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НАГОРОДИ

Над твоєю долею 
розвйдні щасливі,

Над твоєю святістю
зорі чистоти.

О гордине Жінко,
із твого це дива 

Йде краса любові,
світла,

доброти!

За успішне виконання на
родногосподарських планів 
і соціалістичних зобов’я
зань 1976 року ЦЯ КПРС, 
Рада Міністрів СРСР, ВЦРПС 
і ЦК ВЛКСМ нагородили ко
лектив заводу «Червона зір
ка» перехідним Червоним 
прапором. З цієї нагоди на 
підприємстві відбувся мі
тинг.

Під бурхливі оплески 
присутніх перший заступник 
міністра тракторного й сіль
ськогосподарського маши
нобудування СРСР Е. О. Ка- 
лінін вручив нагороду ко
лективові заводу.

Учасники мітингу надісла
ли вітальні листи Централь
ному Комітетові КПРС, Раді 
Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК 
ВЛКСМ та ЦК Компартії Ук
раїни, Раді Міністрів УРСР, 
Укрпрофраді і ЦК ЛКСМ 
України.

УРОЧИСТІ
ЗБОРИ

5 СТУПЕНІ СХОДЖЕННЯ
СЬОГОДНІ. У ДЕНЬ СВЯТА. ВІТАЄМО ПЕРЕЛ10ЖЦІВ У ЗМАГАННІ СЕРЕД ' 

МОЛОДИХ МАГІСТРІВ МАШИННОГО ДОЇННЯ ЗА ПІДСУМКАМИ РОБОТИ 
ДВОХ МІСЯЦІВ.

Ольгу КОЗАЧЕНКО із Несватківсьного 
відділка радгоспу Другого імені Петров- 
ського цукрокомбінату Ог.ександрівськсго 
району. Надоїла від кожної корови по 842 
кілограми молока;

Еалентину ЄП1ШЕВУ з колгоспу «Перше 
Травня» Маловиснівського району — 791;

Антоніму КАЛАШНИКОВУ із колгоспу 
«Перше травня» Маловиснівського райо
ну — 756;

Галину ЛИСАНИК із колгоспу імені Фрун
зе Долинського району — 729;

Тамілу КОЗІШКУРТ із колгоспу імені 
Фрунзе Ульяновського району — 696;

Ніну БУГАР ІЗ колгоспу «Україна» Знам’ян- 
ського району — 675;

Надію ЛАПУ із колгоспу «Дружба» Но- 
воукраїнського району — 660;

Наталю РОГОЖУ із колгоспу «Більшо
вик» Гайворонського району — 659;

Василину ГАНЮК із колгоспу імені Жда
нова Новоукраїнського району — 654;

Ярославу АНДРУЩАКЕВИЧ із Несватків- 
ського відділка радгоспу Другого імені 
Г’етрсвського цукрокомбінату Олександ- 
рівського району — 652.

У ЦІЙ бригаді двадцять 
. три штукатури. Двад
цять три комсомолки, най
старшій з яких двадцять 
шість років. І Марія Воло- 
димирівна Казаріна, їхній 
бригадир, часто чус від ко
лег: «Важко тобі, мабуть, із 
цими молодими...»

Та скептики скептиками, 
а комсомольсько-молодіж
на впевнено лідиоус у зма
ганні серед будівельних 
бригад управління малої 
механізації комбінату «Кі- 
ровоградважбуд». Дівчата 
щодня обробляють 24—25 
нвадратних метрів поверхні 
при нормі сімнадцять. План 
двох років п'ятирічки брига
да зобов’язалась виконати 
до ювілею Жовтня.

Штукатурять дівчата висо- 
ноякісно, бо знають, що лю- 
іпям жити, працювати, вчи-

Панченко, 
Валя Одо- 
Платонова, 

решта шту-

тись у їхніх будинках. Та й 
взагалі — чи можна робити 
людям будь-що задля того, 
щоб принести їм розчару
вання замість радості? Так 
мислять Марія 
Олена Галушко, 
рожа, Тамара 
Валя Зарапіна і 
катурів бригади.

Живуть дівчата працею. 
Живуть навчанням. Закінчує 
технікум Рая Сичова, вечір
ню школу — Зіна Пижовз, 
Галя Савкіна, Люба Чер- 
нова.

Справжньою домівкою 
для членів бригади, як і длч 
всіх інших чотирьохсот буді
вельників комбінату, став 
гуртожиток. Молоді штука
тури з колективу Казаріної 
часто сидять у читальному 
залі за книгою, бувають у

БРИГАДА 
НА РОБОТІ
І ВДОМА
« СВЯТКОВИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ

А ще вони довго збираю- 
вдержу- ться на побачення і трепет

но чекають листів від коха- 
і волейболу серед них. А ще в квітні всі 

справлятимуть одразу 
еєсілля. А ще Оленка 
лушко та її чоловік Анато
лій, екскаваторник, член ко
мітету комсомолу управлін
ня, одержали нову кварти
ру. А ще Галинку Савкіну,

спортивній кімнаті. До речі, 
дівчата кол\бінату 
ють першість із настільного 
тенісу 
будівельників Кіровограда.

Є у них і суто дівочі за
хоплення. В клубі гуртожит
ку дівчата в'яжуть, шиють 
собі спідниці і светри, вча
ться сервірувати стіл, готу
вати вишукані страви.

вони 
два 
Га-

вчорашню випускницю
профтехучилища, першого 
дня весни всі вітали з всту
пом до комсомолу.

І сама Галинка, і новачок 
у бригаді Люба Луценко 
могли б чимало розповісти 
про свої перші кроки тут. у 
бригаді. Про те, як після 
училища вперше приходиш 
на будову і не знаєш, до 
чого докласти рук. Коли 
лякають насуплені брови 
виконроба, а погляди дівчат 
здаються зверхніми, на
смішкуватими, будинок — 
сірим, звичайним, зовсім не 
таким, яким наснився тобі 
колись.

Та потім усе те: і страх 
самотності, і невпевненість 

(Закінчення на 2-й стор.).

У приміщенні обласної 
філармонії відбулися уро
чисті збори представників 
партійних, радянських і гро
мадських організацій м. Кі
ровограда, присвячені Між
народному жіночому дню.

Збори відкрив голова ви
конкому міської. Ради депу
татів трудящих Б. Г. Токо
вий. Під бурхливі оплески 
присутніх обирається почес
на президія в складі Полігг- 
бюро ЦК КПРС на чолі з 
Генеральним секретарем 
Центрального Комітету то
варишем Л. 1. Брежнєвим.

Присутніх привітали 
святом перший 
міськкому партії 
керенко. офіцер 
гарнізону 10. ЛІ. 
піонери міста.

Учасники зборів нллі-лд- 
ли вітальні листи 11К КПРС, 
Ппезпдії Вепхочної Ради 
СРСР Раді Міністрів СРСР 
та ІІК Компартії України, 
Ппезилії Верховної Ради 
УРСР і Раді Міністрів рес
публіки.

По закінченні урочистих 
зборів відбувся святковий 

І концерт.

з!
секретар 

В О Со- 
місцсвого 
Андросов,

і
<?=*• .'К.

ПОЗИВНІ 
«ЧЕРВОНОЇ СУБОТИ»

Алей
на честь ювілею
З настроем зробити хо

рошу справу зустріли ком
сомольці, піонери, всі учні 
нашої школи ініціативу 
москвичів--- ЕИЙТИ '6 квітня
на Всесоюзний кому
ністичний суботник. Під
готовку до цієї події по
чали заздалегідь. Перш за 
все намітили, що конкретно 
і де будуть робити учні. На 
Всесоюзних комсомоль
ських зборах комсомольці 
внесли корективи до плану 
суботника. За їх пропози
цією 16 квітня біля школи 
буде посаджено алею на 
честь 60-річчя Великого 
Жовтня.

О. БУРБАН, 
секретар комсомоль
ської організації Су- 
хоташлииькоі серед
ньої школи Вільшан- 
ського району.
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ШВАЧКИ
Хто не пам’ятає рядків з 

відомого вірша Павла Гра- 
бовського «Швачка»! Ми— 
теж швачки. Але ми — 
щасливі швачки. Щасливі 
своєю роботою, колекти
вом, успіхами. Щасливі 
тим, що праця наша по
трібна людям, що наш 
внесок у загальнонародну 
справу помітили і гідно 
оцінили. Наш комсомоль
сько-молодіжний колектив 
швейного цеху промком
бінату нагородили пере
хідним вимпелом ЦК 
ВЛКСМ «За комуністичне 
ставлення до праці». Порт
рет лідера змагання між 
нашими швачками Гетяни 
Дульдієр — на районній 
Дошці пошани. І Тетяну 
Дульдіср, і члена виконко
му районної Ради депута
тів трудящих Тетяну Осет
рову нагородили Почес
ним знаком «Молодий 
гвардієць п'ятирічки».

Минулого року ми ви
пустили швейної продук
ції на 307,3 тисячі карбо
ванців при плані 275,8 ти
сячі. Не/лала заслуга в 
цьому не тільки членів на
шого колективу, а й нашої 
наставниці, досвідченої 
швачки Меланії Григорів
ни Боєвої. Чимало зусиль 
докладає вона, щоб пере
дати нам, молодим, свою 
майстерність.

Кілька місяців тому при
йшла до нас Олена Коно- 
щенко. По-материнському 
ставиться до молодої 
швачки наша наставниця, а 
ми стараємось допомага- 
гати новенькій у праці, ста
ли для Оленки, яка при
їхала у Вільшанку з Пол
тавщини, справжніми по
другами. З нами вона ді
литься звістками, що при
ходять від чоловіка з ар
мії, своїми, поки що ма
ленькими, успіхами у пра
ці. І ми радіємо разом з 
Нею. А цими днями вітали 
Оленку із вступом до лав 
Ленінського комсомолу.

Дружно ми працюємо. 
Щасливо живемо.

(Закінчення. 
.Поч. на 1-й сюр.).

— минає, бо підходить ла
гідна і водночас сувора Ма
рія Володимирівна й пока
зує, як треба робиіи стіну 
гладенькою, чистою. Бо під
ходить Раїса Синова і за
прошує тебе завітати ввече
рі до неї в кімнату. Раїса, 
котра спершу видалась тобі 
різкуватою, сухою. Раїса — 
г рупкомсорг, улюблениця 
оригади, член редколегії 
стіннівки, член ради гурто
житку, депутат міської Ради 
депутатів трудящих. Раїса — 
симпатична білявка в мод
ній сукенці.

У кімнаті у неї й справді 
затишно, гарно. Є зі смаком 
дібрана бібліотечка, телеві
зор, програвач. І кружляти
муть дівчата в ганці по кім
наті, смажитимуть на кухні 
картоплю, сперечатимуться 
про нові методи праці...

А на ранок не здаватиме
ться тобі такою чужою 
бригада, будова. Та й сама 
відчуєш себе трошки іншою, 
впевненішою в собі, такою 
схожою на цих завзятих 
штукатурів.

Л. ОСОК1НА, 
ЛІ. ТЕРНЛВСЬКЙИ.

А ПІСЛЯ РОБОТИ - ПА 
ЗАНЯТТЯ ДО ВЕЧІРНЬОЇ 
ШКОЛИ.

А У ДІВЧАТ — ДОМАШ
НІ ТУРБОТИ. СМАЧНИЙ 
БУДЕ БОРІД.

А ТЕПЕР МОЖНА І 
відпочити, - • У кожно
го СВОЇ УПОДОБАННЯ...

О. СМІЛЯНЦЕВА, 
швачка. групкомсорг 
комсомольсько - моло
діжного колективу 
Вільїианського пром
комбінату.

• Приз 
ПІДПІЛЬНОЇ 
МОЛЬСЬКОЇ 
зації

імені 
комсо- 
органі- 

«Спартак» 
учнямвручено 

Кіровоградського 
профтехучилища 

№ 4.

D ІН — звичайний учень профтех
училища. Міг би, ясно, закін

чити середню школу, потім-інсти
тут. Але Олександр Була вирішив 
по-своєму;

— Тут одразу і середню освіту ма
тиму, і писококваліфіковаїшм робітни
ком стану. Призвуть п армію — з тех
нічкою спеціальністю. Л коли вміє про 
інститут подумаю, то знагим>-• безпо
милково, куди йти, п який, бо ПЖС 
тиму певний досвід.

1 на уроці мужності:
— Хто готовий на подвиг? Той, лш 

зробить неможливе заради інших. Ог 
Валерій Олександрович Верхолапцев. 
Був останній бій. Був госпіталь. Лікарі 
заборонили літати — не бачив на одне 
око. Та вій полетів. Бо серце полум’я
ніло. бо е іцс руки і ноги.

Гак міркував юнак, який готується до 
військової служби. А що -зроблено 
практично? Чи вистачить сил па час 
випробувань? Поки що вимір у спор- 
гнлно-іехнічному клубі ДТСАЛФ. На 
вогневому рубежі:

— Олександр Була перекрив «золо
тий» норматив на 6 очок.

Кинув гранату.

ма-

хто

— £ 45 метрів!
Підійшов до перекладним.

...Три, чотири... десять... вісімнад
цять.

І він чув:
— Олександр Була — чемпіон міста 

з триборства ГПО серед дтсаафівців 
середніх навчальних закладів...

Під час оіГіськоио-сиортпаиої гри 
«Нумо, хлопці!» оін чітко відповідає 
на запитанні! з історії Радянсько? Ар
мії. захоплено говорить про роди 
військ, уставні вимоги Радянських 
Збройних Сил.

— Що такс основа масового спорту а 
армії? Військово-спортивний комп
лекс...

Під час конкурсу пісні і строю Олек
сандр Була теж у шерензі пере
можців.

БРИГАДА
НА РОБОТІ

■ І ВДОМА

І військовий керівник училища О. С. 
Кяріснко впевнений

— Він буде зразковим воїном.

Так і про чемпіона профтехучи
лища з багатоборства ГПО Валерія 
Петренка, і про Сергія Садовни- 
ченка, який ретельно готувався до 
армійської служби, а тепер учи
ться у вищому військовому учили
щі. Так і про більшість своїх вихо
ванців.

— 477 допризовників треную
ться нині перед заліком з фізич
ної та військово-технічної підго
товки. 210 уже виконали асі нор
мативи.

ВОЗВЕЛИЧЕННЯ

На ф о т лт 
В. І». ТИХОВ- 
СЬКИН вру
чає учням 
нрофтеху ч и- 
лища 
приз
«Спартака».

Фото

№ ’4

М. ТГ.РНАК. 
ського.

Колишній кадровий офіцер Ра
дянської Армії кличе хлопців в ак
товий зал, де виставлено стенди, 
матеріали яких розповідають про 
діяльність партизанів і підпільни
ків на території Кіровоградщини. 
Тут — бесіда про мужність визво
лителів міста. Тут — зустріч із ро- 
бітниками-червонозорівцями, які 
пройшли фронтовими дорогами 
до Берліна.

Іерой Радянського Союзу І. р. 
Усенко згадус бойових побрати
мів. А хлопці — про будні свої: як 
готуються стати парашутистами, 
мотоциклістами, водіями автома
шин...

— А як стріляєте? — запитує 
^ветеран.

— Учора були змагання. 16 чо
ловік виконали розрядний норма
тив.

— Під час обласного фіналу вій- 
ськозо-споргияної гри «Орляя млі 
Теж були першими..,

Останній аечір бойової слави 
присвячений героям ПІДПІЛЬНОЇ 
комсомольської організації стСпар- 
так», що діяла в селі Красногірці 
Голованівського району. До учнів 
Кіровоградського середнього 
профтехучилища № 4 приїхав до
рогий гість — Володимир Рома
нович Гиховський, один із тих 
спартаківціа, на яких ми шанобли
во задивляємось, бачачи їх серед 
живих звитяжців. Комсомольські 
я дтсаафівські активісти знову 
розповідали про свої здобутки в 
роботі по військово-патріотичному 
вихованню молоді.

А на полотні екрана — кадри кі
нохроніки: в бій ішли партизани.

Володимир Романович свідчить:
і ак воно і- було. Шістнадцятирічні 

хлопці ставали солдатами.
- * Д’Михайла Громового та Лю- 
„ . Михайла Самчлшіпіа табу Рн.мар,
Олімпіаду Ястремську.

Щ‘* один і ’ 
очолив загін 
ському профтехучилищі № »7^-

мнгь учіив 3 новими матеріалами про 
діяльність «Спартаки».

їрочнсіа мить В. р. Тяховськнй вру
чає комсомольцям училища перехідний 
'І і імені «Спартака -, яким їх відзиа- 
иагріотичномг'* ® по військопо-иірюгичпому вихованню молоді. При; 
тпіавщ.’ни ОбЕ'?’ ЛКСМУ та обласне 
5 врофтехосвітн.

квііні вони вирушать у до- 
ліскф'~До° Крас«огіР’сИ- До обе-

• Д° ЛІСОВОЇ стежини, якою 
пІТ ружні спартаківці. До хати 
Ху ШИоК₽ ~ Щ°6 ПОСад"Т" 6с‘ 
_• у‘ Що5 возвеличитись у пам я- 
" » гордо сказати:

Ми будемо схожими. -

ГІСТЬ — fl. Д. ЦІЄЯЧ5ІІ, який 
слідопитів у Голованів-

М. ШЕВЧУК.
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ТЕПЛІ
сло;

Випускниці нашої школи. Босоно
гими, закосиченими, з різними харак
терами — такими залам яталися вони 
мені. Скажімо, Люда Пилипенко, яка 
рано залишилася без батька. Час
тенько Люда бігала до матері на за- 
зод, бувала в цехах, наполегливо вчи
лася в школі, щоб швидше допомог
ти матері. Закінчила десять класів і 
пішла працювати на Олександрій
ський авторемонтний завод.

Людмила Федорівна працює у 
нас зуборізальницею четвертого роз
ряду. Нагороджена грамотами, по
чесними знаками ВЛКСМ. Лю
да — ударниця комуністичної пра
ці, молодий гвардієць п'яти
річки, була удостоєна високої честі

п.дписяги Рапорт Ленінського комсо
молу XXV з їздові КПРС, а згодом її 
нагородили знаком «Ударник дев'ятої 
п ятирічки». Люда — член заводсько
го комітету комсомолу, була деле- 
іатом республіканської профспілко
вої конференції. Портрет Людмили 
и едорівни — на заводській Дошці 
пошани.

Добре працюють і її подруги На- 
.аля Доломанова, Залентина П’ята
кова, Наталя Бузаєва, Лариса Бара- 
ненко.

Ще в школі захоплювалась вихов
ною роботою Лариса Гулень. Була 
вожатою у малюків. Любов до дітей

і наполегливість у навчанні привели 
Ларису в педагогічний інститут, де 
зона закінчила факультет дошкільно
го виховання. Лариса Миколаївна — 
вихователька-методистка дитячого 
садка № 17.-Любить свою працю. 
Діти з радістю йдуть до дитячого 
садка, а матері спокійно — на ро
боту.

Хороші, теплі слова можна почути 
від працівників комунального госпо
дарства про секретарку Валентину 
Яструб, у колективі обчислювального 
центру — про інженера-програміста 
Еалерію Тайбуліну.

Для нас, учителів, які їх навчали та 
виховували, вони просто наші дівча
та, якими й повинні бути дівчата сьо
годнішнього дня. Дівчата, що розу
міють, як потрібна їхня праця дер
жаві, людям.

О. КРАСЮК, 
учителька середньої ніколи 
№ 15 м. Олександрії.

ПОШТОВІ МІНІАТЮРИ
1977-го

ПАМ’ЯТНИЙ

ВЕЧІР

Творча зустріч-концерт з артистом 
естради і кіно, виконавцем ролі Яшки 
ііигапа в кінофільмі «Невловимі месиіі- 
ки» Василем Васильєвим для школярів 
і Іодорожнеиської середньої школи Світ- 
• іоводського району вилилася у справж
нє свяго.

А програма була захоплюючою: розпо
віді про кіно, твори радянських компози
торів, циганські народні пісні, фрагмен
ти і.: «Невловимих месників», пісні па

слова і музику В. Васильєва.
Дї концерті також взяла участь Галина 

Храмова. У її виконанні учні прослухали 
ліричні пісні А опісля — щирі побажан
ня. автографи..»

Така зустріч, надовго залишиться в 
пам’яті школярів.

Л. МАКСЮТА, 
наш громадський кореспондент» 

Світловодськнії район,

Міністерство зв’язку СРСР 
почало випуск марок 1977 ро
ку. Першою видрукувана пош
това мініатюра, присвячена 
50-річчю Всссою >ііоі о добро
вільного товариства сприяння 
армії, авіації і флоту (ху
дожник 10. Ьронфснбрснер).

В січні надійшла у продаж 
чотирикоііієчна марка, при
свячена 70-річчю т дня народ
ження академіка АП СРСР 
Сергія Павловича Королю«.!— 
одного із засновників практич
ної космонавтики їхудожіпік 
А Аксамвт).

Минулого місяця в столиці 
нашої Вап-ківщииіі Москві 
відбувся Всесвітній форум 
миролюбних сил. Понад 70 
міжнародних і 220 націопаль-

них організацій більш як іт 
120 країн взяли и ньому 
участь. Форуму присвячена 
нова марка (художник Є. Аіііс- 
кін). В центрі поштової мі
ніатюри на променистому фо
ні зображена емблема фору
му — земна куля І пальмова 
іілка миру.

Ще дві маокн були видані 
Міністерством зв’язку на по
чатку цього року. Одна із них 
присвячена (>0-річчіо .з дня за
снування газети «Известия» — 
щоденної загальнополітичної 
газети, яку видає Президія 
Верховної Ради СРСР. Друга 
марка присвячена ІОії-рІччю з 
дня народження російського 
дослідника Арктики Г. Я. Се
дова.

В. САРЖЕВСЬКИЙ.

— Можна, щоб фотокарток зроби
ли не шість, а, скажімо, вісімнад
цять? — ніяково питає у адміністра
тора фотоательє сивоголова бабуся,

— А чого ж...
—• Навіщо, коли не секрет, вам 

стільки портретів онучки? — не втри
мується від запитання один із відві
дувачів.

Л о к И
Ж В1Р0ЕТЕ
СВІТЛАНА =‘

— А у нас лише мам чотирнад
цять... Правда ж, Світланко?..

9 * »

їк справді чотирнадцять. Три на
ставниці: бригадир Р. М. Могила, 
Р. М. Рудинська, М. Д. Тимошевська, 

— Лариса 
Люда Ви- 
Алла Ми-

а то молодь, комсомольці 
Кравченко, Алла Донцова, 
^оградська, Аня Думичева, 
ъвйловська...

Воии — шаєчки ательє «Елегант». 
Працюють на совість. Та не про ви
робничі справи хочеться розповісти, 
а про взаємини в колективі...

Ніна Аненко працювала у бригаді 
Раїси Матвіївни давно. Вийшла заміж, 
чекала дитини. Дівчата вже планува
ли, як відзначатимуть день народ
ження дитини, і раптом сталося не
поправне. За кілька днів після поло
гів Ніна померла. Світланка, так на
звали дівчинку, залишилася на руках 
У бабусі. Горю Г. А. Аненка, слюсаря- 
сантехніка Кіровоградського ремонт
но-будівельного управління, не зара
дити. Але, кажуть, навіть подих однієї 
людини зігріває повітря. Хай на ти
сячну частку градуса, але ж зігріває! 
Отак і добро, випромінене людьми, 
зменшує біль втрати.

Дівчата не змовлялися. Інших ду
мок просто не було. Як же зоставити 

дитину подруги в біді? Ні, цього В ко
лективі не могли допустити.

Часто навідуються швачки в буди
ночок на Великій Балці, допомагають»

Коли Світлана почала вимовляти 
перші слова, скільки радості було в 
чотирнадцяти мамі Бо ж дитя так і 
називало кожну з них — «мама».

Не так давно виповнився дівчинці 

рік. Обновок того дня Світланці при
несли багато-багато. Одних плаття
чок двадцять вісім. Мами ж — швач
ки. Поміж себе жартують:

— Доньку нашу, поки не виросте, 
одягом забезпечимо. Ще й весільне 
плаття пошиємо!.,

На шибки налягають сутінки. За 
вікном уповільнює свої ритми вечір
ній Кіровоград. Десь гам важко диха
ють другою зміною заводи, стугонять 
їхні цехи.

День маленької Світланки закінчив
ся. Бабуся лаштує внучці постіль, на
криває ковдрою. Вил«.икає світло. Пе
рехоплює на півдорозі Георгія Архи
повича:

— Тихо... Стомилася... Спатиме.
Батько з бабусею нечутно залиша

ють кімнату. Ще кілька хвилин дів
чинка дослухається до колискової, що 
лине з телеекрана, і — засинає...

А в цей час у різних куточках міста 
чотирнадцять жінок, слухаючи ту ж 
мелодію, згадують маленьку Світлан- 
ку. Кожна з них тримає на своєму 
столику її фотографію, кожна може 
пригадати, як саме її називала дів
чинка мамою, кожна прагне віддати 
Світланці частку свого серця...

10. ХМІЛЬ.

Осі. уже кілька років Галина КОРОНКА 
— незмінний секретар комсомольської ор
ганізації колгоспу с/Коптень» Новомнрго- 
ролськпго району. Дія комсомольців і мо
лоді села Тншківки Галича, як і нале
жить. — незаперечний авторитет Та й 
старші йдуть до Гаяний по пораду. Адже 
нона — депутат сільської та районної Ради 
депутатів трудящих.

У Галини Коробки немало турбот. І а 
цьому знайшла щасливу долю радянська 
жінка — мислити і діяти по-державному.

Фото В. КОВПАКА.

ДУХ ЮНАЦЬКОЇ
КОМУНИ

Поет І пан Савич написав художньо- 
документальну повість про комсомоль
ську комуну тридцятих років, що орга
нізована була на Коїіоіоіпщпн. В тій 
комуні він сам тоді працював.

«Вставай, хто серцем кучерявий!» — 
не випадково ці рядки 11. Г. Тичини ав
тор поставив епіграфом до своєї розпові
ді про бентежні звитяжні роки, про 
невтомних трудівників, (ОІІПХ героїв, які. 
окрилені бойовими закликами партії, 
починали будувати нове житія па селі, 
у важких умовах утверджували нове 
ставлення до і.раці.

У повісті це показами чітко, виразно. Автор 
знаходить такі деталі, описує такі епіюди, в 
яких зримо передано і трудове завзяття ге
роїв, і їхню духовну велич. Як на наші су
часні. погляди, то були еони, ті комсомольці 
■іридцятпх років, трохи наївними, сперечалися 
про те, ню нам тепер видається зовсім безпе
речним; але пристрасті їхні горіли таким вог
нем, що від нього іі теперішня молодь візьме 
частку незламного завзяті. Ми й сьоіодні 
паче бачимо юних Олександра Макарснка, 
Петра Петрнкся, Івана бабенка та багатьох 
Інших сміливців, сповнених бойового азарту, 
чесних і самовідданих гворців новою життя. 
Вони іноді помилялися, не вміли одразу розі
братись у складнії: обстановці тодішньою 
життя •« його раптовими поворотами, наступа
ми і підступами, але Гнили з відкритими об
личчями. В комуну їх кликали совість, висо
кий моральний обов’язок радянської людини. 
Вони знали й чули, як сичать навколо куркулі 
в лютій ненависті. Коли молодих комунарів 
застерегли, що куркулі можуть спалити пер
ший же впрошений урожай, воші відповіли: 
«Вовків боятися — в ліс не ходи ги».

— Поведемо ми сталевих коней по широко
му полю, понесемо смергь межам та бур’я
нам, і ще дзвінкіше залунає піснею соціаліз
му кожен буйний колос пшениці.

Г-уйііий колос проріс І палився. Комунари 
показали приклад усьому колекгпг.опі. У свій 
час комуні перейшла на сіатут артілі, тепер 
вона — відділок радгоспу, а називають її все 
тим же славним іменем — комсомольська ко
муна. Посивілі вже колишні комунари зустрі
чаються з теперішньою молоддю, розповіла- 
101 ь їй про героїчне трудове минуле, про те, 
як усі свої сили піддавали Вітчизні і партії, 
виховували в собі комуністичні риси харак
теру.

ГІозідгь написано цікаво, захоплюючі 
спогаді; самого автора чергуються а 
яскравими розповідями про кожного з 
найактивніших творців комуни. В цик 
розповідях немало живого гумору, теп
лоти і сиди. Авторові, вдалося передати 
красу неповторного спалаху юнацького 
ентузіазму, дружби, відданості загальній 
справі, трудовий героїзм. Є що насліду- 
гатії, і є кому наслідувати цей приклад 
доблесті.

О. МОТОРНИЙ.
Івлії САВІ ІЧ. Юнь комуиілська.'Видавництво 

ЦК ЛКСМУ «Молодь». Київ, 197« р,

БЕРЕЗЕНЬ
вже вам не вересень, 

бентежний березень!
— Здрастуй, любий місяцю? 
Ну чого ж ти мінишся?
То опустиш очі,
То всміхнешся МИЛО?..
*— Бо ж мене ЖІНОЧИМ 

Місяцем зробили.

Я на жінку схожий:
І такий мінливий,

І такий манливий
Та на вроду гожий.
— Правду, кажеш, місяцю. 
Так і мила міниться.
Та 9она — найкраща
І, як ти, жадана. 
...Березню мій, здрастуй!
І здрастуй, кохана!

Роман ПОПОВИЧ.

Мелодія
День згаса під горою,
Дим плизе над водою.
Сизі пасма лягають,
Даль Дніпрову вгортають.
Даль вгортають габою,

^Тільки суть тут не с тім..,
Я, кохана, з тобою,
Ти — на березі тім.

Євген ЖЕЛЄЗНЯКОВ.
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К СТ ССЛНЦАТА- Аби 10-ЛО- ТОЙ «

ЛАа - МА.і:і-та- хи

И,-

Зде*»(т«“й,А’*•/.'* І Сн» 7Є0- я.

ЗдГАІГМЙ.М*.•••>.! С»£Т-М,|*і( ЛА-МйТь

«Пісню цю я почув недавно по радіо. Запам'ята
лися хвилюючі слова приспіву: «На земле хороших 
людей немило...» Хочу заспівати її для своєї доро
гої мами».

Подібних замовлень у нашій пошті завжди бага
то. а особливо напередодні свята 8 Березня. Надруку
вати пісню «Здрастуй, мамо!» просять і учні Кірово
градського будівельного технікуму і восьмикласники 
Тишківської середньої школи № І. '

Задовольняємо це прохання.

Г--------------------------------------------------------------------------- ■------

Юрій ДМИТРЕНКО

ЗАГРАВА
4.

На мм-лі м- « ии«л»с-Дій ні ма- ло

ЗДРАВСТВУЙ, 
МАМА!
Музыка Д. 1УХМАНОВЛ.
Стихи
Р. РОЖДЕСТВЕНСКОГО.

„ФУТБОЛ-77“ НАБИРАЄ ХІД
Переможці осіннього чемпіонату СРСР 1976 року — футбо

лісти лк.сковського «Торпедо» перший матч нинішні ої першості 
проведуть 2 квітня в Доненьку з Місцевим «Шахтарем». Цього 
ж дня відбудуться ще сім матчів: «Зоря» (Ворошиловград) — 
«Дніпро» (Дніпропетровськ), «Динамо» (Київ) — «Карпати» 
(Львів). «Чорноморець» (Одеса) — «Локомотив» (Москві), 
«Нефи.і» (Баку) — «Динамо» (Москва). «Кайраг» (Алма-Ата) — 
ЦСКА. «Динамо» (Тбілісі) — «Крила Рад» (Куйбншев). «Ара
рат» (Єрев ні) — «Зеніт» (Ленінград). Чемпіонат пройде у два 
кола і завершиться в середині листопада.

8 БЕРЕЗНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новини. 9 10 — К. т. Гімнасти- 
на. 9.30 — К. т. «Пісні для ма
ми». 10.00 — К. т. «Сьогодні — 
Міжнародний жіночий день». 
10 30 — К. т. «Для вас. жінки». 
Музична про«рама. 11.15 — К. т. 
Телефільм для дігей «Пооліс- 
ии». 12.20 — К. т. Мультфільм
12.30 — «Поезія». И 00 — К. т.
Телеилуб «Москвич«»». 14.00 — 
Й. т. Хокей,- ИСКА — «Крила 
Рад». 16 20 — К. т. «На арені 
нирку». Міжнародна програма. 
17.20—К. т. Телевізійний мульт
фільм за казкою С. Михалкова 
♦•Свято неслухняності» ІЧ.ОО — 
Новини. 18.15 — К. т. «Для на
ших мам». Концері. 14.30 —
К. т. Телефільм «Ми разом, ма
мо». 19.40 — К. т. «Радянський 
Союз очима заоубіжних гос
тей». 19.55 — К. т. Телетеатр мі
ніатюр «ІЗ стільців». 21.00 — 
«Час». 21.30 — К. т. «Голубий 
вогник».

ДРУГА ПРОГРУМА. 10.00 — 
ФІльм-концепт «Співає .М. Пахо- 
менко». 10.35 — «Мамине свя
то». 11.00 — Мультфільм «Нось- 
мнніжка». 11.10 — «Театральна 
вітальня». 12.25 — «Чоловічі 
турботи». Святкова програма. 
13.25 — Для молоді. «Твій віль
ний час». І4.Ю — «Поезія».
14.30 — Концерт. 15.10 — «Іптер- 
клуб». 10.10 — «Наші поздоров
лення» 17.25 — «Урок мужнос
ті». Зустріч школярів з леген
дарною розвідницею М. О Фор- 
тус. 18.10 — «Музична пошта». 
14.00 — Вісті. 19.30 — «Старт». 
20.15—«Зустрічі з піснею» . 20.45 
— «На добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.50 — Фільм «На ясний 
вогонь».

ка». 11.25 — К. т. «Клуб кіпоио 
дорожей». 14.30 — Документаль
ні фільми телебачення соціаліс
тичних країн». 15.20 — Фільм 
«Журавочка». 16.45 — К. т. 
«Наука сьогодні». 17.15 — К. т. 
«Відгукніться, сурмачі'» 18 (■') — 
«День за днем». (Кірової рад). 
18.15 — К. т. «БАМ: на піядоро- 
зі до Байкалу». Теленарис. 19.о0
— К. т. Другий Міжнародний
фестиваль телепрограм народ
ної творчості. Фінляндія. 19.20— 
К. т. Тираж «Спортлото» 19.30— 
К. т. Фільм «Москва, любов 
моя». 21.00 — «Час». 21.30 —
К. т. Хокей: «Спартак» — «Ди
намо» (М). 2 період. 22.05 ■-« 
К. т. Всесоюзний фестиваль са
модіяльної художньо? творчості 
трудящих.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Телефільм 10.30 — «Краса люд
ська». 11.00 — Новини. 11-і.5 — 
«Співає В Макаров». 11.40 — 
Для учнів 9 класу. «Розвиток 
мови». Аналіз портретного жи
вопису 15.10 — «Щоденник со
ціалістичного змагання» 15.40— 
«Для вас, учителі». Методика 
пнкладанпл російської мови в 
школі. 16.00 — «Весняні мело
дії». 16.45 — «Сільськогосподар
ський тиждень». Тслсог.іяд. 
17.0(1 — «У пас, у робітничому 
клубі». 18.00 — «Сатиричний 
об'єктив». 18.30 — Вісті. 19.00 — 
Баскетбол- «Будівельник» (КІ
СКА (Рига). 20.45 — «На добра
ніч. діти!» 2І.С0 — «Час». 21.30
— Телефільм «Ті, іііо йдуть .за 
горизонт». 1 серія. 22.40 — Кон
нерт ІО. Гуляева.

9 БЕРЕЗНЯ
ПЕРШУ ПРОГРУМА. 9.00 — 

Новини. 9.10 — К. т. Гімнастика. 
0.30 — К. т. Фільм «Снігуронь

10 БЕРЕЗНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новини. 9.10 — К. т. Гімнастика. 
9.30 — К. т Фільм «Москва, лю
бов моя». 11.00 — К. т. «Наша 
біографія. Рік 1934». 14.30 —
«Будні великих будов». 15.30 — 
К. т. «Шахова школа». 16.00 — 
К. т. «Наш сад». 16.30 — К. т. 
«Російська мова». 17.15 — «Рес
публіканська фізико-матсматич- 
на школа». 17.45 — «Золоті Зір
ки України». Кіноварне. 18.00 — 
Новини. 18.15 — К. т Мульт
фільм «Дівчинка і слон». 18.35— 
К. т, «Пісні О. Пахмутової». 
19.10 — К т. «Ленінський уні
верситет мільйонів». 19 40 —
Фільм «Три товариші». 21.00 — 
«Час». 21.30 — К. т. Фільм-опс- 
ра «Паяци*.

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. 9.10 — Гімнастика. 9.30 
— Фільм «Москва, любов моя». 
11.00 — «Наша біографія. Рік 
1934». 16.20 — Для блага наро
ду. 17.00 — «Маленький кон
церт». 17.15 — «Веселі старти». 
18.00 — Концерт. 18.30 — Теле
фільм. 19.00 — Вісті. 19.30 — 
Документальний Фільм “Остан
ній караван». 19.45 — «Зустрічі

І7ї Наша адреса і телефони
316050. ГСП. Кировоград 50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсо/дольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Здравствуй, мама.
Опять мне снится 

песня твоя.
Здравствуй, мама.
Светла, как память, 

нежность твоя.
Этот мир не ог солнца

• золотой — 
Он наполнен до края 

твоей добротой. 
Припев:

На земле хороших , 
люден немало, 

Сердечных людей 
немало.

И все-таки лучше всех 
на земле

Мама.
Моя мама.
Здравствуй, мама!

Ты слабеешь — 
В меня уходят

силы твои.
Ты стареешь — 
В меня уходят

годы твои. 
Все равно, несмотря

• на любые года,
Будешь ты для меня 

молодой навсегда. 
Припев.

Натрудились на десять 
жизней -руки твои.

Народились под этим 
небом внуки твои.

Ты опять колыбельную 
песню поешь, 

И по внучке своей
вдруг себя узнаешь. 

Припев.

27 бурели,і — перші зустрічі ролигрвшу Кубка СРСР, фінал 
якого — 13 серпня.

Офіційний міжнародний календар нопого футбольного сезону, 
як відомо, відкрили київські дннамівці матчем ЧА фіналу 
Кубка європейських чемпіонів у Мюнхені. Повторна гр.т — 16 
березня на полі киян.

Готується до сезону і збірна СРСР. яка вже 24 квітня па 
своєму полі проведе перший відбірний матч чемпіонату світу з 
ірецькпмп футболістами. У найближчих планах тренера збірної 
М. Симонян;’. — товариська зустріч команди у Тбілісі з динамів- 
цями столиці Грузії (15 березня), в Тунісі — із збірною Тунісу 
(2(’ бер<■ пк), в Белграді — із збірною Югославії (23 березня), 
в Бельгії — з клубом «Локерсн». •

(Кор. ТЛРС).

друзів». 20.45 — «На добраніч, 
діти!» 21.00 — «Час». 21.30 — 
Фільм «Ті, шо йдуть за гори
зонт». 2 серія. 22.40 — Концерт.

11 БЕРЕЗНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новини. 9.10— К. г. Гімнастика. 
9.30 — К. т. «Відгукніться, сур
мачі!» Ю.!5 — Фільми — дітям. 
11.10 — К. т. «Ленінський уні
верситет мільйонів». 11.40 — Ро
сійська література для учнів 8— 
10 класів. 14 ЗО — Документаль
ні телефільми. 15.15 — «Навколо 
світу». Африка. Савани. 15 40 — 
К. т. «Творчість С Вургуна». 
16.25 — Фільм — дітям. «Кон
церт Бетховена». 17.30 — К. т 
Концерт хору «Дельта» Рнзько- 
ю політехнічного інституту. 
18.00 — «Донь за днем». (Кіро
воград) 18.15 — К. т. Мульт- 
фііьм «Репетиція». 18.25 — К. т. 
• Москва і москвичі*. 18.55 — 
К. т. Музичний телефільм «Як 
серцю висловитися?» 20 00 — 
К. т. «Наша біоірафія. Рік 
1935». 21.00 — «Час». 21.30 — 
К. т. Заключний концерт лау
реатів і дипломантів 6 Всеро
сійського конкурсу артистів 
естради. 23.10 — К. т. Волейбол. 
Жінки. «Медінститут» (Одеса)
— «Іскра» (Ворошиловград).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
Для школяріп. «Юніор-77». 10.50
— Документальний телефільм 
«Порт Грнгог.івка». 11.15 — Му
зичний фільм «.Мелодії Даге
стану». 11.40 — Російська літе
ратура для учнів 8—10 класів. 
15.45 — Ліричний концерт. 16.1.5
— «На ланах республіки». 16.30
— «П'ятирічка ефективності і 
якості». 17.00 — Концерт. 17.30— 
«На шкільних широтах». 18.25— 
Телеплакат «Цифри нашого зпо- 
стання*. 18..30 — «Поезія В. Лу- 
гокського». 19.00— Вісті. 19.30— 
Концерт. 19 45 — «На добпаніч. 
діти!» 21.00 — «Час». 21 30 — 
Фільм «Микола Бауман».

12 БЕРЕЗНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Нопини. 9.10 — К. т. Гімнастика. 
9.30 — К. т. «Виставка Бураті- 
но». 10.00 — К. т. «Для вас. 
батьки!» 10.30 — К. т. «Весня
ний настрій». Музичпа програ
ма. 11.00 — К. т. «Розповіді про 
художників». «Мікслаи.пжело». 
11.50 — К. т. «Приоода І люди
на». 12 20 — К. т. Фільм «Чапів- 
ник». 14.00 — К. т. Хокей- ЦСКА
— «Трактор». В перерві — к. т.
Тираж «Спортлото» 16.15 —
К. т. «Здопов’я». 16.45 — К. т. 
Концерт. 17 00 — К. т. «У ев’ті 
тварин». 18.00 — Новини. 18.15— 
К. т. Мультфільми. 18.45 — К. т.

«Дев’ята студія». 19 45 — К. т. 
Телефільм «Два капітани» 5 се
рія. 21.00 — «Час». 21 30 — К. т. 
Концерт. 22.25 — К. т. Легка ат
летика в закритому приміщенні. 
(Іспанія).

ДРУГА ПРОГРАМА 10 00 — 
Фільм-коніїерт. 10.30 — «Терно
пільські комплекси» 11.15 — 
♦. Нафтовики Борислава». !?.ПП — 
«Телсуніверснтет науки і техні
ки». 12.30 — Музичний фільм 
«Життя пісні». 12 45 — «Субот
ній репортаж». 13.15 — «Вистава 
для дітей*. «Лялькових сипав 
майстер». 14.15 — Концепт. 15.15
— «Вечір наукового кіно». 16.1-5
— «Найдорожче». Відеофільм 3. 
«Прапор». 17.00 — Баскетбол: 
«Будівельник» (Ю — «Динамо» 
(М). 18..30 — «Антологія револю
ційної та радянської пісні». Ви
пуск 10. 19.0'1 - Вісті. 19.30 — 
«Наша біографія. Рік 19.33». 
20.45 — «На добраніч, літи!» 
21.00 — «Час». 21 30 — Мустан 
Карім. «Країна Айгуль». Ви
става.

13 БЕРЕЗНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новини. 9.10 — К. т Гімнастика 
для дітей. О.зО — К. т. «Будиль
ник». 10.00 — К. т. «Служу Ра
дянському Союзу!» 11.00 — К. т. 
«Вперед, хлопчаки!» 12.00 — 
К. т. «Музичний кіос($». 12.30 — 
К. т. «Сільська година». 13.30— 
К. т. Фільм «Комуніст». 15.35 — 
К. Т. Концерт' популярної МУЗИ
КИ. (НДР). 10.25 — К. т. В. Па
нова. «Сестри». 16 55 — К. т. 
«Міжнародна панорама». 17.25— 
К. т. Музична програма за лис
тами глядачів. 18.00 — Новини. 
18.15 — К. т. Мультфільми. 18.40
— К. т. «Клуб і-іпоподопожей*. 
19.40 — К. т. А. Глипай. Концепт 
№ 2 для Фортепіано з оркестром. 
19.55 — Телефільм «Дна капіта
ни». 6 сепія. 21.00 — «Час». 21..30
— К. т. Вистава. 22.55 — К. т. 
Легка атлетика в закритому 
приміщенні. (ІСПЛІІН1).

ДРУГА ПРОГРАМ 3. 10.00 -
♦ Композитор А. Новиков». 10.45
— «Чарівна лампа Алладіїїя». 
Лялькова вистава. 11.45 — «Лі
тературний театр». «Золотий ко
раблик». 12.20 — М. Римськнй- 
Корсаков. «Палена напечена». 
Фільм-опсра. 1.3.55 — «Молодіж
на орбіта» 14.55 — «Слава сол
датська». 15.55 — «Слово про 
робочу людини». 16 25,— Кон
церт. 10.55 — Теленарис «Нгпц- 
черппе джерело». 17.15 — «Па
літра». 17.45 — «Катпуснн кіно
зал». 18.45 — Фільм концепт. 
19.00 — Вісті. 19.30 — «Автор
ський концерт композитора 
С. Сабодаша». 20 45 — «На доб
раніч. літи!» 21.00—«Час». 21.30
— Продовження концерту.
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’’У.7*1? було гомону людських голосів пі на току 
ексномії, НІ В І1ОЛІ.'

З озера, що неподалік ерделівського маєтку, злеті
ли два великих білокрилих птахи. Беззвучно махаючи ’ 
крильми, час від часу гортанно перегукуючіюь, вони 
поволі набирали висоту. Здавалося, їх налякала ця 
незвична для степового села ранкова тиша. Протяж
ним, сумовитим голосом лебеді неначе намагалися 
розбудити село, та марно: голос цей лише підсилю- 
гав тривожність тиші.

її розколов тупіт копит. Десь поблизу панського 
маєтку ляснув постріл, потім ще один. Почулися ви
гуки. .Лебеді злякано шарпнулися вгору і зникли з 
очей. Зчинили лемент собаки, з воріт економії, ДО’ 
отаборився загін Долилського, вилетів на швидких 
конях десяток козаків. За мить він зник, здійнявши 
куряву, за пагорком...

Від пострілів Ердслі прокинувся, прислухався до шуму, що 
долинав знадвору. Ніяк не міг уторопати, що сталося. Бо
ліла голова. Даяалася взнаки вчорашня вечеря з Долип- 
ськнм. Задоволено усміхнувся: «Вдалось-таки домовитися, 
шсб сотня зосталася, в селі- до закінчення польових робіт. 
Це добре... Тепер можна знову найняти селян із сусідніх 
сіл. Путящий у мене економ.' Зумів так дешево робітників 
знайти. Якби не шлялися тут усякі агітатори, не баламутили 
мужиків, солідний зиск мав би я цього літа. А тут ще іі мо
ряка цього принесло. Те, що три дні тому наймані селяни 
перестали Еиходити на роботу, напевно.' його витівка. Бач, 
до чого дійшов: «селянський комітет вимагає»... Що пін те
пер вимагатиме? Чи буде Макар таким же хоробрим на 
сьогоднішній сходці?»

Спати більше пе хотілося. Напруження, яке не по
кидало його останні кілька днів, зникло. Тепер при
ємно було поніжитись у постелі, просто так, ні про 
що не думаючи. Поблизу знову ляснуло кілька по
стрілів. «Значить, не приснилося, справді стріляють». 
Смикнув за шнурок дзвінка. Ввійшоз слуга, вклонив
шись. шанобливо завмер на порозі.

— Дізнайся, що там коїться, — кинув йому Ерделі. 
Той зник за дверима. Веселеньке літечко, подумав 
поміщик, залишившись на самоті. Мі, пе вдалося від
почити нього разу. Так рвався в маєток, думав, що 
тут спокійніше — де там! і сюди доходять листівки, і 
тут розмови про революцію; про мир з Японією, про 
демократичні свободи... Ще ж буде далі, коли вже 
тепер так важко стримувати виступи селян’-* Не доб
ре, що в його волості поки що все мирно, обходилось 
розмовами. Ось іількп млин хтось учора запалив. Та 
в інших, розповідав Долипський, селяни, самовільно 
ділять землю, випасають худобу на луках, після 
восімсй годиш; роботи залишають економію...

Відчув, як до серця знову підкрадається страх. Так, 
зоставатись тут далі небезпечно, доведеться від’їжд
жати разом із сотнею, як обмолотять хліб, інакше 
все може статися. Добре, що хоч сім’ю відправив ра
ніше..,

Роздуми Ерделі обірвав слуга.
—Ну, що там?
— Студент, якого вчора затримали, намагався 

стекти верхи. Була погоня.
— Спіймали?
— Пі. вбили з Копанській балці... Міг би втекти, 

і:сгя добрячого вибрав.
— А що Долипський побить? Може, спить іше?
— Ні, не спить, пане! Разом з командиром вартово-. 

го допитують. З’ясовують, як міг арештований утек
ти.. А ще солдатів розіслав по селу, на сходку зга
няти... . . ,

Ерделі задоволено поемі гнувся. «Що ж. побачимо, як те
пер обернеться розмова. Почуємо, шо сьогодні скаже так 
званий селянський комітет».

* ♦ •*

Близько восьмої зігнали всіх па майдан пспед волосною 
управою. Вдивляючись у мовчазні, похмурі обличчя селян, 
Ерделі зі здивуванням не помітив щонайменших ознак 
страху. Із задніх рядів иапігь долинав зловісний, глухий 
сміх, який не віщував, здається, нічого доброго. Долипський 
кіпчп-~. Павлюковському. Той ступив крон уперед і сказав:

— Ми скликали сходку, щоб довідатись, хто підбиває вас 
на виступи проти влади, відриває під чесної праці, підіймає 
руки па чуже добро, хто склав оцей, з дозполу сказати, до
кумент!

Павлюковськин високо над готовою підніс аркуш 
паперу, і Макар, що стояв поруч Романа, в перших ря
дах селян, одразу впізнав аркуш із вимогами селяи- 
ського комітету. Тим часом економ продовжував:

— Ми знаємо, хто пе зробив. Та, щоб зняти прови
ну із сота, самі назвіть цих негідників і зрадників, які 
в такий важкий для батьківщини час, коли ваші бать
ки і діли пноливають на фронті кров, сіють внутрішні 
безпорядки!

Натовп зашумів. Хтось вигукнув: «Сам ти зрадник 
і панський холуй' За карбованець батька рідного про
даси!» Макарові здалося, шо не Степан Дюшко.

— Мовчати! — гаркнув Долинськнй. —- А то коза
кам доведеться наводити порядок. На роздуми даю 
гам п’ятнадцять хвилин! Та ще пригадай ге.’до кого 
йшов із забороненою літературою оцей молодий чо
ловік!

Долннсікий кипііуп козакам, що стояли біти поза, накри
того простирадлом. Ті відкинули його вбік. У натовпі зляка
но ойкнула якась жінкі. Ззалу натиснули черкеси, відга
няючи дп воза селян. Макар підійшов одним з перших, гля
нув на вбитого, що лежав на сіні. Кров ударила в обличчя: 
«її і'пті.сп! Так ось у кого стріляли...»

Спостерігаючи за селянами. Доліїнсі.киП покликав до себе 
командира сотні, сказав йому щось. Той розуміюче кивнув. 
Піг.скочив до солдатів, по-своєму nporc.itотів до них.

ІІе встигли селяни збагнути, в чім річ. як черкеси відірва
ли он іщтовііу зо два десятки чоловіків та жінок, оточили їх 
тісним колом І, люто блискаючи очима иа тих. хто лишився, 
спрямували в натовп гвинтівки, відступили разом Із захоп
леними, під охорону сотні. Селяни схвильовано загомоніли. 
Передні сахнулись, гойднувши натовп назад. Почулися зой
ки. чиясь лайка. Солдати заклацали .затворами гвинтівок. 
Долипський неквапливо витяг з кобури маузеп. трохи підняв 
йою над головою і тричі вистрілив угору. На хвилину за
пала тиша.

(Закінчення в наступному номері).

(Продовження. Початок диа. «Молодий комунар» 
за 26 лютого та 1,5 березня ц. р.).

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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