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НА ЗЛЬОТІ ПЕРЕМОЖЦІВ — МОЛОДИХ МЕХАНІЗАТОРІВ, УЧАСНИКІВ ЛЕНІНСЬКОГО ЗАЛІКУ

Вимпел «Молодого комунара* У Володимира ГРАЖДАНА. Фото Ю. ЛІ ВАШ НИКОВА.

Вони одсвяткуь’алп обжинки. 
Всііїї”— не 14 тисяч юнаків га 
дівчат (2500 комбайнерів і 
женців, 2000 шоферів, десятки 
бригад і ланок, що обслугову
вали збиральні агрегати, очи
щали па токах зерно), які ра
зом з своїми старшими товари
шами були в напрузі на жниз- 
пому полі. І ось уже відомий 
ужинок хліборобів нашого сте
пового краю: на гектарі вони 
зібрали понад 27 центнерів' 
хліба.

Радісні рапорти надійшли в 
обком комсомолу од хліборо
бів, які взяли участь в облас
ному конкурсі на кращого мо-

лодого комбайнера, тракторис
та, водія, кращу бригаду, що 
готувала насіння для врожаю 
наступного року.

З Вільшапського райкому 
комсомолу повідомили:

— Комсомолець Василь 
Стойков з колгоспу імені Ди
митрова на 260 гектарах намо
лотив 7536 центнерів зерна.

В ІІовоукраїиському районі 
переможцем у змаганні серед 
молодих комбайнерів визнано 
Івана Чабана (колгосп «Друж
ба»), в Гайворонському — Ана
толія Дзюбейла (колгосп 
«Мир»), в Світлозодському — 
Василя Півторагиього (кол-

гоеп імені Ульянова). LLe — go 
хлібороби, які стали ь‘ шеренгу 
кращих молодих женців і в об
ласті. Та найбільший ужинок 
у Володимира Граждаиа, ком
байнера колгоспу «Росія» Ма- 
ловнсківського району, на кож
ному з 249 гектарів він збирав 
ло 36—38 центнерів пшениці.

Стали відомі імена наїїзав- 
зятіших молодих водіїв. Олек
сандр Сімченко з колгоспу іме
ні Енгельса Новоукраїпського 
району перевіз від комбайнів 
935Д центнерів зерна, Анатолій 
Желенчук (колгосп «Україна» 
Знам’янського району) — 9800 

(Закінчення на 2-й стор.).

УСЛАВИМО 
ПРАЦЮ 
ХЛІБОДАРА!

ЗВЕРНЕННЯ МОЛОДИХ МЕХАНІЗАТОРІВ 
ОБЛАСТІ — ПЕРЕМОЖЦІВ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ О 
ЗМАГАННЯ НА ЗБИРАННІ ВРОЖАЮ РАННІХ
ЗЕРНОВИХ 1969 РОКУ ДО КОМСОМОЛЬЦІВ 

І МОЛОДІ КІРОВОГРАДЩИНИ

З великим трудовим і політичним піднесенням 
радянські люди готуються до знаменного свята — 
100-річчя з дня народження Володимира Ілліча 
Леніна.

В країні розгорнувся масовий патріотичний рух за 
дострокове виконання п’ятирічки, підвищення про
дуктивності праці, за дальший розвиток сільського 
господарства. Гідний дарунок святу готус і степівча- 
нин Кіровоградщини. Трудящі області цього року 
своєчасно забезпечили належний догляд за посівами, 
у стислі строки і без втрат одними з перших в рес
публіці зібрали врожай ранніх зернових культур.

В середньому по області з кожного гектара ранніх 
зернових і зернобобових зібрано по 27,6 центнера, 
а озимої пшениці — по 28,5 центнера.

Радісно усвідомлювати, що в поході за великий 
хліб свій вагомий вклад внесли і молоді механіза
тори, члени комсомольсько-молодіжних тракторних 
бригад та механізованих ланок, молоді '■спеціалісти 
колгоспів і радгоспів.

Прикладом самовідданої праці, боротьби за якісне 
і своєчасне збирання врожаю 1969 року є праця ком
сомольсько-молодіжних тракторних бригад колгоспів 
«Зоря комунізму» Новоархангельського району 
(бригадир Василь Моторний), «Дружба» Новоукраїн- 
ського району (бригадир Іван Пономаренко), «Росія» 
Маловисківського району (бригадир Павло Жердій) 
і багато інших.

Складаючи Ленінський залік на трудову та полі
тичну зрілість, ми пам'ятаємо, що першим у поло
женні про залік записані практична участь у вироб
ничій діяльності колективу, підвищення трудової ак
тивності, обов’язкове виконання соціалістичних зо
бов’язань на честь 100-річчя Л дня народження 
В. І. Леніна.

Значну частин/ своїх накреслень ми виконали. 
А зараз йде другий, не менш важливий ензалчен хлі
боробів — заготівля кормів для громадського тва
ринництва, збирання кукурудзи і цукрових буряків, 
сівби озимих.

Ми закликаємо молодих трудівників села докласти 
всіх зусиль, щоб збирання пізніх культур і сівбу ози
мих провести на високому рівні агротехніки : в оп
тимально стислі строки.

Ми звертаємося до молодих колгоспників і робіт
ників радгоспів: активніше поповнюйте ряди механі
заторів, досконало опановуйте техніку, нові профе
сії, виступайте ініціаторами боротьби за високу куль
туру землеробства, за збільшення виробництва і 
підвищення якості продукції, ширше використовуйте 
у своїй роботі досягнення науки і передовий досвід.

Наше слово до вас, молоді робітники, інженери і 
техніки промислових підприємств, учні і студенти: 
подавайте активну допомогу колгоспам і радгоспам 
по впровадженню комплексної механізації сільсько
господарського виробництва, боріться за культуру 
землеробства. Цим ми внесемо свій гідний вклад е 
створення надійної основи врожаєві ювілейного 
Ленінського 1970 року.

І

В УЖИНКУ ВЗЯЛО УЧАСТЬ 14 тисяч молодих 
ХЛІБОРОБІВ.

Бригада Василя Моторного з Новоархангельського ра
йону оджниву&ала за 9 днів. На кожному гектарі зібрано 
39 центнерів пшениці, 40 центнерів ячменю.

Здрастуй, школо!

Призер «Молодого комунара» Володимир Граждан на 
249 гектарах зібрав 8947 центнерів зерна,

9800 центнерів — такий вантаж шофера Анатолія Же- 
ленчука з Гайворонського району.

Вчора багатотисячна ар
мія школярів в морі кві
тів, щасливих усмішок сі
ла за парти. Перші літери, 
перші теореми, перші сто
рінки географії, історії... 
А сьогодні в класних 
журналах вже з'явилися 
перші п'ятірки. Так, від
мінні оцінки, бо негоже з 
перших днів «трояки? ха
латні -••5'

Повновладними хазяя

ми господарює червоно- 
галстучна піонерія в теп
лицях, в кутках живої 
природи, на пришкільних 
ділянках. Там, дивись, та
кі гарбузи виросли, що 
одному й не підняти, а 
онде квіти — як небо со
нячне...

І квіткують дитячі очі.
Адже то все — турбота 

їх рук.
А попереду скільки но

вого, непізнанного! 1 по
ходи в найдальші куточки 
землі (по карті, ’звичай? 
но), і мандрівки у космос, 
тайгу, голубі океани.

— Хай буде щасливим 
новий навчальний рік, — 
говорить до вихованців 
Компаніїваької середньої 
школи заслужена вчи
телька УРСР Лідія Гри
горівна Кошова.

Хай буде щасливим!
Добрим.
Як запах осіннього лис

тя.
Фото В. КОВПАКА.

Посвячення в «Альма-Матер»
Осі, тії і радієш, вчорашній абітурієнте бо 

здійснилась твоя мрія. Ти — студент. ’Зда
ється, ва<с не. такі іі страшні і водночас дале
кі недоспані ночі над підручниками, болісні 
тривоги за набрані бали.

Л сьогодні сонце сміялось і до тих, хто впер
ше увійде в студентську аудиторію, і до тих, 
хто відчув смак студентської о життя. Той 
день, мабуть, запам'ятав першокурсник назав- ЖДИ;

лУ,,а® марш? Це грає студентський 
духовий оркестр Кіровоградського педінститу
ту ім, Пушкіна. Студентська колона, свят
ково прикрашена квітами і розмаїта різно
барвними тонами, вирушав до обласної фі
лармонії. До студентів з поздоровним слоном 
в новому учбовому році звернувся ректор ін
ституту Ф. і. Овчаренко. Потім виступив сек
ретар обкому партії тов. Кобильчак, прочитав
шії перед студентами доповідь «Ідеї Леніна 
живуть і перемагають», з слопом-подякою 
виступила студентка IV курсу філологічного 
факультету Лідіп Хохотченко.

Від імені першокурсників виступила Ната
ша Щербина. Потім колона повернулася в ін
ститут. Під спів капели пісні Вірменина «Ле
нін по світу іде» студенти покладають квіти 
до Пам’ятника В. І. Леніну.

Потім наперед виходять першокурсники, 
ім пручаються квіти і подарунки. Лунають 
слова студентської клятви. Раптом наступав 
тиша. Відкриваються двері, і перед очима при
сутніх, немов т давнини дев’ятнадцятого сто
ліття, постав чарівник російського слова О. С. 
Пушкін.

— Здрастуй, плем'я молоде, незнайоме, — 
лунають вічні слова геніального поета. 1 за пс- 
лнчннм порухом його руки першими роблять 
крок у святиню науки ііершокурсіїнкії. А потім 
був перший дзвінок і все стало на свої місця. 
Всього найкращого тобі, студенте, в нелегко
му путі.

Л. САМАРСЬКИЙ, 
студент II курсу.
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Уклін
Вам, 
лицарі 
полів!

(Закінчення. Початок 
на 1-й стор.).

центнерів. Василь Кукса (кол
госп імені К. Маркса Новоар» 
хангельського району) — 7789 
центнерів, Микола Поповський 
(колгосп «Перемогах' Олексан
дрійського району) — 6950.

* * *
І ось вони, кращі з кращих, 

комбайнери, трактористи, шо
фери, ватажки комсомольсько- 
молодіжаих. тракторних бригад 
прибули до Кіровограда, щоб 
вз’я.ти участь в зльоті молодих 

. хліборобів.
В міському Палаці піонерів 

• ПЄРЄД НИМИ ’ ВИСТУПИВ ПерШНЙ 

і секретар обкому комсомолу 
М. Д. Сиротюк. Він розповів 
про хід змагання комбайнерів, 
шоферів, комсомольсько-моло
діжних колективів на жнивній 
ниві, привітав переможців з 
щедрим ужинком.

— Ми пишаємося тим, що в 
лавах хліборобів' нинішнього 
літа жнивував такий великий 
загін комсомольців, — сказав 
М. Д. Сиротюк. — А особливо 
приємно нам зустрітися сьо
годні з кращими ватажками 
комсомольсько - молоді ж н и х 
бригад, капітанами степових 
кораблів, завзятими водіями, 
які забезпечили дострокове ви
конання продажу хліба дер
жаві.

М. Сиротюк називає імена 
переможців, вручає їм Почесні 
грамоти обкому комсомолу, 
цінні подарунки, сувеніри.

І ще одна нагорода. Це — 
знову молодому комбайнеру 
колгоспу «Росія» Маловнсків- 
ського району. Володимиру 

Граждану. Нагорода — від ре
дакції газети «Молодий кому
нар». Редактор газети В. По
грібний повідомив присутніх, 
що цей механізатор з Великої 
Виски в'же не перший рік до
бивається' успіхів на жнивах. 
А нині його визнано перемож
цем серед всіх молодих ком
байнерів Кіровоградщини.

Володимир Граждан прий
має червоний вимпел, по
тім — приз. Це — портрет 
В. І. Леніна, зроблений ху- 
дожннком-різб’ярем па де
реві. А внизу напис: «Кра
щому молодому женцю Кіро-_ 
воградщинн. Земний уклін 
тобі, людино, за любов до зем
лі. Редакція газети «Молодий 
комунар». 1969 рік».

З-за свого столу підводиться 
бригадир комсомольсько-моло
діжної бригади колгоспу «Зоря 
комунізму» Ноь'оархангельсько- 
го району Василь Моторний.

— І цей рік був щасливим 
для хлібороба, — сказав він.— 
Земля щедро оддячила нам за 
нашу напружену працю. Зав
дяки згуртованості всіх меха
нізаторів колгоспу, серед яких 
більша частина молодих, ми 
зібрали врожай ранніх зерно
вих за'9 робочих днів. На гек
тарі маємо по 39 центнерів ози
мої пшениці та 40 центнерів 
ячменю. Тепер в наших меха
нізаторів знову ь'ажливі зав
дання — вони спішать заси
пати в траншеї якнайбільше 
силосної маси кукурудзи. Го

тові мої друзі до сівби, зби
рання цукрових буряків.

Про свої дороги під час жнив 
розповів на зльоті кращий мо
лодий шофер Гайворонського 
району Петро. Колісниченко.

Перед молодими хлібороба
ми виступив заступник началь
ника обласного управління 
сільського господарства М. Д. 
Лисенко, їх вітав працівник ЦК 
ВЛКСМ В. М. Макаров.

Учасники зльоту молодих ме
ханізаторів області прийняли 
звернення до комсомольців і 

молоді Кіровоградщини.
Після урочистої частини 

учасники зльоту відвідали парк 
культури імені В. І. Леніна, 
поклали квіти біля підніжжя 
пам’ятника вождеві.

Почесна грамота пручається шоферу Петру Колісннченху.
Фото 1ОІ Л1ВАШНИКОВА.

ГУРТОМ- 
ГРОМАДОЮ

Хлопці дивуються:
— Як же це ти, Іване, відстав од нас? 

І відповісти одразу не знав що. Бо й 
справді, два роки тому я був перемож
цем серед молодих комбайнерів облас
ті, зібрав на 253 гектарах 5650 центне
рів пшениці'. А цьогорічні цифри значно 
нижчі: 165 і 4335.

Відстав? Не згоджуюсь з таким твер
дженням" В районі — я перший серед 
своїх ровесників, і мій ужинок такий, 
яким я його визначив ще весною. Справа 
в тім, що перша мета наших механізато
рів — якнайшвидше оджнивуіати і зі
брати хліб без втрат. Звісно, все зале
жить від напруги комбайнера. Але те
пер нам є чимале полегшення. Колгосп 
щороку закуповує все нові й нові ком
байни. І якщо кілька років тому на один 
агрегат припадало 250—300 гектарів по

ля, де треба було впоратися з молоть
бою, то цього літа ця цифра не переви
щувала 150. В минулі роки жнива в 
нас тривали майже три тижні, а цього
річні — менше десяти днів. 1 гектари 
наші були багатшими: намолочували по 
26—27 центнерів зерна.

Успіх залежав в'ід нашої згуртованос
ті. Почали працювати груповим мето
дом. Кожен старався не відстати од 
товариша.

Я, звісно, радий вітати Володимира 
Граждана. Він здорово виручив своїх 
односельчан. В якійсь мірі не вистачало 
їм механізмів, тож навантаження на 
комбайни було велике. Але Володимир 
сь'оєю наполегливою працею скоротив 
строки обмолоту зерна, цим самим запо
біг втратам врожаю. І став переможцем 
серед женців в своєму колгоспі, в ра
йоні, області.

Отак би кожному молодому механі
затору. Лиш в битву за хліб треба йти' 
гуртом — громадою. 1 праця тоді наша 
буде ще більш плодотворнішою.

Іван ЧАБАН, 
комбайнер колгоспу «Дружба» 
Новоукраїнського району.

Г ІСЛЯ демобілізації я 
* одразу пішов у кол
госпну контору.

— У армії стаз шофе
ром другого класу? 
привітавшись, спитав голо
ва колгоспу, бо побачив у 
мене на грудях знак. 
— То добре. Дамо то
бі «ГАЗ-51». Згода?

Іще б! Так я знову став 
шофером колгоспу імені 
Ілліча. Кажу «знову», бо 
до армії, після закінчення 
Гайворонського сільсько
го професійно-технічно
го училища, встиг рік по

КЛИЧУТЬ
МЕНЕ ДОРОГИ
працювати в рідному се
лі.

Швидко промайнув тра
вень, а потім і червень. 
На полях дозрівав хліб. 
Якось у нашому колгоспі 
відбулись комсомольські 
збори, присвячені питанню 
підготовки до жнив. Мені 
не довелось побувати на 
цих зборах, бо знаходився 
у відрядженні. Але, при

їхавши додому, я запев
нив комітет комсомолу, 
що возитиму своєю ма
шиною хліб швидко і без 
втрат. Мені сказали, що 
в районі оголошено зма
гання молодих механіза
торів і водіїв.

— Візьмеш у ньому 
участь? — спитали мене.

— Звичайно!
Моїми суперниками в 

колгоспі стали шофери 
комсомольці Володимир 
Стадніченко і Володимир 
Ящук. Добре працювали 
хлопці. Мотори майже не 
встигали охолоджувати
ся. Вдень возили зерно 
від комбайнів до току, 
увечері — від току на 
станцію Хащевато. Мож
ливо тому, що руки мої 
дорвалися до справжньої 
роботи, я працював, не 
відчуваючи втоми. Прав
ління колгоспу нагородило 
мене червоним вимпелом, 
він майорів на машині. 
За дні жнив я перевіз 

3935 центнерів зерна на 
відстань 7 кілометрів, 
зекономив багато пально
го і мастила. Наш колгосп 
першим в районі виконав 
план продажу зерна дер
жаві. І для мене це тим 
більше радісно, що в 
цьому успіхові с доля і 
моєї праці, праці моїх 
молодих друзів.

Бюро райкому комсо
молу підвело підсумки 
змагання молодих меха
нізаторів і водіїв. Кра
щим молодіжним колек
тивом була визнана ком
сомольсько - молоді ж н а 

тракторна бригада арті
лі імені Чапаева — брига
дир Анатолій Пустовойт. 
Кращим молодим ком
байнером названо ' Ана
толія Дзюбейла, а кра
щим шофером — мене.

Я щиро радію своїй пе
ремозі у змаганні і до
кладу всіх зусиль, щоб з 
новими трудовими успі
хами зустріти 100-річчя 
з дня народження вели
кого Леніна.
Петро КОЛІСНИЧЕНКО, 

шофер колгоспу імені 
Ілліча Гайворонсько
го району.

МСОМОЛЬСЬКОГО

До 
обеліска

на

Срібний голос горна розбу
див тишу, яка оповила зелений 
масив лісу. Ранкове сонне ще 
дужче сипнуло золотим промін
ням. Від сміху і галасу здиво
вано здригнулось віття молодо
го дуба: невже в знямайсько
му піонерському таборі імені 
10. Гагаріна розпочався третій 
сезон?

Аж ось лунає голос:
— Учасники семінару, 

фіззарядку шикуйсь!
Господарями табору, меш

канці якого нещодавно роз'їха
лись по домівках, па 26—28 
серпня стали секретарі первин
них комсомольських організа
цій і вожаті піонерських Дру 
жин районV.

Перший секретар Зяам’янського 
міськкому ЛКСМУ Анатолій Рагу. 
лін прочитав для учасників семіна
ру лекцію «Роль комітету комсомо
лу в організаційному і політичному 

тіні

зміцненні комсомольської організа
ції. Підготовка І проведення звітно-- 
виборних зборів». Про завдання 
на ниві Ідеологічної роботи в зв’яз
ку з підготовкою до 100-річчя з ДІІП 
народження В. І. Леніна говорила 
другий секретар міськкому комсо
молу Катерина Гуйван.

Два дні в прохолодній 
зелених лип і грабів проходили 
секційні заняття секретарів 
комсомольських організацій і 
піонервожатих.

Надовго запам’ятається учас
никам семінару зустріч з пер
шим секретарем Знам’янського 
міськкому КП України В. Г. 
Кузисцовим, який розповів про 
завдання комсомольських орга
нізацій району, розповіді ко
лишніх партизанів тт, Соснов- 
ського, Шкафера, Доброволь- 
ського, які прийшли у гості до 
комсомольців. Не забудуться і 
чарівні вечори з повновидим 
місяцем, з бадьорими комсо- 

польськими піснями, імпрові
зованими концертами, новими 
знайомствами.

А останнім день семінару був 
незвичайний. Мого учасники під 
звуки маршу, який виконував 113 
баяні секретар комсомольської ор
ганізації колгоспу Імені Чапаева 
Олександр Донченко, рушили на 
будівництво Знам'янського Палацу 
культури. З самого початку ця бу
дова була оголошена комсомоль
ською. За рішенням міськкому ком
сомолу, кожен комсомолець ЗіІЦ- 
м’яіікн І району має відпрацювати 
тут у порядку шефської допомоги 
однії день.

Тепло зустріли КОМСОМОЛЬЦІВ 
будівельники. їх вітали началь
ник дільниці О. Л. Гараще.ііко 
і старший майстер О. О. Гон
чаренко Мулярн вручили буке
ти червоних жоржин.

Закипіла робота. Комсомоль
ські вожаки Микола Федоров, 
Григорій Овчаров, Іван Кукса 
рубали металеві стержні для 

арматури, вожаті Валя Кова
ленко, Таия Волкова, Люда Ка- 
сатова, Валя Заверзаєва скла
дали на піддони’ цеглу. Друж
но працювали усі шістдесят 
сім учасників семінару. Щире 
спасибі говорили їм будівель
ники.

Повертаючись до табору, ком
сомольські і піонерські праців
ники поклали квіти, подарова 
пі їм будівельниками, до під
ніжжя обеліска Слави. І в цьо
му иезаплапованому ритуалі 
відбилась вірність справі бать
ків, справі усіх, хто віддав 
життя за сьогоднішній день, 
хто безмежно вірив у моло
дість.

А. КРЯТЕНКО, 
спецкор «Молодого ко
мунара».
м. Знам’янка.

ва
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ТАМ, ДЕ МІЦНІЛА
ДРУЖБА

X
І» !Д Дунаю до моря про- 
■* лягає Добруджа. На ске

лястому березі «Таук лиман» 
виросли нові будівлі. В першу 
хвилину здається потрапив У 
казку. Але ні. Цс — міжнарод
ний курорт «Русалка». Всього 
за шість місяців будівельники 
Толбухіпського краю звели Цей 
курорт оригінального ' архітек
турного стилю.

І при цьому, як правило, доб-

Сл, Дапаілов згадує у своїх 
дорожннх записках про деякі 
«зразкові» господарства Доб
руджі. Одне з них — братів Доб- 
ревнх. В розмові з головою 
кооперативного господарства Пи
липом Георгієвнм теж спливає 
спогад про цих братів.

— Я сам був засновником бал- 
чнкського кооперативу. Почи
нали в 1917 році. Спочатку було 
у нас всього тисяча дскаріо

ми. Одного разу вони прийшли 
до нас, поміщики ті, і брати 
Гаврилові! прийшли (3 тисячі 
овець, земля, робоча худоба). 
Але ііеімущі не прийняли їх. На
род. який па пнх працював, 
фактично став господарем зем
лі. Ми міцно стоїмо на ній. 
Сотні прийшло до нас Із міст.

— Ще хочу сказати про братів 
Добрєвих. Залишили їм лише 
300 дскарів. так І так, мовляв,

МАРШРУТОМ
РОНУ

руджанці згадують, що колись 
великі кишені грошей вивозив 
звідси представник французької 
туристської фірми пан Кресон, 
наживаючись від неустойок до
говору з болгарами. Зараз «а 
півдні будівельники завершили 
новий курортний комплекс «Ал- 
беїіа». Для добруджанських від
почиваючих наш край побуду
вав кемпінги із зручними пля
жами в Каварні, Шаблі І Бал
чику.

А Балчик стаи новою пристан
ню на Чорному морі. Третім 
портовим містом після Бургаса 
і Варин, як заявляють його жи
телі. Перша черга будівництва 
на цій пристані майже закінче
на. В Балчик можуть заходити 
пароплави нодотониаж и і с т ю 
п’ят:» тисяч тони. Пристань має 
місце як для таких кораблів, 
так і менших. Вже збудовано 
перше -зерносховище на 5 тисяч 
тонн. Будується — па 10 тисяч. 
Стає зрозумілим. Що Балчик — 
зернова база Добруджі.

землі, 11 підвід, 21 кінь і 4 бо
рони. З нами увійшло 20 коопе
раторів. На слідуючий рік вже 
мали один грузовик. На ньому 
перевозили зерно. Молотьба 
йшла і на току, і в полі. Ось 
тут і згадують братів Добрєвих, 
наших сусідів, що тоді підсмію
вались над нами. Вони думали. 
Що в нас нічого не вийде. Ті 
брати Добрєви мали трактор, 
сівалку І снопов’язалку. Справж
ні добруджанські поміщики. В 
маєтку ще було 2—3 хліви, один 
амбар, мали гараж, де трима
ли молотарку, було в них три 
закритих колодязі. Таким то бу
ло «зразкове» господарство бра
тів Добрєвих. що ного описавтів Добрєвих. що ного 
твій колега.

Головний агроном 
Хрястєв з агрономом 
Баєвим підтримують слова 
лови.

— Звичайно, малу-помалу ми 
піднімались. Розповім вам, що 
трапилося з братами Добрепн-

Христо 
Іваном 

го-

не дозволимо більше хазяйнува
ти на землі. І до цього дня ба
чу одного брата, а єдиний його 
син живе з нами в Балчику. Ми 
набирались сил. Адже ж кажу 
вам, що маємо свою добруд- 
жанську картоплю. Раніше хліба 
не вистачало й нам. Зараз зов
сім інше. Четверте місце по ви
рощуванню пшениці в Толбухін- 
ському °крузі, а господарство 
одержало високу нагороду — 
орден «Георгія Димитрова». Де
які з нас також стали ордено
носцями. Зараз ми маємо 8-3 
трактори, 38 комбайнів, про що 
раніше й не мріяли. Одного ра
зу вирішили купити літак. Б 
минулому посушливому році 
ми все ж таки мали по 5,30 ле
вів на трудодень. В середньому 
за рік витрачаємо на культурні 
потреби по 300 тисяч левів. Під
тримуємо стипендією 18 студен, 
тів, із яких 12 будуть розпре- 
ділені по округу, а 4 агрономів 
чекаємо до нас. Ось і недавно 
направили нашого хлопця, а він

десь одружився і майну« в Ін
ший куток країни, навіть не по
кликав на весілля.

— Засоромив нас товариш го
лова. — говорить агроном.

— Міста далеко від нас. Сам 
розумієш, що ми до ЦИХ нір не 
можемо відлучитися і на метр 
від Балчика.

Минула зима, хоч вона була й 
чотири місяці, що рідко пам'я
тають в Балчику, не спутала 
наших планів. ЗаЬаз укрупнює
мо бригади. Найбільша — бал
тійська — має 37 тисяч декаріп 
землі. Це поле довжиною в 25 
кілоіметріи I шириною 8—10 кі
лометрів. А комплексна бригада 
складається з ЗО чоловік. Багато 
вже дечого зроблено, але цілком 
підкорити природу мц іце не 
можемо. Вода потрібна нам, ба
гато води. І ми вже мріємо про 
ті далекі Дні, коли потече ота 
велика вода від Дунаю до моря. 
Сьогодні це обійдеться в річний 
бюджет, але пройдуть роки, та
кі як зараз, і нам здасться вже 
недорого.

Біля кооперативного госпо
дарства, що близько Балчика, 
виходимо із «Москпича» голов
ного зоотехніка Ніколо Ніко.іо- 
ва. Субота вже кінчається, п’я
та година. Каже, що йому треба 
оглянути своє господарство. 
Вранці знову буде зайнятий. 1 
так місяцями. Сам Із Софії, але. 
настільки я розумію, в столиці 
він буває кілька годин на рік. 
Зараз вже десята година. 1 ві
сім годин з того часу, як ми на 
балчикській землі. Часу об
маль...

Біле небо над Балчиком ДЯ- 
виться в море. Над будинками 
кричать чайки. Кілька хлопчиків 
забралися на ніс старої лодки, 
гукнули І помахали руками. 
Обертаюсь — нікого нема. По
тім уже зрозумів: гукнувши, 
хлопчики пірнули на дно. Саме 
останній блиснув погою і скрив- 
ся в морі.

Добруджа — рівна. кажуть 
аобруджанці. На перший пог'Я.і 
нічого не помітиш, звичайна 
земля, а якщо ндблизниіся До 
неї. якщо полюбиш її і розди
вишся «із середини», то будеш 
вражений її незвичайністю — и» 
багата земля, що в будь-який 
момент подарує тобі нове чуло, 

Добруджанці посміхаються, 
забачивши нас. Ззовні стрункі і 
високі, русяві І чопняві. балаку
чі чи мовчазні спочатку, але 
торкнись їх по-людяному. і 
тисяча відповідей про дооруд- 
жапські багатства.

А про надра добруджанської 
землі сьогодні розповідають 
геологи, говорять нафтопроводи. 
Технічна естакада, що йве -V» 
Шабли, заглибилась на 400 мет
рів у морс. Відкрито родовище 
«рідкого голота» біля Тюленово 
і Бо.тгарсяо. На глибині віл 
1300 до I860 метрів наші геологи 
викрили в районі Гурковської і 
Капарнянської земель величезні 
запаси високоякісного вугілля. 
Біля Оброги працює третя шах
та ПО видобутку рідкісного МЛИ; 
гану, а як відомо. манганові 
запаси на землі майже вичерпа
ні. Можливо, це ще одна геоло
гічна тайна, яку ховає Доб
руджа.

Рівна, звичайна. 1 незвичайна. 
Настільки рівна і настільки 
глибока, загадкова і фантастич
на. як її народ.

Любек І1ЕТКОВ, 
кореспондент «Народна 
младеж*.

За дорученням редакції (<Надішліть репортаж зі свіжи
ми враженнями#) я побував днями в таборі др>жби ра
дянської І фінської молоді в Кільява. У Фінляндії такий 
табір організовано вперше. Сюди приїхали близько ста 
юнаків і дівчат з усіх союзних республік, Москви. Ленін
града.

Це були посланці різних національностей і про
фесій, люди з різною освітою, характерами, темперамен
том, які створили в той же час монолітну і найдружнішу 
сім’ю. До речі, в перший день у всіх наших дівчат І хлоп
ців були однакові шапочки з написом російською і фін
ською мовами' — шапочки, зроблені спеціально для цього 
табору. Вони швидко стали пайбажанішпм сувеніром, і я 
невпевнений, то вони у когось залишаться до кінця пе
ребування в таборі.

Першим із представників фінської молоді придбав путів
ку в табір ІОр’є-Сакарі Пелтонен, редактор табірної 
стінної газети на фінській мові. Хоча путівка коштувала 
120 марок, а Юр'є-Сакарі влітку сам собі заробляє гроші, 
він вважав, що просто не може не бути учасником табору. 
Серед фінських учасників табору — активістка товариства 
«Фінляндія — Радянський Союз» Кааріна Кескінен, пред
ставники молодіжних організацій Національної каоліційної 
і Соціал-демократичної партій, Соиіал-демократичної спіл
ки робітників та дрібних землевласників і, звичайно, Де
мократичної Спілки молоді Фінляндії. Цей табір став. ма; 
буть, єдиним місцем, де в цьому році зустрілися молоді 
представники різних політичних напрямків у Фінляндії. 
Тут иг об’єднала молодість, бажання більше дізнатися 
про Країну Рад.

Дискусії та семінари проходили жваво й Цікаво. Наші 
північні сусіди узнали, як живуть, працюють, відпочивають 
їх ровесники з радянської країни, як радянська молодь, 
вірна заповітам великого Леніна, бере активну участь у 
соціалістичному будівництві.

Дискусії не закінчувалися в залі. Вони продовжувались, 
як правило, в кожній кімнаті, на подвір’ї, біля озера.

...І знову хельсінськпй вокзал. Спеціальний поїзд вже 
на рейках. Прийшов час розставання. Всюди чутно «До по
бачення!». «До зустрічі!». Так, дружба буде продовжува
тись.

к. КРЕЛЛ, 
кореспондент ТАРС.

Хельсінкі.

ДЕМОНСТРАЦІЇ 
В НІКАРАГУА

«Хто був призвідником безпорядків?»
«Мовчиш..?! Так одержуй же..І>
Людина в масці підійшла до лежачого на підлозі і вда-" 

рила його чоботом в обличчя.
Так проходять «бе'сідн» між затриманими студентами і 

представниками охранки диктаторського режиму Анасга- 
сіо Сомоси — агентами управління національної безпеки 
Нікарагуа.

Вже кілька днів студенти двох найбільших міст країни 
Манагуа і Лсоїі провадять бурхливі демонстрації в знак 
протесту'проти допитів І знущань над політичними в’язня
ми. число яких старанно приховують власті. Вони вимага
ють негайного звільнення всіх патріотів, шо знаходяться за 
тюремними гратами Пооти студентів направлені загони 
національної гвардії і управління національної безпеки. 
Багато учасників демонстрації заарештовано і кинуто в 
ТЮРМИ.

Режим Сомоси підсилює репресії проти прогресивних сил 
Нікарагуа. Днями власті дали розпорядження про закрит
тя національного і католицького університетів в Мана
гуа, — столиці Нікарагуа. В місті Леон поліція щільним 
колом оточила університет, не пускаючи туди студентів, 
затримуючи всіх, хто викликає підозру.

Намагаючись узаконити репресії - проти демократичних 
Сил країни, місцеві власті скористувалися трюком, до яко
го. звичайно, звертаються всі антидемократичні режими. 
коЛи їх становище стає хитким. Було оголошено про роз
криття н країні «змоги, направленої гга розпад пікарагуан- 
ського суспільства». Вони стверджували, шо в головні дер
жавні установи «проникли.комуністи».

Повідомлення ПРО розкриття змови, без сумніву, пере
слідує мету не лише виправдати свавілля І насильство, що 
панують в країні, але розгорнути нову' хвилю терорі' У 
відношенні ло тих. хто виступає проти режиму Сомоси.

Зараз в Нікарагуа склалось таке становище, коли досить 
звичайного анонімного доносу або безпідставного звинува
чення в зв’язках з Фронтом національного визволення 
імені Сандіно — національного героя Нікарагуа, — щоб 
людина стала черговою жертвою охранки.

Посилення репресій диктаторського режиму, що намагає
ться придушити будь-який прояв незадоволення, будь-який 
опозиційний рух. свідчить про страх Сомоси і його набли
жених пдред наростаючою боротьбою народних мас. моло
ді країн»

В. ШУХАНОВ.
(ТА PC).ОРГАНІЗАТОРИВІДПОЧИНКУМОЛОДЬ

На нараді Ханойської комісії по ро* 
боті з піонералси і дошкільниками, яка 
недавно відбулася, на порядку денно
му стояло одне питання: «Що зроби
ла столиця для організації дитячих 
літніх канікул і які підсумки цієї ро
боти?»

У виступах учасників наради на
водилися цікаві дані. Так, напри
клад, Ханойський комітет Спілки тру
дової молоді В'єтнаму направив одну 
тисячу старшокласників і 400 юнаків 
і дівчат на підприємства,- на роботу з 
дітьми піонервожатими.

Нинішнього літа, коли багато дітей 
повернулися в місто з евакуації, було 
особливо важко правильно організува
ти роботу по місцю проживання. Піо
нерська 'організація діє в 256 із 32 і 
кварталів Ханоя. Головне завдання 
молоді полягає в тому, щоб правиль
но організувати, час дітей, знайти ї.и 
цікаві і корисні заняття, боротися за 
поліпшення дисципліни підлітків. З ці
єю метою за місцем проживання дітей 
були відкриті піонерські кімнати, 35 
групи малювання, музики. При місько-

му Будинку піонерів, який 
регулярно відвідує, більше 
1300 дітей, працюють десят
ки гуртків художньої само
діяльності і технічної твор
чості.

В екскурсіях по історич
них місцях, спортивних 
змаганнях і і нших масових 
заходах, таких, наприклад, 
як ранкова зарядка в жит- 

колек- 
_г _______ беруть

до 80 процентів ханойських ді-

левому кварталі, 
розучування / ’ ісень,тивне 

участь 
тей.

Міським управлінням кінопрокату 
проведено вже більше тисячі дитячих 
кіносеансів, які відвідала 500 тисяч 
юних глядачів. Молодь столиці ДРВ 
допомогла піонерам організувати рух 
«за соціалістичний побут», активізува
ти діяльність товариства Червоного 
Хреста. Тільки в одному з пригородів 
столиці Донгоні 900 дітей вступили за 
минулий місяць в це товариство.

Влітку в місті було організовано 
кілька піонерських таборів. Діти 
змогли відпочити, покупатися в Чер
воній річці, попрацювати на рисових 
полях, зустрітися з героями праці і 
армії, робітниками, артистами.

Корисним І цікавим було піонерське 
літо в Ханої. Зараз — підготовка до 
нового навчального року.

С. АФОНІН,, 
кореспондент ТАРС.Ханой.

В НДР відпочивають діти батьків, які потерпіли від 
ізраїльських Інтервентів.

Фото з журналу «Фрайв кельт»«



4 crop. мМолодяв комунар
ПЕРЕДПЛАТА ПОЧАЛАСЬ '^пыашьг-’едмцыд-ядшммиг

ТВОЯ
ГАЗЕТА

За золотою осінню 
прийде біла зима, а з нею 
і свіжий номер новорічно
го «Молодого комунара». 
В рік 1970-й — 
ського ювілею 
поведе тебе, Друже, 

Ж
рік Ленін-
— газета

ши-

нар» і про тих, хто двад
цять п’ять років тому під
няв прапор перемоги над 
фашистським рейхстагом. 
Ширше і повніше висвіт
люватиму! ься матеріали 

рокими степовими просто- під рубриками «Клуб ком- 
сомольського активіста», 
«Школа Леніна», «Діє 
штаб «КП», «Твій світо-ф 
гляд», «П’ятирічка рука
ми молодих» тощо. На 
сторінках газети будуть 
ширше представлені на
риси, оповідання^ поезії. 
Планується також багато
гранно висвітлювати жит
тя учнів профтехучилищ, 
студентів, школярів.

Вчора райаге н тст в а 
«Союздруку», відділення 
зв’язку, листоноші, гро
мадські уповноважені на 
підприємствах, у колгос
пах, радгоспах, установах 
і навчальних закладах по
чали приймати передплату 
«Молодого комунара» на 
наступний рік.

Передплатна ціна газе
ти: на рік — 2 крб. 40 коп. 
на півроку—-1 крб. 20 коп. 
на 3 місяці — 60 коп.

Пропонуємо оформити 
передплату на цілий рік, 
годі іні одержуватимете 
газету без перерви.

Якщо вам відмовили в 
передплаті на «Молодий 
комунар», звертайтеся до 
редакції особисто листом, 
або ж телефонуйте по но
меру — 2-45-36.

рами, де трудяться 
ровесники, завітає 
фабрики і заводи, до шах
тарі« Олександрії і риба
лок Світловодська... Роз
повість «Молодий кому-

твої
на

«Я ТЕЖ
ПЕРЕДПЛАТНИК»

не гак

Осінь, зупинилася на перезі, вкраплює 
позолоту у зелень дерев, зібралися на 

' раду на лужок лелеки і вже зінжаи ях 
. намиста.

У нас збільшилося турбот. І одна з 
япх — передплата. Скільки цікаьїіх дру
кованих видань, і кожне хочеться матні 

Був час, коли на село приходила од
на або дві газети. Був та .ї минув. У 
наш час газета стала другом, порадни
ком, учителем, у наш час без неї й жити 
не можна.

Хочете переконатися, то
пройдіться сечом чи містом, пройдіться 
після того, як сонце зверне у надвечір'я, 
коли- листоноші пройдуться вулицями із 
своїми тугими сумками.

У Кіровограді біля ЦУМу, біля стріч- 
кн-вігрині) густішає людей' у парках, 
на подвір’ях під тіннстими дерсаами в 

. руках молодих і літніх людей шелес
тять. сторінки, і очі приковані до білих 
носіїв.’ вістей.

ж на радість, бачу, як виріс перед
платник. І недавно він був доли гливим, 
уважним, яле все ж, як виріс він за 
останній час, які в нього стали широкі 
інтереси.

Чим не обумовлено? Знову-таки в пер
шу чергу, грандіозним економічним і 
культурним зростом нашої Батьків
щини.

Пеоедолатвик се іа має середню, виту 
освіту і цікаьііться всіма новинами із 
(кипя країни новинами техніки, науки, 
літера гурн спортом, новинами міжна
родного життя питаннями навчання, 
виховання...

Я бачив механізаторів — юнаків ’ 
І чоловіків — які щоранку слухали, як 
І полі гі (’форматор читав повідомлення 

. про роботу Наради комуністичних і ро- 
- бітшгшх партій. Я бачив учителя :— 

рії, що стзранно підшивав газеїи і. 
гадами Н. К Крупської про В і. Л

' Бачив у неділю яз дубках 
чигали оповідання із 
ку газети «Радянська 
лі, в обідню перерву, 
не спали, з схилились 
чи фейлетон із нового номера «Перцю.?. 
Бачив як агроном уважно тосі, ноту
вав із сторінки пре впрошування висо
ких врожаїв пшениці, як дівчата, про
читавши анкету-зьервенвя «Молодого 

і комунара», зразу ж писанії відповідь.
Хіба не зрозуміло з усього нього й ія- 

ї| ше — передплатник, читач любить газе-

ІСТО-
ІЗ СПО- 
Ієніна. 

людей, які 
недільного долзг- 
Україня». а в по
складені скирги 

і сміялись, чигало-

туї І районну, і обласну, і центральну. 
І тому в цю передплатну пору зринає 

ще. одне — передплатник, читач хоче 
бачити свою газету мудрою, глибокою, 
змістовною, гарною. Та ще — якщо 
вірш, то теплим, ліричним, ніжним, за
думливим. Якщо оповідання, то заспо
коюючим. Якщо нарис, то щоб в ньому 
билось, горіло життя. Якщо статтю, то 
таку, щоб допомогла у роботі.

Із запитанням:- якою хочете бачити 
свою газету «Молодий комунар», я звер
тався до багатьох передплатників —• у 
полі її па фермі, у школі, на вулицях, на 
зібраннях.

— Другом! — відповіли вони.
І додавали: гарного!
Дуже відрадно, що у передплатника 

зміцнюється бажання бачити газету, як 
художній витвір!

Є у нашім області у Олександрійсько
му районі колгосп «Заповіт Ілліча». Ко
лись і на його полях йшла боротьба з 
бур’янами, що найбільше муляли око 
на узбіччях шляхів.

А тепер на тих узбіччях, як обрамлен
ня ланів пшениці, буряків, кукурудзи, 
сіють квіти!

Уявляєте — неозорі стрічки айстр по 
обидва боки?

Отак і передплатник хоче бачити у 
газеті і привабливим малюнок, і цікаве, 
і і ром свисте фото.

Якось у «Молодому комунарі» буй 
надрукований нарис про хорошого мо
лодого хлопця. Читач невдоволено ска
зав:

— Нарис інтересний, але чому не да
ли фото героя?

Ще раз повторюю — всим, всим, ціка
виться передплатник, читач. Добре, якщо 
. газеті є вікторина, є куточок шахів, & 
кросворд. А хіба не потрібні гумореска, 
фейлетон?., 
діж ні її. газеті

«Молодий 
релдлатніїь і 
ЧИТИ іебе ЯСНИМ, 
мудрим, молодим 
цього часу. Я 
планую тебе, 
то всі мої 
здійсняться.

в модо-Потр'биі. і вони
є.
комунар»1 Я іеж 
незмінний читач, 

полум’яним,
, яким ти

ґг нього року перед- 
Клпчу і інших. Бо ь'ірю, 
побажання обов’язково.

Микола СТО ЯП.
c. ІГанчеио
Нозомиргородського району.

'Ті

НАША АДРЕСА
І ТЕЛЕФОНИ

м. Кіровоград, вуп Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря — 
2-45-35. відділу оійсьново-патріотичиого 
еижоаання і спорту — 2-45-35, решти від

ділів — 2-45-36.

Г
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ПОВІСТЬ

бсля 19вІ> року

(Продовження. Початок п газеті 
за 23, 26 та 30 серпня),

В середині березня на півдні України точи
лися жорстокі бої. 14-ю Друга Радянська Ди
візія взяла Умань; перед тім під ударами 
червоних впали Херсон і Миколаїв. Радянські 
війська рвалися до Одеси, яка кишіла Інтер
вентами.

Партизанський полк, загартований в боях з 
багаточисслміою бандою Козубського, }|ка 
орудувала и районі Ііознесснська, продвигайся 
вздовж залізничної лінії в напрямку Одеси, 
і в середині березня підійшов до Березівки. 
Залізниця и цьому місці робила петлю, оги
наючи заболочену низину, по якій протікала 
невеличка Річечка ТІлІгул, і створювала від
мінні умови для оборони. Станція була забита 
французами, греками, кадетами, залишками 
петлюрівських курінів, на коліях стояло п’ять 
потягів з військовим спорядженням.

Кілька днів партизани при підтримці п’яти, 
сот шабель загону Костикова, що обійшов Бе
резівку з тилу, штурмували важливий заліз
ничний вузол." Па світанку н багнетному бою, 
що спалахнув поміж вагонів, були знищені 
групи вороіа, які утримували станцію, і на 
четверту добу від ворожого гарнізону зали
шився єдиний загін греків, що забарикадува
лися на вокзалі. Підійти до нього було майже 
неможливо — заважали кулемети, встановлені 
на горищі і у віконних прогалинах. Цілу ніч 
перед останнім наступом групи партизанів па 
чолі з Ботнарем ремонтувала розібрану воро
гами колію готуючи підхід бронепоїзда.

Він з'явився, коли вже зовсім світало, і на 
повному ходу розрядив гармати по приміщен
ню вокзалу.

Страшенний г>ркіт над головою змусив Сте
пана припасти до землі. Вокзал потонув й ди
му і куряві. Над дахом злетів кулемет.., З 
приміщення почали вибігати греки. Вони 
хрестилися і підіймали руки.

Після бою партизани, в першу чергу, взяли
ся за ешелони. Кілька пагонів виявилося за
битими сумками з галетами та іншою солдат
ською требухою. Одним з перших довідався 
про це Антов. Він приніс Два комплекти, один 
віддав Степанові. Хлопці розташувалися тут, 
на вокзалі, і стали вивчати вмістимісті» тро
фейних сумок, пробували сухі прісні коржики, 
що хрумтіли на зубах — вони для голодних 
хлопців здалися досип» смачними. Потім 
пішли дивитися на танки. Там вже зібрався 
натовп. Незважаючи па- главку багнюку, пар
тизани ходили довкола, заглядали у всі щіли
ни, пристукували по заклонах, по сталевих 
дулах кулеметів. Танки — їх було три — за
грузли в болоті в руслі річечки і вибули зі 
строю на початку бою, і якби не трапилося 
цього, партизанам довелося б скрутно. Антон 
виліз на один, зняв шапку: «Ура, товариші!» 
І хто знає, можливо, якраз від нього танка, 
ца якому Різдво зараз витанцьовував з вигля
дом одинокого переможця, він гак швидко 
втікав під Веселиновим. що розгубнн свої 
онучі?

Несподівано зав’язалася стрілянина. Почала
ся вона на тому боці річечки, потім передала
ся до вокзалу. З боку села бив кулемет.

Партизани тривожно перезиралися: що б цс 
могло значити?

— Ось він! — крикнув 
Ероплан!

На великій висоті над 
літак. Вів зробив коло 1, 
лів, повернув па південь.

Дві доби полк приводни себе в порядок, за. 
ліковував рани, відсипався, А потім був мі
тинг. Обговорювали одне питання: йти 1,а 
з’єднання з грнгорівцямн чи не йти? «Він бан
дюга, сукин син, петлюрівський прихвос
тень!..* — кричали одні. «Ну н нехай! — від
повідали інші. — Цілуватися з ним чи що? 
Коли він проти інтервентів, значить, цс- нам 
на руку, а гам розберемося!» Більшістю голо, 
сів було вирішено встановити зв’язок з Григо
рівнами і домовитися про спільні дії. Тут віє 
вибрали делегатів.

Дні стояли похмурі, туманні. Ранками поча
лися приморозки, і калюжі затягувало тонкою 
плівкою молодої криги, а до полудня земля 
підтавала і скрізь стояла непролазна багню
ка. Озимина, шо вибилася з-під снігу, бліда і 
зім’ята, зараз поправлялася, йшла в ріст.

Хлопці звикли до фронтового життя і забу- 
лн про дім. Лише одного разу, коли у вечір
ньому небі витягнулася до горизонту нерівна 
стрічка чорних гусей — Степан зрозумів, що 
туга за домівкою жила п ньому весь час, не 
випливаючі! назовні, і серце защеміло, коли 
згадав гамірну сім’ю за вечерею, той час, ко
ли мати ставить на стіл велику глиняну миску 
з галушками і внсинае більше десятка щерба
тих дерев’яних ложок... або коли недільного 
вечора домашні сидять па призьбі, вікно го-

Степан. — Дивіться! 

Березівкою з’явився 
в коловороті пострі-

рить заходом СОНЦЯ і явір тріпоче листям біля 

’“підстанцією Сербка партизанський полк, 
що весь час поповнювався червоними Д’про- 
польцямн, розбив з’єднання інтервентів і > - “ 
гвардійців В иному бою шоста рота полку 
захопила дві ворожі батареї. Вже іісДале™ 
було до Одеси. Але ні Степанові, ні Антону 
не судилося пооачнтн цс приморсько місто, 
про яке було стільки розмов серед партизанів.

В перших числах квітня* полк в повному 
складі виступив проти Рсинштадта, багато» 
німецької колонії, що підняла заворуху. Пові
домлення про ворога у партизанського коман
дування було туманне: кіннота колоністів на
раховувала до чотирьохсот шабель, артилерія, 
контакт з кадетськими частинами...

Вночі полк підійшов до поселення колоністів 
і оточив його. В одному місці партизани 
влаштували пастку: з сусідніх економій при
тяглії ’борони, в залишеному проході розташу
вали їх догори зубами.

Під час оострілу загорілися копиці сіна, 
спалахнуло кілька будівель, і стало видко, не
мов серед білого дня. Партизани дружно вда
рили з трьох боків. Ворожа кавалерія метну» 
ласії в прохід І напоролася на борони. Хропі
ли копі, дико іржали, надали; стогін і крики 
змішалися з чергами залишених в засаді пар
тизанських кулеметів... За кілька хвнлаїдячн-* 
ноту колоністів було ліквідовано. А на ву«”4 
цях продовжувався бій. Там і тут лунала стрі
лянина, летіли перелякані коні без паїздннків. 
Чудернацькі тіні витанцьовували на стінах 
будівель і хлівів.
Степан прицілився: ба-а-х! — в чорний отвір 
вражений: під парканом, складеним із камін
ня, сирітським голосом гнусавив на землі гра
мофон, кимось заведений і кинутий. Відблиски 
пожежі дивовижно повзли но трубі, по відпо
лірованому ящику червоного дерева, а в доох 
кроках від грамофона не менше дивний вигляд 
мав вбитий німець-колоніст: ноги висіли на 
паркані, а голова, розсічена страшним ударом 
шаблі, ткнулася в кущик минулорічної щн- 
рнці

У відкритих сінях ближнього буднику 
почув якусь тяганину. Він відскочив, 
гвинтівку.

— Виходь, гаде, стріляти буду!
Ворог причаївся, вичікуючи напевне, 

ну мить. В сінях знову почувся г’Д

Степан"прнчі.інв’ся; ба-а-хі’ — в чорний отвір 
сіней.

Звідти у відповідь:
— Ме-е...
— Теля, щоб йому!
— Слухай, де ти пропадав? — з’явився звід

кись Антон: — Там... гроші! Цілі скатертини! 
Банк чи дідько його знає що. Ми касу зла
мали. Ходім швидше!

Антон, певно, не гаяв часу задарма, і кише
ні йоіо потертою кожуха набухли, а вічно 
худий матрац за плечима зараз помітно роз
пух,. Як на підтвердження едоїх сліп. Аніон 
вихопив з-за пазухи темний згорток, розгор
нув. Згорток виявився... фраком!

— Бачив; — Очі приятеля горіли сатаїїиігГ 
ською радістю і урочистістю, — А ось хвіст 
для чого — ніяк не збагну! Та можна відріза
ти, знадобиться! Наказ Усанова? Плював я!.. 
Давай, трощи буржуйське гніздо...

До третьої години ночі постріли в селі зати
хали. До цього часу Степан вже був багатієм, 
і його опустілий підсумок був тую набитий 
нерозрізаними полосами українських «лопата 
і керенок. Залишати німцям? Не на таких на
трапили! До того ж, псе населення колонії 
немов крізь землю провалилося, і в будин
ках — ні душі, тільки полишена вечеря па сто
лах свідчила про тс, що зопсім недавно тут 
були люди. Добре жили колоністи, але Степан 
спокусився тільки новенькою офіцерською ши- 
и єдиною, переконаний в тому, шо революції 
цс піде на користь. І хоч він був переобтяже
ний здобиччю, кинути свою свитку не наважу
вався, тому що евнгка була майже нова, 
псьою з Двома латками на ліктях, і коли б 
Степан повернувся додому без неї. батько за
поров би його. Але ні гроші, ні шинеля не 
йшли ні в яке порівняння з головним тро
феєм, добутим Степаном п розбитій касі -е 
золотою цигарницею. Вона була прекрасна: 
пнготовлена з червоного золота, з вніравіюва- 
іііімн на кришці оленями — струнким самцем 
і ніжною беззахисною самицею, — витвір вмі
лого майстра. А в .тім, Антон- віднісся до Ци
гарниці Досить байдуже. Він запропонував 
запрягти пару добрих вороних, навантажити 
віз різноманітного лахміття І .махнути в Овея
но — навпрошки тут 'якохрсы півтораста верст, 
два-три дні путі! Можіі/і і грамофон прихопи
ти — от п гелі ахнуть!

 (Далі буде).

Степан 
підняв

.... потріб«
____  _ ____ ___ _ _ __ підозрілий 

шум, і щось там, в темряві, впало. «Ага, так?»

ФУТБОЛ

азка при перевазі
З опущеними толовими за

лишили стадіон кіровоградські 
ирііхилвникії футбола. і тіль
ки тому, шо ЇХ команда «Зір
ка». маючи перевагу, на своє
му ііолі підлила два дорогоцін
них очкл полгнпському - Буді
вельнику» .

Початок .зустрічі складався, 
на користь господарів поли., 
Еоіпі атакували великими си
лами. обстрілюючи ворота «Бу
дівельника» адалекп і зблизь-

ка, Та. біда в тому, що удари 
ці були слабкі, а здебільше- 
ю -- неточні. Чимало клапоіу 
за вдали воротареві гостей Ле
оніду Клюкву навісні та про- 
стрільці передачі. Ллє рів що
разу безпомилково виходив па 
цгрехваг м’яча.

Футболісти Полтави будува- 
. лн спою гру па контратаках, 

за таким принципом; захно- 
иіікп підбивали м’яч далеїЖ 
вперед, а швидкі нападаючі,

зокрема, ■ Юрій Несмілії і 
Богдан Несло. підхоц^И 
його, мчали до поріг «Зірки», 
І ось на тридцятій хвилині 
матчу, коли паші футболісти 
майже всім складом захопи
лися черговою атакою, зали*, 
шивши Несло неприкритим, 
останній, одержавши із свого 
тилу м’яч, стрімко рвоиуіз 
уперед і пробив точно в ціль. 
Цей єдиний гол І вирішив 
долю зустрічі на користь пол
тавських апортсмеїіів.

Післязавтра , кіропоградці 
приПматит-ть на своєму полі 
футболістів запорізького «Ме
талурга» .
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Друкарня :ч., Г. М. Димитрова обласного 
управління по пресі м. Кіровоград, 
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ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СЕРЕДА. З вересня. Перша 

програми. 10.00 — Новішії. (М). 
Ю.15 _ «Тобі, юність». (Мур
манськ). 10.45 — Концерт ан
самблю пісні і танцю Лід- 
сьното Буднику культури Бі
лоруської РСР (М). 11.45 —
Телевісті (К). 11.55 — Кіно
журнал га художній фільм 
«Йп перепутті». (Кіровоград). 
16.50 — Ііовппм (М). 17.00 — 
Для школярів. «Розповіді про 
мистецтво». (М). 17.30 —
Мультфільм (К). 17.40 — Те- 
леністі, (К) І8.(Х) — Програма 
Українського кольорового те
лебачення. (К). 10.00 — Інфор
маційнії програма «Час». (М). 
19.30 — Програма кольорового 
телебачення. (М), 21,15 — До 
50-річчя радянського кіно. (Кі-

нової рад). 21.15 — Художній 
Філв.м^ «На перепутті». 23.05 — 
Паші оголошення. (Кірово-_ 
гряд). з

@ ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ | 
ВІВТОРОК. 2 переспи. І1.00- = 

Програма 
студії тел 
дожпій філйм . ,__  ........  ...
надо, Гренада моя». І6.50 — 
Програма Республіканської 
студії телебачення. 19.00 — 
Концерт, 10.50 — Телефільм. 
20.30 — Програма Республі
канської студії телебачення.

СЕРЕДА, 3 пересип. 10.50 — 
Програма Республіканської 
студії-телебачення. 21.15 — Ак
туальний скрап, 21.35 — Теле-

а Республіканської — Д 
чебачення. 12.25 — Х'у- 
ЬІлв.м «Гренада, Гро- ■ХГТ|’

1

фільм. 22.15 — Програма Рес
публіканської студії іслсбп- 
чеНпя.

ЧЕТВЕР, 4 вересня. 11,00 — 
Програма Республікам lj.il 
студії телебачення. Н.іо — 
Художній фільм «Цвдохл Пап* 
лівий». 17.00 — Програма 1 
публіканської студії телеба-. 
чепця.

Редантор В. ПОГРІБНИЙ.
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