(Далі буде].

проси- 
зра і у

зупинив її 
близько не 

Стріляти-

б вони ме- 
синку, — 

слізьми

за 
на 

та-

вмощувався, 
до грудей

одиначку
Вже ж я 

молила — не

За

БІБЛІОТЕЧКА «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

(Псодовження. Поч. 
у «Молодому комунарі» 

за 11, 16 жовтня ц. р.].

ІЗ. БІЛЕЦШШ
ВЕЧОРНИЦІ

і Івана Лагна, ян і Федосія 
І Матюшенна, номандирував 

на залізницю підпільний
І номітет «Набату».
1 3 посвідченням «ранжи

ра» і нарукавною пов’яз- 
Іною Іван почувався впевне

но і незалежно. А при по
требі клявся і божився так 
щиросердно, ляснав себе 

. долонями по колінах з та
ким обуренням, що незмін
ний черговий по станції — 
білявий німець, дивлячись 
на оті бурхливі вияви по
чуттів, тільки поблажливо

і усміхався:
— Гут, Иоганн, гут, — і 

плескав Івана по плечу.
Якось до станції піди 

8 йшов товарняк, набитий 
1 молоддю, мобілізованою в 

Німеччину. Чулися про- 
С нляття і крики. Прямо на 
І Івана вздовж вагонів єаж-

Бо, бач, життя тане 
настало, 

Не можу більше я 
мовчать.

Там неньку німці 
розстріляли,

Лишилось п’ятеро 
хлоп’ят,

Дівчаток звірі пов’язали 
І роблять з ними, 

що хотять. 
Там батька з сином 

у гестапо 
Волочать нелюди 

страшні, 
Вдовину хату підпалили, 
Палають дітки у вогні. 
Живий той син, ти чуєш, 

. Я ідо, 
Він умирав і воскресав, 
Плював гестапівцям 

у вічі, 
«Набату» руки простягав! 
Тож хай гуде «Набат»

За
невтомно 

батька, матір, 
за дітей, 

свіжі рани 
Батьківщини, 

всіх нескорених 
людей, 

не померли син 
із батьком.

Живі Москва і Ленінград. 
Живий, навіки 

невмирущий 
Комуністичний наш 

«Набат». 
Витер спітніле чоло і, че-

єшся під мене. Що ж, давай 
так і далі.

Він з хвилину постояв і 
нруто повернув до хати.

— Зажди! — зашаріло- 
ся кругле обличчя молод
шого брата. — А на тебе 
можна покластися?

— От-такої! — отетерів 
Іван. — Звісно, не можна. 
Я ж не твій брат, а якийсь 
поліцаюна останній...

— Бачиш, цс таке діло, 
що брат не брат, і сват 
сват, — суворо мовив Е 
силь, — ти краще скажи 
язика за зубами тримати 
зумієш?

— Зумію, — проймаю
чись урочистістю моменту, 
сказав Іван.

— Ну то слухай, що я то
бі зараз казатиму. Пам'я
таєш, як мене взяла полі
ція, а я втін з дороги?

— Ну?
— Забилися ми тоді 

Знам’янну з одним хлопцем 
до бабусі. Пересиділи кіль- 
на днів і пішака — на Бі- 
лецьківну. Більше місяця 
ховались в озерах та боло
тах. Одного разу й наткну
лися в плавнях на Уса Ва
силя і Кравченка Івана. Ми 
спершу ні е сих, ні в тих, а 
тоді призналися — втекли 
з дороги, переховуємось, 
щоб не забрали вдруге. По
гомоніли вони з нами, Ус і 
каже: «Чимчинуйте, хлоп’я
та, прямо на Кременчук, на

СПАРТАКІАДА:
УРОКИ, РОЗДУМИ, ПРОПОЗИЦІЇ

Підсумки участі збірної нашої області в VII Спар
такіаді Української РСР і VII Спартакіаді народів 
СРСР ке можуть радувати. Адже представники КірО’ 
воградщини на республіканських спартакіадних фі
налах зайняли останнє місце. Справа не тільки □ цьо
му: в будь-яких змаганнях хтось повинен бути остан
нім. Становище кіровоградців оцінюється з урахуван
ням того, що вони значно знизили свою спортивну 
майстерність порівняно з попередньою, VI Спарта
кіадою України.

З ПЕРШОГО ЕТАП»

ОЗБРОЄНІ
бігла немолода жінка.
- Ви нуди? — 

Лагно. — Сюди 
дозволяється, 
муть.

— Ой, краще і 
не застрелили, 
так і запилася 
жінка.

— Що сталося?
— Дочку мою 

забрали окаянні, 
їх просила, ------
помогло...

- їх допросишся. — по
співчував Іван. — Недарма 
мовиться: нн вовка 
ти, краще його 
вбити.

На дверях одного 
нів дошка ледве

Зухвала

КО

з ваго- 
тримала

ся. Зухвала думна при
йшла Іванові в голову. Він 
шеигмо впорався з дошкою 
і потрогав двері. На нього 
з недовір’ям і водночас на
дією втупилися десятий ді
вочих погляд'в.

— Слухайте мене, дівча
та, — сказав Іван. — Двері 
ваші хай будуть причинені 
для годиться. Коли поїзд 
стишуватиме хід. спробуй
те вистрибнути. Та не зво
лікайте, поки німці не по
мітили, що вагон не заби
тий...

— Яка це станція?
— Крюків...
— Довго ми тут стояти

мемо?
Не встиг відповісти, як 

поїзд рушив.
— Дівчата, не дрейф! — 

нриинув Іеан і скочив 
униз.

Попливли вагони, зацо- 
нотіли, набираючи швид
кість, колеса.

Якийсь час Іван дивився 
услід поїзду, а тоді люто 
сплюнув, що завжди було 
в нього ознакою великої 
душевної схвильованості.

Того дня він сипав пісок 
у бунси і штрикав швай
кою с гуму рукавів з о< об- 
лиеою злістю. В кінці змі
ни йому пощастило пере
плутати маршрутні листи 
аж на двох ешелонах. Але 
навіть це не принесло по
легкості.

Додому він добирався з 
Матюшенком.

Не раз у парі з Федосієм 
розчохлювали німецькі 
гармати, вливали в дула 
розчин вапна, обривали те
лефонні диоти на перегоні 
Бурти — Коїоків.

— Ти. Федосію, — ска
зав Іван, — чоловік бува
лий. Є в Білецьківці одна 
дівчина, ти її добре знаєш, 
славна, я тобі снажу. дів
чина... Так ось я тут їй де
що накидав.

Матюшенко з подивом 
глянуе на зніяковілого на 
парника. Іван пом’явся, 
справляючись із хвилюван
ням. витяг з кишені якийсь 
папірець.

— То послухай: 
Тобі на пам'ять, друг 

мій Ліда, 
Я хочу дещо написать,

даючи присуду, глянув на 
Друга.

— У кого це ти списав? — 
запитав Матюшенко.

— Отакої, — образився 
Іван, — за моє жито ще ме
не бито.

— Сила! — сказав Федо- 
сій. — І повторив глухува
тим баском:

Живий, навіки 
невмирущий 

Комуністичним наш 
«Кабат».

Іван розцвів від тієї по
хвали. і став знову тим 
самим Іваном Лагном. без 
якого не могла обійтися в 
Білсцьнівці жодна гулян
ка. І річ не в тім. що він 
грав ка гармошці. Були в 
селі й інші гармоністи, але 
Івана любили, мабуть, най
більше. За Еєсслу вдачу, за 
витівки й жарти, за добро
зичливість. Уже сама поява 
його на гулянці — натопта
ного, незмінно бадьорого, 
усміхненого — винликапа 
пожвавлення.

Іван довго 
притискував 
свою пошарпану трирядну, 
перебігав, розминаючи
пальці, по клавішах і мо
лодцювато стріпусав руся
вим чубом. А тоді припадав 
до гармошки щокою, ніби 
дослухався її співочого го
лосу. І вже за хєилину зда
валося, що мелодія всіма 
знаного вальсу «На сопках 
Маньчжурії» народжується 
сама по собі, без наймен
ших зусиль гармоніста, а 
то й поза його волею, пли
ве широко й вільно, прони
зує терпкою печаллю 
солдатами, що полягли 
отих ніколи небачених 
ємничих сопнах.

Дівчата, підхоплені 
лантними кавалерами, охо
че йшли до танцю.

Хтось із хлопців, узяв
шись у боки і хвацько 
збивши набакир нашкета, 
пуснався навприсядки, а за 
ним уже йшли інші, вики
даючи такі колінця, що 
небові було жарко...

...Про підпільну організа
цію довідався Іван від мо
лодшого брага Василя. 
Довго, з почуттям незаслу- 
женої образи, згадував той 
день. Мабуть, його таки 
вважали базікалом. Хлоп
ці, що приходили до брата, 
вели себе досить дивно: 
тільки-но Іван появлявся я 
їхньому товаристві, будь- 
які розмови припинялися. 
Василь кудись часто відлу
чався, на розпитування 
щось невиразно бубонів 
під ніс. а більше відмовчу
вався. Та Івана провести 
було непросто: він тани за
став молодшого брата на 
гарячому, коли той длубав
ся е німецькій гвинтівці:

— Ага, голубчику,—сна- 
зав Іван, — піймайся.

Василь огризнувся.
— Та ти не кип’ятись, — 

з сумом- у голосі сказзв 
Іван. — Давно бачу — нри-

тамбіржу праці. Ми вас 
знайдемо і прилучимо 
діла». А до якого — не 
зав. На прощання 
підтримувати зв’язон з Ва
лентиною Хорольсьнсю і 
Петром Кравченном. Ну, пк 
ти знаєш, ми так і зробили. 
Пішли на біржу, взяли нас 
на склад підмітати двір і 
чистити картоплю. Якось 
здибуємося з Петром. Він і 
каже: «Хлопці, потрібна 
зброя. Де що попадеться, не 
минайте. Тільки будьте 
обережні». Тієї ж ночі ми й 
свиснули оцю штуку. — 
Василь провів долонею по 
дулові труфейної ГВИН
ТІВКИ.

— А як же вам вдалося 
переправитись на цєй бе 
рег? — здивувався Іван.

— Отак і вдалося. Бод 
за ніч замерзла, та не ду
же. Захопили ми довжелез
ні палиці і пішли через 
Дніпро. Лід угинається — 
туди-сюди. Страшно! А та
ки пішли. До ранну встиг
ли й назад повернутися.

— Наказав ти мені тут 
три мішки гречаної вое- 
ни, — розсердився Іван,— 
а про діло ні слова. Ти ме
ні скажи толком — єн се
лі підпільна оріанізація?

— А ти листівнн наші 
радянські читав?

— Ну, читав...
— А про звільнення вій

ськовополонених
— Звісно.
— Отож-бс. І 

поперед батька

ска-
Ібєлі'в

не СПІШИ 
____ ___ ______  в пекло. 
Приймеш присягу, тоді про 
все й дізнаєшся.

Василь відвернувся, даю
чи тим самим зрозуміти, 
що на сьогодні розмова ви
черпана. Іван навіть втра
тив мо-ву — оце так бра
тунь!

То вже сталося потім —і 
відверта розмова з Іваном 
Кравченном, і пам’ятні вро
чисті слова присяги.

Якось на білецьківські 
вечорниці прийшов Франц, 
німецький кухар з комен
датури. і загорлав щось 
нерозбірливе.

Хлопці півколом оточили 
свого гармоніста і спідлоба 
стежили за підпилим фа
шистом.

— Послухай, Франц, — 
раптом сиазае Іван, — хо 
чеш, я тебе навчу справж
ньої пісні? Про Гітлера.

— Хайль Гітлер! — від
повів Франц і незграбно 
підняв руку. Іван м’яко на
тиснув на білі гудзики: 

Щедрик, педрик, 
Гітлер-мошеннии, 

За яну ласку забрав 
ковбаску?

Ще тобі мало — забрав 
і сало.

Поперен горла щоб 
тобі стало.

ЩОДО спортсменів міста 
Кіровограда, то вони, 

на перший погляд, висту
пили непогано. З 595 очок, 
що їх записала на свій ра
хунок збірна команда об
ласті, 495 принесли спорт
смени міста. Але тут є і 
«зворотний бік медалі». У 
фіналах VII Спартакіади 
республіки у 17-ти видах 
спорту взяло участь 190 
спортсменів Кіровоград- 
щїши, 69 з них делегувало 
наше місто. Значить, 
них і покладається 
на відповідальність 
вдалий виступ усієї 
дн.

Справді, команди 
тупання, велоспорту, 
ного м’яча, кульової 
стрільби та баскетболу 
(чоловіки), укомплектовані 
в основному кіровоградця- 
мп, не принесли жодного 
заліковою очка. 1 хоч 
спартакіада відходить в 
історію, її уроки сьогодні, 
і в найближчому майбут
ньому мають бути стиму
лом до серйозної перебудо
ви роботи ..фізкультурних, 
комсомольських організа
цій, всієї спортивної гро
мадськості но дальшому 
розширенню фізкульгурно- 

впловашпо 
високою

уже тоді, після II спортив
них ігор молоді і шкільної 
спартакіади, виявилися 
серйозні недоліки: Кірово- 
градщппа по цих показни
ках займала сьоме місце 
серед дев’яти областей 
своєї труни. Про цс дово
диться нагадувати, щоб 
підкреслити: спартакіад
ний розгін слід починати 
задові о до фіналів. А пер
шим проміжним фінішем, 
на якому секундоміри вже 
засікають час, будуть 111 
спортивні ігри молоді 1981 
року. Тож ми вважаємо 
своїм найпершим обов’яз
ком спільно з комсомоль
ськими організаціями доб
ре підготуватися до цих 
ігор, добитися вагомого 
рахунку в залік наступної 
VIII Спартакіади респуб
ліки.

ВИКОНКОМ Кіровоград
ської міської Ради на

родних депутатів уже роз
глянув питання про підго
товку до республіканських 
спортивних ігор молоді. 
Затверджено положения 
про міську спартакіаду, в 
ході якої і повніші сфор
муватися сили, здатні при
нести успіх па республі
канській арені.

Звичайно, міські спарта
кіади проводилися й рані
ше. Але нинішня значно 
розширює обсяг змагань. 
Участь у пін беруть серед
ні спеціальні навчальні за
клади. спортивні клуби, 
вузи, дитячо-юнацькі спор
тивні школи, технічні учи
лища. Кількість тих, хто 
пройде через спартакіадні 
старти, збільшується май- 

два-трп роки до фіналів, же в 2,5 раза. У програму 
вирішувалися (і то не зав
жди належним чином) по
спіхом, перед самими фі
налами.

Відомо, що в залік спар
такіади входять очки, за
войовані на республікан
ських спортивних іграх 
молоді і Всесоюзній спар
такіаді школярів. І ось

НЗ 
ОСНОВ- 
за пс- 

комап-

з фех- 
. руч-

го руху, по 
спортсменів 
класу.

Одним з головних недо
ліків, що призвели до не
вдалого виступу па спар
такіаді. була робота без 
урахування перспективи, 
без погляду вперед. Ста
лося так. що багато спар
такіадних 
сліД було

питань, котрі 
розв’язати за

змагань додатково вклю
чено важку атлетику, кла
сичну боротьбу, велоспорт, 
які є для Кіровоградшшві 
обов’язковими спартакіад
ними видами.

Інша особливість нашої 
спартакіади. До стартів 
допускаються лише ті 
спортсмени, котрі у 1981

році .за віком зможуть бра
ти участь у республікан
ських спортивних іграх мо
лоді.

Ще одна зміна. Колек-
■ тинам фізкультури нара

ховуються очки не тільки 
за зайняті місця, й за по
казані спортсменами ре
зультати па рівні майстра 
спорту, кандидата в маіі-

■ стри, першого розряду. Та
ким чином, стимулює! ЬСЯ 
не тільки масовість, а й ви
сока майстерність.

Спартакіада почалася — 
відбулися змагання з ве
лоспорту. Вони показали, 
що наше прагнення роз’.шї- 
рнтп масштаби спартакіа
ди втілюється в життя. Ра
ніше в міських
з велоспорту

, участі кооперативний і бу
дівельний технікуми, техні
кум механізації сільського 
господарства. А тепер во
ни виставили свої коман
ди. Поза конкурсом у зма
ганнях виступили велоси
педисти Знам’янки та 
Олександрії.

і Вже можна назвати пер
ших лідерів спартакіади. 
Це — спортсмени 
нобудівпого 
спортивного 
ка» і дитячо-юнацької

■ спортивної школи № З 
міськвно. До речі, ус-

: піх учнів машинобудівного 
технікуму не випадковий. 
Чоифн роки тому В І1ОВО- 

і му гуртожитку технікуму 
• було створено велоба.зу,
■ яка весь час поповнюється 

технічним устаткуванням, 
спортивним інвентарем і 
.зараз є однією з найкра
щих у місті.

20 жовтня 350 юнаків і 
дівчат вийдуть на дистан
ції легкоатлетичного кро
су з нормативів ГПО. За
лік команді принесуть ли
ше спортсмени, які вико
нають нормативи па золо
тий .значок ГПО.

На черзі — нові старти. 
1 ми впевнені, що спарта
кіада значно поповнить ря
ди активістів фізкультур
ного руху, назве імена тих, 
хто гідно захищатиме 
спортивну честь міста па 
обласних і республікан
ських .змаганнях.

А. ПОСОЛЬСЬКИЙ, 
голова Кіровоградсько* 

і го міського спорткомі- 
тету.

змаганнях 
не брали

М.ЗШІІ- 
технікуму, 

клубу «Зір-

складену членом нашого 
клубу^ Станіславом Кнри- 
ловнм з міста Гайворона.

У Кіровограді закінчи. 
лисі, змагання з шахів па 
першість обласної раді) 
ДСТ. «Спартак» серед збір 
них команд обкомів проф
спілок. У турнірі, що про
водився в двох групах 
взяли участь 10 команд — 
по 5 у кожній груп).

Після впертої і папрузке-’ 
пої боротьби перехідний 
кубок обласної ради в пер
шій групі здобула команда 
обкому профспілки робіт
ників місцевої промисло
вості і комунально-побуто
вих підприємств. У другій 
чемпіонами стали шахісти 
обкому профспілки праців
ників зв'язну.

♦ ♦ ♦

Пропонуємо любителям 
шахів розв’язати задачу,

ФЬЗ; C(G;

„ПОДІЛЛЯ“— 
„ЗІРКА“—0:0

Kph4;
Kd'l; Кс7.

Чорні: КрГ4;
Cg4, Kh5; пн:

Мат за два ходи.

Господарі прагнули взя
ти .реванш за поразку в 
першому колі. Але всі їхні 
намагання були марними. 
Гості захищалися досить 
чітко, а за найменшої наго
ди гостро контратакували. 
Дев’яносто хвилин бо
ротьби закінчилися нульо
вою нічиєю. Клуби записа
ли до свого активу по од
ному очку. На рахунку 
«Зірки» їх зараз сорок чо
тири.

Та8; Tg5; 
е4; її 6.

В. о. редактора 
В. СТУПАК.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины»

На украинском языке. 1
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