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Літопис славних справ
створює комітет ЛКСМУ ждановського заводу «Азов- 
сіаль». Він відкривається спогадами ветеранів праці 
про героїчні звершення комсомольців 30-х років, які 
будували південну Магнітну, а останні сторінки за
повнено рапортами про подарунки, зроблені молоди
ми металургами на честь золотого ювілею комсомолу.

Комсомольсько-молодіжні бригади першої і шостої 
доменних печей, десятого і одинадцятого мартенів 
достроково виконали свої зобов’язання. Вони випла
вали понад десять тисяч тоги чавуну, майже п’ять 
тисяч тонн сталі понад план. Молодь підприємства 
відпрацювала на недільниках чотирнадцять тисяч 
людино-годин, зібрала шість тисяч тонн металевого 
брухту і внесла в фонд будівництва монумента ком
сомольської слави міста дванадцять тисяч карбо
ванців.

У літопису можна прочитати також про тс, як юна
ки і дівчата своїми силами спорудили багатоквар
тирний будинок для молодожонів і збудували спор
тивні споруди, як молоді друзі книги розповсюдили 
в цехах і на книжкових базарах літературу більш як 
на 21 тисячу карбованців.

(РАТАУ).

ДВА 
УДАРНІ 
ТИЖНІ
Вже так повелося: яка 

б кампанія не проводи
лась, комсомольці —■ 
перші помічники у хлі
боробів села. Так і цьо
го разу. Варто було Пет
ру Феоктистовичу Нед
визі (він голова колгос
пу) натякнути, що потріб
на підмога молоді на 
заготівлі силосної маси, 
як колгоспна комсомо- 
лія подала свою руку. 
Негайно було скликано 
збори. Тут створили мо
лодіжний екіпаж. Очо
лив його тракторист Пав
ло Короїд. Діяла і спе
ціалізована бригада. Два 
тижні від зорі до зорі 
працювали комсомоль
ці.

Колгосп імені Кірова 
першим у районі закін
чив силосування куку
рудзяної маси. Руками 
молодих в траншеї зак
ладено 4500 тонн пожив
ного корму для громад
ської худоби.

Л- ПАСНІЧЕНКО, 
секретар Устинів- 
ського райкому ком
сомолу.

БЕЗ 
РЕКЛАМАЦІЙ
І знову підсумки СО- 

балістичного змагання 
порадували всіх: наша 
комсомольсько - м о ло- 
діжна бригада заощади
ла вже близько 400 кар
бованців. Це на таку су
му зекономлено запас
них частин, палива та 
мастил.

Пам'ятаю, як з почат
ку року колективи бригад 
брали зобов'язання. І ми 
теж. Адже ж рік ювілей
ний, комсомольський. Хо
тілося зробити більше, 
краще. Намітили багато 
пунктів. І зараз вони ви
конуються.

Хлопці трудяться без 
рекламацій, змінні нор- 

виконують на 130 — 
процентів,

Л. КОШЕЛЄВ, 
бригадир комсо
мольсько - молодіж
ної бригади Олек
сандрійського 
торемонтного 
воду.

ав- 
за-

і«ЧЄРМИІ

Г* БО ГОДНІ експедиція «Молодого комунара» в 
Добровеличківському районі. Почавши свій шлях 

від берегів Дніпра, вона пройшла вже по території 
дев’яти районів області. І тут,- на’Добровеличківщині, 
як і скрізь у нашому степовому краї, юнаки і дівчата 
готують гідний дарунок півстолітньому ювілею Ленін
ського комсомолу. В тому дарункові і грізне «Дайош 
Перекоп!» перших комсомольців району, і перша бо« 
розна на вільній ниві, й атака воїнів-землякіи під

ДОБРА ЗЕМЛЯ

Сталінградом, і знову перша борозна на звільненій 
від ворога землі, і сьогоднішня борозна, борозна юві
лейного року- Борозна, борозна... В усі роки вона — 
початок і вінець хліборобського року, бо хліб — то 
головне багатство району. Руки сильні, молоді вмі
ють його викохати, вміють ного подати до столу...

Люди, добрі душею, живуть на Добровеличківщині. 
Мабуть, і райцентр назвали тому Добровеличківкою. 
І села навколишні, тепер іншого району, теж похо
дять від слова «добре». Добра, Добрянка...

Добрі людн цього краю до свого друга, до бажа« 
ного гостя. А до ворога вони ставали твердішими від 
сталі. І сьогодні, як і сорок літ тому, коли вперше 
плуг розорав межі дрібновласннцтва, добровеличкі- 
вець •— хлібороб, трудар. І ці дві дати — 1925 і 1968 
роки, — про які сьогодні піде мова, — то дві віхи на 
хліборобській ниві Добровеличківшини,

НИВА 
оддячить
Роблячи останні 

хунки, механ і з ато ри | 
бригади дещо розчару- І 
вались: цифри були ниж-1 
чими, аніж намічали. Не ■ 
дивно, звісно: рік був ■ 
трудний. І все ж земля І 
оддячила за наші ста-Ж 
рання. На кожному з 882 ■ 
гектарів ми зібрали по № 
19,4 центнера зерна. Яч-1 
меню вродило по 22,61 
центнера. В державні за- І 
сіки ми вивезли 1199451 
пудів хліба.

Сподівання на наступ- І 
ний рік у нас теж неаби- І 
які. Готуючись гідно зу-1 
стріти 100-річчявід дня І 
народження В. І. Леніна, 
ми хочемо мати на гекта
рі ДВОХСОТПУДОВИЙ уро- І 
жай зернових. Хлопці за
вчасно підняли зяб, пра
цює спеціальна бригада 
по заготівлі та вивезен
ню на поле місцевих 
добрив. Діє знову школа 
хліборобської майстер
ності.

В. МОТОРНИЙ, 
бригадир комсо
мольсько-молодіж
ної тракт орної 
бригади колгоспу 
«Зоря комунізму» 
Новоархангельсько- 
го району.

підра-
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Ти знаєш, дорогий читачу, як 
кінчається балада? Тієї суворої 
правди нікому не заперечити, не 
змінити. Та зорі не гаснуть. Вони 
залишають на голубому небі вог
ненні сліди... Зорі не гаснуть...,

НА ЗЕМЛЮ скрадався вечір.
Огортаа сутінками хутір у степу, 

невеличку фортецю у вишняках, 
у зарослях колючого терну.

Зовсім недалеко, біля обагрено
го ліска, цілісінький день не змов
кала стрілянина. Оточені денікінця- 
ми червоні бійці вмирали, але не 
здавались. Кілька десятків солдатів 
Революції відбивали атаки цілого 
батальйону.

На заході сонця баталія втихла. А на

Полізли руками до тарілок, за
хрумали огірками, потяглися де
рев’яними ложками до борщу^ 
Обоє зголоднілі (мати у сусідній 
кімнаті годувала солдатів) запиха
лись їжею, та хміль вдарив у голо
ви, обличчя почервоніли, язики 
розв’язалися. Першим почав роз
мову батько.

— Всіх там постріляли?
— Майже. Четверо сховалися в 

ліску. З ними й комісар.
— Комісар? Звідки відомо, що 

він там?
— Допитував полоненого. Не 

витримав двадцятого удару шом
полом. Сказав, що в лісі й поране
ний комісар.

— Чому ж не взяли їх?

КАНАДА Микола СТОЛП
дорозі до хутора »’явилися вершинки. 
Від ударів копит мерзла земля гриміла. 
Вершники зупинились перед ворітьми, 
перед дубовою брамою з червовим ту
зом на обох половинах; спішився неви
сокий офіцер у заляпаній кров’ю шп
ігелі, Нічого не дала йому природа — ні 
зросту, ні вроди, ні доброти серця. Он 
і сьогодні ла шинелі недарма кров — 
пристрілював поранених бійців.

На ганок вискочив старий огряд
ний чоловік, блиснув лисиною, від
крив браму і закричав:

— Сину! Микито!
— Я, я, батьку! Приймеш?
Обійнялись, розцілувались. Бать

ко відступив, запитав:
— Ти звідти, від ліска?!
— Звідти!
— Заходь. На кухні тепла вода.
— А моїх солдатів пустиш?
—Таке питаєш!

Не минуло і півгодини, як стіл був на
критий, у глиняних мисках з’явився 
борщ, ні тарілках сало, кислі помідори, 
огірки, білий пшеничний хліб, а в сулії— 
мутна самогонка. Батько вже у святковій 
чорній сорочці з вишитим хрестиками ко- 
М'ром налив не чарки — склянки:

— За те, спну, що не минув хати, за 
зустріч, сипу!

— За ваше здоров’я, батьку.

— Ніч наступає. Бачу, що й мої 
не хочуть лізти під кулі. А ті не 
здаються. Почекаємо до ранку. Лі
сок оточено так, що миша не ви
повзе.

— Схопіть — і не стріляйте?
— Я не пізнаю тебе, батьку. Тобі 

жаль червоної сволоти? Ти їх боїш
ся?

— Не жаль, Микито. Я про інше ду
маю. Ти знаєш, як наші голодранці но
сяться з Леніним? Ти знаєш, як еони 
вили від радості, коли ділили землю? 
Треба їх усіх скликати. І перед ними на 
шибениці чотирьох повісити. А коміса
рові, наймитові Леніна, ще її голову від
рубати і кинути собакам!

— Оце інша мова. Та ти в мене, бать
ку, молодець. Знаю — хутора, господар
ства нз лишиш. А то піи.ов би до нас 
виковінювати комуні»!

— А хто ж вас годуватиме? Хто 
вам дасть коней в дорогуї

— Твоя правда, батьку. Ну, ще 
раз по повній, щоб наша доля смія
лась. Будьмо!

— Будьмо, сину!..
Д ПОРУЧ, у маленькій боковій кім- 
** натці на дерев’яному ліжку ле
жав і слухав усе крізь розчинені

двері маленький наймит, чотирнад
цятилітній пастушок Яків. Яша Хо
менко. Сьогодні він не гнав 
на пасовище. Того грізного 1919 
року в степах бої спалахували час
то. Хазяїн замикав браму, чатуваз. 
Проїжджали червоні — дивився че
рез щілину. З'являлись білі —• 
роко розчиняв браму... Мав хутір, 
млин, вісімдесят десятин землі, по
вен саж свиней, п'ять корів, двад
цять буйногривих скакунів. І до то
го табуна найняв пастушком за пів
пуда хліба на місяць Яшка... Яшко 
не раз голодний і холодний плакав 
на лютих вітрах у степу. Благенька 
полотняна одіж не зігрівала ніяк. 
Батько — бідняк з бідняків, без 
землі, без хати — пішов на фронт, 
на війну. Мати з трьома дітьми за 
роботою в наймах, за полінням, за 
шиттям, тканням і сонця не бачила. 
Та як не трудилась, а хліба, а солі 
не вистачало. Не раз стискувалось 
її серце від жалю — та нікуди ді
тись, заплакала й привела Яшка до 
багатія:

— Візьміть його в строк.
Той очицями ощупав худу пос

тать хлопчика, мотнув головою:
— Який він робітник? Малий ще!
— Візьміть, він у нас роботя

щий, не лінивий. Все він уміє — і 
худобу почистить, і догляне...

Вмів. У всьому допомагав матері. І па 
клаптикові-городі, і воду носив важки
ми відрами, і біля верстата допомагав. 
Хо<> так хогії учитись. Всього рік ходив 
у школу. Навчився читати й писати. Су
сіди слухали його, дивувались, пророку
вали майбутнє: не інакше, як писарем 
стане. Дядько Петро, колишній матрос 
Чорноморського флоту, бунтар — у 1905 
році і він піднімав червоний прапор ре
волюції — сердивсь:

— Не слухай того базікання, Яшо! Пи
сарі — п’явки! Як жити, то треба людям 
служити!

І він переклав у дитячу душу спо
мини про грізні бої з царатом, про 
страчених, але не забутих друзів. 
Він вчив його своїх любимих пі
сень. Найчастіше співав про хмари, 
що нависли зловісно над нами, піс
ню, що кликала на бій з ворогами. 
Сувора і прекрасна, вона ставала 
піснею хлопчини. Він знав її від 
слова й до слова.(Далі буде).

НАПЕРЕДОДНІ СТАРТУ
РИЛЬСЬК, (Курська об

ласть). 18 вересня тут 
офіціально оголошено 
про випуск науково-до
слідного і пропагандист
ського аеростату СРСР 
ВР-75 «Комсомольская 
правда». Того ж дня роз
почато стартову підго
товку до польоту, при
свяченого 50-р і ч ч ю 
ВЛКСМ.

У гондолі перебувати
муть заступник началь
ника льотно-експери
ментального відд і л у 
Центральної аерологіч
ної обсерваторії (ЦАО) 
аеронавт другого класу 
Віктор Трофімов (ко
мандир корабля), стар
ший інженер ЦАО Віктор 
Багачоз і спеціальний 
кореспондент «Комсо
мольской правды» Лео
нід Релін.

Випуск аер о с т а т у 
здійснюватиметься з на
укової бази Централь
ної аерологічної обсер
ваторії, розташованої на 
березі ріки Сейм біля

міста Рильська. Мета по
льоту — дальше вивчен
ня навколоземних шарів 
атмосфери. На борту ко
рабля, крім наукової 
апаратури, знаходити
меться вимпел, спеці
ально встановлений для 
польоту комсомольсь
кою організацією ЦАО. 
Членам екіпажу вручено 
також вимпел Рильсько
го райкому ВЛКСМ, який 
комсомольці району, де 
відбудеться старт, про
сили передать комсо
мольській організації 
того району, де кора
бель здійснить посадку.

На місце старту при
були члени випускної 
комісії. Всі учасники 
польоту і ті, хто його го
тують, чекають точних 
даних прогнозу погоди. 
Поки погода не балує: 
йде дощ, вітер поривчас
тий.

Отже, скоро старт. 
Скоро пролунає коман
да: аЕкіпаж у гондолу».(Кор. ТАРС).

„Народжений в боях 
комсомол“
—- під такни девізом почався в містах І сільських районах 
Туркменистану кінофестиваль, присвячений славному 50-ріг- 
чю комсомолу.

Фільми, включені до програми фестивалю, розповідають і 
про героїзм комсомольців у важкі роки боротьби за владу і 
Рад та боротьби з німецько-фашистськими загарбниками в 
реки Великої Вітчизняної війни,. про трудові будні нашої 
комсомолі!'.

Юність піку побачить па екранах фільми «Вони були пер
шими», «Балада про солдата». «Тривожна молодість». «Зо- 
ся», «Вирішальний крок» та інші.

Серед картин фестивалю — фільми минулих років І нозі 
стрічки про героїчний шлях радянської молоді.

(Кор. ТАРС). ©

Ти.ИІППП СТЕПОВИХ КУРГАНІВ
На печатку вересня в степу 

під Показовим, шо в Доброве- 
личківському районі, з’явилася 
грі па людей. Струнка невисока 
дівчина була серед них за го
ловного. Це зразу стало помітно 
по тому, як вона давала якісь 
розпорядження, щось міряла. 
Людей цікавили дашії степові 
кургани. І озброєні вони бузи 
не менш древнім знаряддям — 
лопатами.

То приїхала археологічна екс
педиція обласного історико-крає- 
знавчого музею, щоб розгадати 
загадки древніх степових курга
нів.

Перша могила, яку розкопа
ли, виявилася пограбованою. 
Сотні років тому її вже хтось 
розкопував, грунт був зрушений. 
Але й по тих небагатьох прик
метах та речах, які було знай
дено, можна судити, що в ній

було скіфське поховання. В 
центрі кургану — залишки вели
кого вогнища. Обвуглені шмат
ки дерева, кістки тварин, за
лишки глиняного посуду, застіб
ка від колчана. Це найцінніша 
знахідка, яку Нікель Михайлів
на Боків, керівних експедиції, 
обережно сховала в рюкзак.

У могилі, що поруч, виявили 
поховання бронзового віку.
З ранку до вечора проводя

ться розкопки. Доводиться по
спішати, щоб встигнути до до
щів розкопати ще кілька могил. 
В археолога добрі помічники. 
Всі вони колгоспники з місце
вої артілі. Ще вчора вони сія
ли озимі, косили соняшник, а 
сьогодні їх направили служити 
науці. Коли Нікель віддушиться 
до райцентру, вона може по
кластися на Васили Яковича 
Сологуба та Івана Івановича

Стасюка. Воші з першого дня 
прийшли п експедицію, багато 
дечого навчились. Баню Боже- 
мовського, вчорашнього десяти
класника, називають археоло
гом зі стажем. Він ще раніше 
брав участь у розкопках і те
пер — права рука у Пінеги. Ми
хайлівни.

Розкопки гіа берегах Снвюхи 
тривають. Кожна нова моціла 
відкриває таємниці, які захова
ні були від людей тисячоліття
ми.

В ТАРАСЕНКО. 
Добровсличківський район.
На фото: .зав'дуизча археоло

гічним відділом музею Ніпель 
Бокій та робітник Іван Боже- 
мовськніі під час розкопок 
скіфського кургану IV століття 
до нашої ери (лівий берег Си
нюхи).

Фото В. КОВПАКА,

ДО 25-РІЧЧЯ ВИЗВОЛЕННЯ КІРОВОГРЛДЩИНИ ВІД НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ
У боях

-<■ біля
Дніпра

(Закінчення. Початок в газеті за 17 і 19 вересня),
НЕВЕЛИКА гармата сорокап’ятка, але грізна в боротьбі 

з ворожими панцерниками. Батарейці старшого лейте
нанта ІВАНА ІЛЛІЧА ФЕДОРКІНА під сильним артилерій
ським І мінометним погнем форсували Дніпро. На березі пі
сок заважав рухатись, грузли колеса. Та артилеристи швид
ко зайняли бойові позиції 1 відбили контратаку гітлеріпців.

СКРІЗЬ, де пройшли радянські воїни: п степу під Новто- 
родкою і на берегах Інгульця біля Петрового, в боях за 

Кіровоград, у Малій Висці І під Гайвороном, вони виявляли 
масовий героїзм. Одним із героїв у боях за визволення на
шої області став командир танка № 34 18-го танкового кор
пусу уродженець Ка.тінінської області лейтенант ІВАН ВА
СИЛЬОВИЧ ДУНАЕВ. 18-го жовтня він брав участь у визво
ленні села Зеленого. Увірвавшись у село, його танк просував
ся вулицями, знищуючи окупантів вогнем гармати І кулеме
та. Порожнії снаряд влучив у танк, та відважний офіцер 
продовжував громити ворога. Охоплена полум’ям машина 
сіяла смерть. Коли машина зупинилась, Дунаев разом з

екіпажем не залишив машину, продовжуючи вести вогонь по 
підступаючих фашистах. Танк підірвався разом з героями. 
В цьому бою танкісти знищили близько 150 гітлерівців, танк 
і 15 автомашин.
КОМАНДИР РОГИ автоматників старший лейтенант ПИ

ЛИП МИХАЙЛОВИЧ АНДРЕЕВ, родом з Миколаєва, 
. 29-го лютого 1914 року в бою за село Котовку Петрівського 
району разом зі своїми бійцями знищив 20 гітлерівців, а 
8 захопив у полон. Відважні автоматники допомогли нашим 
підрозділам звільнити села Котовку і Братолюбівку. Через 
два дні автоматники заволоділи висотою 163,8, що біля Бра- 
толюбівки, і відбили сильну контратаку піхоти і танків 
ворога.
ХІДОРСТОКИЙ БІЙ зав’язався біля села Верблюжьи. 28-го 

жовтня підрозділи 13-ї дивізії визволили село, а наступ
ного дня ворог оточив один Із наших полків. Гвардійці не 
здригнулись. Командир полку майор ІВАН КУЗЬМОВИЧ 
ПОЛОНЕЦЬ з.міло керував обороною, а Зі жовтня полк про
рвав оточення.

ДНІПРОПЕТРОВЦІ можуть пишатися споїм земляком 
гвардії рядовим АНДРІЄМ ЛУКИЧЕМ ЗОЗУЛЕЮ. Цей 

безстрашний навідник 16 жовтня в районі Ганнівки Пстрів- 
ського району, викотивши свою гармату на пряму наводку, 
підбив два фашистських танки, самохідну гармату, 3 міно
мети, 4 кулемети і знищив 70 гітлерівців.

С ПІД ЧАС БОЮ моменти, коли залишається одне — ці- 
* ною свого життя зупинити ворога. Так зробив молод

ший сержант НИКИФІР ЯКОВИЧ ОХРІМЕНКО, який в бою 
за Кіровоград, обв’язавшись гранатами, кинувся під гусени
ці фашистського панцерника. Ціною свого життя воїн сприяв 
відбиттю контратаки ворога.

рВАРДІЇ молодший сержант БАРИ ГАЛІЄВИМ ГАБДУ-
1 РАХМАНОВ (навідник гармати 233 гвардійського арт

полку, татарин, член партії) виявим героїзм у боях за Кіро
воград. 15 січня 1944 року південніше села Грузького ворог 
перейшов у контратаку. Навідник вогнем своєї гармати зни
щив один танк, дві самоходки I два станкових кулемети. 
Потім, коли закінчилися снаряди, він взяв автомат. Тяжко 
поранений, він не покинув поле бою, влучним вогнем він 
примусив фашистів залягти, аж поки не підійшло наше під
кріплення.

уКІНЦІ ГРУДНЯ 1043 року німецько-фашистське коман-
* дувания розпочало контрнаступ у районі північно-за

хідної частини Знам’янки. Гітлерівцям удллося дещо потіс
нити наші війська. Мінометна батарея 958-го стрілецького 
полку була відрізана від своїх частин. У селі Лисий Хутір 
Олександрівського району в ці хвилини бою командування 

__________ і

батареєю взяв на себе заступник командира батальйону по 
політичній частині капітан ПАВЛО АНТОНОВИЧ ОСТЧ- 
ПЕІІКО (родом з Дніпропетровщини). На горищі очнчї - 
хат він влаштував спостережний пункт і звідти кооегував 
вогонь батареї. Сили були нерівні. Колі: закінчився бос-а 
пас, бійці пустили в хід гранати і багнети. У цей час бучо 
пошкоджено зв’язок. Фашисти увірвалися в село В х іті ’ пг 
на горищі було три радянських воїни, розташувалось білиш 
десяти гітлерівців. Злізти .з горища було не.можтнво На
ступного дня, після чергової пиятики, німецький унтсп-оЛІ- 
цер поліз на горище за «яйками». Побачивши таТватг- 
з пГстол°етаВ' ПТЛСР,ВСЦЬ хотів «‘РИННУВ'. як пролупав п£тр!л

?іднял" тривогу, вони дерлись на горище та 
гранати і кулі влучали їх. Годі вони примеси їй очного літ
нього чоловіка вилізти на горище і пепс ині .каз здатися. Місцевий житель ЧилЬ Тскчз-щ-'
«Діти мої, роиіть. як шлете! Німці обіцяють вві ■ "і'
що здастеся, і спалять, коли не покоригеея МоЯ лб'

Капітан Остапенко відповів: «Батьку шт«,,- 
фашистам: ми живими в полон не здамося?, проклятим

Німецький офіцер дав наказ підпалити учту ц
лу.м я оповило стіни, дах. Вороги кпичч т.аТУ • Чсрв?ис пл* 
але у відповідь чули: «Більшовики шГмл2?»^-<3яа£?йтесь!*’ 
офіцер відкрив заслінку в печі як поочун^п^ЛГ- Иімеі*ькиіі 
I він впав завтертво. пролунав вибух гранати,

Фашисти скаженіли. Вони відквиги »,-.1-.,,.
вались сміливці. Капітан Остапенко и7кб- ПЄ3 ' "С Є™' 
Малншеву та бійцю-розвідникові вибратись еЛрейт°Р<»‘ 
тиси до своїх, а сам прикривав їЛобм "'Л • пР°°Ра'
граната полетіла у ворога Потім паіп ь ’ £,и",аинчпістолета. Малишева і бійця-розХ днїка^п І?Ч.ЙП СТрі 1ЙТН ’• 
лишилося невідомим, перебідували фашисти Ще ВКого за

Інша група гітлерівців кинулась на ожб п.
вався, аж доки не закінчитись Ц ра' Він 31Дстрілю-
лаючу головешку і почав віцбнвата« нею аппо]ім взяв 
иого гітлерівця і разом з ним бб ею‘ Пог1м схопив од- 
його прошила автоматна че£га .? У “огонь- Ткї * 
воУн1вТ,п15КчасЬви!ао?шняа мбб'>ЇЧННК по*"нгїз радянських 
роїв не померкне в віГч/ Кіпб\ °грпд7ннн- Пам’ять пі б 
ні своїм визволителям. Через віюбвони3 п®п'НЛИ будуть аЛЯ”- 
сгрці любов І шану ДО ЗЮІС* глб-В0МИ ПРОНЄСУТЬ у своему

.. 1. АРТЕМЕНКО.



»Молодой комунар« 8 стор

СИН ІЗ БАТЬКОМ

І. ГОРБАТІОК, 
член КПРС з 1930 року, перший голова 
артілі «Червоний хлібороб».

РОЗМОВЛЯЄ...

21 вересня 1968 року

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ГДОБРА ЗЕМЛЯ
І ДОВРОВЕЛИЧКІВКИ

Вони зустрілися майже 
І через двадцять років. 

Батько і син. Обидва пиш- 
ночубі юнаки, майже ро
весники. Зустрілись не за 
святковим столом у світ- 

I лиці, а на околиці Буда- 
I пешта на солдатському 
І кладовищі, серед десятків 
І могильних плит з іменами 
І загиблих друзів Кіндрата 
І Чумаченка, серед яких і 
І його прізвище. До інших 

приїздили сини і дочки, і 
І Кіндрат чекав — приїде і 

мій Анатолій. І він при
їхав. Батько й не впізнав 
його відразу. Бач, виріс 
як.

— Здрастуй, тату...
— Здрастуй, здрастуй, сину, 

’ — відказав батько, Г серце йо
го, пробито ворожою кулею, 
наповнила радість. — Я так 
скучив за рідним краєм, за

А ти ж, сину, як?
Що ж тобі розповіс- 

тату? Нелегко було 
матері, доки я був малий. 
А там я закінчив сім кла- 
сіз і пішов працювати в 
колгосп. Все-таки допомо
га в домі. Працював і ва- 
гарем, і завідуючим клу
бом, і листоношею... А 
потім призначили мене 
чабаном, овець пас ги. То
ді вже я був секретарем 
комсомольської органі
зації. Чому саме мене 
обрали, коли у нас бага
то гарних комсомольців? 
Але довірили справу, зна
чить треба не підвести ро
весників.

Отож, цілий день в полі, а 
на вечір поспішаю в село, бо ж 
чекають мене хлопці. Збере-

t-ІОЕДИЩяЯ

1H и

Одним із перших записався Іван Донець. 
Прийшов він якраз з армії, браний такий, у 
військовій формі. Дівчину собі знайшов до ду
ші, одружився. Не встиг і намилуватися з мо
лодою дружиною, як послали його на курси 
трактористів. Повернувся Іван спеціалістом, 
сів на машину.

Потягнулись у колгосп бідняки. Чимала 
сім’я була у Кості Ковалюка, всіх треба на
годувати. Пішов на різні роботи, а його дру
жина Гаси Тарасівна стала рахівником. Прав
да, рахувати тоді майже нічого було. Та 
якось я гурті І переборювати труднощі було 

вдови Мотрялегше. Подали заяви до артілі 
Скирда і Юля Поляруш.

Є така картина — «Перший 
селі». Як погляну на неї, ніби 
комсомольців колгоспу. 1 вони ....... ............ .
селу крізь люті погляди куркулів, крізь пострі
ли з обрізів. Скільки разів вороги пускали 
червоного півня! Довелося встановити пічні 
чергування. І найчастіше на варту громад
ського добра ставали комсомольці. Відмовля
лись від сну, від вечорниць. Це вони були 
ініціаторами демонстрації досягнень. Пам’я
таю, пигоговпли транспаранти, уквітчали ко
ней. навантажили вози зерном, буряками і 
пройшли маршем через усе село. Люди переко
нувалися, що такс колгосп, І після цього ще 
кілька дссятк'п чоловік принесли заяви.

Комсомольці готували вистави, читали по 
хатах газети, ходили по дворах агітувати за 

__ -------?.„І Колісни-
Гоєнко, Федот Кучерявий, Іван

осередок на 
бачу перших 

отак ішли по

колгосп. Бойові були хлопці! Федя 
ченко, Георгій ~ 
Бондаренко...

Ніколи мені 
України, який 
Я тоді слухав ____  ___ г___  __ ,_____
го, Косіора, Шліхтсра. Всіх делегатів з’їзду 
хвилювали питання про перебудову на селі, 
але не залишили байдужими і доповіді про 
першу п’ятирічку, про будівництво Дпіпроге- 
су. Повертались ми всі додому окрилені, з 
ясною програмою дій. А незабаром у селі 
тільки й розмов було про цей з’їзд.

1930-й рік був £тя нас важким. Активізува
ли свої виступи куркулі. Раз у раз вороги ви
водили з ладу техніку, намовили жінок орга
нізувати булт. Увірвалися ті п контору, поча
ли вимагати, щоб віддай худобу. Я зразу 
здогадався, чиїх рух то справа. Заспокоїв жі
нок, вивів на подвір’я, а там стоять куркулі 
та нідкурку.тьиики, чекають, щоб 1 собі встря- 
ти. «Бач, — кажу жінкам, — хто хотів ватн

ії у, з жінка- 
куркулів дове-

не забути IV з’їзд комнезамів 
відбувся в 1928 році в Харкові, 
виступи товаришів Петронсько-

Ростуть наші хлопці. Приєм
но, що вони справжні госпо
дарі землі, переконані бійці 
за справу, за г.ку ти віддав 
своє життя. Кращим Із них ( 
ми дали рекомендацію в пар-- 
тію. Молоді комуністи Воло
димир Чсрес.тенко І Косгя 
Кравченко не підводять нас, 
справляються з усіма доручен
нями, які їм дає партійна ор
ганізація. Обидва вони ланко
ві механізованих ланок.

Я — теж комуніст. Тобі, та
ту, не доведеться червоніти за 
мене. Звання члена партії я 
несу з честю.

— Чи ж е у тебе, сину, 
час для відпочинку?
— У центрі нашого села с 

клуб, яким завідує Килина 
Городецька. Є в нас свій хор, 
десь близько п’ятдесяти учас
ників. Є у нас свої співаки, 
актори. Слюсар Євген Круп
кій, Галя Клітннська, Микола 
Петрович Гаврнлюк — то на
ші «зірки». А моє улюблене 
заняття — конферанс. Знаєш, 
це нелегко, бути конферансьє. 
Коли виходиш па спену. зали
шаєш десь за лаштунками всі 
свої турботи, щоб донести гля
дачам те, про що розпові
даєш, щоб зал пооіриа тобі. 1 
ти знаєш, тату, це мені вдас
ться...

... Вже й вечір опустив
ся над угорською столи
цею, а вони, син і батько, 
не могли розлучитися. 
Хоч ЕОНИ ніколи й не роз
лучались, бо в синові 
завжди живе батьківсько 
гаряче серце і батькові 
діла, які не встиг закінчи
ти _ Кіндрат Чумаченко, 
спіткнувшись сб фашист
ську кулю на берегах Ду
наю, Ту справу з батько
вих рук взяв Анатолій Чу
маченко, син солдата і 
сам солдат на передньо
му краї боротьби за світ
ле завтра.

В. ГЛНОЦЬКИЙ, 
спецкор «Молодого ко
мунара».

Колгосг «Зоря кому
нізму» Добропслич- 
ківського району.

На фото: комсомольсько-мо
лодіжна механізована ланка 
колгоспу «Зоря комунізму». 
Зліва направо — комбайнер 
Віктор Лазуренко, помічник 
комбайнера Іван Гуманенко, 
тракторист Анатолій Жамко- 
сян, ланковий Володимир Че- 
реслснкс та помічник комбай
нера Віктор Повітчан.

Фото В. КОВПАКV

•
 ЯКОСЬ забарилась Із сні- 

*■ данном стара. Поспішаю
на роботу, тільки на приві» 
тання знайомих на осі боки 
— «Добрий ранок», «Здрас
туйте». Як раптом:

— Здоров був, Іване!
І таким далеким війнуло 

оте «здоров був», що аж 
зупинився. Простягає мені 
руку Григорій Сологуб, ро
весник мій, ще по першій 
артілі «Червоний хлібороб» 
знайомий. Привітався я та й 
далі поспішаю. А з думки 
не виходить «Здоров був, 
здоров був». Коли ж то бу
ло? Лга, згадав! То ще в 
1930 році було. Подав тоді 
Григорій заяву до артілі, яка 
вже тоді на ноги міцно ставала, бо ж ще п 
1925 році ми її організували. Конячок привів 
до громадської стайні, а його дружина при
йшла і забрала їх. Що там у них дома було, 
не знаю, але ж, мабуть, жінка на своєму на
стояла. Став Григорій знову одноосібним гос
подарем. Кілька разів здалеку бачив — оре 
свій шматок землі один, як билина в полі. Л 
то іду якось мимо нього, гукав до мене:

— Здоров був, Іване!
Підійшов, а він мнеться, а потім:

ти. «Бач, — кажу жінкам. 
Ми руками розвалити артіль?» 
ми швидко встановився мир, а 
лося прибрати до рук.

Багато часу минуло відтоді.
розпрощався з колгоспниками, ......_ _._г___
дплн мене на Іншу роботу. І ось знову в кол
госпі, тепер він Імені XXII з'їзду КПРС. Як 
членові ревізійної комісії, доводиться вникати 
в усі ділянки господарства, бачу, якою бага
тою стала артіль. Зараз тільки тракторів біль
ше тридцяти, десятки автомашин, комбайни, 
добра майстерня, гараж, лісопилка. Незаба
ром колгоспові сповниться 45 років. Бере він 
свій початок з «Чсрпоного хлібороба», з яко
го вийшли і ми всі: І ветерани колгоспу, і мо
лоді хлібороби.

У 1932 році п 
якраз перово»

На фото: вгорі —- перший знімок (1928 
рік) на згадку про спільну роботу в артілі 
«Червоний хлібороб».

В першому ряду зліва — голова артілі 
І. ГОРБАТІОК.

Фото внизу — Іван Никифорович ГОРБА- 
ТІОК (1968 рік).

Фсто В. КОВПАКА.

мося разом і вирішуєм» свої 
справи. У пас так і назива
ють комітет комсомолу — 
штаб. То вирішуємо, як кра
ще налагодити художню само
діяльність, то підводимо під
сумки змагання, то намічаємо 

........ л __ план озеленення села. А то й V
радіє, скрізь кипить робота. А полі знаходять, бувало, мене 
ранком, коли над долиною 

’ стоїть туман, сплескують у
ставах короли...

— Коропи... Гарно на сві
танку посидіти з вудкою...

— Колгосп має від ставків 
чималий прибуток.

— А земляки мої, які вони 
’ зараз, сину?

— Люди в нашому селі 
працьовиті. Перше місце 
у змаганні держить комп
лексна бригада Юрія За
лізняка. Добре працюють 
комбайнери Григорій Ча
банов і Віктор Лазуренко. 
А як зберемо врожай і 
наступить вільніша година, 
в клубі відзначаємо пере
довиків, колгоспний хор 
виконує для них пісні, 

(славить їх працю. Пам'я
таєш Онуфрія Туманенка 
та Олександра Залізняка? 
Вони шановані люди в се
лі, ветерани колгоспу.

■ степами нашими неозорими.
■ Розкажи мені, сину, про них.
■ — Степи наші, тату, багаті. 

Родять І пшеницю I буряки, і
до: кукурудзу. В полі господа

рюють трактори і комбайни, 
в досить у колгоспі й авто5.а- 
I шин. Вийдеш у поле —душа

І

хлопці, коли щось пошвидше 
треба вирішити.

Нещодавно вручали 
вимпел кращого сівача 
Віктору Горбунову. Я ба
чив, як схвилювало це йо
го. Він жодного слова не 
сказав у відповідь, але я 
знаю, що він буде пра
цювати ще краще, щоб 
виправдати звання кращо
го сівача колгоспу. А То
ля Чересленко? Нелегко 
йому було. Цілий рік у 
нього робота. То сіє 
озимі, то возить силос, то 
гній, а ввечері поспішає 
до школи. А оце вже має 
середню освіту.

Я теж не сидів, склавши 
руки. Візьму в поле під
ручники і готуюсь до уро
ків. І ось атестат у мене в 
руках.

СУБОТА, 21 вересня. Перша 
програма. 9.00 — Гімнастика
для всіх. (М). 9.45 — Телепо-
вики. (М). 10.00 __ «З днем на.
роджения». Музична розва
жальна програма. (МУ. 10.30 — 
«Смоленські дороги». Телена
рис. (М). 11.00 — «Вбивство ва 
вулиці Дайте». Художній 
фільм. (К). 12.43 — «Здоров'я*. 
Науково-популярна програма. 
(М). 13.15 __ «Мал, да удал».

Лялькова вистава. (Дніпропет
ровськ). 14.20 — «Завжди па
м’ятаємо». Концерт. 15.05 — 
Теленарис. (К). 15.30 — Про.
грама кольорового телебачення. 
(М). 17.00 __ «Москва — Бер
лін». Телевізійний переклик 
двох підприємств, які змага
ються: московського «Моска.
бель» і берлінського кабельно
го комбінату «Оберпепрес». 
18 ОСУ — Молодіжна програма 
«Погляд». (К). 18.55 - Новий 
художній фільм «Пансіон І>У* 
лапка». (К). 20.30 — «На ме
ридіанах України». (К). 21.00— 
«Літературний Чернігів». (Чер
нігів). 21.20 — «Летн, наша піс
не». Концерт, присвячений 25. 
річчю визволення Чернігова від 
німецько-фашистських загарб
ників. (Чернігів). 22.00 — «Не
відома»-. Телевізійний художній 
фільм. <Ю.

— Що мені робити? Один я, а там люди ра
зом, колективом.

Бачу, що набридло йому одному, хоче до 
іурту. То й сказав, щоб приходив до артіль
ного дзору. Наступного ранку першим прийшов 
і відтоді добрим колгоспником був.

Нелегко було добровеличківцям рвати пупо
вину дрібновласництва. А все ж колективне 
господарювання перемогло. Ще в 1925 році ми 
організували спою артіль. Назвали її сЧерво
ний хлібороб», бо всі відчували себе червони
ми землеробами, господарями землі. Мене об
рали головою. Спочатку заяви про вступ по
дали господарі двадцяти шести дворів. Всту- 
пали-бо всією сім'єю. Своєї землі було 187 
гектарів. Тепер не треба було йти через кур
кульські землі на свій клапоть, пислуховупати 
докори. Тепер міі дружною сім’єю йшли на на
шу землю, з піснями, веселим сміхом. А там 
і «фордзона» придбали, лобогрійку, молотар
ку. Дем’я.ч Щербатюк. добрий знавець техні
ки (він ще у пана майстром був), очолив 
майстерню, сам зібрав з уламків ще одну мо
лотарку.

НЕДІЛЯ, 22 вересня. Перша 
програма. 9 00 — Ранкова гім
настика для дітей. (М), 9.15 — 
Теленовини. (М). 9.30 — «Бу
дильник». (М). 10.00 — «Для
вас. жінки». Тележурнал. (М). 
10.30 — «Чарівні питі Купав
ші». Теленарис. (М). 11.00 —
«Піонерська естафета». (Одеса). 
11.40 — Для дітей. «Світлячок 
починай сеанс*. (К). 12.10 —
Г. Ііікітін — «Митя». Телеспек- 
такті.. (К). 1 !.30 — «ТЕК-68».
(К). 11.00 — «Музичний кіоск». 
(М). 14 30 — Для воїнів Радян
ської Армії і Флоту. (Мі. 15.00— 
Першість СРСР з хокея: «Спар
так* — «Крила Рід». (М>. 17.00
— Першість СРС.Р з футбола’ 
«Торпедо»- — ЦСКА. (М). 18.15
— Програма кольорового теле
бачення. (М). 20.15—«Сім днів». 
Міжнародна програма. (М). 2І.Л
— «Літературна вітальня». «Пое
тична Ленініана». (К). 21.55 — 
«Камертон доброго, настрою».

(К). 22.25 — Телевізійний худож
ній фільм. (К).

ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

НЕДІЛЯ, 22 вересня. 9.00 -- 
Гімнастика для дітей. (М>. 9.1'» 
—» Телевізійні новини. (М). 9.33 
— «Будильник». (М). 10.00 — Те
левізійний журнал «Для вас, 
жінки*. (М). 10.30 — «Чарівні 
нігті Купавки». Телевізійний на
рис. (М). 11.00 — «Піонерська
естафета». (Одеса). 11.4Э — 
Для- дітей. «Світлячок починає 
сеанс», (К). 15.00 — Хокей;
«Спартак» — «Крила І’ад». 
17.00 — Футбол: «Торпедо» (Мо
сква) — ЦСКА. 18.45 — Моло
діжна програма «Райдуга», 
(Одеса). 20.15 — «Сім днів». 
Міжнародна програма. (М). 
21.00 — «Поетична Ленініана». 
(К). 21.55 — «Камертон доброго 
настрою». (Харків), 22.25 — 
Концерт.
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РУЧНИЙ ДЕЛЬФІН

Півтораметровий дельфін що
дня з’являється біля міського 
пляжу Євпаторії. Він не тіль
ки підпускає до себе людей, 
що купаються, а навіть дозво
ляв себе гладити.

Відпочиваючі назвали мор
ського гостя «Альмою». По« 
чувши цс прізвисько, тварина 
спішить до людей і чекає при- 
гощення. їсть тільки рибу, 
причому охоче бере її з рук. 
Пробували давати дельфінові 
фрукти, овочі — він катего
рично відмовляється.

Особливо подружилась «Аль
ма» з дітьми: дозволяє їм сі
дати на спину і навіть катав 
малят.

(РАТАУ).

С ЧЕГО
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА
На екранах області демонструється фільм «Щит і 

меч». До редакції надходить чимало листів з проханням 
надрукувати пісню з цього фільму.

Музика В. БАСИ ЕР А
Слова М. МАТУСОВСКОГО

НА ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ

зя

голову 1, не дивлячись у наш

ОПОВІДАННЯ

у наших нсстри- 
Л що наші бать
ка ворога — жп-

С чего начинается Родина?
С картинки в твоем букваре .
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе.
А
С
С
У
с
с
с ___г_________
Под ветром склоняясь, растет.

может, она начинается 
той песни, что пела нам мать, 
того, что в любых испытаниях 
нас никому не отнять, 
чего начинается Родина? 
заветной скамьи у ворот, 
тон самой березки, что во поле,

А может, она начинается 
С весенней запевки скворца? 
И с этой дороги проселочной, 
Которой нс видно конца? 
С чего начинается Родина? 
С окошек, горящих вдали,
Со старой отцовской буденовки, 
Что где-то в шкафу мы нашли. 
А может, она начинается 
Со стука вагонных колес 
И с клятвы, которую в юности 
Ты ей в своем сердце принес? 
С чего начинается Родина?
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НІ числом,
НІ ВМІННЯМ
Інтервал між двома останніми 

турами чемпіонату країни з фут- 
бола серед команд другої групи 
класу «А» тривав лише чотири 
дні. Ще не вивітрилися непри
ємні враження від гри футболіс
тів кіровоградської «Зірки», ко
ли вони зазнали поразки (1:2) 
від «Авангарду» Жовтих Вод. 
І ось позавчора наша команда 
піднесла своїм прихильникам 
черговий сюрприз: зіграла з кре
менчуцьким «Дніпром», який 
займає п’ятнадцяте місце в тур
нірній таблиці, внічию — 1:1.

Прагнучи реабілітувати себе 
за невдалий виступ у поперед
ньому турі, кіровоградці почали 
гру жваво. Але в їх діях відчу
валася скутість, нервозність, 
невпевненість у своїх силах. 
Не видно було добре продума- 
вит комбінацій, м‘вч часто ад-

ХЛОПЦІ,
не чіпайте тітки!..

О НАШОМУ товаристві 
** хлоп’ят-степовиків в той 

час жила напрочуд непохит
на рівність. Усі ми виколиху
валися в колисці грізних літ, 
усі прикривали худі плечі 
однаковими сякими-такими 
дещицями, віднайденими ма
терями в спустошених вій
ною закутках. 1 ми не до
пускали думки, що хтось Із
товаришів може бути заплямованим. Навпаки, 
жених головах засіло одне: ми — діти героїв... 
ки дійсно герої і всі вони єдиною лавою йдуть 
ві, мужні, несхитні, — ми не сумнівалися.

Аж якось одного разу, коли з ласки діда Овсія ми покупали
г. обідню пору п’ятірко уцілілих колгоспних коней і товклися, 
галасуючи, на зеленій трапі біля конюшні, Микола Чудій, най
старший серед нас літами, штовхнув Левка Всдмедуху і, скор
чивши гримасу, сказав йому:

— Ну, плєнпий, так де ж твій батько?
Це було настільки несподівано, що-галас обірвався на найви

щій ноті. Микола стояв у задерикуватій півнячій позі перед Вед- 
медухою, а той опустив голову, ніби зів’яв, і часто-часто заклі
пав повіками. Потім крутнувся й чимдуж подався через вигін 
до своєї хати, що стояла на відлюдді.

Ще якийсь час панувало оціпеиіння. А коли хлопці оговталися, 
то змусили Миколу пояснити, для чого він образив Левка.

Виявилось ось що. До Мнколнної матері недавно зайшов дядь
ко Антон, що приніс недавно нібито з фронту і нібито перебиту 
руку й став головою сільради. Спочатку погомонів про якісь ді
ла, потім випив чарку самогону, похвалився нагородами, новим 
костюмом («лікувався на Кавказі — там і купив»), пообіцяв 
зайти й ще. А вже виходячи з хати, мовив:

ресувавсп не за призначенням.
Господарі поля ніяк не могли 

палагоднти взаємозв’язок між 
ланками. Безпорадність виявив, 
зокрема, лідер атак Корольов. 
Він уникав гострої боротьби, а 
коли й заволодівав м’ячем, чо
мусь поспішно віддавав його 
комусь із партнерів, які перебу
вали у менш зручному стано
вищі для взяття воріт. Не кра
щим чином діяли Віктор Сту
пак, Віктор Квасов, Володимир 
Дерябін, Віктор Сучков.

Природно, що за таких обста
вин наші земляки не могли роз
раховувати на успіх. Навіть і 
тоді, коли в «Дніпрі» лишилося 
десять гравців (на 30-й хвилині 
матчу за грубість .був вндале-

ний з поля Євген Саричев), гос
ті стійко захищалися, самі час
то переходили в наступ.

Тільки на 65-й хвилині зустрі
чі Андрій Товт, який виділявся 
працьовитістю, проштовхнув 
м’яч у ворота «Дніпра». Та не
задовго перед кінцем матчу кре
менчуцькі футболісти . ' 
відквнтатн гол 1 уникнути по
разки.

Поєдинок 
складами цих команд, який від
бувся напередодні, закінчився з 
рахунком 2:0 на користь «Зір
ки».

23 вересня Кіровограді!! грати
муть у Дніпропетровську з 
«Дніпрсм», який перебував в 
провідній групі команд.

зуміли

між дублюючими

ПЛЮС ДВА ОЧКА
Уболівальники олександ

рійського • «Шахтаря» мо
жуть доплюсувати до ба
лансу команди ще два очка. 
Зустрічаючись у черговому 
турі з нікопольським «Труб
ником», гірники здобули 
перемогу — 2:1. М’ячі заби
ли Костянтин Малінін та 
Василь Капінус.

Завтра «Шахтар» приймає 
на своєму полі футболістів 
«Енергії» з Нової Каховки.

Є. ШАБАЛІН.

І сміх, і гріх. ви і ВАША тінь

Мал. Б. КУМЛНСЬКОГО.

Індекс 01187БК 01149.

м. КІровогрвд, вуп. Луначвреьного, 36» 
Телефони: секретаріату — 2-45*35, від* 
діліе =» 2*45*36.

«МОЛОДОП КОММУНАР» «а 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ, 
г. Кировоград.

— Я тобі, Марфо, скажу, ось що. Солдатське діло таке: сьо
годні ти герой, тобі слава й ордени, а завтра так повсрпетьсп 
ситуація, що й сам собі не рад. Клянусь оцією рукою!.. Ось л 
Мотрі Ведмедусі вручив повідомлення: мовляв, ваш чоловік, 
Кость Семенович, пропав без вісті. Туманне діло, Марфо, ой ту
манне! Та чи я не знаю тих бсзвістсй? Розгубився чоловік, зля
кався, ну й той... руки вгору. А цс значить на коліна, а цо 
значить настоящий плєи!

Те, що розповів Чудій, приголомшило. Жаль було нам Левка, 
тітки Мотрі та й дядька Костя... Але що зробиш? Не збреше ж 
дядько Антон, на медалі якого ми задивлялися жадібними очи
ма і який нам замість розповідей про фронт чомусь танцював 
лезгінку і кричав не то «аса!», не то «каса!»

Хлопці відцурались від Левка, та й сам він майже перестав 
з’являтися в гурті. Коли ж іноді приходив на вигін чи в густу- 
прсгусту посадку, де ми звичайно гралися, його зустрічали 
насмішками і отим Миколнніім «ну, плєнннй, що?...» Левко ні
тився і, ображений, ішов геть.

Ще злішими стали хлопці на Всдмедуху, коли в село принес
ли звістки про загибель смертю хоробрих батьків Василька Чечо- 
рн, Петра Лаюти і Миколи Мельничука. Всіх гризло одне пи
тання: а хіба Левків батько не міг не здатися в полон, теас 
загинути смертю героя?

Наші роздуми над цим питанням привели до того, що ми ді
стали п до Левкової матері, тітки Мотрі. Спочатку десь із схо
ванки, перекрученими до невпізнання голосами, хлопці поодинці 
сипали їй у слід різні колючі словечка. Та цього згодом здалося 
мало. Уздрівши, що вулицею чи вигоном Іде тітка Мотря, зажу
рена аж чорна, натомлена, з похиленою головою, ми збиралися 
до гурту і, навчені Миколою Чудієм, починали на всі голоси й 
підголоски: .

. На городі верба ря-а-а-сна, 
Там стояла Мотька кра-а-а-спа, 
Ой, стояла, по-о-зі-ха-а-ла, 
З плену Костя вн-и-нг-ляда-а-а-ла!..

Тітка Мотря ще нижче схиляла '
бік, пришвидшувала кроки. її 
мовчання ми сприймали як ви
знання нашої правоти і ставали 
ще набридливішими. Здавало
ся, вся наша увага зосередила
ся на хатині за селом та її меш
канцях.

Нарешті, тітка Мотря не стерпіла. Запримітивши декого з нас, 
вона пішла в сільраду до Антона Копиці і, розплакавшись, по
скаржилася:

— Та чи я ж винна, що таке скоїлося? — схлипувала вона, 
витираючи сльози, що лилися з голубих-голубих очей. — А чи 
Левко в тому винен, Антоне Петровичу? Повірте, я більше ие 
можу, мені світ немилий...

Копиця слухав тітку, зітхав раз-по-раз, тарабанив пальцями по 
столу.

— Ох, Мотько, Мотько, — сказав він, — яка ж ти проста! 
Чи ж я дітям язики повириваю? Та й те сказати: п сам фронто
вик і знаю, що то таке за «пропав безвісті». Десь потрапив 
Кость у перспльот, розгубився ну... злякався...

— Брешеш! Брешеш, Антоне! Не міг Кости злякатися! — за
кричала тітка Мотря і, ридаючи, вискочила з сільради. І зносу 
понесла свою невтомну образу до хатини на відлюдді...

Хлопці дізналися про скаргу. Але це аж ніяк не пом’якшило 
їх душ. А коли в село почали повертатися батьки — безрукі і 
безногі, з пошматованими грудьми, прикритими блискучими на
городами, наша ватага стала ще настирливішою...

Одного разу ми купалися в ставу, смажили свої тіла на гаря
чому піску край берега. Раптом хтось змовницькн у півголосу 
сказав: _

— Гляньте, гляньте: Мотька! ,
Заклякнувши на мить від цього повідомлення, хто в якій позі 

був, ми дивилися в одному напрямку. Тітка Мотря, як завжди, 
схиливши голову, спускалася з гори на,греблю, ведучи за со
бою корівчину. Корова припадала на ногу* і при цьому щоразу 
якось неприродно витягала голову вперед І стогнала. Мабуть, 
пошкодила ногу об косу в жатці або ще деінде. Хіба раз таке 
бувало. ' _ . ,

Ми перевели погляд на Чудія. Він сгочв на своїх довгих но» 
гах зовсім голий, мокре волосся стовбурчіїлося їжаком на голові, 
а витрішкуваті очі азартно світилися. Він підняв руку. І опус
тив. 1 над широким сгавом галаснуло, як хвиля, зашелестіло в 
прибережних вербах:

На городі верба рясна, ■ ’■
Там стояла Ліотька красна... t

Можна собі уявити, скільки ми могли співати, якщо зпажити, 
що кожного дня до існуючої пісні доточувався куплет. І комі- 
ний з них був дошкульніший за попередній. '

Але цього разу ми не дотягла й до середини. Несподівану 
позаду нас хтось надривно закричав, ніби цвьохнув батогом по 
голих спинах: . .

— Хло-о-пці!
Нам заціпило. Ми повернули голови й побачили, пк до вас 

скакав на своїх милицях дядько Онопрій Булавенко. Ніхто з нас 
навіть не міг збагнути несподіванки, всі завмерли на піску. Л 
дядько Онопрій закляк перед нами, звісився иа обидві милиці і 
трусився ВСІМ тілом.

— Не смійтеся! Чуєте! Не чіпайте тітки, хлопці! Чуєте’
Він дивився на нас і трусився. Він плакав, дядько Онопрій. І 

за сльозами, здається, не бачив нічого. Бо коли ми поодинці, 
тихо поцупивши свої благенькі штанці з модними жіночими гуд- 
тиками на поясках, накивували п’ятами, він мовчав...

Після того випадку хлопці навіть не згадували імені тіткії 
Мотрі, а на Левка дизнлнея, як 1 раніше, по-доброму і співчут® ливо. Чому? и • J .

* й *
попм/Л<-пітУахт/Пг?->^’і0ПЦІ 3 нашої ватаги-хору роз'їхалися по, 
всьому світу. Хто стаз інженером, хто артистом, хто офіцером..!

В той день, коли в нашому селі на видному місці, посеред май- 
дану, встановляли меморіальну дошку з Іменами полеглих свободу Вітчизни односельчан, нас дома буії Нлькндвоє" я Й 
Васько іечора, геолог. Ми разом пішли на мітинг.

Пробралися в центр натовпу, до брили, що потонула в квітах, 
внкарбувано прізвища: Легоза? Мельничук, ЧечЭ 

Яценко, Іоровенко... Ведмедуха і іцс не менше півсотні.
Я озирнувся довкола. В траурному мовчанні схилили голоии простоволосі жінки, діти, колишні,-всі В нагородах" воїни^А öS 

питанняпов^с^Гм.мнїї^' Л °” ' Д”ЛЬК0 °ИОпр,й зиакоМ ' 

ТамаПсховавшиЛ пн“п° .ЧЄ₽М натов" під розложистий клен. 
І понтнсиуюп. ™ДГ™ Ул°Г0 сонця’ пеРестулав з ноги на Во
лать ₽ Антон РпДСЙ кашкет * приховуючи ним свою МЄ*

Я штовхнув ліктем Васька і кивнув у бік Копиці.
. Бачу, — сказав він мені стиха, — Бачу Кажуть піп уже 

давно не головує в сільраді. І лезгінку не танцює для ’хлоп’я/Л, і 
. __________________ Георгій ЩЕРБИНА. .

Т. в. о, редактора Ю. МОТОРНИЙ

Друкарня ім, Г. И» Димитрова обласного управління гіо пресі, м. Кіровоград, вул. Глівкн, 2. Зам. № 4502? Тирані 41 20Ö.
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