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П’ЯТИРІЧКА. ВОНА ПЕРЕВІРЯЄ ТЕБЕ

Л НІЖИЛО. Хлопчики та дівчатка за санчата — 
ла пагорб. Чиясь мати навздогін:

— Під машину не попадіть! А ти, Васильку, ди
вись, чобітки не порви.

Кучерявий хлопчик безтурботно у відповідь:
— Тітка Наталка іце пошиє...
Наталія Моглр якраз виходила з двору. Почула 

розмову сусідів і засміялась. «Дивись, які пташеня
та. І вони знають, що для них стараємось». Наступ
ного дня розповіла про це подругам.

— Значить, шанують тебе не тільки на фабриці, —- 
сказала Люба Тригубенко.

Підійшла Технолог закрійного цеху Раїса Сит
ник. В руках якийсь пакунок.

—- Про діточок? Гляньте, що для них з нового 
року почнемо виготовляти.

Розгорнула пакунок. А там — лові моделі чере
вичок. Голубенькі, червоненькі, ‘жовтенькі. Так ї 
вилискують.

ДЛЯ ПРОДУКЦІЇ кіровоградських взуттєвиків 
не потрібно реклами. Рекламою тут є сам то

вар. Черевички і чобітки, добротпі, красиві. Воли 
приваблюють своєю оригінальністю, кольором. І не

яка ласка
ЗЕМЛІ ПОТРІБНА?

Біліло поле. Іван Чоботар озирнувся 
довкруж і подумав: «Добре, що сніг на 
мокру землю лягає... Бути врожаєві». 
Вдалині почулось гудіння тракторів. То 
його ровесники вивозили місцеві добри
ва. По 25 тонн на гектар вже їх внесли. 
Ніби не погано. Минулого року ледве 
стільки встигли. А зараз мало. Партія 
поставила перед Хліборобами нові зав
дання. Е щоб їх виконати, щоб зібрати 

'8 тієї ж площі більше зерна, потрібно 
готуватись зараз.

1 механізатори комсомольсько-моло
діжної тракторної бригади Івана Лопа
ти з артілі імені Котовського готуються.

Вовн ретельно удобрюють ділянки, ре
монтують техніку. Іван Чоботар, нап
риклад, давно підготував свого «СК-4». 
А зараз комсомолець допомагає друзям, 
як нажуть, доводити до ладу причіпний 
Інвентар. Чотирма іншими самоходами 
теж можна вже працювати. З 18 наяв
них тракторів 17 поставлено на лінійку 
готовності.

Недавно в бригаді відбулися збори. 
На них вирішили організувати неділь
ник. І такий відбувся. Хлопці відре
монтували бороьн та інше дрібне зна
ряддя. Тоді ж взяли зобов’язання до 
50-річчя Радянської влади на Україні 
підготувати всю наявну техніку.

Намічене успішно виконується.

О. ВОРОЖБИТ, 
працівник Знан’явської районної 
газети.ГОЛОВНА РЕКЛАМА Є_ ЩС ЗРОБЛЕНОЇ 

ЩО ЗРОБИМО!ТОВАР
В урну для відходів аа одинадцять місяців дюгле 

піти 15 тисяч квадратних децимбтріа хромової і юхто
вої шкіри. А що сталось, коли над цим задумались 
комсомольці!..

л 
дивно, що біля вітрил або прилавків магазинів мож
на почути:

— Не гірші, ніж в столиці.
А на фабриці вже живуть майбутнім. 'Інженерно- 

технічні працівники розробляють нові моделі, закрій
ники і кравці думають, як би здешевити продукцію, 
зекономити побільше шкіряних матеріалів, щоб 
додатково виготовити певну кількість черевичок.

Ініціатором хороших справ завжди стає молодь. 
Ще в перші місяці ювілейного року-комітет комсо
молу на одному із засідань обговорив питання еко
номії і бережливості. Вели про це розмову юнаки 
та дівчата і па зборах цехових комсомольських 
організацій. Прийняли рішення і успішно їх вико
нують.

Наталія Моглр і Люба Тригубенко за одинадцять 
місяців заощадили більше як по 15 тисяч квадрат
них дециметрів хромової і юхтової шкіри. її достат
ньо для виготовлення п’яти тисяч пар черевиків. 
Комсомолки і нині перші у змаганні за економію.

Закрійний цех чимось нагадує дослідну лаборато
рію. Тут кожен думає, шукає.

В штамповочному цеху опрацьовують грубу шкі
ру, ту, що йде ла підошви і каблуки. Тут також чи
мало економних людей. Олександр Карчеблий, 
приклад, щомісяця заощаджує матеріалів 
400—500 вар дитячого взуття.

Верстатник теж вдумливо вирубує деталі. Спеці
альним приладом заміряє товщину заготовки. Крей
дою позначає тонші місця і місця, непридатні для 

І використання. Стає видно, звідки можна вирубати 
. ту чи іншу деталь, не порушуючи технології. І у 

відходи не йде майже жоден дециметр шкіри.
За таким методом працюють Євгенія Кобченко, 

Людмила Тендюк та інші взуттєвпки. Кожен з них 
вже' зекономив по 18—20 тисяч квадратних деци
метрів матеріалів. А всього на підприємстві їх уже 
заощаджено понад 1 мільйон квадратних децнмет- 

• рів, що достатньо для виготовлення 40 тисяч нар 
і туфельок.

НА ЗАСІДАННІ комітету комсомолу йшлося і про 
дострокове виконання завдань. В цьому теж до

сягнуто немало. 23 листопада колектив фабрики ви
конав план ювілейного року, йдучи назустріч 50- 
річчю Української Радянської держави, колектив 
зобов’язався до кіпця грудня ще пошити понад 
200 тисяч пар взуття.

Всі досягнення тут нерозривно зв’язані з комсо
молом. Адже більшість робітників —« молодь. І са
ме її кмітливість, винахідливість та дужі рукн 
сприяють всьому хорошому. І ось зараз, готуючись 
до 50-річчя Ленінського комсомолу, юнаки та дів
чата міркують про тс, щоб виконати завдання ново
го п’ятиріччя на два місяці раніше строку, а при 
можливості — й скоріше.

О. ЛАДАН, 
спецкор «Молодого комунара».

м. Кіровоград.
___________________________________________________________________

І

ГОЛОБАНІЕСЬК. З уст 
першого секретери райко
му ЛКСМУ Тамари Власюк, 
з уст делегатів комсомоль
ської конференції прозєу- 
чали слова про підтримну 
ініціативи колективів під
приємств промисловості, 
транспорту, будівельних ор
ганізацій, колгоспів і рад
госпів країни, які вступили 
в соціалістичне змагання за 
дострокове виконання зав
дань п’ятирічного плану 
розвитку народного госпо
дарства СРСР. Серед ком
сомольсько-молодіжних ко
лективів району о ювілей
ному році найкращих успі-

хів досягли тваринники кол
госпів «По шляху Леніна» 
та імені Кетовського. Тіль
ки за 11 місяців року дівча
та з артілі «По шляху Лені
на» мають на корову 2080 
кілограмів молока.

На організаційному пле
нумі райкому ЛКСААУ пер
шим секретарем 
комсомолу обрано 
сюк, секретарем — 
верхого.

ОЛЕКСАНДРІВНА, 
новизну в комсомольській 
роботі повели ділову роз
мову делегати конференції. 
Вони принципово критику
вали бюро РК ЛКСМУ,

райкому
Вла-
Без-

т. 
В.

Про

стиль його діяльності, зви
нувачували в байдужості і 
безпринциповості першого 
секретаря райкому комсо
молу О. Усатенка.

Згуртовано новий склад 
РК ЛКСМУ, першим сек
ретарем якого обрано 
Л. Тихоступа, секретарем— 
В. Сузака.

* * •
Відбулися конференції в 

Онуфріївській, Петрізській, 
Новоарханге.пьській район
них комсомольських орга
нізаціях. Першими секре
тарями РК ЛКС/ЛУ тут об
рано В. Андреева, В. Смаг

люка, Р. Онищенко,

ГРАФІКЗАРПЛАТАЯ ДОБРИЙ НАСТРІЙ
Ви вже добрих десяток хвилин нервує

те на зупинці, поглядаєте на годинник. 
Нарешті довгожданий автобус з'явився. 
Ви готові його взяти штурмом, але авто
бус і не думає зупинятись. Він проно
ситься мимо. І тільки якийсь зухвалець, 
що висить в задніх дверях, .жесгом за
прошує зайняти місце поряд.

Вам конче треба встигнути до поїзда, 
а рятівної машини з шахмат ними полос
ками все немає. Тільна вона з’явилася, 
ви кидаєтесь прямо під колеса. Але так
сист, лайнувшись, об’їжджає вас, і зно
ву зелений вогник зникає.

Чому так трапляється? Про це та інші 
важливі питання йшла мова за круглим 
(долом на черговій редакційній п’ятни
ці, де ми зустрілися з транспортниками 
міста.

МОЛОДЬ АМЕРИКИ 
ВИХОДИТЬ НА ВУЛИЦІ

Четвертий день підряді у 
США проходять мзерві демон
страції американської .молоді 
проти призову па військову 
службу, проти війн» у В'єтна
мі. Вони проводяться о ініціа
тиви комітету, який об’єднав 
£0 різних молодіжних, студент
ських, жіночих, негритянських 
і релігійних організацій.

8 грудня з ранку Нью-Йорк 
став ареною бурхливих демон
страції! протесту і жорстоких 
розправ поліцаїз з їх учасни
ками. Налякані масштабами 
виступів молоді, власті зосе
редили тисячі поліцаїв навко
ло призовних дільниць, па ос
новних напрямах руху демон
странтів, а також на шляху до 
будинку ООН.

Крім Нью-Йорка, антивоєнні 
демонстрації тривали і 
ипіх містах Сполучених 
тів.

в і»- 
Шта-

«ФРАНКО - НІ!»

НЬЮ-ЙОРК. ГГЛРС). СТУ* 
ДБНТИ’ МАДРЇДС Ь К О Г О 
УНІВЕРСИТЕТУ, ЯКІ ОГО
ЛОСИЛИ СТРАЙК НА ШД- 
Т Р И м К У ВИМОГИ ПРО 
ЗВІЛЬНЕННЯ ТОВАРИШІВ, 
АРЕШТОВАНИХ ПІД ЧАС 
СУТИЧОК з ПОЛІЦІЄЮ, 
ПРОВЕЛИ ВЧОРА ДЕМОН
СТРАЦІЮ.

ЯК ПОВІДОМЛЯЄ КОРЕС
ПОНДЕНТ АГЕНТСТВА ЮНІ 
З МАДР1ДА, СТУД ЕНТИ 
СПОРУДИЛИ НА ОДНІЙ З 
ВУЛИЦЬ БАРИКАДУ і СКАН
ДУВАЛИ «ФРАНКО - НІ1», 
♦ ГЕТЬ ОЗБРОЄНИХ ПОЛІ
ЦАЇВ З УНІВЕРСИТЕТУ!». 
ПРОТИ СТУДЕНТІВ БУЛО 
КИНУТО ВЕЛИКІ СИЛИ МО
ТОРИЗОВАНОЇ ТА КІННОЇ 
ПОЛІЦІЇ.

ЧИСЕЛЬНІСТЬ кпч

ПРАГА. Комуністична партій 
Чсіословаччипи об’єднує те
пер 1.689.985 членів. Найчис- 
леннішу групу в ній станов
лять робітники. Серед ново
прийнятих члені» у цьому році 
їх налічується 37 процентіо. 
Про це було повідомлено на 
засіданні Центральної кон-г 
трольної і ревізійної комісії 
КПЧ.

ХАНОЙ ЖИВЕ І ПРАЦЮЄ
ХАНОЙ. Сільськогосподар

ські кооперативи приміської 
зони Ханоя зібрали э 1 гекта
ра по 28,78 центнера рису осін
нього врожаю. За весь ріп ці 
кооперативи зібрали в серед
ньому по 51,69 центнера рису з 
гектара.

Промислові і транспортні 
організації Ханоя розгорнули 
змагання за дострокове вико
нання плану 4-го кварталу 
цього року на честь 7-ї річни
ці утворення Національного 
фронту визволення Південно
го В’єтнаму.

ДЕ НАЙПОТРіБНІША МІТЛА!

Закохані є закохані. Будь тс день чи 
вечір, їм здається, що на світі їх тільки 
двоє. Ось і ці, назвемо їх хоч би Галею 
та Ванею, сміючись, ловлячи пухнаті сні
жинки, і не помітили, як зупинилися не 
перехресті доріг. Ке почули еони і три
вожного сигналу автомобіля Заскрипіли 
гальма, але сніжок, яким щойно милува
лися закохані, ледь не став причиною їх 

• горя. Машина продовжувала сунутись. 1 
водію, щоб запобігти лиху, довелося 
звернути на тротуар.

Про цей випадок розповів секретар 
комсомольської організації автоколони 
№ 2200 Анатолій Плюшко. І присутні від-» 
разу загомоніли про дорожників, про їх 
незадовільну роботу.

— Ледь мороз, і «дев’ятка» виходить з 
графіка, бо по слизькій дорозі не ви
їдеш, а посилати її піском все забува
ють, — це говорить Г. К. Дяченко, на
чальник Колони № 3 автобусного парку.

М. І. Дударенко, водій автобуса:
— Тільки випаде сніжок, так і почи

наєш «ловити» вулицю, і про графік ру
ху тут уже забувай.

І. П. Грєшнов, водій автобуса:
— Ледь ожеледь, під аркою, ще біля 

«Червоної зірки», пробка. Необхідно 
посилати вулиці не о 8 годині ранку, а 
значно раніше.

І. Г. Фомін, водій таксі:
— На очах в начальства дорожники 

стараються. Погляньте, скільки машин 
збирає сніг на площі імені Кірова. А на 
роздоріжжі нікому навіть піском поси
пати дорогу.

Що ж, претензії справедливі, шановні 
дорожники. Слово за вами.

(Закінчення на 2-й crop.)
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ГРАФІК, ЗАРПЛАТА
Й ДОБРИЙ НАСТРІЙ

і
(Закінчення. Початок на 1-й crop.).

А СТРІЛОЧНИК НЕ ВИНЕН

Тільки-но шофер, щоб не збити МОЛО
ДИХ людей, спрямував машину на тро
туар, як з’явився автоінспектор. Дов
генько потів водій, щоб довести, що він 
Не винний, що не перебільшував швид
кість і т. д. Закохані ж, забувши перший 

\ переляк, знову взялися за руки і, весело 
сміючись, пішли... по вулиці.

Скажіть, хіба це справедливо? І^ількість мі
ського транспорту постійно збільшується. І, 
видно, настав час і з пішоходів, як і з водіїв, 
Суворо запитувати за порушення правил руху. 
Заодно настав час суворо запитувати і за пра
вила посадки.

Як часто можна почути нарікання на водіїв 
автобусів, що вони не дотримуються графіка, 
іцо через це ми приїжджаємо в театр чи на 
роботу з обірваними гудзиками. Та не кожний 
Пасажир знає, що водій найбільше з нас за
цікавлений у дотриманні графіка, адже це для 
нього но тільки «спасибі» пасажирів, а й до- 
Ідатково 50—60 карбованців заробітної плати. 1 
як часто він їх втрачає тільки з вини паса
жирів. Ніхто з них чомусь не звик ставати 
’ чергу. І тому посадка на автобус завжди 

агадує штурм фортеці. А результат — обірва- 
НІ гудзики й поли, поламані двері, зіпсований 
Настрій і втрачений час.

При посадці на таксомотори можна спосте
рігати довгі суперечки про те, хто першим 
Схопився за ручку дверцят. І тей, хто не зу
міє цс довести, другого дня вже пише скаргу 
|іа таксиста, що він, мовляв, іде куди хочеться, 
а іщ куди потрібно пасажирові.

У цих випадках діє сила звички. І по
збутися її можна всією громадою. Спо- 
$ат'ку, напевне, доречно організувати 
Чергування дружинників, піонерів, ком
сомольців на автобусних зупинках, сто
янках таксі.

£- У Бресті саме з цього починали, — 
говорить В. О. Широкий, начальник 
служби руху автопарку.
<Щоб швидше доставити пасажирів у 
гб’дини «пік» до роботи, введено 
$втобуси-експреси: маршрут № 8 — «Че
ремушки» — завод «Червона зірка», 
N917-— сквер імені Ленінського ком
сомолу — завод кізельгуру, № 10 — 
ї^ентр — молокозавод та інші.
■ — Часто пасажири мнуть собі боки не тіль
ки через нестачу машин, а знов-таки через 
<$010 невихованість, — каже водій М. І. ДУ- 
■дАРЕНКО. — До заводу дЧервона зірка» уве
чері ми подаємо одинадцять автобусів. Цілком 
достатньо. Але жодного разу я не бачив, щоо 
Заходили спокійно. Обов’язково штовхаються, 

в ламають двері.
І знову про нашу невихованість.

«ЧЕРКАЩАНАМ ЗАЗДРЮ»

доводиться вставати не пізніше четвер
тої ранку. Остання

Анатолій БЛОХІН, 
секретар комсомоль
ської організації ав
топарку:

— Наша г.у: 
самодіяльність 

доброму 
жаль, щ- 
лий, ніде 
проводити.

художня 
—j на
рахунку, 

що клуб ма- 
репетиції

зміна закінчується

бі.™ ЦУМа виділили, але більш* іп "™ 
шести машин там но поставиш. Цього ж. исдо 
статньо І щоб відвезти телевізор чи радіолу, 
люіь не дочекавшись таксі, шукають «ліва
ків».

1. П. КРАВЧЕНКО, бригадир таксопарку:
— Покажчиків, де зупинка таксі, в

не знайдеш. От і «ловлять» машини на неї 
хрестях доріг.

В. А. БУЯЛЬСЬКИЙ, бригадир тзксопарк'..
- Доречно б упорядкувати 3«аки' 

разів я з зеленим вогником проїжджав 
заводу «Червона зірка». Мені махають. кри
чать, а зупинитися не можу, бо забороняв 
знак. Вулиця імені Терешкової вже й широка, 
але обгін від моста і до жиркомбінату забо
ронено. І хочеш чи не хочеш, а
їхати з швидкістю ІЗ кілометрів на годину за 
підводою чи вантажною автомашиною. Па 
жир хвилюється, сердиться, він -
таксі лише тому, що квапиться. Маоуть,. треоа 
переглянути правильність розстановки Д . 
них знаків.

ЧИ БУДЕ КЛУБ ТРАНСПОРТНИКІВІ

далеко за північ. Сімейним, особливо 
жінкам, такий розпорядок не завжди 
підходить, тому й виникає «проблема» 
кадрів.

1 не тільки через це. Уявимо таку картину. 
У відділ кадрів приходить юнак чи дівчина. 
Цікавляться роботою, заробітною платою.

Начальник щиро всміхається:
— Середня зарплата у водія автобусного 

парку 170 карбопанціїг, та й кондуктори зароб
ляють непогано.

Хлопець вже тягнеться за аркушом паперу, 
щоб написати заяву, і раптом:

— А як у вас з житлом?
У начальника відділу кадрів опускаються 

руки: гуртожитку немає. Перспективи щодо 
квартир для сімейних неясні. Кошти на будів
ництво в кожному автогосподарстві є. Усу
спільнивши їх, спорудили п’ятиповерховий бу
динок. Так же думалося зробити І в цьому, 
році, але будувати для транспортників нікому. 
Навіть будівництво нового автопарку на Бала- 
ріівці зривається. Будівельне управління № З 
тресту «Кіровоградпромбуд» з 250 тисяч кар
бованців освоїло у цьому році лише 170 тисяч.

Водії, кондуктори багато часу втрача
ють, добираючись на автовокзал, щоб 
прийняти зміну чи здати виручку. Вихід?

Б. Л. Островський:
— В Хмельницькому, Черкасах є дис

петчерські пункти о центрі міста. Тре
ба б і в нас так зробити.

М. А. Шнур, кондуктор:
— Дві години я постійно втрачаю 

те, щоб добратися до вокзалу, дізнати
ся, на якій машині працюватиму і таке 
інше. Черкащанам просто заздрю...

Транспортників кілька тисяч. І хоч як 
вони втомлюються, але і з піснею, і з 
танцями дружать. Тільки от збиратися 
ніде. В автобусному парку червоний ку
ток вміщує 120 чоловік, а працюючих в 
десять разів більше. Не краще і в інших 
автопідприємствах. Як бути?

_  Я бував у Харкові, там є загальний 
клуб транспортників. А чого б нам на 
побудувати? Я сам би перший вийшов у 
вільний час допомагати, — це водій так
сі Ю. М. Володимиров.

— Усуспільнити кошти, і можна побу
дувати, — каже директор автопарку 
Б. Л. Островський.

Думка одностайна в цьому питанні.

« • *

За круглим столом, йшла розмова І 
про те, що окремі кондуктори І водії 
автобусів грубо ведуть себе з пасажи
рами, не слідкують за мовою. З цього 
випливає, що учбова програма в авто- 
учкомбінаті не відповідає сучасним ви
могам. Вже не досить водію знати лише 
матеріальну частину машини, а кондук
тору назви зупинок, їм необхідно давати

СЛОВО ЗА АРХІТЕКТОРАМИ

Як часто пасажир може нізащо обра
зити водія, кондуктора. Молоді дівчата- 
йондуктори інколи відбою не мають від 
брудних жартів захмелілих молодиків. 
Образливо, але спробуй щось сказати 
у відповідь, як відразу знайдуться за
хисники: «А ви не грубіть. Хіба так об
слуговують?»

І це «обслуговують» часто звучить 
зверхньо, хоч взагалі це дуже хороше 
слово. Адже ми всі один одного обслу
говуємо, незалежно від того, чи подає
мо страви в ресторані, чи виготовляємо 
панчохи, чи випускаємо газету. Різниця 
тільки в специфіці роботи.

І.-А. Грєшнов, водій:
— Щоб вчасно приступити до роботи,

У 1947 році у місті був лише один ав
тобус, тепер їх 260. Це добре. Погано 
лише те, що виробнича база розрахова
на тільки на 60 машин, а в автопарку, що 
будується, під критою стоянкою можна 
буде розмістити лише 200 машин. А як 
бути із стоянками для таксі? Місто рос
те, стають вряд багатоповерхові будин
ки, обрамлені газонами, скверами. Тіль
ки для стоянок чомусь не знаходиться 
місця.

П. С. ВИСОЦЬКИИ, начальник відділу ек
сплуатації таксопарку:

— У нас лише чотири маленьких стоянки: 
біля автовокзалу, облеуду, залізничного вокза
лу і біля ЦУМа. Кілька разів ми зверталися 
до архітекторів міста, щоб при новій забудо
ві передбачали і стоянки для таксомоторів.

Анатолія ПЛ ЮШ
КО, секретар комсо
мольської організа
ції автоколон и 
№ 2200:

— Молоді у нас 
досвідченим - водіям 
не поступаються.

ф 3 телетайпної стрічки

знання етики, естетики, одним- словом 
все те, що підносить культуру роботи.

Бувають випадки, що в погоні за за
робітком водії навмисне порушують 
графік, щоб на центральній зупинці на
брати якнайбільше пасажирів

Присутні докладно розповіли, яких 
заходів вживають, щоб забезпечити без
перебійність руху, ввічливе обслугову
вання пасажирів. Але й ми не можемо 
залишатись осторонь. Тому й наголошу
валось на недоліках, яких легко позбу
тися силами громадськості.

В. ЦВЯХ, 
В. ШАРІЙ.

Фото В. Ковпака.

ПРИВІТНІСТЬ І ГОСТИННІСТЬ
ХЕЛЬСІНКІ. (ТАРС). Делегація Ленін

ського комсомолу на чолі з першим секре
тарем ЦК ВЛКСЛ1 С. П. Павловим, яка пе
ребуває у Фінляндії, влаштувала вчора 
тут прес-конференцію. Керівник делегації 
розповів про враження від поїздки по 
країні. Він сказав, що чим краще радян
ська і фінська молодь знатиме життя і проб
леми обох країн, тим міцнішими будуть 
дружба і співробітництво молодого поколін
ня, а також народів Радянського Союзу і 
Фінляндії.

ЗУСТРІЧ В ФРН
БОНН. (ТАРС). На запрошення західно

німецької організації «Німецькі молоді де
мократи» в ФРН перебуває з візитом деле
гація радянської молоді.

Делегація зробила поїздку по країні. В 
Ессені попа була присутня на мітингу про
тесту західнонімецьких демократів проти 
реакційних надзвичайних законів.

Всесоюзна студентська 
конференція

по проблемах суспільних наук, історії 
ВЛКСМ і міжнародного молодіжного руху 
почала 7 грудня роботу в історичному акто
вому залі Смольного в Ленінграді. Вона 
присвячена 50-річчю Великої Жовтневої со
ціалістичної революції.

Ця конференція — заключний етап кон
курсу студентів країни на найкращі роботи 
в галузі суспільних наук.
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ІІАД СТЕПОМ — мета- 
** лева пісня трактора. 
Василь вслуховувався в 
рівномірне гудіння мото
ра та, може, в биття 
власного серця: сьогодні 
пін вперше самостійно 
вивів машину. А ще коли 
мріялось про це!..

...Оглянувся. В долині 
між скелястих берегів 
несе свої води Синюха. 
Тільки сьогодні вода в

госпу Іваном Івановичем 
Шевченком. Василь не
сміливо поклав на стіл 
свідоцтво про закінчення 
курсів механізаторів і 
напружено чекав. Голова 
уважно прочитав, з усіх 
сторін обдивився 
мент.

— Радий вітати 
де поповнення, - 
тиснув руку.

А потім: і

доку-

моло- 
по-

S 
о u 
S

Е
Є о ео
5

ё

а

сдИгіг^ 
ній якась особливо 
ба; А біля її берегік г.„ 
на Федорівна. Село лас
каво всміхалось йому, 
шепотіло щось срібляс
тим листом осокорів.

Пригадалася вчорашня 
розмова з головою кол

голу- 
в рід-

па— Трактор давно 
тебе чекає, Василю. Тіль
ки кого собі в напарники 
візьмеш?

Відверта розмова дода
ла сміливості. 4

— З Анатолієм Під- 
лубннм хотів би.,,

— Комсомольський аг
регат, значить, буде, — 
міркував уголос голова.— 
Згоден. Тільки ж обом в 
армію. Знову трактор 
осиротіє... Та якось буде.

У далекі гони протяг 
широку чорну борозну 
п’ятикорпусний плуг. Па
хощі свіжозораної ріллі!.. 
Василь пе зразу помітив 
групу людей, що стояли в 
кінці поля і дивились на 
прокладений ним слід. 
Серед них впізнав голо
ву колгоспу, бригадира, 
старих механізаторів. І 
дуже дивно, там стояв 
його батько. Хоч мав від
почивати вдома після змі
ни.

«Сумніваються, — 
промайнула думка, — 
прийшли переконатися».

Звичайно, він не 
чути тієї розмови, 
була між людьми...

— Тверда в хлопця 
кинув хтось із

міг 
яка

рука, 
механізаторів.

— До міцної руки ще й 
вірне око треба, — заува
жив інший.

— Думаю, що молодий 
механізатор не позбав-

лепнй всіх цих якостей, 
— ніби узагальнюючи по
чуте, 
Гляньте, 
струна.

Іван 
шов до 
ка:

— Хорошого сина 
єш, Васильовичу.
вдався...

Василь виїхав 
воротну полосу і 
трактора.

— Щось сталося? — 
запитав він у прибулих.

— Та це прийшли спи
тати, чи не треба тобі чо
го, — за всіх відповів го
лова.

— Дякую. Нічого...
І трактор потяг у гони 

нові Василеві струни.
В армію, справді, село 

проводжало разом обох 
комсомольців. І так скла
лося, що і службу Василь 
з Анатолієм в одній части
ні проходили, разом до
дому повернулись. Відпо
чивали недовго. Рва
лись до трактора, в по
ле. Кипить змагання юві
лейне. Хотілось і собі по
мірятись силою,

мовив голова. — 
не борозна, а

Іванович підій-
Васплевого бать-

В
ма- 

тебе

роз-

ВИДНО, й водою

на 
зупинив

— Вас, 
пе розіллєш, — жартуючи 
зустрів 
воїнів І. 
Сідлайте, 
і хай не 
ля! .

Саме 
оранка на зяб, село обле
тіла 
денна 
щого орача колгоспу, ра
йону, а потім і всієї об
ласті. Механізатори хви
лювалися. Кожному хоті
лося стати переможцем.

Невдовзі у. федорівсь- 
кому колгоспі імені Кіро
ва зрозуміли, що кращо
го орача за Василя За
гребельного й 
треба. Всіх 
Односельчани 
відстоїть він 
кому змаганні 
артілі.

...На старті 
лось і _ _г„........ ....... .
«Т-74». Зовні Василь не 
видавав хвилювання, вій 
був зібраний і зосередже
ний. Тож після сигналу 
впевнено повів тракторй 
вперед, прокладаючи в 
гони струни-скибп.., Жю-

демобілізованпх 
І. Шевченко. — 
хлопці, «Т-74», 

обминає вас до-

тоді, коли йшла

звістка про прове- 
конкурсу на кра-

а потім і всієї об«

шукати не 
випередив, 

вірили, що 
і на район- 
честь своєї

вйшикува-
майже три десятки

рі визнало його перемож
цем конкурсу.

Хлопець розгублено 
відповідав на щирі вітан
ня людей. До нього під
котили мотоцикл з коляс
кою — премія перемож
цю. А' дужі руки товари
шів підхопили його і дов
го підкидали. ... На очах 
старого Загребельного 
показались сльози. Радів 
за сина. Раді і всі його 
діти-мехаиізатори. Адже 
Микола, брат Василя — 
теж тракторист. Сестра 
Ліда — шофер.

Тепліли очі і в коханої 
дівчини Василя, з якою 
через тиждень мав одру
житися.

Невдовзі після цієї ПО- 
' дії відбулося весілля. В 

сім’ю Загребельних при
йшла невістка. Вона — 
теж механізатор...

О. ОЛІЙНИК, 
редактор районної 
газети.
с. Федорівна 
Д обровел пчк і вського 
району.
На фото: Василь За- 

гребельний.
Фото О. Гончаренка.
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Г. ТАРАСІВЕЦЬ.

НС-
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КОМСОМОЛЬЦІ 
30-х років, вам, хто 
сюяз поруч з кому
ністами в роки колек
тивізації. хто творив 
звитяги перших п’я
тирічок, вам, вірним, 
полум’яним, безст
рашним — ці скромні 
рядки...

Починалась весна, з-за хмар все частіш випинало 
сонце, просихали поля - тут би розгорнутись на всю 
широчінь, а справи в артілі все гіршали. Груди Кпає 
невимовним біль, туга не сходить з очей. Як про неї 
мріяли, з якою радістю писали заяви, вели у кошош- 
Ні буланих, сірих і чалих коней, з якими піснями ви
рушали разом па ниви — сіяти і косити, молотити 
хліб!

Неначе того й не було, все відійшло, зникло ро
зійшлося, як дим, як туман. н

Хтось невидимий, підступний, ЯК шашіль, вперто, щодня 
догодиш течив й ще так недавно могуче й здорове тИо’ 
Хтось чекав п погибелі... и гі.ю.

Наближалася посівна — і ячмінь, і овес, І просо, і куку- 
рудм, і гречка - все було перевіяне, іважеве, засипане 
У чистих засіках. Перевіряли восени на схожість, засівали 
зернята у горщечках, у старих макітрах - зеленіло, я” 
дітха. Ще раз вирішили перевірити у березні. Ячмінь (його 
сіяти найбільше) не проріс. Хтось, відімкнувши замки дав
но вже вбив не тільки життя, а й сподівання, надії людей...

У сівалках чиїсь проклятущі руки геть повідкручу
вали сошники... Можна було б засівати поле по-ста

рому, з мішків, 
чами. Та хотілося 
журавлиними клю- 
по-новому! Дове
лось посилати сі
вачів у Єлисавет- 
град до робітників 
на «Червону зір
ку». Робітники з 
заводу без оплати 

хто запевнить, що таксвиготували нові сошники. Та 
знову не повториться?!
А тут, як грім, знову новина: десять подали заяви 

про вихід із артілі.
І як їх не вмовляли, твердили одне:
— Досить! Наїлися комунівського кандьору! Свій 

хліб, хоч горьованіїй, але солодкий!
І не диво це було чути від середняків. Може, в них 

на ту пору, коли артіль лише ставала на ноги, коли 
вона ще не могла годувати медом та салом, хліб був 
Даюдший. Мали по парі коненят, п<К корівчині, в 
сажах хрюкали свині, у садках червоніли вулики. 
Ллє четверо з тих десяти — бідняки з бідняків, ха
тини ребрами лат світяться, одяг полотняний і той 
латаний, а на ногах і не вгадаєш що — чи постоли, 
чи черевики. А про четвертого, Чеголюка, хоч і не 
кажи нічого. Доживе якось з горем, бідою до різдва, 
а там своїх дітей — на сани. Запряже здохлячу ко
билу — і по селах жебракувати.

Артіль йому — нову хату, усім одяг, пшениці, 
повнісіньку безтарну картоплі. І він не хоче артілі!

Щось неймовірне, щось страшне діється.
Немов у горобину ніч, тепер щодня на артіль падав удар 

1 за ударом.
Уже в кінці березня вчинили наліт на корівню і розібрали 

З геть до одної корови. Та хоч би на тому скінчилося.
В селі зрання й до ночі страшне ревище — почали різати 

1 худобу. Бичків, теличок, корів. А вечорами друге ревище — 
на все село, з усіх вулиць, кутків лунають п’яні пісні — і 

ї як кум до куми залицявся, і як зібралася бідна голота...
< А в понеділок, на початку квітня змієм поповзла ще одна 
‘ чутка: будуть розбирати коней.
І Почалося з події в степу.

Старий Брага вертався із Защити: Був у дочки. І 
! чоловік, і вся його родина приймали дуже добре, 
І вгостили й чаркою. Але радості у старого на серці 
І не було.

І пе помітив, як до нього з яру в темряві вийшло 
і двоє. І в кожного в руці сучкувата палиця.
І — Стій, діду! З воза злазь!

— А ви мені що — указ?
— Злазь, опудало вошиве! Це наші копі!

В — Були ваші — тепер артільні!
— Ти ще довго мітингуватимеш, пеньок трухля- 

I вий?!
І кілками. Кілками. По спині. По голові. По скру

чених ревматизмом пальцях. По старечих ногах. 
Ледве живий доповз до яру, до села. Сорочка в кро
ві, волосся на голові теж від крові злиплося. А ті 
Двоє розпрягли буланих, верхи подались у Оситняж- 
ку, вернулись без коней. Брага мовчав, злякався 
старий, щоб не вбили або не підпалили. Покликали в 
сільраду, як оклигав, збрехав, що пе пізнав. Насува
лись більші, грізніші події. м. стоян.

с. Панчевс Повомиргородського району. "

ПІСЛЯ ВИСТУПУ 
«МОЛОДОГО КОМУНАРА».

„За закритими дверима
в газеті № 138 від 22 листопада 1967 року було 

опубліковано критичний матеріал «За закритими 
Дверима», написаний після дзвінка читача.

Як повідомив редакцію секретар Олександрій
ського райкому партії В. В. Красюк, факти, наведені 
в статті, дійсно мали місце.

За грубе порушення правил радянської торгівлі 
на голову Новопразького сільського споживчого то
вариства С. Я. Кирильчука Комітетом народного 
контролю накладено суворе стягнення.

На інструктора райкому партії М. В. Мішуров- 
Сокого за затиск комсомольської критики бюро 

КП України наклало партійне стягнення.

Мслодію винесли на берег 
хвилі Дніпра. Вона була ши
рока, як рукотворне Кремен
чуцько море, і глибока, як 
ного води. Ту пісню почули 
гуртківці Палацу культури 
імені В. і. Леніна, підхопили. 
1 полинула вона над краєм 
Наддніпрянським, хлюпнула 
весело з голубих екранів теле
візорів, зазвучала в колгосп
них клубах. Ось уже п’ять 
років та пісня тривожить 
серця слухачів, наповнює ра
дістю, дає наснагу.

У Дніпра позичили співачки 
пісню, у Дніпра взяли і назву 
ансамбпю. «Дніпряночка» — 
так назвали вокальний колек
тив Палацу культури.

П’ять років тому в дитячо
му секторі народилась «Дні
пряночка». Підростали її учас
ники, і ансамбль міцнів, роз
ширював свій репертуар. З 
першою дня організації колек
тиву співає в ньому Валя Ма- 
лаховська. Тоді вона була 
ученицею дев’ятого класу. Піз
ніше прийшла в ансамбль тех
нік зв’язку Кременчуцької ГЕС 
Люда Морякіна, штампуваль
ниця Олена Мусієнко, муляр 
Галя Козлова, вчителька ве
чірньої школи Ліда Сидненко.

Пісня об’єднала дівчат. Те
пер часто вони разом святку
ють дпі народження, ходять 
разом за місто п плавні. «Дні
пряночка» живе цікаво, ве
село.

Три рази на тиждень зби
раються дівчата на репетицію. 
Керівник ансамблю Володя 
Кукушкін вслухається в плес
кіт дніпровських хвиль, який 
долітав з берега, 1. вибравши 
момент, змахом руки подав 
команду. Дівоча пісня вплі
тається в той плескіт хвиль і 
пливе над 
знають — 
ночка».

Па фото: керівник ансамблю 
«Дніпряночка» В. Кукушкін.

Фото В. Клюева.

IX ТРОЄ
Анатолій Вітюгов, Во

лодимир Євсюков, Олек
сандр Лобов — вихован
ці кіровоградської ком
сомольської організації. 
Два роки тому всі вони 
працювали слюсарями на 
«Червоній зірці». Працю
вали добре, відпочивали 
разом. Нерозлучною трій
кою називали хлопців у 
цеху. Не розійшлися їхні 
стежки і тоді, коли всіх 
трьох призвали в Радян
ську Армію. Разом поча
ли оволодівати важкою і 
відповідальною професі
єю — професією солдата. 

. Анатолій Вітюгов, як і 
всі новачки, пе відразу 
став майстром військової 
справи. Довелося багато 
часу віддавати навчанню, 
переборювати труднощі. 
Найтяжчий період — по
чаток, давно пройшов.

НА ОДНІЙ із центральних вулиць 
Брюсселя — вулиці Неп — до 

цього часу маячить великий обгорілий 
каркас приміщення багатоповерхового 
універмагу «Інновасьон». В пам’яті 
брюссельціи надовго залишиться ця 
грандіозна пожежа в травні 1967 року, 
що забрала близько 300 людських жит
тів — продавців і покупців. Катастрофа 
виявила страшні недоліки 
пожежної охорони 
ність елементарних 
рійних заходів.

У зв’язку з цим 
згадують ще одну .___ . ...
що трапилася в 1956 році в МарсінелІ, 
поблизу Шарлсруа, коли в результаті 
аварії на одній з вугільних шахт заги
нуло 300 гірників. I вже зовсім недав
но в Мартеланже, на кордоні Бельгії 
І Люксембургу, серед білого дня зі
рвалася гігантська автоцистерна з рід
ким газом. Це коштувало життя 22 гро
мадянам.

Що цс — випадковість чи закономір
ність? Таким питанням після всіх цих 
катастроф задаються бельгійські газети 
і жителі країни. Причини більшості 
крупних і дрібних катастроф і нещас
них випадків в країні «не встановлені». 
Чи не означає це зневагу до правил 
і норм безпеки на підприємствах краї
ни, байдужо ставлення промисловців, 
господарів магазинів, адміністрації до 
охорони трудящих, забезпечення їх ви- ' 
робннчої безпеки? І це в такій про
мислово розвиненій і цивілізованій 
країні, як Бельгія!

Опубліковані недавно тут цифри до
зволяють зробити стверджувальний ви-

в системі 
універмагу, відсут- 
запобіжннх І апа-

багато бельгійців 
крупну катастрофу,

ЦЕЙ ЗНІМОК опублікований в жур
налі «Бунте іллюстрірте» (ФРН).

Зліва чітко видно заголовок статті: «З 
допомогою отрути до перемоги». В 
центрі — портрет людини п спортивній 
формі.
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ЯК ТИ СТОЇШ В СТРОЮ! ЕКїЯЕСТЕа

Зараз Анатолій відмін
ник бонової і політичної 
підготовки, спортсмен- 
розрядник, ВІЙСЬКОВИЙ
спеціаліст 2-го класу. 
Комсомольці підрозділу, 
в якому він зараз слу
жить, виявили йому ве
лике довір’я — обрали 
секретарем комсомольсь
кої організації. І вони не 
помилились.
підрозділ став відмінним. 
Комсомольцям 
прапор Кіровоградського 
міськкому комсомолу. 
Прапор комсомольці під
розділу утримують і в 
цьому році.

Відмінно служить і Во
лодимир Євсюков. Він — 
спеціаліст 
спортсмен 
Від нього 
почують 
Будь-коли 
допоможе товаришу, 
гато часу віддає він ви
хованню молодих воїнів. 
Із свого досвіду він знає, 
як спочатку важк£ пере
борювати труднощі. Ось 
чому вій не жаліє свого

2-го класу, 
- розря д и и к. 
воїни'завжди 

добру пораду. 
Володимир 

Ба

часу, щоб допомогти но
вачкам.

Нещодавно в частину 
були запрошені батьки 
воїнів - кіровог р а.д ц і а« 
Командир частини подя- 
кував батькам Олександ
ра Лобова за виховання 
сина.

Протягом двох років 
служби Олександр одер
жав не одну подяку. 
Ним можуть гордитися 
батьки: він відмінник бо
йової і політичної підго
товки, спеціаліст 2-го 
класу, спорт с м е и - р о з- 
рядник. Бере активну 
участь у громадському 
житті підрозділу. Жо
ден цікавий захід не від
бувається без його учас
ті.

Так, про таких воїнів 
не можна сказати, що во
ни сховаються за спини 
товаришів у тяжкий для 
Вітчизни час. Слава вже 
зараз дружить з ними.

Лейтенант І. БАЙ
КОВ, секретар ком
сомольської організа
ції частини.

сховок. За десять років — з 1 січню 
1957 року по 31 грудня 1966 року є 
Бельгії зареєстровано 4283 нещасних 
випадки з смертельними наслідками

Л28ЇВ
смерті
за цей же період 95 227 чоловік стали 
інвалідами п результаті аварій. ЦІ циф
ри стають ще більш красномовними, 
якщо врахувати, що чисельність насе
лення Бельгії становить приблизно 9,5 
мільйона чоловік, а працездатного на
селення — близько 3,8 мільйона чоло
вік.

Таким чином, факти повністю спро
стовують домисли капіталістичних 
кіл про «випадковості» в цій галузі. 
Безсумнівно, мова може йти тут тільки 
про закономірності, про байдужість 
до життя трудящих о ім’я посилення 
потогонної системи і в погоні за при
бутками.

Останні крупні катастрофи в «Іино- 
васьон», в Мартеланже та Інших міс
тах (тільки в цьому році, після поже
жі в «Інновасьон», зареєстровано вже 
близько ЗО крупних пожеж і вибухів 
на промислових підприємствах і в ма
газинах) викликали широке занспо-

коення громадськості Бельгії. «Націо
нальній асоціації по запобіганню не
щасних випадків на виробництві» дове
лося почати цілу пропагандистську кам
панію з метою роз’яснення норм І обо
в’язків по охороні праці. Почата річна 
«кампанія безпеки» для боротьби з 
щасними випадками І професійними 
хворюваннями.

Однак, багаточислеині трагедії і 
щасні випадки на виробництві в умо
вах капіталістичної країни важко за
побігти кампаніями І лозунгами. Во
ни — результат експлуатації трудящих, 
інтенсифікації праці в угоду капіталу, 
нехтування життєвими інтересами тру
дящих. Якраз на ці думки наводять 
руїни магазину «Інновасьон» в Брюс
селі чи вид містечка Мартеланже, яке 
немов би було піддане бомбардуванню.

В. ВОЛКОВ, 
кореспондент ТАРС.

Це англієць Том Сімпсон, той самий 
СІмпсон, який у нинішньому році під 
час традиційної велогонки професіона
лів Тур де Франс упап з велосипеда і 
незабаром помер п лікарні. Том Сімп
сон — спортсмен, в КМШС1ІІ ЯКОГО ПІС-

ЁГ 
§ 
соо

ля смерті були знайдені дві ампули з 
допінгом і який навіть, за офіційними 
повідомленнями, помер під надмірного 
оживання наркотиків.

Західнонімецький журнал, ііідподячп 
підсумки минулого < портивного року, 
невипадково згадав про англійського 
велогонщика Тома Сімпсона Адже піс
ля Сімпсона ще один відомий спорт
смен Валентин У річна загинув під час 
чемпіонату Іспанії серед іоніцикін-про- 
фесіоналів по велоспорту. Причина та ж 
сама — використання допінгу.

В пробірках і пляшечках, які зобра
жені на знімку, знаходяться наркотич
ні засоби: первітіп, морфій, кофеїн, 
стріхнін... «Бунті Іллюсіріртс» конста
тує, що подібні збуджуючі засоби вико
ристовуються спортсменами не тільки 
під час велосипедних тппок, але і в 
футболі, греблі, плаванні, важкій атле
тиці. п конькобіжному і багатьох Інших 
видах спорту.

Далі журнал наводить цікаиі факти: 
«У Голландії, Бельгії, Франції (про 
свою країну західнонімецький журнал 
соромливо промовчує — ПРИМ. РЕД.) 
Існують аптеки, де можна легко купи
ти допінг».

У верхньому правому кутку знімка 
вмішено цікаву заяву відомого австрій
ського лікаря, спеціаліста по спортив
ній медицині професора Прокопи:

«Якщо так піде далі, ми зможемо 
одночасно із звичайними Олімпійськи
ми Іграми провести Олімпійські Ігри 
хіміків».
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Зовсім недавно відшуміли футбольні баталії, 
а кіровоградських уболівальників цієї гри уже 
хвилюють десятки різних натань, які конче тре
ба розв'язати нашим провідним команда.» «Зір
ці» і «Шахтарю». їх цікавить оцінка самими тре
нерами виступу в чемпіонаті цього року, плани 
на наступний сезон, найближчі завдання, які ко
манди ставлять перед собою. Ми розповідали 
про фініш «Зірки», яка додержала слова, ввій
шовши в першу десятку команд своєї підгрупи.

Редакція «Молодого комунара» звернулася до 
старшого тренера олександрійського «Шахтаря» 
т. Лярвинського з проханням поділитися думкою 
про команду гірників, про її плани на зиму.

Ось що він розповів:

БУДЕ
— Сезон 1967 року «Шахтар» провів незадо

вільно. На фініші ми мали таку картину:
1 В 11 Г1 м’ячів очки місце

40 12 И 17 34-46 35 13
Тринадцяте місце із двадцяти одного —• зовсім 

не той результат, якого ми бажали. Основними 
причинами, які перешкодили «Шахтарю» зайняти 
в зоні більш високе місце, ми вважаємо такі;

Перша. Переоцінили сили і можливості захис
ної лінії. Лише перед другим колом спохвати
лись і зміцнили її.

Друга. Недостатньою була ігрова дисципліна 
деяких спортсменів, які своєю індивідуальною 
грою вносили розлад у взаємодію з партнерами 
по команді.

Третя. Ліоральпа стійкість і воля до перемоги 
були не иа висоті. В ході чемпіонату з поля бу
ло виведено чотири гравці. Команда показала 
низьку результативність на виїздах: 1 перемога. 
6 нічиїх, 13 поразок при співвідношенні м’ячів 
12—35. «Шахтар» в першому колі на виїздах 
набрав лише 8 очок.

Керівництво команди і гравці проаналізували 
перед другим кблом стан справ і внесли деякі 
зміни, зміцнивши лівії захисту і нападу. Це дало 
можливість в другому колі виступити краше — 
20 очок, в той час, як в першому колі було И’-і 
очок.

В давни час кістяк команди зберігся, але їй 
потрібне якісне поповнення.

На початку січня приступаємо до регулярних 
тренувань. Футболіст має бути швидким і витри
валим, стрибучим і спритним, добре працювати з 
м’ячем. Наші заняття будуть направлені на ви
роблення в гравців таких якостей.

І. ПАРХОМЕНКО 
Ю. МОТОРНИЙ

(Продовження. Початок 
в газетах за 3, 5 і 8 грудня).

і вс- 
хлоп- 

цям спокою, відколи побували в загоні 
Іллі Даниловича Діброви. Малопомітна 
робота підпільника не йшла ні в яке по
рівняння з боротьбою партизанів. Олек
сій уже малював собі, як він з автома
том іде разом з товаришами на воро
жий гарнізон, як причаївся в засідці, че
каючи колону гітлерівців, або ставить 
міну під рейками. Чутки про партизан
ські операції тепер все частіше доходи
ли до Нової Праги.

А тут конспірації доводилося відда
вати не менше зусиль і винахідливості, 
ніж прямому виконанню завдань під
пільного райкому. Власне, й сама конс
пірація була завданням. Кожен непев
ний крок загрожував провалом.

З розгортанням роботи по добуванню 
зброї І документів, влаштуванню втеч 
військовополонених з таборів і відправ
ці їх до лісу все складніше ставало об
межувати коло підпільників людьми пе
ревіреними й надійними. Тому взяли за 
правило, що всі члени організації не 
збиралися разом, новачків знайомили 
з кількома, а то й з одним підпільни
ком, щоб на випадок зради не поста
вити під удар всіх,

ДУМКА про відкриту боротьбу з 
рогом все частіше не давала х

Восени 43-го року, коли ра- . 
дянські війська все стрімкіше і 
гнали ворога, гітлерівці кину- й 
лися зміцнювати свої сили. З- | 
над Дніпра виселяли всіх без 
розбору, а далі на захід ка- |’ 
ральні загони шастали по се- у 
лах, хапали кожного, хто вик- | 
ликав найменшу підозру.

Усе це робило діяльність Е 
підпільників складнішою І не- І 
безпечнішою, ніж будь-коли І 

раніше. Удару можна було чекати з усіх 
боків.

КОЛИ Дем’ян Березозський зайшоо 
до Шаповалова, той відразу зрозу

мів: щось трапилося — додому один 
до одного підпільники не ходили.

— Швидко тікаймо! Потім розпо
вім, — з порога сказав Дем’ян.

Удвох подалися за городи, сховали- і 
ся в чагарниках. Виглянувши, Олексій 
побачив, що його хату оточено.

Смеркало, з села доносилася чужа 
мова. Слів не розібрати, але й без то
го зрозуміло: облава.

Виявляється, Березозський бже підхо
див до дому, коли помітив, ЩО1 в подві
р’ї німці. Кілька з них стояли з автома
тами напоготові, двоє чи троє, заходили 
у відчинені сінешні двері. Тоді він і по
дався попередити Олексія.

Спочатку думали бігти в село, попе
реджувати інших, та вирішили цього не 
робити: якщо до Березовського гітле
рівці зайшли випадково, то нічого пані
кувати, а якщо їм щось відомо, то все 
одно пізно бити на сполох.

Вже перед ранком Олексій з Дем я- 
ном пішов до Кості Тищенка. Хлопець 
за завданням підпільників служив у по
ліцій і тепер настав час, коли його поса
да он як могла знадобитися. Коли Ти
щенко назвав прізвища заарештованих, 
Березовсьний одразу скочив:

—• Мальцева робота, гад!
АЛальцев, чоловік років сорока вось

ми, з’явився в селі недавно, здався ко
мусь із хлопців своєю людиною, і йому 
дали на перший випадок якесь друго
рядне завдання. Він справився, потім йо
го познайомили ще з кількома підпіль
никами. І от тепер есі, кого знав Маль
цев, сиділи під замком.

— ЗберелАО тих, хто на волі, — І в 
ліс, — вирішив Шаповалов.

Кость Тищенко оповістив усіх, кому 
загрожував арешт, і група через два дні 
рушила до партизанів. їх було дванад
цять. Крім Шаповалове, в Чорний ліс 
ішли Дем’ян Березовський, Сергій Лит
винов, Георгій Степанов, Федір Кисе- 
льов, Микола Скрипник, Борис Климен
ко й інші новопразькі підпільники.

Творчий КОНКУРС
оголошує редакція газети «Молодий 
комунар»

на кращі вірш і пісню, присвячені
50-річчю Радянської влади на Україні.

Твори мають оспівувати духовну кра
су молодої радянської людини, відобра
жати багатогранне життя комсомольців І

молоді республіки, області, вірність мо- 
лцодих поколінь ідеалам революції, змі
ни, що сталися за часів Радянської вла
ди.

Для переможців конкурсу встановлено 
три премії: ПЕРША — ЗО, ДРУГА — 25 
і ТРЕТЯ — 15 карбованців.

(р. ї.’.е----------

м. Олен-

музичній.
Світлана 

урок пр 
з Танею

в Бобринецькій 
школі. Викладач 
Іваиівська веде 
класу фортепіано 
Скпонінь.

Фото В. КОВПАКА,

Кіровоградщина-67
Є

Новий універсальний мага
зин «Ювілейний» в ~ 
сандрії.

(Далі буде).

ж
ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ПОНЕДІЛОК, 11 грудня. Пер

ша програма. 16.45 — Паша 
йфіша. (К). 16.50 — Республі
канська школа юних математи
ків. (К) 17. 20 ■— Назустріч 50- 
Мччю Радянської України. 
«Родовід революціонерів». Те
ленарис. (Одеса). 18.00 - Т.’ле- 
^ті. (К). 18.30 — Слухачам

1л основ мзркснзму-ленііііз- 
. Історія _ КПРС. «Партія в 
ки реакції і нового револю
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ергів Кировогрвдского 
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ційного піднесення». (М). 19.00
— Назустріч 50-річчю Радян
ської України. «Над Висунніо 
стяг червоний* (Миколаїв). 
19.15 — Лемківські мелодії. 
(Львів). 20.00 — Назустріч 50- 
річчю Радянської України. 
«Комсомолів моєї республіки». 
Тслсвікторпна. І тур. (К). 20.40
— Телеповпші. (М). 2).00 — 
«По місцях революційних ПО
ДІЙ». «В ім’я прийдешнього». 
(М). 21.30 — Назустріч 50-річчю 
Радянської України. < Театри, 
народжені Жовтнем*. (Дніпро
петровський український дра
матичний театр Імені Т. Г. 
Шевченка). (Дніпропетровськ).

ВІВТОРОК, 12 і рудня. Перша 
програма. 11.00 — «Останній 
залп». Художній фільм. (Кіро
воград). 16.40 — Назустріч 50- 
річчю Радянської України.

Жовтнева повість». Героїчна

ораторія А. Штогареїжа." (Дні-’ 
пропетровськ). 17.40 — •‘Наша
книжкова полиця» (Кірово
град). 17.50 — Телефільм (Кіро
воград) 18.00 — Назустріч 50-
річчю Радянської України. 
■'Харківський інститут мис
тецтв». (Харків). 19.01 — «Ос
танній залп». Художній фільм. 
(Кіровоград). 20.40 - Назустріч 
50-річчю Радянської України. 
Концерт для учасників об’єдна
ного пленуму творчих спілок 
України (Другий відділ) (К). 
22.00 — Назустріч 50-річчю Ра
дянської України. «Є міста на 
Україні». Телеспектакль. (Оде
са).

Друга програма. Н.00 — Тс- 
левісті. (К). 11.15 — Передача 
ЦТ. 17.40 — Гслевісті. (К). 18.О) 
— ІИкдла хліборобської май
стерності (Дніпропетровськ).

Друкарня Імені Ь М. Димитрова обласного управління по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2. Зам? М 6120. Тираж 32 1000.

18.30 — Слухачам шкіл основ 
марксизм у-ленінізму. (Дніпро
петровськ). 19.00 — «Кроки в
майбутнє». (Дніпропетровськ). 
20.35 — Теленовнни. (МУ. 21-00 
•— Документальний фільм. (Кі
ровоград). 22.00 — Естрадний 
концерт. (Кіровоград).

£ ПОКАЗУЄ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬК

ПОНЕДІЛОК. 11 грудня. 17.20 
— Назустріч 50-річчю Радян
ської України. «Водовід рево
люціонерів». (Одеса). 19.00 — 
Телевізійні вісі І. 18.39 — Слу
хачам шкіл основ марксизму- 
ленінізму. (М). 19.00 - Назуст
річ 50-річчю Радянської Украї
ни. «Над Висунніо стяг черво
ний». (Миколаїв). 19.15 -- 
Лемківські мелодії. (Львів). 
20.00 — Назустріч 50-річчю Ра
дянської України. «Комсомолів 
моєї республіки». Телевізійна 
Вікторина. (К). 20.40 — Гелеві- 
зійні новини. (М). 21.00 — «По 
місцях революційних подій». 
(М). 21,30 — Назустріч 50-річчю 
радянської України. «Театри, 
народжені Жовтнем».

ВІВТОРОК, 12 грудня. 16,40- 
Назустріч 50-річчю Радянської 
України. Героїчна ораторія 
А. Штоілрспк.ч «Жовтнева по-

вість». 17,40 — Телевізійні віс
ті. 18.00 — ІПкола хліборобської 
майстерності. 18.30 — Слухачам 
шкіл основ мзркснзму-лсвініз- 
му. (М). 19.00 — «Кроки в май
бутнє». 20.33 — Телевізійні но
вини. (М). 21.00 — Докумен
тальний фільм. 22.00 — Назу
стріч 50-річчю Радянської Ук
раїни. «Є міста па Україні». 
Телевізійний спектакль.
са).

(Оде-

17.15 -
17.30 - 

«Другий

СЕРЕДА, 13 грудня.
Дніпровські ненинії.
Спектакль. 21.10 — .....
Фронт». Телевізійний художній 
фільм. (1 серія). (М). ‘22.20 -д- 
«Стаот».

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

ПОНЕДІЛОК, II грудня. 17.20 
— Назустріч 50-річчю Радян
ської України. «Родовід рево
люціонерів». (Одеса). 18.00 -»■ 
Телевізійні вісті. 18.30 — Слуха
чам шкіл основ маркензму-ле- 
ніпізму. (М). 19.00 — Назустріч 
50-річчю Радянської України. 
«Над Влсутпо стяг червоний*. 
19,15 •— Лемківські мелодії. 
(Львів). 20.00 — Назустріч 

50-річчю Радянської України. 
«Комсомолія моєї республіка». 
Телевізійна вікторина. (К). 20.4()
— Телевізійні новини. (М). 21 00
— Документальний фільм. 21.30
— Назустріч 50-рІччю Радян
ської України. «Театри, народ
жені Жовтнем*. (Дніпропет
ровськ). • л

ВІВТОРОК, 12 грудня./ГодО— 
Художній фільм «Великі і ма
ленькі». 17.40 — Телевізійні віс
ті. (К). 18.00 — Документальний 
фільм. 18.30 — Слухачам шкіл 
основ марксизму-ленінізму. (МІ, 
19.00 — Художній фільм «Вели» 
кі і маленькі». 20.35 — Телеві
зійні попипи. (М). 21.00 — Ак
туальний екран. 21.30 — Доку
ментальний фільм. 22.00 — На
зустріч 50-річчю Радянської Ук
раїни. «Є міста на Україні». 
Телевізійний спектакль. (Одё- 
са).

СЕРЕДА, 13 грудня. 17.30 
Передача з Одеси. 18.00 — «Нф- 

.лярва зоря». Спектакль. 21.10? 
♦Другий фронт». Телевізійний 
художній фільм (І серія). (Мі. 
22.20 — Назустріч 60-рІччю Ра
дянської України. «Де ві>, 
друзі-однополчани?».

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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