
„УДАРНИЙ ФРОНТ— 
„ЗЕЛЕНІ ЖНИВА“— 
ДЕВІЗ комсомолі! 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО 
РАЙОНУ
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• ДОСВІД В ОЛЕКСАНДРІВНІ

Коли неьіідимі хвилі до
несли через ефір малино
вий передзвін кремлівсь
ких курантів, а сонце 
тільки-тільки випливало 
з-за обрію, комсомолець 
Леонід Тарасов був уже 
в полі. Погладив рукою 
прохолодний метал ма
шини — ніби вітався з 
своїм силосозбиральним 
комбайном. Басовито за
говорив’ двигун трактора, 
і ось тракторист Василь 
Федорович Пустовіт на
вісив комбайна па свого 
невтомного «Т-74». Ще 
мить, комбайн здригнув

ся і рушив вперед. Гост
рі ножі, немов бритвою, 

зрізали перші стебла ви
сокої і соковитої куку
рудзи. Шофер Микола 
Дьогрик підвів’ свою ма
шину кузовом точнісінь
ко під брезентовий рукав 
транспортера. 1 
зелена г
рухами

Василь Федорович зупи
нить агрегат. Та все йде 
добре. А хороші справи— 
хороший і настрій. Справ
ді, кого може лиши ги 
байдужим отака краса, 
створена працею людини. 
Стоїть величний лан ку
курудзи, мов зелений ліс, 
— високої, широколистої, 
з довгими качанами мо
лочно-воскової стиглос
ті. Навіть Василь Федо
рович — а він ось-ось 
вийде на пенсію — каже, 
що не пам’ятає, щоб так 
кукурудза вродила. Трис
та центнерів зеленої маси 
дає в середньому кожний 
гектар. Леонід множить 
то цифру на 355 — кіль
кість гектарів силосної 
кукурудзи. Солідна циф
ра! Леонід пригадав, 
учора 
Юрій 
лейко 
торам:

голо-

— У мене повний поря
док, Юрію Кириловичу,— 
посміхнувся Леонід.

— Це добре, хлопче. 
Натискай дужче. Займеш 
перше місце серед ком
байнерів — одержиш гро
шову премію.

Леонід кивнув
вою. Премія — річ хоро
ша, тим більше, що вона 
шану приносить. Але, від
верто кажучи, він про неї 
і не думає. Просто пра
цює на совість, як і всі 
комсомольці, зайняті на 
силосуванні. А їх он 
скільки: шофери Олек
сандр Крамар, Іван При
ймак, трактористи Мнко-

•••■у

— Згоден: працюють 
твої хлопці гарно. І їх 
приклад гідний насліду
вання. Тільки ж треба 
заяь’ити про себе. Напи
сати, наприклад, звернен
ня до сільських комсо
мольців району або на
віть області.

Ця ідея запалила Ва
силя. Він осідлав мото
цикла, навідав на робо
чих місцях членів коміте- 

комсомольців - меха- 
ГІропозицію, 

до сільської 
із закликом

ту, 
пізаторів. 
звернутись КОМСОМОЛІ’! 
активно включитись у за

готівлю соковитих кормів, 
всі комсомольці підтрима-

як 
голова колгоспу 

Кирнловнч Кова- 
говорив механіза

Силос — це наше

І потекла 
ріка. Вправними 
розправляють ку

к ;

Дев’ятикласники Анатолій Снчьогуо і Микола Линник, 
І їх руки стали в пригоді.

Кузов наповнений, 
курудзяну масу дев’яти
класники — комсомольці 
Микола Винник і Анато
лій Синьогуб. Минає 
шість-сім хвилин, і ку
зов з нарощеними борта
ми наповнений до відка- 
зу. Погойдуючись, маши
на від’їжджає вбік, а на 
її місці вже тракторний 
причеп.

Леонід уважно слідкує 
за роботою агрегату. 
Праворуч від пього є си
гнальна кнопка.
щось не ладиться, 
подати сигнал в 
трактора, і тієї

Коли 
можна 
кабіну 

ж миті

можна їхати. Шофер Микола Дьогрик. 
молоко і м’ясо. Дасте 
більше силосу — більше 
матимемо цих цінних про
дуктів.

Голова дуже уболіь’ае 
за хід заготівлі зеленого 
корму. Ось і зараз, дале
ко біля лісосмуги, Леонід 
побачив знайомий газик 
Юрія Кириловича.

Через кілька хвилин ма
шина порівнялася з ком
байном. Агрегат зупинив
ся.

— Як справи? — запи
тав голова, вийшовши з 
машини. — Технічної до
помоги не треба?

ла Те.тевнип, Олександр 
Мишустіп, Петро Вин
ник, Віктор Мулявко, ван

тажники Василь Козяр, 
Анатолій Мельник — всіх 
перелічити І пальців не 
вистачить. Комсомольсь
кий ватажок Василь Бо- 
гачук не без гордості 
якось сказав секретареві 
партійної організації Іва
ну Павловичу Манзюку:

— Більшість людей, які 
зайняті на заготівлі си
лосу — це мої хлопці. Ои 
які справи вершать!

Іван 
пувСя:

Павлович посміх-

ції радо. Іосьиині увечері 
мають відбутися збори.

...В Будинок культури 
Леонід прийшов у виха
ному костюмі і білосніж
ній сорочці. Зустрілись 
тут всі, хто заготовляє 
корми, дбає про ситу зи
мівлю худоби. Одностай
но прийняли звернення до 
всіх юнаків і дівчат кол
госпів і радгоспів Кіро- 
воградщини. При обгово
ренні звернення небагато
слівний Леонід сказав’:

— Працюватиму ще 
краще. Так, щоб ми пер
шими в районі закінчили 
«зелені жнива».

А на світанні Леонід 
знову був у степу. За
гуркотів і рушив з місця 
трактор, а за ним — ком
байн. Падали на лафет 

підкошені стебла куку
рудзи. Переливаючи с ь, 
мов перла, в перших про
менях сонця, краплини 
роси сипались на благо
датну землю. На ту зем
лю, у якої такі дбайливі 
і працьовиті господарі — 
Леонід Тарасов і його 
друзі.

А. КРЯТЕНКО. 
Колгосп «Шляхом Ле
ніна» Олександрівського 
району.

Ланковий СамІАло Андрійович Винник: «Вміло закласти силос—цс річ не проста!» 
Фото О. Б РАЙ К А.

В обкомі ЛКСМУ

ЦЕ—ТВІЙ 
ЕКЗАМЕН, 
ХЛІБОРОБЕ!

В Постанові ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР 
«Про заходи по поліпшенню кормовиробництва У 
колгоспах і радгоспах УРСР» перед сільськими тру
дівниками визначено важливі завдання, перетворення 
а життя яких дасть можливість сповна забезпечити 
громадське тваринництво грубими, соковитими та 
іншими кормами. Чимало у цьому напрямку мають 
зробити і молоді колгоспники, робітники радгоспів.

Надаючи важливого значення участі молоді в за
готівлі кормів для худоби, бюро обкому комсомолу 
в своїй постанові зобов’язало міськкоми, райкоми 
ЛКСМУ, комітети первинних комсомольських органі
зацій провести широку організаторську роботу по 
мобілізації всієї сільської молоді до участі в Цій 
важливій справі. Комсомольці, всі юнаки та дівчата 
мають зробити свій вагомий внесок, заготовляючи 
сіно, скиртуючи пожнивні рештки, силосуючи зелену 
кукурудзяну масу, готуючи комбінований силос.

Перед комсомольськими організаціями поставле
но, зокрема, завдання створити всюди ударні комсо
мольські бригади, ланки, екіпажі, що заготовляти
муть корми, розгорнути серед них дійове соціаліс
тичне змагання, забезпечити його гласність, широко 
використати найрізноманітніші стимули заохочення.

Рекомендовано влаштувати в колгоспах та радгос
пах ударні місячники, декадники, недільники по заго
тівлі кормів.

В цій справі мають чимало зробити і комсомоль
ські «прожектористи», які повинні стежити за строка
ми проведення робіт по кормовиробництву, якістю 
заготовлених кормів, боротися з безгосподарністю 
та марнотратством.

Бюро обкому комсомолу схвалило також починан
ня комсомольців та молоді Олександрівського райо
ну, які вирішили за 14 робочих днів закінчити «зеле
ні жнива» і створити півторарічний запас кормів для 
колгоспної худоби. Приклад цих ентузіастів гідний 
наслідування всієї сільської молоді області.

З метою активізації роботи комсомольських орга
нізацій, комсомольсько-молодіжних колективів, ком
сомольців та молоді на заготівлі кормів для громад
ського тваринництва обком комсомолу з 10 серпня 
по 10 жовтня ц. р. оголосив ударний обласний дво
місячник по заготівлі кормів.

Для учасників двомісячника, які стануть перемож
цями, встановлено нагороди: туристські путівки в со
ціалістичні країни, цінні подарунки.

Редакції газети «Молодий комунар» систематично 
висвітлювати хід змагання молоді, яка заготовлятиме 
корми для громадської худоби.

МОЛОДІ
----- НЕ ПІДВЕДУТЬ!

Наше господарство спеціалізується но виробництву зерна у 
рослинництві і .молока та м’нса — у тваринництві. Звичайно, 
проблема кормів має для нас величезне значення. Не знаю, на
скільки успішно ми Ті вирішували б, якби не активна праця 
комсомольців і молоді артілі.

В кінці травня ми засилосували 7 тисяч центнерів >еленої лю
церни. Хто відзначився на силосуванні? Комсомольці. А коли 
висушили і спресували в тюки сіно, хто склав його у скирту? 
Вони ж, комсомольці. Організували суботннк і за якісь п’ять- 
шість годин вивершили он яку гору.

Зараз йде силосування кукурудзи, якої у нас 250 гектарів. На 
половині цієї площі кукурудза вже скошена. Силосні споруджен
ня повніться соковитим кормом. Хочеться сказати най тепліші 
слова про наших комсомольців, пашу чудову, працьовиту мо
лодь. Від ранку до смеркання буксирують силосозбиральні ком
байни трактористи Федір Голинськнй I Микола Шевченко. Я б 
сказав, що вони не знають втоми. Але правильніше буде сказа
ти, що вони нехтують нею, бо знають: від їхньої праці зале
жить дуже багато. Сумлінно трудяться шофери Петро Мошурен- 
ко, Микола Рябошапяа, Петро Шевченко, тракторист Василь 
Зеленько (возить причеп), вантажники Борис Джоган. Федір 
Вовченко, Павло Дзюбз, піонер Ваня Голинськнй. Коли я спос
терігаю за їхньою роботою, то твердо знаю: завдання закласти 
13 тисяч центнерів кукурудзяного силосу буде обов’язково вико
нано. 1 артіль вдосталь виробить і молока, і м’яса.

П. ДЖОГАН, 
секретар парторганіззції колгос
пу «Червоний прапор» Олександ
рівського району.
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А У ВАС

ЯКИЙ ПОРЯДОК ДЕННИЙ?

рядки звітної 
своє місце за 

ітолом президії комсомольських звітно* 
виборних зборів, я, чесно кажучи, від
чув щирий жаль і сум. Через кілька 
днІ8 відбуваю до Харкова на навчання 
в партійно-радянській школі. Це вели
ка і радісна подія для мене, але, згодь
теся, розставатися з вірними друзями, 
• якими майже півтора року перебував 
у зирі комсомольських справ, без суму 
не можна.

Виступає Леонід Кулик, секретар ком
сомольської організації третього відділ
ка радгоспу. За ним Сорока Степан, 
тракторист, А ось, бачу, руку підносить 
Василь Щербюк... Чую, йде мова про 
відмінну роботу молодих доярок і 
трактористів, про клубні турботи, про 
спорт. І поступово тануть сум і жаль, 
їх витісняють світлі ,приємні почуття. Бо 
ігадаа збори, на яких мене обирали 
секретарем, і порівняв їх з сьогодніш
німи. І саме усвідомлення тих змін, які 
відбулися в настрої хлопців і дівчат, о 
їм підході до обговорення великих і ма
лих проблем комсомольського життя, 
повернуло мені спокій і бадьорість. 
Знаю: не завжди у мене виходило га
разд. Але попрацював разом з товари
шами не марно.

В Устинівському райкомі комсомолу 
весною минулого року мене попереди
ли:

— За справу треба взятись обома ру
ками, Роботи буде багато. Але не гу
бись. Частіше спирайся на активістів, на 
весь колектив.

ВТОМУ, що працювати треба буде на
пружено, я переконався в перші ж 

дні. Облік комсомольців був занедба
ний, документація велась безсистемно, 
у деяких товаришів, була велика забор
гованість по сплаті членських внесків. 
Та найбільше хвилювало інше: погано 
прихована байдужість комсомольців до 
внутріспілкових питань. Про це свідчили 
збори, на яких мене обрали секрета
рем, — вони пройшли сіро, нецікаво, 
без комсомольського жару. Це, якщо 
бути до кінця відвертим, і збентежило 
мене, і розпалило моє самолюбство. 
Невже я не зможу разом з членами 
комітету поліпшити комсомольські 
управи? Зобов’язаний змогти! В цьому 
допоможуть і комуністи 
мі комсомольці.

Непомітно збігали будні, 
комітету ми навели порядок 
ли у всіх трьох ВІДДІЛ КОВИХ 
корили з комсомольцями, 
вості їх настрій, прагнення, запити, 
організацій не така вже й велика 
чоловік, намагалися не рідше одного разу 
місяць проводити ’ ---------
збори.

Аналізуючи кожен захід комітету ЛКСМУ, п 
прийшов до висновку, що одним з найдієвіших 
засобів виховання ксмсомольців. ефективного 
керівництва їхньою діяльністю е комсомоль
ські вбори.

Дуже вдалою ілюстрацією до такого виснов
ку були урочисті збори, присвячені піввіковому 
ювілею ВЛКСМ. Бонн пройшли, як і належить 
в такому випадку, урочисто, з участю почес
них гостей 
городженням 
треба було 
коли вони 
на свяго ь,_____ _______ _ .,..... ..............
на вірність ленінській партії! Я переконаний: 
кожний комсомолець в ті хвилини був пере
повнений гордістю за те. що на його гРУДчх 
сяє значок з дорогим силуетом Ілліча. А це 
почуття, глибоко запавши в серце, здатне 
довгі роки допомагати молодій людині чесно, з 
благородними помислами йти по життєвій ло
ро И.

На цих зборах ми затвердили заходи 
комсомольської організації по гідній 
зустрічі 100-річчя з дня народження 
Володимира Ілліча Леніна. Ось деякі 
пункти з них: розгорнути трудове зма
гання між молодими виробничниками, 
глибоко вивчати і пропагувати теоретич
ну спадщину вождя, проводити вечори, 
присвячені Іллічу, зустрічі з ветерана
ми партії і комсомолу. Ми вирішили 
посадити парк на честь ювілею Ілліча, 
оформити музейну кімнату в Будинку 
культури і червоні куточки на тварин
ницьких фермах.

Завдання комсомольців, як видно, на 
найближчий час були визначені досить 
чітко.

ЩО ЗБОРИ — сильний засіб вихован
ня, це так. Але ж важливе значен
ня має вибір питання, яке виноситься 

на обговорення. Порядок денний по
винен відображати головну турботу дня, 
збуджувати у комсомольців почуття' 
високої відповідальності. Подумавши в 
комітеті, ми вирішили в лютому про
вести збори з питанням: «Комсомо-

ПРОЧИТАВШИ останні 
доповіді і сівши на

радгоспу, і са-

Разо.м з членами 
в обліку. Побувп- 
організаціях, го- 

внвчали по можли- 
Оскільки 
біля <0 

.----- --------- «
загальні комсомольські

комсомолу, з на- 
передовикін. Але 
на комсомольців, 

залі (бо

ветеранів 
молодих 

подивитись 
в переповненому ___

прийшло все село) давали клятву

лець, як ти виконуєш статутні вимоги?». 
Це було викликано необхідністю: дехто 
з комсомольців був не в ладах з дис
ципліною, дехто недбайливо викону
вав доручення організації.

Ми не помилились: це питання хви
лювало не лише членів комітету. На 
зборах пролунала гостра критика ря
дових комсомольців на адресу началь
ника штабу «Комсомольського прожек
тора» Сергія Дромашка. Ох і червонів 
же він! А заодно і я за те, що не на
вчив хлопця організовувати рейди «про
жектористів», аналізувати недоліки. Що 
ж, і секретареві іноді доводиться 
опускати додолу очі. А ось помічнико
ві кіномеханіка Валерію Буличу я не 
заздрив. «Розгвинтився» зовсім він ос
таннім часом — пиячив, непристойно вів 
себе в громадських місцях. Комсомоль
ці відверто сказали, що вони думають 
про Валерія і без вагань оголосили йо
му сувору догану. Дісталося і таким 
взагалі непоганим хлопцям, як Володи
мир Водоп'янов — він часто пропускав 
політзаняття, Анатолій Дюмин — цей 
нерегулярно сплачував членські внес
ки. Звичайно, були відзначені і такі 
комсомольці, які зразково викочують 
вимоги Статуту ВЛКСМ. Це доярка Лі
дія Гліженко, продавець Раїса Страшке- 
вич та інші.

Ці збори, на мій погляд, зіграли ве
лику роль в житті нашої комсомольсь
кої організації. Потреба виносити на 
обгОВОреННЯ Проблему КОМСОМОЛЬСоКОЇ 

дисципліни більше з того часу не ви
никала.

ІЗ СВОЇХ спостережень я зробив 
висновок, що саме на зборах у мо

лодої людини з Лляється почуття при
четності до справ колективу. Пам'ятаю, 
навесні ми провели збори з питання 
«Роль комсомольців у боротьбі за 
збільшення виробництва продуктів ріль
ництва і тваринництва». Доповідач, за
ступник секретаря парткому М. Р. Шев
ченко, розповів про плани радгоспу на 
перед’ювілейний ленінський рік. Плани 
великі — продати державі 10800 цент
нерів зерна, 4400 центнерів м’яса, 10 
тисяч центнерів цукрових буряків, за
вершити будівництво механічної май
стерні, гаража, пекарні, двох гуртожит
ків на сто місць, тридцяти квартир для 
робітників радгоспу.

Комсомольці, які виступали в обгово
ренні доповіді, цілком схвалили ці пла
ни і дали слово не шкодувати сил 
для їх здійснення. І час показав, 
що ці слова не були кинуті на 
вітер. Нещодавно відбулись збори, на 
яких ми обговорювали виконання захо
дів по гідній зустрічі ювілею Ілліча. Ці 
збори стали справжнім оглядом вели
ких і значних справ комсомольської ор
ганізації. Я назву лише деякі з них.

Комсомольці-механізатори др у ж н о 
попрацювали на жнивах. Радгосп знач
но перевиконав план держави по про
дажу зерна. Молоді тваринники внес
ли і свій вклад у дострокове виконання 
се_мимісячного плану виробництва м’я
са. Його продано вже 3.000 центнерів.

Комсомольці успішно закінчили навчальний 
рік в системі політоспітн, провели багато Ці
кавих вечорів і зустрічей. В селі зеленіє парк, 
висаджений ними. На кожній фермі є тепер 
червоні куточки, оздоблені руками молодих. 
Скоро в Будинку культури відкриється кімна- 
га-музсй, експонати якого розкажуть про бойо
вий і трудоеий героїзм земляків...

... Збори наближаються до кінця. Я 
переводжу погляд з одного обличчя на 
інше. Ось Валерій Булич. Це вже не 
той хлопець, яким був раніше. Працює 
трактористом. Веде себе добре. Аку
ратно відвідує збори і сплачує внески. 
На користь пішла йому критика товари
шів. І Сергію Дромашкові теж. В жни
ва добре попрацювали і штаб, і пости 
«Комсомольського прожектора».

Затверджується рішення зборів. Оби
рається новий склад комітету, а потім 
і новий секретар — Олександр Ковту- 
ненко, який недавно повернувся з армії 
в рідний радгосп.

Я міцно тисну йому руку. В нас ще 
буде з ним розмова. Але першу пора
ду скажу зараз же:

— Пам’ятай завжди: щоб була хоро
ша робота, треба обов’язково спирати
ся на активістів, на весь колектив...

Л. ФЕДУНЕЦЬ, 
слухач Харківської партійно-ра
дянської школи.

Радгосп «ІнгульськнЛ»
Устинівського району.

• ДОСВІД—В ОЛЕКСЯНДРІВЦІВ

поля комбайни — на цей 
раз силосозбиральні.
р ІЛЬСЬКі комсомольці доб- 

ре розуміють залежність 
між показниками по виробни
цтву м’яса і молока і кількістю 
заготовлених грубих і сокови
тих кормів. Вони з вогником, 
дружно попрацювали на заго
тівлі сіна багаторічних трав, 
на скиртуванні соломи. А за
раз, коли розпочалися «зелені 
жнива», сотні комсомольців-

для 
ДОСТАТКУ

рТОРІЧНИГІ ювілей Во- 
лодимира Ілліча Ле

ніна. Прагненням зустрі
ти цю урочисту дату 
трудовими дарунка м и 
живуть всі трудящі на
шого району. Один з та
ких дарунків вже вруче
но Батьківщині — цс не
бувалий врожай зерно
вих. особливо озимої 
пшениці.

Тільки затихли в степу 
мотори зернових комбай
нів, як почалися другі — 
«зелені жнива». Знову 
механізатори вивели у

колгоспників, старшокласників 
— пішли на «передову», туди, 
де створюються запаси кормін 
для худоби. На 4100 гектарах 
кукурудзи треба впоратись ни
ні. 1 що роботу необхідно про
вести в стислі строки, щоб 
звільнити площі для оранки 
під озимі культури, не допус
тити зниження якості або 
псування силосної маси.

Перед в заготівлі силосу 
ведуть колгоспники артілі 
«Шляхом Леніна». 11а всіх 
ділянках цієї важливої ро
боти — на комбайнах, ви
везенні силосної маси, на 
її трамбуванні — працю
ють поруч з старшими то
варишами комсомольці. За 
рішенням комітету комсо
молу в колгоспі створено 
п’ять комсомольсько-моло
діжних лапок по заготівлі 
силосу. Комсомольці взяли 
зобов’язання завершити 
«зелені жнива» за 14 днів.

Порадившись з комуніс
тами. з правлінням колгос
пу, комсомольці та молодь 
артілі «Шляхом Леніна» 
звернулись до всіх юнаків і 
дівчат колгоспів та радгос
пів Кіровоградської облас
ті із закликом дружно 
включитись в «зелені жни
ва», докласти всіх зусиль, 
щоб в короткі строки 
вдосталь забезпечити тва
ринництво високоякісними 
кормами.

Бюро Олсксандрівсько-

го райкому комсомолу 
схвалило цінне починаннд 
комсомольців та молоді 
артілі «Шляхом Леніна» і 
зобов'язало комсомольські 
організації активно вклю
читись у змагання но заго
тівлі кормів. Комсомоль
ська організація — пере
можеш. цього змагання — 
буде нагороджена пам'ят
ним вимпелом райкому 
комсомолу.
ПЕРШІ повідомлення, які 

надходять з колгоспів, зо- 
порить про те, що комсомольці 
і молодь гаряче підтримали по
чинання юнаків і дівчат ар
тілі «Шляхом Леніна». Груп- 
комсорг тракторної бригади 
колгоспу «Іскра» Іван Вер
ховний зобов’язався викошува
ти щодня своїм сисолозбп- 
ральпим комбайном на 10 — 20 
процентів кукурудзи більше 
норми. Він вже скосив куку
рудзу на ЗО гектарах. Від його 
комбайна до силосної ями від
везено біля 800 тонн подрібне
ної зеленої маси.

Комсомольсько - моло
діжна ланка по заготівлі 
силосу створена і в кол
госпі імені Дзержинського. 
Ось нони, молоді ударники 
праці: шофер Володимир 
Петруханов, який на від
стані 7 кілометрів робить 
щоденно по 12 — 15 ходок, 
трактористи Іван Мірош
ниченко і Віталій Гала- 
тюк — вони обертаються 
від комбайна до силосної 
ями по 8 раз в день. .

Швидко, не допускаючи 
втрат, перевозять кукурудзяну 
масу шофери артілі «Дружба» 
— член комсомольського комі
тету артілі Олексій Чернець
кий. комсомольці, Віктор Бара
нин, Павло Тищенко. На трак
торах «Т-74» масу утрамбову
ють комсомольці Микола Чер
нов і Михайло Тищенко.

Прикладів самовідданої 
праці комсомольців і моло
ді по заготівлі силосу 
можна навести ще чимало. 
Трудовий порив, ентузіазм 
молодих дають підстави 
бути впевненим, що план 
заготівлі соковитих кормів 
(143768 тонн) в районі бу
де значно перевиконаний.

Леонід ТИХОСТУП, 
перший секретар Олек
сандрійського райкому 
ЛКСМУ.

«■■■■іМЯНВМН н

Д О 25- РІ ч Ч я СО ЦІ АЛ І СТ И Ч Н ОТ РЕВОЛЮЦІЇ В БОЛГАРІЇ

ТРАПИЛОСЬ так. що деякий 
’ час до дев’ятого вересня 

я знаходився в так званій 
«групі Віктора», на захід від 
міста Трина. Групу очолював 
прибулий з Гадяи с ь к о г о 
Союзу болгарський револю
ціонер Штеріо Атанасов, а 
«Віктор» _  не конспіративна
кличка НІ. Атанасова, яку 
дали йому ше в Комінтерні.

Тоді я ще не знав. Що но 
радіостанції. яку ми так 
пильно охороняємо, по кілька 
разів на день ведуться розмо
ви з Георгієм Димнтровнм. 
що перебував у Москві. Потім 
здогадався... Димитров був 
наставником радомнрського

загону, був пій і нашим зем
ляком, крім того, мені стало 
відомо, що пін один із ви
датних керівників комуністич
ного руху, хоч багато подро
биць його життя мені були й 
не відомі. Не знав я і хто Ма
рен — тільки чув. як радист 
передавав, щоб його не че
кали і радіограма із Москви 
луже засмутила нас. Пізніше 
про деякі деталі... А тоді суво
ра система конспірації не до
зволяла рядовим партизанам 
знати їх. Мені було вісімнад
цять років, стільки ж мали І 
більшість моїх товаришів но 
зброї, «гроза фашистів» (іепе- 
рішпьому меру Софії тоді бу
ло п’ятнадцять). І я вірив ним 
людям, бо знав, що вони ста
рі, досвідчені революціонери— 
адже недарма поки щодня 
розмовляють з Георгієм Ди- 
митровим і одягнені в радян
ську уніформу з вогневими 
п’ятикутними зірками на пі
лотках. Цікаво те. що безмеж
ну віру в «явлених з неба» 
болгарських революціонерів 
(всі еони стрибали з парашу
тами) мали не лише ми, але й 
вони, старі комуністи, безза
стережно вірили нам, вісім
надцятирічним ремсвстам. І 
довіряли нам охорону таких 
важливих речей, як забезпе-

ченпп зв’язку з Георгієм Ди
мні рошім, секретний шифр, з 
допомогою якого давали від
повідні вказівки керівникам 
нашої партії, кур’єрам, що 
доставляли Інструкції по під
готовці збройного повстання, 
і, нарешті, особисту безпеку і 
життя, в ці дні, в гори біля 
села Добро-Поле, неподалік 
від Цирка Трава, піднялось 
кілька батальйонів Трннського 
загону. Радомирському і 
Брезниксько.му партизанським 
загонам належало доставити 
зброю л Болгарію для май
бутнього вирішального бою, 
та й самі вони повинні були 
переозброїтися. Був тут і сол
датський батальйон Михнева, 
якни складався із солдат цар
ської армії, що залишили 
свої частини, та ще сотні бій
ців під командуванням Нове
на. Ці дві тисячі бійців повин
ні були за пропозицією Г. Ди
митрова створити ядро Пер
шої партизанської дивізії, на 
яку покладалося завдання за
безпечити перемогу повстання 
на західних рубежах країни. 
Тоді, звичайно, ніхто не знав, 
що день виступу призначено 
на дев’яте серпня 1944 року, 
але кожний відчував, що він 
наближається. В ті дні у пас 
був один девіз: «Зброя! Біль
ше зброї!».

В нашому районі знаходи
лася англійська військова мі
сія, яка теж повинна була 
потурбуватися про озброєння 
загону, адже ми воювали про
ти загального ворога — фа
шизму, але з нею справи 
якось •не ладились. Правда, 
кілька місяців до цього літаки 
союзників з Італійського фрон
ту скинули трохи зброї бол
гарським партизанам. Але пс 
було лише кілька десятків 
«Томсовів» і схожі па гранати 
ручні бомби, яким завжди чо
гось не вистачало. Зате вони 
спускали нам в достатній кіль
кості запальнички, та проти* 
зачагпі засоби (хай вибачить 
читач), на комплектністз. 
яких важко було поскаржи
тись. Воин, очевидно, знали, 
що в партизанських загонах є 
жінки (адже вони вважали 
партизан «бандитами», як про 
не неодноразово заявляв сам 
Черчіпь), а тому старалися 
доставити нам «найнсобхід- 
ніше»,
|ї ЬОГО разу англійська мі-’ 

сія відмовилася дати нам 
будь-яку зброю. Розвідка до
повіла, що в нашому районі 
відбувається скупчення ні
мецьких І болгарських військ

з метою ОТОЧИТИ І ЗІІИШІІТИ 
партизанську дивізію, що фор* 
мувалася. Питання про озбро
єння вирішувало наше життя. 
І в цей рішучий час англійці 
сказали «пі!», виставивши 
класові міркування понад усе. 
«Віктор» негайно звернувся ап 
допомогою і радою до Георгія 
Димитрова в Москву. Не ми
нуло й Двох годин, як Ди
митров відповів. що наше 
прохання буде виконане не
гайно. Ми звірили координати, 
паролі... В перших числах ве
ресня десять транспортних лі
таків Радянської Армії поча
ли перелітати вночі лінію 
фронту. направляючись до 
зайнятої партизанами терито
рії на захід від міста Трина, 
Як тільки до нас долітав гур
кіт моторів, ми розпалювали 
великі багаття 1 відходили на 
кілька сотень метрів, створюю
чи велике кільце. Наші емі
гранти, що повернулися із 
Радянського Союзу, вистрілю
вали цілу серію різнокольоро
вих ракет, повідомляючи че
рез радиста текст дуже дов
гого І складного паролю. Тому 
що розташовані неподалік від 
нас фашистські карателі, та
кож розпалювали багаття, на-
магаючись ввести в оману ра
дянських льотчиків. Коли вда
валося налагодити зв’язок,
машини знижувалися над 
гребнем гір і починали скида
ти на парашутах дорогоцінний 
вантаж. В такі хвилини бійні 
майбутньої дивізії — молоді 
робітники підприємств Нерпі- 
ка, ремсисти гімназії в Трині, 
Радомирі і Брезнику. молоді й 
старі комуністи із сіл тих же 
околиць, солдати царської ар
мії, що залишили свої части
ни і перейшли до партизанів, 
задравши голови, до самоза
буття кричали «ура». Адже на 
висоті якихось двохсот метрі« 
пролітали радянські люди, ко
муністи і комсомольці — ті, 
ХТО Громив НІМЦІВ НІЛ Моск
вою і Сталінградом, на кого 
тепер ми надіялися. внуки 
героїв Шинки, наші визво
лителі. В ці похмурі ночі ве
ресня було дуже темно, але я 
впевнений, що багато хто пла
кав під час перших надзвичай
но хвилюючих зустрічей з на
шими братами по крові та 
Ідеях.

Після трьох таких рейдів ра
дянських літаків дивізія вже 
мала кілька тисяч автома
тів, легких і важких кулеме
тів, гранати, патрони, легкі 
міномети. Більша частина бій
ців мала навіть по два авто-



2в серпня 1933 року З втор.„Молодий комунар"'

• ЧИМ ТИ ЖИВЕШ, КОМСОМОЛЬСЬКА ГРУПО?
11 ЕН1 дуже хотілося познайомитись з 
1»' ними. Від Світлани Куріліної, секре
таря комсомольської організації Кірово
градського міськхарчоторгу, я знала, що 
в магазині «Зустріч» працює численна 
(як для магазину) комсомольська група. 
Хотілося взнати, чим живуть дівчата, що 
їх турбує.

! ось я розмовляю з ними: групком- 
соргом Людою Окольничею, комсомол-

ТРЕБА
ЗНАТИ 
КІБЕРНЕТИКУ

ками Тамарою Чмихун, Людою Барано- 
вою, Валею Свідзінською і їх подруга
ми. Дізнаюсь, що майже ніхто®« них не 
має спеціальної освіти, що більшість 
після шкільної лави прийшли прямо за 
прилавок.

Звичайно, де б людина не працювала, 
.дона повинна мати хоч елементарні знан
ня і навики зі свого фаху. Цікавлюсь, чи 
не важко дівчатам, чи все в них вихо
дить гаразд.

— Не все, особливо напочатку, — го
ворить секретар Люда Окольнича. — 
Здається, проста річ зважити кілограм 
цукру чи відрізати двісті грамів ковбаси, 
а все треба вміти, Скажімо, покупець 
просить рівно двісті грамів, а у дівчат 

виходить сто дев’яносто чи двісті де
сять. Нервує покупець, нервує дівчина.
— Який же вихід?
— З дня відкриття магазину ми ввели 

у себе виробниче навчання. Заняття про
водимо поперемінно—я, завідуюча ма

газином Валентина Василівна Воробйова, 
старший продавець Валентина Сергіївна 
Печенюк, одним словом, ділимось одне 
з одним всім, хто що знає.

Колектив магазину «Зустріч» сформу
вався зовсім недавно, бо недавно від
крився і сам магазин. Можливо, слово 
«сформувався» занадто категоричне, бо 
формування це ще проходить, хоч і в за
вершальній стадії, але з того, що зроб
лено і робиться комсомолками, видно, 
що дівчата знайшли спільну мову.

Людям непосвяченим здається, що 
професія продавця до смішного проста: 
вмій рахувати до сотні та уважно при
дивляйся до ватів, намагайся посміхати
ся. Коли сердитий, краще мовчи.

Познайомившись ближче а дівчатами із 
«Зустрічі», я зрозуміла, що це далеко не 
так. Продавець повинен мати уявлення про 
кібернетику, електромеханіку, металургію, бо 
до магазину заходять інженери, вчені, заво
дять розмову. Для педагогів теж потрібно 
знайти своє слово, для робітника — своє. Од
ним словом, нинішні продавці повинні бути 

освіченими, ерудованими, з високою внутріш
ньою культурою.

—■ Тепер працювати стало набагато легше, — 
задоволено констатує завмаг В. В. Воробйова,— 
В торгівлю все більше приходить дівчат > се
редньою освітою, дівчат розумних, ласкавих, 
освічених.

Мені не раз доводилося чути про спе
цифіку комсомольської роботи серед 
працівників торгівлі, громадського хар
чування, побутових підприємств. Згодна, 
специфіка є, комсомольські групи на цих 
підприємствах нечисленні, роздрібнені. 
Тим більше, робота з комсомольцями 
сфери обслуговування має бути специ
фічною. А це значить, що і міськком 
комсомолу, і комітети комсомолу міськ
харчоторгу, міськпромторгу, побуткомбі- 
нату і інші мають врахувати особливості 
організаційної структури комсомоль
ських організацій, зайнятих у сфері об
слуговування.

Автор не мав наміру пропонувати рецепти, 
але іг знайомства т комсомольською групою 
магазину «Зустріч», як, до речі, і з іншими 
групами. висновок напрошується один: вся 
організаційна і виховна робота серед комсо
мольців сфери обслуговування має концентру
ватися саме в первинній організації1, в комсо
мольській групі магазину, майстерні, цеху.

Я поцікавилась, які питання вирішують дів
чата магазину на своїх комсомольських збо
рах. Ось вони: політична робота, культура 
обслуговування, асортимент товарів, естетич
ний вигляд робочого місця (викладка товарів, 
зовнішній вигляд продавця і т. д.), оформлен
ня вітрини, трудова дисципліна, санітарний 
етап приміщення, взаємне довір’я в колек
тиві.

Звичайно, коло питань, які розв'язує 
те недавно народжена комсомольська 

група, дуже широке. Партійна група в 
магазині «Зустріч» ще не створена, тож 
комсомольцям доводиться вирішувати і 
господарські, і виховні питання.
Л СНОВНИЙ напрямок діяльності комсомодь- 

ської групи магазину «Зустріч» — робота 
з кожною комсомолкою. Скажімо, від чего 
залежить асортимент товарів п магазині? Дів
чата, що стоять за прилавком, дають замов
лення на ту чи іншу кількість товарів. Одна 
замовляє, виходячи із справжніх потреб и»- 
куггців. інша — бере менше, про всяк випа
док. Покупці запитують, а товару немає. Та
кі явища стають надзвичайною подією, яка 
негайно виноситься на обговорення в комсо
мольській групі, а потім відбивається в «І-.-и»;- 
сомольському прожекторі» чи в стіннівці «За 
культуру торгівлі».

Факти, що я навела, відрадні, хоч хо
тілося б бачити їх більше. Треба, ш.об 
комсомольська група добивалася вг эо- 
вадження нових, прогресивних методів 
торгівлі.

— Просто, ми ще цього не встигли — 
пояснює групкомсорг Люда Окольнича.

Це не зовсім так. Я знаю, що дівчата 
носили на п'ятий поверх молоко матері 
з малям, що вони складають списки 
учасників Великої Вітчизняної війни з ме
тою обслуговувати їх вдома. Але цього 
мало. Комітету комсомолу міськхарчо
торгу треба, навіть необхідно, зараз до
помогти молодій комсомольській групі у 
її діяльності. А запал і наснага у Дів
чат є.

С. ШЛАПАЧУК.
м. Кіровоград.

ДІВЧАТА — НА ТРАКТОР’

ЗОЛОТИЙ ФОНД
КШО. Масовий обмолот иасіпипків багаторічних трав по

чався і> колгоспах і радгоспах республіки. їх масиви зай
мають більше третини мільйона гектарів.

У багатьох господарствах Одеської. Кіровоградської та ін
ших областей збирають по 10 — 14 центнерів 
цету з гектара. у

Насінництвом трав у республіці займаються 
ціааізованих господарств.

насіння еспзр-

понад 400 сне-

У ПОЛЕ «... СЕРПАМИ
Цікавий експеримент провели поблизу селаЦікавий експеримент провели поблизу села Роксолаип па 

Одещині науковці Інституту археології АН С.РСР. Озброїв
шись древніми серпами, взятими в музеї, вони вийшли в по
ле. Перед женцями — однакові ділянки пшениці. За коман
дою почалися жнива. З’ясувалося, що серед кам’яних зна
рядь найефективнішим у роботі є серп, який належить до 
ранньої трипільської землеробської культури. В групі брон
зових кращим визнано серп так званого кавказького типу з 
ікгульського кладу.

На збиранні пшениці і вівса було випробувано десять інст
рументів. знайдених під час розкопів на території України, 
Середньої Азії, Кавказу. Близького Сходу. Трансільванії.

Вивчення різних знарядь далеких предків. перевірка їх 
ефективності допоможе розширити і поглибити знання еконо
міки первісного суспільства

Ю. МИХАЛ 10 К, 
кор. РАТАУ.

мати. Зброя була новою — ра
дянською і трофейною німець
кою. Жодна частина болгар
ських фашистів не була так 
озброєна, не кажучи вже про 

і нисокий бойовий дух наших 
людей та їх готовність до бо
ротьби. Перша військова час
тина противника, що стала на 
тнляху дивізії, здалася нам 

' без бою на горі Тумба.
В переддень повстання 9 ве

ресня 1941 року могутнє пар- 
, _ тизаиське з’єднання, здатне 
;' ’’ вести бій 3 будь-яким форму- 

l. ванним царських військ (а у 
нас до нього часу було вже 

4 кілька гармат) направилося 
І «а схід, в бік столиці. Я буп 

■ • u Дозорі Другої бригади 1 
! бачив, як не міг стримати 

сліз Штсрю Атанасов, коли 
ми проходили повз Карна. Лд- 

- же він в цих місцях не був з 
Ü925 року, коли емігрував в 
Радянський Союз. Плакали й 
інші, вже літні, мужні люди, 

' їцо воювали в Іспанії. Пла
кали при зустрічі з рідною 
болгарською землею.

А в цей час в селі Мпло- 
-;славці, недалеко від Три на, 

-■ першому селі, в якому ми зу
пинилися, всі жителі вийшли 
нас зустрічати. На околиці ми 
побачили старого дідуся і 
хлопчика з хлібиною і чебре
цем (чистої солі не знайшло
ся в селі). Вони пригостили 
нашого командира Штсрю 

. Атанасова, що зійшов з коня. 
■ Кілька тисяч бійців і люди, 

■’ що зібралися на зустріч, за- 
' кричали «ура» і почали са

лютувати. Партизани змішали
ся з натовпом селян. Всі на
магалися наблизитися до 
«Віктора» і ніхто не хотів ві
рити, що він болгарин, а Не 
росіянин: не може бути, щоб 

і серед партизан не було кіль- 
< кох «братупіків», її крайньому 

разі хоч би один радянський 
генерал.

Пройшовши ті місця, де 
кіль'ка днів до цього, загинув 
Георгій Аврамов, керівник со
фійської зони повстання, ми 
направились селами в самий 
Трнн (де в бою загинув пле
мінник Георгія Димитрова — 
Любчо) і Брезник, н якому в 
бою з карателями загинув 
член обласного комітету і’о- 

--^?ІгшіиоТ спілки молоді Радо- 
є-іав Григоров. Витративши за
пас патронів, він останню ку
лю пустив в себе. Пройшли 
ми і повз Коштанського мос
та, ле поліцаї повісили юна
ка Марина Асенова і вчитель
ку Лену. Пройшли ми І через 
Ярджиловці. куди не попер* 

нудись четверо синів бабусі 
Софії і направились в Радо
мир, недалечко від якого ка
рателі розстріляли десятки ан
тифашистів.

Скрізь населення виходило 
на узбіччя дороги, щоб зустрі
ти нас, давало хліб, обсипали 
квітами. Жінки, плачучи від 
радості, вигукували: «Бабонь
ки, які ж вони молоді!» До 
нас приєднувався народ, і коли 
ми вийшли в Радомир, то 
пас було вдвічі більше. На 
привалах люди просили нас 
постріляти Із радянських авто
матів, І хоча цс було суворо 
заборонено, деякі вихоплювали 
«шпагнші» і пускали короткі 
черги. В нашій колоні, що 
розтягнулася па кілька кіло
метрів, не було жодного ра
дянського солдата. Але люди, 
іцо стояли на узбіччі дороги 
па всьому шляху від Мило- 
славців до Радомира були 
впевнені, що з нами не менше 
п’ятнадцяти — двадцяти ра
дянських бійців і командирів, 
присланих навчити нас, як 
поводитися зі зброєю. Тому 
постійно можна було чути: 
«Де братушки? Хто братуш
ки?». 1 селяни дивувалися,
чому ми їх не показуємо. Во
ни були праві, бо знали, що 
не може бети внзвоЛена Бол
гарія без Росії, без Радян
ського Союзу...

З того часу багато подро
биць забулося, але дві карти
ни глибоко запали в мою па
м’ять: як зараз згадую убіле
ного сивиною старика в одно
му Із сіл неподалік від Трина. 
Перехрестившись, він нахилив; 
ся й поцілував зброю «радян
ського генерала» Штсрю Ата
насова, а також милослап- 
ських дівчат, які вилили перед 
партизанами воду Із мідних 
котелків — на щастя, щоб 
легко йшла молода Болгарія, 
як по воді. І зараз не минає 
дня. щоб де-небудь у нас не 
виливали воду із котелків з 
нагоди урочистих подій — пус
ку и експлуатацію нового за
воду. відкриття нового клубу 
або школи. А мені здається, 
що справи соціалістичної Бол
гарії йдуть добре тому, що ще 
в переддень нашого Пересип ті 
дівчата із Тринського краю в 
чистих, вилинялих на сонці 
кофтинах і з пучками квітів в 
косах, вилили воду і і луже
них котелків перед бійнями 
нашої Першої партизанської 
дивізії.

Димитр ПЕТРОВ.
Агентство Софія-ГІрсс.

ЦЕ ВЖЕ—ДИНАСТІЯ
Т^УВАЄ інколи згадаю 

тридцяті роки... А по
тім — про сьогодення. 
Які зміни відбулися на 

селі! Зараз не уявляєш 
собі колгоспу без трак
торів, автомашин. Профе
сія механізатора тепер 
найголовніша на селі. В 
нашому колгоспі нарахо
вується в господарстві 22 
комбайни, десятки трак
торів, автомашин. Серед 
наших механізаторів є і 

дівчата. От хоча б Зіна 
Чайковська. Як тільки по
чинає світати, вона, впо
равшись по господарству, 
прямує до тракторної 
бригади.

Вже третій рік працює 
трактористкою. Подруги 
говорили:

— Вийдеш, Зіно, за
між — все одно покинеш.

Одружилась. І не кину
ла машини. Тепер разом 
з чоловіком Дмитром 
працює на «Т-40».

Бобринсць, Тут, в училищі механізації сільського гос
подарства, щодня приймають гостей. З усіх районів об- 
ласті сюди з'їжджаються дівчата, які вирішили стати 
ангелінками. Велика група дівчат здобуватиме спеці
альність майстрів механічного доїння корів. Іній' уче
ниці стануть механізаторами широкого профілю. вони 
після закінчення училища працюватимуть на тракторах, 
комбайнах. 

Тетяна Місюра закінчила восьмирічку. Ціле 
літо працювала в колгоспі. А оце в Петрів- 
ському райкомі комсомолу їй вручили путівку 
в профтехучилище. Дівчина буде механізато
ром,

В обкомі комсомолу майбутні механізатори 
зустрілися з комсомольськими активістами, 
працівниками обласного управління профтех- 
осіїіти, А тепер — в Бобрннець.

Фото Ю. «ПІ ВАШ НИКОВА.

Задумали Дмитро і Зі
на будувати собі дім. Кол
госп допоміг. Виділив 

кошти, матеріали. Хіба ж 
відмовиш тим, хто вкла
дає душу в хліборобську 
справу. Хіба не будеш 
гордитись за них? Ну хо
ча б лише за те, що во
ни працюють нарівні з 
чоловіками.

А ось другий приклад. 
Колгоспний шофер Гали
на Кравчук вже водить 
машину близько восьми 
років. І не кожен водій 
може з нею позмагатися. 
Машина у Галини завжди 
з ладу. Від автоінспекції 
не має жодного заува
ження. А скільки заощади
ла пального! Чоловік у 
неї теж шоферує.

Тож не дивно, що дів
чата наші йдуть вчитися 
на курси трактористок, 
шоферів — їм є з кого 
брати приклад.

Запитайте Галин"/ Лу
гову, члена комсомоль
ського бюро колгоспу, що 
її ^примусило стати шо
фером. Вона відповість, 
що пішла за прикладом 
Галини Кравчук. Це ж 
відповість і її подруга— 
шофер Люба Полякова.

«Ні, — кинуть часом 
недалекоглядні, — не ді
воча це справа». Це — 
помилка. Щоправда, не 
кожна з дівчат зможе бу
ти трактористкою чи шо
фером. Тут треба мати 
любов до техніки, настир
ливість оволодіти нею. 
Ви думаєте не було важ

ко Галині Луговій? А ни
ні добре знає машину. 
Студентка - за о ч н и ц я, 
вчиться а технікумі. На 
другому, курсі вже. А 
ще — учасниця художньої 
самодіяльності, — співає.

Шкільній молоді, що 
закінчила 8 цьому році

Т—10 класів, є за ким іти. 
тож хороше стає на душі 
"•атькам, що зміна хлібо
робська буде гідна їх. 
Разом з юнаками цієї осе 
ні на курси трактористок 

в училище підуть й дів-ата 
нашого колгоспу. Вірмть- 
ся, що з них будуть дос
відчені хлібороби, ях їх 
ровесниці з Бобриие-ччи- 
ни Марія Снігур, Катери
на Кулакезич, Г алина
Вовк, що працює в нашо
му колгоспі. Галина Вовк

— чаша дівчина. Приїхала 
в рідний колг о с п з 
подругою Л Пашемцо- 
вою на практику. Працю
ють. І не гірше хлопців.

Можливо, в деяких гос
подарствах на це попов
нення дизляться зверхньо. 
То скажу: даремно. іКоли 
вже пішла династія анге- 
лінок, треба лиш в тати 
її. Вони покажуть свою 
заповзятість, якщо їм. пі
ти назустріч. Ми вже пе
ресвідчились у ЦЬОМ-'.

О. БРОДОВИИ. 
голова колгоспу іме
ні Жданова Ново- 
українського району.
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ТО
ЛЮБОВ
МОЛОДАруки, ЗДН-

й Антон.

4 етор<

ФУТБОЛ

цигарниця
(Продовження. Початок в газеті № 101

•на 23 серпня)
Здание цирка Стрепетова. Весь чистый сбор 

пойдет в пользу инвалидов. Представлено будет
ЧУДОВЫП ПЕРСТЕНЬ 

драма в четырех действиях.
Разнохарактерный дивертисмент, пение, 
танцы ц декламация. Трио гармонистов.

Б случае ненастной погоды, будут проложены 
тротуары.

Начало ровно в 9 часов вечера,
Допустимо, що не все тут ясно, але все-таки 

цікаво, Та й взагалі ходити вулицями, загля
дати в крамнички, здирати з парканів брехли
ві петлюрівські «універсали» чи штовхатися се
ред різного люду на базарі, до можна зустріти 
односельчанина — в подібному часопровсденні 
була неабияка принадність. На базарі можна 
було почути новину, що червоні оточили 
Умань, що в Одесі висадився десант з греків і 
що вони, мовляв, теж православні і теж хрес- 
тяться, тільки по нашому говорити не вміють... 
Одного разу зустрівся сусід, сват Ларнвон, і 
передав Степанові батьків наказ; якщо він 
не повернеться негайно в Овсяне, додому, то з 
нього буде спущено три шкури.

«Як би не так!» — вирішив Степан.
Місто жило в тривожній лихоманці, В сере

дині лютого відбувся повітовий селянський 
з’їзд — перший після вигнання петлюрівців. 
Він прийняв резолюцію, запропоновану більшо
виками, в котрій говорилось, що на місцях до 
створення Рад, влада належить військово-рево
люційним комітетам, В «Кінс-Амиірі», в зимо
вому театрі Елькінда, в «іллюзії», в залі дво
рянського зібрання йшов черговий бойовик — 
«Розіпнула на хресті кохання». Базар, вулиці, 
пивні заклади кишіли найрізноманітнішими 
авантюристами, В театрі «Олімп» гастролюва
нням «світовий геній сомнамбулізму Арманд 
Дюкло і комедійна Поксон в ліпшому товари
стві»; ясновидячий хіромант П. Шмегельськиіі 
давав сеанси «за науковою системою Дебароля, 
Кожуховського, Тума і Руна»; газетні поло
си яскріли оголошеннями про «небувалих во
рожбитів, що здійснювали своє чаклунство 
тільки на картах і на збільшувальному склі»... 
А з настаиням темряви в глухих провулках 
часто тріщали поодинокі постріли й чулися 
крики заклику на поміч. Вся брудна піна в 
иурхливому котлі міських подій спливала на 
поверхню, і в цей час перші партизанські час
тини, що відправлялися під Помічну (їх взу
ли у ватянки, кинуті на складах петлюрівця
ми). прислали телеграму; «ДАИОШ ВУГІЛ
ЛЯ НА ГРЕКІВ І ФРАНЦУЗІВ НАСІУПАІИ». 
1 ще: «НАШІ ХЛОПЦІ ВАШИМИ ВАЛЯНКА
МИ ГАНКУ ВЗЯЛИ».

Наближалася весна. Сніг розм’як, взявся во
дою. На майдані — така багнюка, що вій
ськові заняття відмінили. Прокотилися чутки, 
нібито днями видадуть зброю і відправлять ні 
фронт, «Московські казарми» від світання до 
смеркання переповнювалися гамором, метуш
нею.

Все червоне в місті піднялося в ціні, І остан
ні дні Степан і Антон були стурбовані одним: 
де роздобути шматочок кумачу? Одного раїу 
їм пощастило.

Якось перед обідом до них в кімнату зай
шов дебелий мужчина в новому кожусі. Огля
нувши розташованих на парах добровольців, 
запитав;

— Хлопці, тут є хто-небудь із Глодос?
В кімнаті, як завжди, стояв туман з тютю

нового диму. Тут курили все: махорку, папіро- 
си «Сальве» і «Циганку Азу», смалили міцню
щий самосад, яким можна було б і гадів 
труїти.

—Запитай у сусідів... — порадив хтось. — 
А ти хто такий?

Відвідувач мовчки повернувся, щоб вийти, 
але на порозі стояв Санькй Хлист, миршавий 
чоловічок в поношеній куртці зверх гім- 
Мастьорки.

— Потрібно відповісти народу, що ти за 
Фрукт, — сказав він, збиваючи попіл з папі- 
роски, — Братва, а може він провокатор?

Це слово мало магічну силу, і до дверей 
тієї ж миті підійшло ще кілька добровольців. 
Обступили. Ощупали добротний кожух; «Ти ба, 
щойно з голки!»

— Ану, подай Документи! Як прізвище?
— Хлопці, та ви що? — незнайомець три

вожно озирався.
~ Ладно, — сказав Санька, — відпустимо і 

без документів: але при одній умові. Бачиш 
скільки нас? 1 лише о одного відзнака є. Так 
що поділись з людьми.

Лише зараз всі звернули увагу на те, що 
гостроверха каракулева шайка незнайомці! 
навкіс перехоплена широкою атласною стріч
кою. Це був справжній скарб.

— Не віддам! — вибухнув хазяїн шапки. — 
Не маєте права! Я представник...

— Пішов ти! — зашуміли навкруг. — Зні
май, а то допоможемо!

— Ого! Го-го... Та він, мабуть, з буржуїв! 
Незнайомець рвонувся до дверей, але куди 

гам: його схопили міцні руки, і Хлист блис
кавично зняв шапку, відчепив стрічку. Самого 
хазяїна витурили в коридор. На нарах Санька 
підгорнув солому, здмухнув куряву і витер ру
кавом грубо обтесану дошку. Обережно роз
стелив стрічку, дістав ножа.

— Ану, скільки нас тут?
Підрахували. Хлист спробував лезо 1, при

тримуючи стрічку пальцями, відрізав першу 
смужечку.

— І мечі залиште, розбійники! — подавав з 
коридора голос «представник», якого не пус
кали на поріг два кремезні парубчаки.

Степану та Антону дісталось по вузькій, з 
мізинець, смужечці стрічки. Багряній, наче 
кров.

Ешелон, готовий до відправки, стояв па пер
шій колії. Двері товарних вагонів були здои- 
чуті, з-за них рвався гамір, сміх, пісні. Пере
купки, спекулянти, провожаючі і просто роззяви
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по пресі м. Кіровоград, вул. Глінкн, 2.
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юрмувалн на пероні, оточували танцюючих під 
гармонію. Чийсь голос внплесіиаав із люд
ської суєтні; «Давай, Мити, ріж підмет
ки! Ух, Ах!»

Червонів захід. На оголених тополях 1 кар
низах вокзалу по весняному виспівували го
робці, влаштовувались на ніч. Вологий вітер 
дрібно рябив калюжі, пахло кислим паровоз
ним димом і прісним галим снігом. На при
вокзальному майдані, що віддзеркалював- 
мокрим каменем, блукали обірванці. Ледь да
лі, біля розбитого трамвайного вагона, пере
купки міняли тютюн на цукор.

Тонкий завиваючий гудок покрив все різно
голосся. що бушувало на пероні.

Жалібно застогнала і змовкла гармонія.
Люди кинулися до вагонів, почалася ме

тушня.
— Коля, Колюнчнк, де ж тії подівся?! 

почувся поблизу вокзального дзвону приторний 
старечий стогін.

А Степан цієї миті пірнув о теплу хмару па
ру, заплющив очі і, немов незрячий, схопився 
за слизькі поруччя.

— Стій! — крикнув, стрибнув на сходинки, 
зірвав з плечей карабін. — Руки вгору! Ви 
арештовані!

Дідусь-машнніст повільно підняв 
вовано здвипув кущі брів.

За Степаном до будки забрався
Що потрібно було робити далі, змовники не 

знали. Гикаючи, Антон розгублено оглядав 
мазутне царство коліщаток, ручок, рнчагів. На 
всяк випадок постукав пальцем по склу мано
метра, за яким нерпово тремтіла стрілка, і 
сказав з захмелілим миролюбством:

— Ви на нас, папаша.,, гик!., не ображайте
ся. Ми вас заарештували тому, що жалування 
нам не заплатили. Одурили... ик!.. Тому й еше
лон не піде. поки... гик!., не видадуть.

Біля паровоза почулися поспішні кроки. І до 
будки просунулося замурзане обличчя коче
гара.

— Ось вони! — сказав він комусь.
В дверях показався Ботнар. З ним були два 

озброєні партизани.
— В чому справа. Ілля Захарович? 

затримка?
Машиніст, соромливо кашлянувши, опустив 

РУХ"- -— Та ось... арештували. Зарплатню вима
гають.

— Хто такі? Ану виходьте! — пролупав на
каз. — А-а... Знайомі!

Хлопців обеззброїли і повели вздовж потягу 
до приміщення вокзалу. За ними рушив на
товп. Хтось із вагона крикнув навздогін:

— Зрадників зловили!
Хміль одразу ж вийшов з голови. Степан 

зблід, у Антоііа від страху відвисла щелепа. 
Він навіть гикати перестав. Обидва знали, що 
зрадникам немає пощади.

В диспетчерську, куди завели затриманих, 
набилося повно зівак.

— Мусієнко, вижени з приміщення посторои- 
ніх! — наказав Ботнар.

Рослий матрос, перепоясаний кулеметними 
стрічками, — той, що роззброював хлопців, — 
пробрався до виходу і став витісняти цікавих: 
«Давай, давай, топай! Тут ревтрибунал буде 
засідати. Кому сказано!..» В кімнаті залиши
лося зо два десятки партизан. Вирішивши, шо 
посторонніх більше немає, матрос обмежився 
тим, що причинив двері.

Ботнар сів за стіл,' зняв кепку, пригладив 
долонею сивий чуб.

Полковий ревтрибунал розпочав екстреііний 
допит.

— Прізвище? Ім'я? Якої роти?
Він був невпізнано суворий і сердитий, 

людина з запалим« щоками і відвислими 
зацькими вусами. На мітингу, де партизани 
вибирали командирів, Степан без роздумуван
ня проголосував за нього, і тепер навіть не 
вірнлось, що це той же дядько, який раніше 
здавався простим і добрим. Правда, нині він 
був туго підперезаний пряжкою з кобурою, але 
все одно фуфайка на ньому — та сама, робіт
нича. і та ж кепка з навушниками...

— Хго вас підіслав?
Це було несподівано. Хлопці й не підозрю

вали, що про це можна запитувати.
В диспетчерській стало тихо. Хтось стримано 

кашлянув, і на нього тут же зашикали.
Степан, вражений, подивився Ботнарю пря

мо у вічі.
— Ніхто. Самі.
— Кажіть правду!
— Правду... — як луна, відізвався Антон. 
Біля дверей, в гущавині шинелей і свиток, 

пролунав молодий бас:
— І чого зі -всякою контрою возитися! За 

самоуправство — до стінки і баста!
Степан обвів поглядом тих, що зібралися, і 

опустив голову. Антон зашморгав носом і по
спішно, побоюючись, що його не дослухають І 
поставлять «до стінки», став розповідати. Ну, 
зустріли вони на вокзалі Антонового зятя — 
вій па старшій Антонові# сестрі жонатий. У 
нього була кварта самогону і сало. Ну, вини
ли, розговорились. Той став розпитувати, як 
харчують, як жалування...

— Ну, ми й сказали, що нам нічого не пла
тять. А він потім і каже, що солдатам завж
ди жалування платили, що задарма ніхто Ше 
не воював. 1 що ми дурні: він би заарештував 
машиніста, так зразу гроші знайшлись би. Ну, 
ми і...

Мовчать партизани, мовчить Ботнар. В су
сідній кімнаті за дверима вистукує телеграф. 
За вікном снус сіра вокзальна публіка. І стоїть 
на колії паровоз під парами.

— Можливо, хлопці, ви ве туди потрапи
ли? — запитує нарешті Ботнар. — У кадетів, 
наприклад, і одягають, І харчують куди ліпше 
нашого. І платню вилають. Га? А в нас ку
ліш та суп із вобли. Гвинтівку дали — і за 
цс превелике спасибі скажи. Ось я й кажу: 
можливо, ви не туди потрапили?

(Далі буде).
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ДІВЧАТА розвантажували зерно з останньої 
автомашини. 1 вже готувались обідати. Лж 

раптом над током пролунало:
— Подивіться, які заквітчані автобуси 

їдуть;
Вони зупинились біля агітвагончика. За 

ними — ще кілька машин. То разом з 
культармійцями Дол міського Будинку куль
тури в Гурівку прибули працівники районно
го побутового комбінату, кооператори.

Десятки хліборобів всілнся на воро.хах 
зерна — чекали виступу агітбригади. Перше 
слово — лектору О. С. Бердиченку. Він роз
повів колгоспникам про міжнародну Параду 
комуністичних і робітничих партій в Москві, 
далі — про тих. хто найкраще жнивує в ра
йоні.

Потім хлібороби вітають виконавців літера
турно-музичної композиції «За високий уро- 
жай». Звучать слова шаноби про найзавзяті- 
шнх комбайнерів, шоферів, трактористів. На 
імпровізованій сцені з’являються дівчата з 
вокального ансамблю «Долинчанка». Вони 
виконують українські народні пісні, звучать 
нові мелодії радянських композиторів.
„Як тільки відлунали оплески, колгоспникам 

запропонували свої послуги інші члени агіт
поїзда. Хлібороби купують книги, одяг, взут
тя, замовляють майстрам святкові костюми, 
юрмляться біля кулінарів райцентру, йдуть 
в щойно обладнане своєрідне хКафе».

А тим часом голова колгоспу «Прогрес»

П. Д. Неруш запрошує культармійців завіта- 
ти в бригадний клуб, в городню бригаду, до 
тваринників. І «Долинчанка» разом з іншими 
членами агітпоїзда незабаром вирушать 
туди. Адже за день — чотири концерти.

За всі жнивні Дні культармійці їх дали 
біля 50. Крім того, працівники районного Бу
динку культури А. Добровольський. Р. Зуєн- 
ко, Я. Ковтун. В. Будніх, дівчата з «Долин- 
чайки» допомогли сільським культармійцям 
організувати гуртки художньої самодіяль
ності. вечори відпочинку хліборобів. Наприк
лад, в колгоспі імені Щорса хоровий колек
тив кілька разів виїжджав сюди на репе
тиції. І незабаром сільські культармійці вже 
самостійно виступали в полі перед хлібо
робами...

Сьогодні працівники Будинку культури 
знову серед колгоспників. Вони виступають 
на обжинках, вечорах трудової слави. А 
»Долинчанка» готує нову концертну програ
му. І сам ансамбль поповнюється новими

Чотиритурове турне завершено 
пзїи^Уп7;1^.1'?в,іі.Р,ОВОградської <3,РК"* завершили своє чотиритурове турне но західних містах Ун
арнії' ' Й матч вони провели у Львові, де зустрілися з командою місцевого спортивпиго клубу 

Гра проходила в обопільних атаках. Господарі поля прагнули взяти реванш за поразку в пер
шому колі від кіровоградців (0:2). Сповна звести рахунок їм не вдалося, але один гол вони забили 
у воротв гостей, який 1 вирішив долю матчу на їх користь.

Таким чином, наші земляки два матчі з чотирьох програли І два виграли, набравши чотири 
очка з восьми можливих. 1 голів у ворота суперників забили стільки, скільки пропустили в свої — 
п’ять. Ие кожна команда повертається додому з таким результатом.

Хоч сама «Зірка» п останньому турі втратила два очка, зате результати зустрічей між іншими 
командами підгрупи склалися на її користь. Армійці Києва, які переслідують її, також зазнали но
визни, програли в Дніпропетровську команді «Дніпро» з рахунком 0:2. Цс дозволило кіровоградцям 
також лишитися на другому місці.

27 серпня «Зірка» прийматиме на своєму полі лідерів підгрупи — дніпропетровців. Напередодні 
зустрінуться дублюючі склади цих команд.

(К).

• ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
ЧЕТВЕР. 28 серпня. Перша 

програма. 10.00—Новини. (М). 
10.15 — Кіножурнал та худож
ній фільм «Удар, гає удар».

■ (Кіровоград). 18.20 — Кіножур- 

Співаками. Бо найкращі солісти цього тала
новитого колективу Світлана Пітерська та 
Віталій Сеитан поїхали вчитись до Харків
ської консерваторії.

...Біля Будинку культури спалахнули 
електричні ліхтарі. Хтось відчинив вікно ре
петиційного залу. І враз понад густими ша- 
таМії струнких осокорів зринула пісня: 

Степом, стспо.м 
Людям жито жати...

Одразу впізнаю голос солістки ансамблю

«Долинчанка» Раїсн Зуєпко.
Як стихла ця хвилююча мелодія, директор 

районного Будинку культури Аркздій Добро« 
вольський сказав мені:

— Ще однн-два рази зберемося отак, і бу
демо готові приймати в себе гостей. Думає
мо влаштувати великий тематичний вечір 
«Слава рукам, що пахнуть хлібом». Бін буде 
показовий. Запросимо на нього не лише міс
цевих трудівників, а й керівників всіх кол
госпів району, секретарів парторгані.тапій, 
комсомольських активістів, нільських -культ
армійців. Хай подивляться, як ми організу

вали цей вечір. А . потім і в себе, в селі 
влаштують щось подібне...

І знову співає «Долинчанка»:
...То любов молода, 
Наче пісня весни.

Розтривожила серце моє...
М. ШЕВЧУК. 

Фото ІО. ЛІВАШЦИКОВА.

пал та художній фільм «Удар, 
ще удар». (Кіровоград). 20.00
— «Екран хлібороба». (Кіро
воград). 20.35 — Інформаційна 
програма «Час». (М). 21.05 — 
Міжнародний огляд.
22.35 — «Старт-69». (К).

П'ЯТНИЦЯ, 29 серпня. Пер
ша програма. 11.00 — Новини. 
(М). 11.15 — Кіножурнал та 
художній фільм «Міцний горі
шок». (Кіровоград). - 19.05 — 
інформаційна програма «День

Наші - оголошення. (Кірово
град). 19.30 — Кіножурнал та 
художній фільм «Міцний горі
шок».. (Кіровоград). 21.00 — 
Естафета новин. (М). 21,15 — 
Програма кольорового телеба
чення. ТслеводевІль за опові
даннями Чекова. (М). 22.45 — 
Оперні співаки в кіно. (К);
• ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ ’ 
ВІВТОРОК, 26 серпня,- 11.00

— Програма Республіканської* 
єтудії телебачення. 16.30 — 
Програма Республіканської

Програма ______
студії телебачення. 

- Фільми для дітей. 
■■■-■...... - — .... Програма Ресиубл

за днем»; (Кіровоград). 19.25—, студії ■ телебачення

студії телебачення. 17.20 — 
Ленінські читання. «Ленін і 
кіно». 17.50 — Програма Рсс* 
публіканської студії телеба
чення. 19,00 — Художній фільм 
;«Велика зелена долина:». 20.30 
— Програма Республіканської 
Студії телебачення.
д СЕРЕДА, 27 серпня. 10.00 —

Республіканської
16.10 — 

____ 16.30 — 
Республіканської 

-7-.-___ 17.00 —
Документальний фільм 17.30—' 
Актуальний екран. 18.00 —. 
Програма Республіканської 
студії телебачення.

ЧЕТВЕР. 28 серпня. 10.00 —• 
Програма Республіканської

студії телебачення. 16.30 — 
Програма Республіканської
студії ■ телебачення. 17.16 —* 
Школа зрошуваного землероб
ства. ' «Овочі на зрошувану 
землях». 17.40 — Протрем..? 
Республіканської студії теле
бачення.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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