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У полі —степові богатирі молодий ком^ЙІт "Жадрій Перепелиця і комсомолець Станіслав 
Касьяненко! На оранці —близько 45 гектарів за 22 години! Радгосп «Реконструктор» 
Долинського району виконав п’ятирічку по виробництву і продажу хліба державі.

ОМБАЙНИ ще не ви- 
*'* йшли із загінок, а на 
полі вже працювали орачі. 
Нас схвилювала звістка про 
рекорд механізаторів із 
Охтирського району Сум
ської області, які досягли 
годинної продуктивності на 
трактор 2,03 гектара. Чули 
і про успіх орачів з колгос
пу імені Кірова Бобринець- 
кого району. Тож, знаючи, 
що своєчасна оранка під 
озимі — одна з найважли
віших умов одержання ви

сокого майбутнього вро
жаю, вирішили добиватися 
рекордного виробітку на 
трактор і ми. Коли та
кий рух стане масовим, ре
корд — нормою. Це під
твердили і мої товариші у 
загінці.

Ми вийшли у поле із 
твердим наміром дотрима
ти слова. Я орав із моло
дим комуністом Андрієм 
Перепелицею. На Т-150 зз 
22 години безперебійної 
роботи зорали 44,78 гекта

ра. Неподалік на такому ж 
тракторі працював Петро 
Панасович Пришляк. За 11 
годин він додав на свій ра
хунок 22,08 гектара площі. 
А молоді орачі Микола 
Тростяний та Роман Ключ- 
та, як і ми, не виводили із 
загінки 22 години свій трак
тор. На Т-74 вони зорали 
29,46 гектара.

На більшості полів, де 
ще днями під промінням 
сонця виблискувала стерня,

РЕКОРДИ 
СТАНУТЬ 
НОРМОЮ

сьогодні переважає уже 
чорний колір, з 2139 гекта
рів, де розмістяться озимі, 
грунт зорано вже більш, 
ніж на двох тисячах. І не
мало в цьому допомогло 
те, що механізатори госпо
дарства намагаються доби
тися на кожен трактор ре
кордного добового виро
бітку.

С. КАСЬЯНЕНКО, 
комсомолець, тракто
рист колгоспу «Друж
ба» Компаніївського ра
йону.
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] По 37,3 центнера зернових па круг зобов’яза

лися зібрати нинішнього року хлібороби колгос
пу імені Щорса. Слова дотримали. З кожного із 
3047 гектарів зібрано по 37,7 центнера зерна. 
Щойно тут рапортували про виконання першої 
заповіді перед Батьківщиною. 53 740 центнерів 
добірного зерна засипано в державні засіки.

Достроково про виконання річного плану

продажу хліба державі рапортував і радгосп 
«Реконструктор». 1G947 центнерів зерна, що па 
2378 центнерів більше від зобов’язань, достав
лено на хлібоприймальні пункти із токів госпо
дарства. Хлібороби радгоспу одними з перших 
в районі виконали п’ятирічне завдання. При 
плані G7 500 центнерів зерна, вони продали вже 
69 865.

С. МАТУСЯ К.
Долипськнп район.

ЗАВІТАЙТЕ ДО АГІТБЕС1ДКИ! додас сили джергльною во
дою невтомним степовикам.

Анатолій САМОЙЛЕНКО з радгоспу «Мар’янівський*» Ма- 
ловисківського району, намолотив 13 І49 центнерів зерна;

Григорій НАЗАРЕНКО з колгоспу імені XXI з’їзду ШІРС 
Бобрииецького району — 11 726;

Егор ГАВРИЛОВ з колгоспу «Пути Октября» Онуфріїв- 
ського району — 10 414;

Микола ПОПАДЮК з колгоспу «Україна» Маловисківсько- 
го району — 9659;

Микола МИГОЛЬ з колгоспу імені Леніна Долинського 
району — 9615; ;

Степан РОДЗЯК з колгоспу «Зоря комунізму» Долипсько- 
го району — 9300;

Леонід БИЧЕНКО з колгоспу імені Фрунзе Компаніївсько
го району — 8732;

Василь ОПОШНЯНСЬКИИ з колгоспу «Прогрес» Ново- 
миргородського району — 8585;

Володимир БІЛИЙ з колгоспу імені Леніна Долинського 
ранену — 8553;

Микола ЯКОВЕНКО з колгоспу імені Леніна Долинського 
району — 8252;

Віктор СЕНДЗЮК з колгоспу імені Кірова Бобрпнецького 
району — 8215;

Олександр СЕМЕНОВ з радгоспу «Більшовик» Новоукра- 
ївського району — 8112;

Михайло ІВАНОВ з колгоспу імені Шевченка Иовомирго- 
родського райрву — 8050.

вісн, дошки пошани. Впни ніби 
живуща, глибока криниця, що

ському відділку господарства.
Фото Ю. ЛІ ВАШ НИКОВА.

На кожному відділку рад
госпу «Мар’янівський» Мало- 
висківського району обладна
но агітбесідки. їх близько де
сяти. У період збирання вро-

центрамн ідеологічної роботи 
серед трудівників господар
ства.

Зі смаком змайстровані щи
ти із зобов’язаннями, лавки, иа-

Це й вони допомогли мар’л- 
нівцям виконати достроково 
п'ятирічку на хлібному полі.

На фото: агітбесідка у Мар'янів-
жаю ранніх зернових, заготівлі 
кормів вони стали справжніми УЖИНОК

КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНОЇ
Погодні умови цього року ке 

пестили хліборобів Олсксапдрій- 
щини, але трудівники колгоеп- 

..них ланів виростили непоганий 
врожай. Добрий ужинок видав
ся в колгоспі імені Калініпа. 
Жнива тут закінчили в стислі 
строки. Господарство успішно 
виконує план продажу хліба 
державі.

Особливо напружено прохо
дило збирання колосових в ком
сомольсько-молодіжній трактор
ній бригаді, яку очолює делегат 
XVII з’їзду ВЛКСМ, кавалер 
ордена Трудового Червоного 
Прапора В. Галушка. Ні вдень, 
ні вночі не затихали мотори ком
байнів. «Жодного колоска не 
залишимо в полі», — кинули 
клич молоді механізатори. І во
вн дотримали свого слова.

Трудове суперництво народ
жує передовиків змагання, геро
їв" жішв. Цього разу першість

виборов молодий комуніст Ми
кола Бородавка, який з площі 
200 гектарів намолотив 7260 
центнерів хліба. Віктор Будар- 
ний скосив 170 гектарів і намоч 
лотив 5600 пені перів.

Врожайність озимої пшениці 
— 34,5, ячменю — 33,5 центне
ра з гектара.

Разом із збиранням ранніх 
зернових молоді хлібороби го
тують основу під майбутній вро-і 
жаи. Площу під озимі вже зо
рано.

Цими днями почали оранку на 
зяб. Відзначаються групкомсорЕ, 
бригади Валерій Лсгкошерст, 
Михайло Щербина, які викону
ють по півтори норми за зміну.

О. Б1ЛОТКАЧ, 
заступник секретаря ком
сомольської організації 
колгоспу імені Калініна 
Олександрійського району.
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За прикладом наставника
Делегат XXII з'їзду ком

сомолу України Міля Дуд
ник з колгоспу імені Лені
на Знам'янського району 
□же кілька років укладає 
договір на соціалістичне 
змагання з досвідченою 
свинаркою Надією Арте- 
мівною Пророк, Це хороший 
стимул. Як повідомив ре
дакцію міськком комсомо
лу при підбитті підсумків 
участі молодих тваринників 
у Всесоюзному соціалістич
ному змаганні за сім міся
ців визначального року, 
Міля Дудник визнана пер
шою свинаркою району.

О. КИРИЛКО.
Зпам’япськиіі район.

ВЕЛИКИМ, прощальним вогни
щем, піснями про Батьківщину, 

партію і комсомол завершився 10 
серпня на Ставрополя} Всесоюз
ний зліт членів учнівських вироб
ничих бригад. Лишилися позаду, 
чотири дні, насичені цікавими по
діями. Учасники зльоту зустріча
лися з ученими, Героями Соціаліс
тичної Праці, провели конкурси 
на краще знання техніки. Захоп
люючою була поїздка по колгос
пах Ставрополля, де двадцять ро
ків тому народився рух учнів
ських бригад. Тепер він став ма
совим. У 42 тисячах бригад і ліс
ництв країни проходять трудове 
загартування понад три мільйони 
сільських школярів. Про них пік
луються наставники, їм сі порено 
псі умови для навчання, відпочин
ку і праці па дослідних полях і 
фермах. Учнівські бригади на 
Ставрополя), наприклад, добре ос
нащені технікою, мають свої ла
бораторії, майстерні. Для них спо-

НА СТАРТІ У ВЕЛИКЕ
ЖИТТЯ

руджепі польові табори з гурто
житками, клубами, їдальнями, 
спортивними майданчиками, квіт
никами.

Вони підтримують зв'язок з 25 
науковими закладами країни, ве
дуть за їх завданням дослідну ро
боту. Тільки за останні п’ять ро
ків понад триста рекомендацій, ви
роблених школярами у співдруж
ності з ученими, дістали путівку 
па поля і ферми. Торік школярі 
виростили вісім тисяч тонн насія
ного зерна, 55 тисяч топи цукро
вих буряків, 4500 тонн насіння со
няшнику, 400 тисяч курей, гусей, 
качок, заклали п’ятсот гектарів но
вих садів. За ці успіхи учнівським 
бригадам Ставрополля присудже-

по перехідний Червоний прапор 
Ради Міністрів РРФСР і ВЦРПС.

Юні посланці усіх братніх рес
публік разом з ученими і настав
никами визнали необхідним шир
ше використовувати досвід ставро- 
польців у переведенні учнівських 
бригад па повний госпрозрахунок 
і самоуправління. Це підвищить 
відповідальність школярів за ре
зультати своєї роботи, дасть їм 
початкові знання з науці управ
ління, плануванні, економіці. Ви
знано необхідним тісніше пов’я
зувати навчальний процес у шко
лі з роботою учнівських бригад, 
готувати, крім механізаторів, твл- 
рнішиків, рослинників, також ме
ліораторів, радіоднепетчеріа, слю-

серпия 1914 року-----------
сарів та інших спеціалістів, якюс 
погребує село. На зльоті говори
лося і "про необхідність серійною 
виробництва легких, зручних, ма
логабаритних машин для дік.-нд- 
них полів.

Сповнені СИЛ І енергії. І. І- Х1ІЄЧІ 
привітанням Генерального секрета
ря ЦК КПРС товариша 71. І. 
Брежнєва, учасники зльоту поки 
дають гостинцу сгавроію іьгь:;у 
землю. їх чекає багато 
чих справ. Щасливої дороги бажа
ють їм ставропольські хлібороби

У роботі зльоту ВТЯЛИ уЧЯСТЬ 
перший секретар Ш\ ВЛКСМ 
Є. М. Тяжельбиков, міністр осві
ти СРСР М. О. Прокоф’єв, заступ
ник завідуючого сільськогосподар
ським відділом ЦК КПРС і К. 
Капустин, секретар ВЦРПС- Л. А. 
Земляиникова.

К. МІЦЕНКО, 
кор. ТАРС.

Станиця Цоаопазловська,
Ставропол ьс ьки н кран.

хвллл їли, ЛШ ПОЛОЛИ
ДОЛЮ ВРОЖАЮ ВИРІШУЮТЬ КОНКРЕТНІ люди. 
ВОНА ЗАЛЕЖИТЬ ВІД КОЛЕКТИВНОЇ ПРАЦІ І 
ПРАЩ КОЖНОГО.

-------- --------- —12^

ВДЕНЬ 1 ВНОЧІ йде велика битва за 
хліб. Жодної згаяної хвилинні 

Жодної втраченої зернини! Ці 
слова — не проста собі патетика, а ви
сока ціль, що гуртує нас і спрямовує на 
нові досягнення нинішньої відповідаль
ної лори.

ПРОЖИТИЙ ДЕНЬ-
ЯК СЕРЦЯ УДАР

• СЛУХАЄТЬСЯ ДІВЧАТ 
КЕРМО МАШИНИ

Перевезення соломи від комбайна, 
чим я зайнята на жнивах, вважаю не 
менш важливим у праці комбайнерів. 
Разом з тим доводиться приділяти 
багато часу й уваги доглядові за кача
нистою та підготовці техніки до її зби
рання. Невдовзі ж бо другі жнива.

Урожай кукурудзи на площі і 30 гек
тарів, яку доглядає наша комсомоль
сько-молодіжна ланка, обіцяє бути ви
соким. Для цього зроблено асе. іЦе ми
нулої осені під час оранки на кожний 
гектар землі було внесено по 1,5—2 
центнери аміачної води та по 3 центне
ри суперфосфату, і, загалом, на всю

На в’їзній арці напис спові
стив: «Комсомольсько-моло
діжна бригада».

Не так просто нині розшу
кати бригадира Анатолія Хар- 
кавого чи групкомсорга Вале
рія Желудкова. Жнива!.. Пора 
гаряча і копітка. Анатолію 
Івахнюкові, другому секрета
реві Ульяновського райкому 
комсомолу, допомогла кухо
варка: направила до контори 
Правління колгоспу «Родина», 
Іуди мав під’їхати і Анатолій.

Праворуч, звіддаля стреко 
чуть три комбайни. То, як ми 
дізналися пізніше, останній 
клин пшениці. Лишається на 
Іншому полі ще трохи вівса, 
^ерпневу спеку, мовби побра
тавшись із хліборобами, осту
джував прохолодний вітерець. 
Неначе доносить передчуття 
великого свята жниварів. «Бу
де в нас на обжинках, 
Святковий стіл. Звучати
муть слова й пісні Вільхів- 
ської агіткульїбригади, слави
тимуть роботящі руки й не
всипущі голови. Одягатимуть 
Хлопців наших у колосисті він-

и, та на всю округу гучні му- 
ики... Ех, і втома забудеть

ся!», — ці слова трохи замрія
но прокаже бригадир згодом, 
в кінці дня, проводжаючи нас.

А тут, за столом у робочому 
кабінеті, Анатолій Харкавий 
Трохи споважніло і водночас 
просто розповідає про жнивні 
будні свого колективу.

— Своєрідність сезону? Усі 
десять наших агрегатів ідуть 
на жнивах рівно. Інакше й бу
ти не може. За цим стоїть 
взаємодопомога, вчасна під
тримка кожного, хто потрап
ляв у скрутну ситуацію. Ми не 
дозволяємо техніці підводити 
нас,

І вже з усмішкою про
довжує, мовляв, аякже, ми ж

господарі становища. За під
твердженням далеко не дове
лось ходити. Повертались до 
тракторного стану і заїхали до 
агрегату комбайнера Анатолія 
Черевайка та Анатолія Коцю- 
руби. Комсомольці неголосно 
перемовились з бригадиром, і 
він стримано кивнув: треба 
було швидше поміняти паси

«НЕСІТЬ
ХЛОПЦЯМ 
ВІНКИ...»
Ударно віджнивувала 
комсомольсько-молодіж
на тракторна бригада
А на тол і я Харкаваго

ревом, і собі затягнувся ди
мом.

— Отак, вважаю, що не па
лю. Бо вогонь зараз всюди 
стає поганим слугою. У нас із 
контролем суворо. Протипо
жежна дружина і ціла сітка 
громадських інспекторів по 
догляду за втратами зерна на 
жнивах. Комісія, поки поста

вили кожному знак 
«Д-74», знаєте, скільки 
лроріх знайшла? І в по
лі, зупнить агрегат мій 
помічник Павло Олій
ник, та не до полови од
разу йде, лід копицею, 
а догляне, як приймає 
колос похилий транс
портер, чи ціла його ка
мера. Та ще ряд отаких 
точок...

А про «Колос» вирі
шили одностайно — 
краще пускати на пря
ме комбайнування. Ма
шина славна, справді, 
потужна, два барабани 
видають «на-гора» по 
7 кілограмів зерна за

секунду.
Думав спершу про бригади

ра, що характер його може 
обертатися для підлеглих над
мірною прискіпливістю. Сумні
ви розвіяли самі ж члени ком
сомольсько - молодіжної — 
говорили про Анатолія як про 
старшого товариша, з щирою 
повагою. А вимогливості — не 
відбереш.

— Мужчини ж. Не люблю, 
відверто, коли хтось спробує 
захникати. Ні, якщо у людини 
нещастя чи невдача, «чий на
стрій іноді — це видно всім. 
Ніхто не одмовиться допомог
ти. А в роботі подобаються 
такі хлопці, що вміють, коли 
це треба, працювати 24 годи
ни на добу.

Пригадали й комсомольські 
збори перед жнивами і скуп'

варіатора. За кілька хвилин їх 
доставили сюди.

— Запитаєте, де ж моїх де
сять? — схитнув поглядом 
бригадир. — У Синьки, це дру
гий відділок нашого колгоспу, 
шість послав. Хоч там, у сусі
да, чотирнадцять, наші будуть 
доброю підмогою. Швидше 
впораємось гуртом.

Є в комсомольсько-моло
діжній свої рекордсмени. До
свідчений хлібороб І. П. Олій
ник завжди допомагає моло
дим, цього року попереду на 
«Колосі» — вже за 12 тисяч 
центнерів обмолоченого хліба. 
Недалеко відстав і молодий 
комуніст Іван Бондар, який 
жнивує на «Ниві».

Згадалась деталь: у полі 
Анатолій Харкавий і не думав 
про цигарку, а вже на брига
ді, коли сіли на лавці під де-

на слова, ділові «оперативки». 
Ще тоді пообіцяв кожен — з 
поля треба зібрати весь хліб, 
до зернини, вчасно і сповна 
розрахуватися з державою. 
Тепер результат — ранніх зер
нових — 45 центнерів з гек
тара. Є площі, які дали яо 55— 
60 центнерів пшениці!

Три роки підряд комсо
мольсько - молодіжна бригада 
Анатолія Харкавого виборюва
ла перехідний Червоний пра
пор з дружного нам Толбухін- 
ського округу. Як переможців 
у соціалістичному змаганні се
ред комсомольсько - моло
діжних тракторних бригад пе
рехідним Червоним прапором 
нагородив колектив обком 
комсомолу. Тепер відчуття — 
«вибороти легше, аніж утри
мати» спонукає комсомольців 
до ударної праці.

Зазначив бригадир, що не 
дрімають друзі-суперники — 
комсомольсько - молодіжна 
тракторна бригада Миколи Да
видова з Новоукраїнського ра
йону. Колективи вже обміня
лися візитами. Знайомилися з 
трудовими успіхами на місцях, 
дізналися для себе багато цін
ного, що варто запозичити. 
Позмагалися навіть у спорті на 
волейбольному майданчику та 
футбольному полі. Дружні в 
них суперники, ХОЧ і менший 
колектив, але помітно — на
вколо Давидова тісний гурт, — 
так сказав Анатолій Харкавий.

І була наостанку ота мова 
про обжинки. І слова Анатолія 
Харкавого: «Кожен новачок 
стає нашим хлопцем, і йдуть 
до нас комсомольці, бо їх тут 
завжди чекають».

А. НЕЧНТАЙЛО. 
спецкор «.Молодою кому
нара».
льяповєький район.

площу — понад 25 тонн органічних до
брив. Основу під цьогорічний врожай 
качанистої закладено найміцнішу. До 
сівби окрім боронування було ще про
ведено закриття вологи та дворазову 
глибоку культивацію грунту. Не покла- 
даючи рук, над цим працювали усі чле
ни ланки. За три дні площу було засія
но. Роботу цю, як ланковій, доручили 
мені та найдосвідченішому сівачеві на
шої ланки Миколі Кожухареві. Ніколи 
не забудеться, як в ці дні хвилювалися. 
Адже це в моєму житті було вперше. А 
від того, як дбайливо і в які терміни» 
проводиться сівба, залежить і те, як 
щедро зародить лан.

По рясних сходах — клопотів було не 
менше. Мов коло малої дитини ходили, 
плекаючи ніжні паростки. З появою 3— 
4 листочків встигли провести на:всій 
площі триразове боронування і рихлен- 
ня. А всього міжрядний обробіток по 
сходах, кукурудзи було проведено п ять 
раз. Три рази — з одночасним піджив
ленням. До живлющих червневих дощів 
площею встигли пройти і підгортані. 
Тож не дивно, що зараз кукурудза ви
махнула до сонця понад два метри.

А недавно оце завітав у нашу брига
ду ініцфтор змагання за стоцентнерним 
врожай кукурудзи з гектара, агроном в 
колгоспу «Зоря комунізму» Василь Іва
нович Давискиба. Він розповідав про 
механізаторську ланку їх господарства 
г.о вирощуванню качанистої. Вступивши 
в соціалістичне змагання із їхнім колек
тивом, наша комсомольсько-молодіжна 
ланка зобов язаяася виростити на кож
ному гектарі не менше як по 100 цент
нерів кукурудзи. Оглянувши нашу гінку 
й стеблисту, багатий досвідом та знан
нями гість підбадьорив нас, сказавши, 
що для перемоги у нас вже зараз є най
кращі підстави. І вже зараз всі члени 
нашого колективу настроїли себе до бо
ротьби за високий врожай нових жнив.

Ва тонтина ЄФРЕМЕНКО. 
ланкова комсомольсько-молодіжної ; 
ланки по вирощуванню кукурудзи : 
колгоспу імені Леніна Новоархан- 
гсльського району.
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«...о 0 годині Ю хвилин обидна 
хомандофюрсра крематорію ви
йшли і відчинили ворота, щоб впу
стити у двір великий легковий ав
томобіль, із автомобіля вийшли 
троє цивільних, з яКих двоє, оче
видно, охороняли третього, що 
йшов між ними. Він був високого 
росту, широкоплечий, ЛИСИЙ. Цс я 
помітив, оскільки він був без каш
кета.

Тим часом у двір вийшли й інші 
есесівці і стали по обидва боки

ЬТГ- .fciTi iOWi r- „МОЛОДИЙ ІіОМУИА/Р“ і
’ — Л юди. Події. Л ас. ......................НЕЗЛАМНИЙ ТЕЛЬМАН

$8 серпня — ЗО років з дня загибелі Ернста Тельмана 
(1886—-1944), діяча німецького і міжнародного комуністично
го і робітничого руху.

вхідних дверей крематорію. Цивіль
ні наказали в’язневі йти попереду 
них. В той момент, коли він, про
йшовши між шпалерами' есесівців, 
входив у крематорій, у дворі поза
ду нього почулись три постріли.

Потім всі есесівці і обидва ци
вільних увійшли у крематорій і за
чинили за собою двері. Приблизно 
через три хвилини в крематорії по
чувся четвертнії постріл. Це, ма
буть, був постріл, яким звичайно 
добивають людину.

Хвилин через 20—25 унтерфюрери 
вийшли з крематорію. Виходячи, 
Гофшультс спитав Отто: «А знаєш 
ти, хто це був?» Отто на це відпо
вів: «Це був пождь комуністів 
Тельман».

...Я чув. як піч завантажувалась 
коксом; бачити цс, одначе, я ис 
міг...

Наступного ранку 18 серпня 
1444 р. під час чистки печей я зна
йшов лити обгорілий кишеньковий 
годинник. Судячи по кольору попе
лу, вбитий був спалений в оде
жі» ...

Маріаи ЗГОДА, 
колишній польський в’я
зень Бухенвальда.

Так гітлерівські кати роз
правилися з вождем робітни
чого класу Німеччини, великим 
другом Радянського Союзу, 
полум’яним інтернаціоналіс
том, комуністом Еріїстом 'Гель- 
маном. Але його життя, його 
боротьба — безсмертний за
клик для багатьох поколінь ко

муністів: бути вірним великій 
визвольній ідеї — до кінця.

Ось що писав Тельман своїм 
дружині і батькові із гітлерів
ського каземату:

«Берлін, 18 березня, 1933 р.
Дорога моя Роза! Твого ли

ста від 10 і 14,111 одержав учо
ра з великою радістю. Мину
ло вже 14 днів, як я знаход
жусь у отця Філіппа :‘. Коли на
стануть останні 14 днів, які 
проголосять свободу? Мине 
багато, багато часу... А поки 
що ясно лише одне: хто бо
реться за ідею, велику і мо
гутню ідею, той повинен вміти 
спокійно, свідомо і, як нале
жить чесному революціонеро
ві, з великою стійкістю пере
носити всі страждання в цій 
неминучій боротьбі, адже тру
дящо людство, перш за все, 
пролетаріат, ще будуть судити 
і вирішувати, хто принесе Ні

серпня 1974 року

меччині національне звіль
нення».

«Берлін, 1 травня 1933 р.
Дорогий мій батькуі Сього

дні, в цей знаменний день, ба
гатий історичними спогадами, 
шлю привіт тобі, моїй Розі, 
Ірмі, всім знайомим і друзям 
цей революційний привіт. Для 
борця за свободу не ганьба і 
безчестя, якщо він у цей день, 
як і тисячі інших борців, по
збавлений свободи. Подібно 
тому, як промені сонця впер- ї 
то пробиваються крізь темні 
хмари, що закривають його, 
врешті-решт все заливають 
світлом, так справедливість і 
правда завжди будуть йти 
вперед і прокладати нові 
шляхи в майбутнє. Кожен, хто 
чесно прагнув виконати своє 
призначення, має . і сьогодні 
право на повагу...»

* Під суворим арештом.

ПО УРОЧИСТІЙ церемонії Зай- 
ковські і медсестра Катерина 

Антонівна Штикун, що також при
їде в Добрянку на відкриття па« 
м’ятника бойовому командирові, 
до пізньої ночі засидяться в бу
диночку Гетьманців, і буде довга 
розмова — стишено-уривчаста і 
щира, як то буває в людей, яких 
зблизило спільне горе.

Тоді й розповість Антонівна іс
торію загибелі Миколи Зайков- 
ського,

...Весна 1944 почалася рано. Ко
нали сніги, і в розгаслій землі 
й’лзли люди, коні і гармати. Про
суватись вперед по такому без
доріжжю було важко, Та все ж 
бійці 5-ї Гвардійської армії під 
командуванням генерал-лейтенан
та Жадова, змітаючи оборонні ру
бежі ворога, неухильно рухалися 
не південний захід. .

Як тільки зажеврів обрій, по сигна
лу ракети відкрили прицільний вогонь. 
Фашисти, для яких цс було несподі
ванкою, розгублено вискакували з хат. 
запрягали коней і в паніці тікали з 
села. Село Березова Балка було звіль
нене від загарбників.

Що трапилося далі — не зопсім зро
зуміло. Очевидно, в штабі полку вирі
шили, що фашисти залишили Юзеф- 
піль і дали команду увійти в село ка
валерії. Але німці, які встигли підго
туватися до нападу. зустріли її 
шквальним вогнем. Ліаііжс всі кавале
ристи загинули.
.Стрілецький полк ішов строєм, 

переду — 
начальник 
начальник 
ков.

— Нумо, . ,
*- тоном наказу сказав Зайковський.

— Темная ночь...
—- Только пули свистят по сте

пи, — тихо почала медсестра 
улюблену пісню командира. Те 
метрів через двадцять навальний 
вогонь фашистів змусиє усіх при- 

•Володимир Бозилєаський

По
пі дпо.іковніїк Заііковський, 
штабу майор Кощавцев і 
цолітвідділу майор Нови-

Катерино Антонівно, пісню!

Точилися запеклі бої. Поблизу Доб- 
ринки, в районі водяного млина, 585 
стрілецький полк пішов на переправу. 
Керував нею командир полку, Герой 
Радянського Союзу підполковник Ми
кола Васильович Зайковський. На по
рожні залізні бочки, скручені дротом 
по декілька штук разом, клали колоди 
I дошки. Тримаючись руками за трос, 
що був закріплений на правому бере
зі, солдати навпомацки просувалися 
вперед під прикриттям нашого артиле
рійського і мінометного вогню. Неве
лика річка Синюха, але бурхлива і не
спокійна навесні.

Бійцям запам’ятався епізод. Невідо
мо звідки на правому березі ріки влив
ся музика з гармошкою, який піл 
шквалом вогню заграв раптом попу
лярну «Катюшу». Хто иін той музи- 
хант-відчайдуха, що важачи власним 
життям, так сердечно зустрічав радян
ських воїнів-визволнтелів? Тоді було 
ие до розпитувань.

Добрянка вітала визволителів, 17 бе
резня були звільнені Коритне-Забузькс 
та Дорожника. Почалася боротьба за 
визволення ІНШИХ' довколишніх сіл. 18 
березня Зайковський викликав до себе 
командира першої роти Андрія Капу
стяного і наказав вибити ворога з Бе
резової Балки. Капустянов разом з ма
йором Кощавцевнм в деталях обдума
ли весь хід операції.

Березова Балка і Юзефліль роз
межовувалися тільки дорогою та 
Мостом, Треба було сміливим 
ривком звільнити територію від 
дороги, яка веде через міст, за
хопити з боєм Березову Балку і 
закріпитися в районі сільського 
кладовища.

О 3-й годині ночі рота підійшла 
до околиці села. Тиха весняна 
ніч. Солдати, озброєні автомата
ми і ручними кулеметами швидко 
зайняли місце за городами, по
ставили кулемети і стали ждати 
світанку.

(Продовження. Поч. в номерах 
за 11—29 червня, 2—ЗО липня, З, 
6, 8, 10 та 13 серпня).

TD Наша адреса і телефони'

пасти до землі. Ситуація виявила
ся критичною: і назад далеко і 
до села неблизько. Хвилин через 
10—15 підполковник звівся на 
повен зріст, вистрілив з револь
вера вгору і крикнув: «Вперед за 
мною!», Та пробіг метрів п ять, 
різко шарпнувся і впав на зем
лю. Це сталося 18 березня 1944 
року. Відстрілюючись, бійці по
клялись відплатити ворогу за 
смерть командира.

13.
...Господарям запам’ятається 

донька — різко подавшись впе
ред, вона строго дослухатиметь
ся тієї оповіді, а потім, не про
мовивши й слова, підхопиться і, 
брязнувши клямкою дверей, ви
йде на двір. Може виплакатися, 
може просто побути на самоті з 
тим, що сколихнула в ній ця по
їздка, і що в подробицях збере
жеться в пам’яті, доки й рясту 
їй топтати на цій землі,

І хоч все це буде згодом, сто
яти обеліску й потому — в стро
гій скорботі на варті людської 
пам’яті. Спробуймо, бодай, пунк
тирно означити основні віхи тієї 
пам’яті,
.60 мільйонів загиблих, 110 міль

йонів калік — наслідок двох ос
танніх світових воєн.

Фашизм кинув до концентра
ційних таборів 26 мільйонів чоло
вік. 11 мільйонів — задушено в 
газових камерах, ростріляно, по
вішено або знищено іншими зві
рячими методами. Тільки на Укра
їні з вини окупантів загинуло 4,5 
мільйона мирних жителів. 2 міль
йона 300 тисяч чоловік були на
сильно вивезені на чужину.

(Далі буде).

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

316050. ГСП, Кгровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
ксмсомольськогс життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту —> 2-46-87.

ЗАТЯЖНИЙЦЕЙ ДОКУМЕНТ був Не
втішним. Комсомольських 

працівників інформували про 
те, що в Гай веронському ра
йоні зросла кількість пра- 

вопорушеш-

Є над чим задуматися Гай- 
воровському райкому комсомо
лу. Вже зараз тут перебира
ють у пам’яті все, що привело 
до такого становища. 1 часто 
погляди їх звертаються до 
оперативного загону. Адже са
ме йому належало б бороти
ся з правопорушеннями.

Микола Сосонськпй, інст
руктор райкому комсомолу, 
відповідальний за роботу опе- 
ратнввнків, скрушно зітхнув:

— Знаєте, справи здається 
тільки-по зрушили з місця, і 
ось маєте... Проте, які б там 
не були результати, повірте, проводиться ще недостатньо як 
що все йде до покращення.

І виклав спої аргументи. Загін 
переживає «зміну поколінь». Одні 
вибули з загону за віком, інші — 
пішли в армію, треті закінчили на
вчання.

— А ось, 
гий список, 
надійні, ие 
найкращого 
засіданні бюро приймемо їх 
оперативного загону, 
виправдають надії.

Хочеться вірити, що 
так. Тим більше, що

підйом
Оперативному бойовитість!
№1

кість людей впоратися з тими 
завданнями, які стоять перед 
оперативним загоном. Адже 
одних патрулювань мало. По
трібна широка профілактична 
робота: бесіди з підлітками, 
схильними до правопорушень, 
організація лекторіїв для 
батьків, виявлення непрацюю
чої молоді і її трудовлашту- 
вапня тощо. До того ж цей 
напрямок роботи доведеться 
«підіймати», бо ж як свідчить 
доповідна прокурора «виховна 
робота серед неповнолітніх

УВАГА,

ПІДЛІТОК!

— Микола нладс доо-
— наш резерв. Хлопці 
раз проявили себе з 
боку. На найближчому

’’ до 
Впевнений,

буде саме 
активність 

оперативнішій уже відчутна. У ра
йонному відділенні міліції мені ска
зали: «До оперативнпків районного 
центру претензій немає. Беруться 
за справу хлопці добре».

Однак є в роботі оператив- 
ників кілька «білих плям», 
яких не можна обминути.

Спостерігаються ці прогали
ни вже 
виношують 
недавня 
46 осіб. 19 оперативпиків — 
відділення районного центру, 
решта — в трьох селах: Бан- 
дуровому, Таужному, Хаіцева- 
тому. Таку ж структуру і про
порції планується зберегти і 
цього року. Але давайте вду
маємось, чи в змозі ця кіль-

гіжвшавявшм

в планах, які 
гайворонні. До- 

загіи налічував

з боку педколективів, так і з 
боку батьків, комсомольських’ 
та інших громадських органі
зацій».

Збільшити кількість загону зму
шує ще один факт: розширилася 
«географія» правопорушень. У пер
шому півріччі злочини вчинили під
літки чотирьох сіл: Чемерпо.ія, Со
ломії, Могильного, Березівки, чого 
не було раніше. Зважте: це села, 
які не «підвладні» дії районного 
оперативного загону. Варто задума
тись, які форми роботи слід засто
сувати оперативникам щодо моло
ді цих сіл: можливо, організувати 
поств, можливо, практикувати ви
їзні «летучки» з місцевим комсо
мольським активом, яле без уваги 
залишати цю молодь не можна.

Нині нарікання викликає 
поведінка учнів СПТУ № 5. 
Мабуть, слід подумати, як за
побігти цьому. Поки що кидає
ться у вічі одне: надто мало 
залучається учнів профтехучи
лища до роботи в оперативно
му загоні.

Пильної уваги до себе по
требує і Салькове. На комсо
мольській будові ще далеко 
не все в порядку з дисциплі
ною. Але дивно, до сьогодні 
тут ще не створено оператив
ного загону. Надії комсомоль
ських керівників... 
гу органів міліції, 
денція...

Проте навіть, 
сельпо, один загін

на допомо-
Дивиа тен-

вирісши чи
не В ЗМОЗІ

З

пятниця іі16
ІІЕРШл ПРОГРАМА. 9.05 — Ко

льорове телебачення. Райкова гім
настика. (М). 9.20 — Новини. (М). 
9.30 — Кольорове телебачення. «В 
гостях у літа». (М). 10.00 — «Пари
зькі могикани». Телевізійник бага
тосерійний художній фільм. 4 і 5 
серії. (ЧССР). 11.55 — Новини. (К). 
12.10 — Для дітей. «Лікар Айбо- 
лить». Вистава. (Львів). 15.15 — 
Програма телевізійних докумен
тальних фільмів. (М), 15.25 —
«Вчені — селу». (М). 15.55 — «Три

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінкя, 2.

зустрічі». Концсрт-парис. (М). 16.40
— «Фільм — дітям». «Командо з 
нашої вулиці». (М). 18.00 — «Кіро- 
воградщииа 
град). 18.20 
го флоту».

.Міжнародний турнір з баскетболу 
на приз 10. Гагаріна. Збірна Есто
нії — збірна США. (Таллігі). 18.55
— «Світ соціалізму». (М). 19.25 —
Кольорове телебачення. «Одноакт
ний балет». «Клас — концерт». 
(М). 20.00 — Телевізійний багатосе
рійний художній фільм «Паризькі 
могикани». 6 серія. (ЧССР). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — Ко
льорове телебачення. «Співає на

родний артист СРСР 10. Гу- 
ляєв». (М). 22.50 — «Роз
думи». Телевізійний музич
ний фільм. (М). 23.20 — Но
вини. (М). ДРУГА ПРО
ГРАМА. 10.00 — «Паризькі 
могикани». Телевізійний ба
гатосерійний художній
фільм. 4 I 5 серії, (ЧССР). 
11.55 - Новини. (К). 12.10 
-- Для дітей. «Лікар Ай-

жнивує*. (Кірово- 
— «До Дня повітряно- 
(Кіровоград). 18.30 —

~ 11 —■—■—иДі
достатньо протиборствувати) 
правопорушенням. Потрібна; 
підтримка громадськості. Од/ 
пак такої взаємодії досі псч 
спостерігається. Немає пред
ставника оперативпиків у ко-: 
місії в справах неповнолітніх, 
нечітко взаємодіє 
«Комсомольським 
ром», порідшали 
оперативпиків керівникам під
приємств і організацій.

Відчуваються пробіли і в на
вчанні оперативпиків. Вжр 
давно членам загону слід би 
пройти спеціальну підготовку, 
в органах міліції. Однак цьо
го не трапилось. Чи ж була 
можливість? ;

— Цілком, — вважає за-) 
стугіник начальника Гайвороц- 
ського районного відділення 
міліції Петро Федорович Кпи- 
шук. — У нашому розпорядч 
женві хороший спортзал, і ін
структори можуть навчати там 
молодь. Проте -з такими пропо
зиціями райкомівці до пас ие 
зверталися. :

Один з небагатьох показни
ків, в яких ие спостерігається 
росту порівняно з минулим 
роком — це кількість правопо
рушень серед школярів. Проте 
неприємно все ж читати допо
відну, де пишеться, що оди'« 
падцятнрічпі(І) хлоп’ята з од
ного села вночі відкрили від
мичками культмдг і вкрали 
звідти... три іграшкових пісто
лети. Ось тут би спрацювати 
юним дзержипцям. Однак такі 
загони діють по-справж
ньому далеко не скрізь. А як
що й працюють, то зв’язок з 
ними, особливо з тими, що на 
селі, у оперативпиків нестій
кий.

загін із 
прожекто- 
«енгнали»

О. РАК1Н, 
спецкор «Молодого кому
нара».
Гайворовський район.

болить». Влстапа. (Львів). 16.45 -• 
За накресленнями , XXIV з’їзду 
КПРС. « Передовий’досвід — всім»'. 
(Херсон). 17.20 — «Увага: свисток!» 
(Одеса). 18.00 — Реклама, оголо
шення. (К). 18.30 — Для дітей.,ХУ-: 
дожній телефільм «Встань рані
ше». (К). 19.00 — Програма «Віс
ті». (К). 19.30 — До 30-річчя'визво
лення України під німецько-фаши
стських загарбників. «Обеліски 
розповідають». (Донецьк). 19.45 — 
«Екран молодих». (К). 20.45 — «На 
добраніч, діти!». (К). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 — «На ла
нах республіки». (К). 21.35 — Ху» 
дож ній фільм «Пайсілн Булянкб»« 
(К). 23.10 — Вечірні іювнни. (К).
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