
ЕКСПЕРИМЕНТИ
НА ОРБІТІ

ЦЕНТР КЕРУВАННЯ ПОЛЬОТОМ, 14 січня. (ТАРС).
Третій робочий день на борту орбітальної наукової 
станції «Салют-4», який закінчився сьогодні о 9 го
дині ЗО хвилин московського часу, було присвяче
но проведенню медичних експериментів. Космо
навти Олексій Губарев і Георгій Гречко виконували 
комплексне обстеження з дозованим фізичним 
навантаженням на велоергометрі. Метою експери
менту с визначення і прогнозування стану і праце
здатності серцево-судинної системи космонавтів. 
При цьому для одержання необхідної інформації 
використовувалася багатофункціональна клінічна 
апаратура, яка дозволяє реєструвати дані про ро
боту серця, тонус судин, венозний кровообіг. Од
ночасно проводилося дослідження кровонаповнен- 
ня судин головного мозку. Такий експеримент ста
новить найбільший інтерес у перші дні польоту, ко
ли відзначаться особливо відчутні приливи крові 
до голови.

Комплекс 
проведення 
негативного
го застосовувалися спеціальні вакуумні костюми.

За даними медичного контролю і доповідями з 
борту станції, 'самопочуття космонавтів добре. 
Частота пульсу у Губарева — 66, у Гречка — 58 уда
рів на хвилину. Величина артеріального тиску від
повідно дорівнює 120 на 70 і 120 на 60 міліметрів 
ртутного стовпа.

Політ наукової станції «Салют-4» триває.

медичних досліджень включав також 
функціональної проби з створенням 
тиску на нижню частину тіла. Для цьо-

IКонтрольный экземпляр

НІХТОНЕ ЗАБУТИЙ, 
НІЩО НЕ ЗАБУТЕ!

Минають роки, десятиліття, і вже незабаром ми святкуватимемо 30-річчя великої Перемоги. І подвиг на
роду у Великій Вітчизняній війні, подвиг партії Леніна, яка надихала мільйони радянських людей на боротьбу 
за свободу І незалежність нашої Вітчизни, тепер постає перед сучасними 
поколіннями ще значимішим, ще величнішим. Тисячі і тисячі відомих і 
невідомих героїв увічнені □ граніті, бронзі, у піснях і легендах, на чер
воних знаменах піонерії і комсомолу, у назвах вулиць, сіл і міст, бойо
вих кораблів І океанських лайнерів, що пливуть неосяжними морями 
лід голубим небом до всіх материків. Поруч з іменами Панфілова і 
Карбишева, капітана Гастелло і політрука Клочкова, ми називаємо імена 
вічно живих і вічно молодих Олександра Матросова і Зої Космодем’ян- 
ської, Лізи Чайкіної і Юрія Смирнова, героїв «Молодої гвардії» та «Пар
тизанської іскри» І інших багатьох-багатьох учасників підпільних партій
но-комсомольських організацій періоду минулої війни.

Завдяки довготривалій, наполегливій та пропітній роботі чекістів Кі- 
. ревоградщини. а також безпосередній участі партійних органів, комсо
мольського активу у вивченні матеріалів та свідчень учасників партизан
ського руху, стало відомо про героїчну боротьбу підпільної комсомоль
ської організації «Спартак» у селі Красногірка, Голованівського району. 
З почуттям великої схвильованості і глибоким шануванням непохитності, 
мужності і віри у перемогу спартаківців, їхньої стійкості до останньої 
миті перед ненависним ворогом, ми повідуємо всім, і насамперед тобі, 
комсомоле, сторінки їхньої боротьби і безприкладної вірності Вітчизні.

(Розповідь про ^Спартака» — на 2—3—4-й стор.).
Комуніст Марія Іванівна Мала, 

керівник комсомольського підпілля 
сел? Красногірки.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Ціна 2 иоп.І

І

ПАРТІЇ УКРАЇНИ

ОБКОМУ АКСНУ
Михайло Громовим, 

командир бойової групи
Люба Римар, 

секретар комсомоль
ської організації.
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14 січня 1975 року відбувся Пленум Центрального Комітету Комуністич
ної вартії України.

На порядку денному Пленуму питання: «Про підсумки грудневого (1974 р.) 
Пленуму ЦК КПРС і завдання партійних організацій республіки».

На Пленум запрошені перші і другі секретарі обкомів партії, голови облви
конкомів, міністри УРСР, керівники деяких республіканських відомств та ор
ганізацій, завідуючі відділами ЦК Компартії України, які не входять до скла
ду Центрального Комітету і Ревізійної Комісії Компартії України.

З доповіддю на Пленумі виступив член Політбюро ЦК КПРС, перший сек
ретар ЦК Компартії України В. В. Щербицький.

В обговоренні доповіді взяли участь товариші: О. Ф. Ватченко — перший 
секретар Дніпропетровського обкому партії, В. М. Цибулько -— перший секре
тар Київського обкому партії, О. В. Соїч — директор Харківського заводу 
транспортного машинобудування імені Малишева, М. М. Всеволожськнй —- 
перший секретар Запорізького обкому партії, Д. М. Гридасов — голова До
нецького облвиконкому, В. Ф. Добрик — перший секретар Львівського обкому 
партії л, А. Любчеяко — голова колгоспу «Більшовик» Андруіиївського ра
йону іЬігго мирської області, П. П. Козир — перший секретар Одеського обко- 
му парти, ю. п. Коломієць — перший заступник міністра сільського госпб-

- дарства УРСР, Ю. В. Ільницькнй — перший секретар Закарпатського обкому 
партії, І. І. Стрельченко — бригадир робітників очисного вибою шахти «Тру-

■ дівська» комбінату «Донецьквугілля» Донецької області, Я. П. Куликов — мі
ністр чорної металургії УРСР, П. Ф. Безрук — перший секретар Івано-Фран
ківського обкому партії, В. Н. Гончарова — прядильниця Херсонського ба
вовняного комбінату, А. М. Гіренко — перший секретар ЦК ЛКСМУ, 
Т. Г. Лісовий — перший секретар Хмельницького обкому партії, Г. К. Лубе- 
нець — міністр будівництва підприємств важчої індустрії УРСР.

Із заключним словом на Пленумі виступив товариш В. В. Щербицький.
В обговореному питанні Пленум прийняв відповідну постанову.
Пленум перевів з кандидатів у члени ЦК Компартії України в члени ЦК 

Компартії України завідуючого відділом пропаганди і агітації ЦК Компартії 
України Ю. Н. Єльченка.

Учасники Пленуму вшанували вставанням пам’ять померлих члена ЦК 
Компартії України^ голову Ворошиловградської облпрофради Г. Г. Перєтятька 

. і кандидата в члени ЦК Компартії України, депутата Верховної Ради УРСР 
Маршала артилерії Д. П. Бажанова.

Пленум Центрального Комітету Комуністичної партії України закінчив 
свою роботу.

Є СУПЕРНИКИ У БРИГАДИ

„Батьківщині, пар* 
тії — ударну працю, 
високу яність робо
ти, відмінне навчай* 
ня4< такий девіз 
Всесоюзних коїисо« 
мольсьних зборів, 
які почалися 14 січ* 
ня.

У нас в комітеті мож
ливості для порівняння 
не було. Справа в тому, 
що на вуглерозрізі пра
цював всього один ком
сомольсько - молодіжний 
колектив. Ініціативний, 
згуртований, але — 
всього один, Це бригада 
електровоза № 605, очо
лювана молодим кому
ністом Іваном Єремен
ком. Не вдаючись а 
роз’яснення, скажу ли
ше про їх виробничі до
сягнення. Минулорічний 
план перевезень вугілля 
виконали хлопці за 4 мі
сяці до нового року. За

успіхи в соціалістичному 
змаганні серед комсо
мольсько - молодіжних 
колективів республіки 
були нагороджені па
м’ятним вимпелом ЦК 
ЛКСМУ «Переможцю 
Ленінської трудової вах
ти 1974 року».

Не поспішно по тому ви
рішували, де знайти рівно
сильного суперника для 
бригади транспортників. Об- 
говорили це пигаліт на за
сіданні комітету, і знайшли 
можливість найближчим ча
сом створити комсомольсько- 
молодіжну бригаду екскава
тора 2503 № 9 ня добувній 
дільниці. В .дні підготовки 
до Всесоюзних комсомоль
ських зборів «Батьківщині.

партії — ударна праця, ви
сока якість роботи, відмінне 
завчання!» повий колекція 
на чолі з комуністом Іваном 
Олександровичем Петровим 
почав працювати.

с? розуміло, два ко- 
лективи — це ще не 

повна відповідь на: «А 
що, як?..». Хлопцям до
ведеться виборювати 
право на першість не ли
ше в різних умовах. 
Складність у тому, що 
порівнянність результа
тів доведеться дещо 
зводити до загальної 
певної величини. Над 
цим зараз «ламаємо го
лову». За попередніми

підрахунками, комсо
мольці і молодь, а з ни
ми і два комсомольсько- 
молодіжні *колективи-су- 
перники будуть викону
вати досить напружені 
завдання, вищі минуло
річних. Назву основні Із 
них. Завершимо завдан
ня видобутку вугілля 
1975 року до 29 грудня. 
За рахунок підвищення 
якості і зниження собі
вартості намічаємо одер
жати понадпланових 
прибутків на суму 500 
тисяч карбованців, за 
рахунок підвищення про
дуктивності праці — до-

бути понад план 12 ти
сяч тонн вугілля. В 1975 
році думаємо впровади
ти 8 рацпропозиції« з 
економічним ефектом в 
тисячу карбованців. І ос
новний пункт наших соц- 
зобов’язань переглянули 
й виробили у відповідь 
на Звернення Централь
ного Комітету КПРС до 
партії, до радянського 
народу. Сформулювали 
його так: «Достроково, 
до 27 грудня виконати 
завдання 9-ї п’ятирічки і 
видобути понад план 158 
тисяч тонн вугілля».

В. КОРЧАГІН, 
секретар комсомоль
ської організації Ба- 
лахівського вугле
розрізу.

<
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Сава Самчишин
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Михайло СамченкоОлімпіада Ястремська

'ГОЇТЬ воно на мальовничих 
берегах тихої Нетечі, звичайне 
українське село Красногірка. 
Все в яблуневих і вишневих 
садках, приголублене кленовим 
ліском, що тулиться аж до 
його околиці.

Погляньмо на нього через роки, через 
багрянещ. спалахів блискавиць і ніж
ність мирних світань. Перед нами поста
нуть юнаки і дівчата, які любили свою 
землю і вірили в її щастя.

Воші були горді тим, що їх піонерська 
організація носила ім’я легендарного 
Спартака. Як стояли па берегах Дніпра, 
слухаючи натхненну розповідь про гс- 
роїв-комсомольців Трипілля, і давали 
клятву продовжувати їх безсмертний 
подвиг. їх мрії освітлювали пайясніші 
помисли. Перечитували розповіді про 
Спартака і хотіли показати інсценізацію 
в сільському клубі. На літо збиралися в 
край Миколи Островського.

Але їх чекала інша • доля. Вона роз
кріпилась в червоному полум’ї війни.

...Коли світанок обійняв прохолодою 
квіт жига, в Красногірці ударив дзвін на 
сполох.

Біля школи зібралися колгоспники, 
юрмилися діти Голова колгоспу Марія 
Іванівна Мала, побачивши Любу Римар, 
відвела її в бік:

— Милий мій комсомольський секре
тарю. — мовила лагідно і напрочуд сум
но. — Так і не побачили ми твого 
«Спартака».

— Ще подивитесь, Маріє Іванівно...
— Хотілося б... їм, старшим, доведе

ться захищати країну першими...
1 пішла до гурту односельців, щоб 

теж сказати їм своє напутнє слово цьо
го важкого червневого ранку...

ЖОРСТОКІ бої точились наприкінці 
липня 1941 року під Голованівськом.

Особливо скрутно довелося першому 
полкові під командуванням майора Мік- 
лея. його батальйони зосередились на 
узліссі під Красногіркою. Попереду, за 
нескоіиеним пшеничним полем, фашист
ські окопи.

Ворожі танки з’явились несподівано. 
Вони виринули з-за переліска і на ша
леній швидкості мчались на єдину вцілі
лу гармату. Та ось і біля неї розірвався 
снаряд і розкидав обслугу.

Майор Міклей кинувся до гармати.
Спокійно цілився під башту й сам собі 

подавав команду. Постріл — і танк спа
лахнув. За ним — другий, третій. Решта 
повернула назад.

В бойовому донесенні про бій баталь
йону сказано скупо: «Бій тривав понад 
дві години. Паші воїни вивели з ладу 
десятки танків..».

Це лише один епізод бойових дій бій
ців 96-ї гірської стрілецької дивізії пол
ковника ІІІепетова, па рахунку яких — 
знищення 78 танків і танкеток ІЗ гар
мат, 36 кулеметів, понад 200 мотоциклів, 
навіть два збитих літаки й один дири
жабль.

За виняткову мужність,

Олімпіада Волощук

що пробиралися до річки, зупн-мійців, 
ІШЛИСЯ.

Оточують.
В цей час біля бронетранспортера 

з'явилась постать гітлерівського генера
ла. З жита гримнув постріл. Генерал 
осів.

...Кулі косили колосся. Мотоциклісти 
з’єднували кільце. Поле запалало з усіх 
боків...

Полонених вивели іґа високий берег 
річки і розстріляли.

Стемніло. Поміж розстріляних почув
ся стогін. Боєць підвів голову і поповз. 
Повз до річки. Перебрався па протилеж
ний берег і зник у темряві. Під чагарни
ками знесилено опустився на землю і 
знепритомнів.

А вранці перед його очима — дівоче обличчя.
— Ти хто?..
— Пийте, пийте. Ми свої.
— Хто ви? — простогнав.
— Я вчителька, — мовила Олімпіада Ястрем- 

ська. — Точніше була вчителькою... Приїхала 
на літо до тітки. 1 осі. уже нема як вернути
ся. Ви погерпіть до вечора. Бо в селі німці.

Наталка Тиховська

Люба присіла на крап стільця:
— Он воно що! Я ж думаю, чого це 

він такий хитрий та лукавий... Прийду 
до ного дівчат, Галі і Липи, а він бере
ться за скрипку. І грає як завжди на 
уроках. А потім одразу квапиться: «Ді
ла, діла!». В общину, значить, біжить, 
«Треба молотарки лаштувати, бо пода
ток хлібний вимагають...». Липа від ньо
го все чисто знає. А от, який тон у його 
скрипки буде далі, невідомо.

— Думаю, німці захочуть мати з ним 
знайомство. Колишній дяк —- для них 
знахідка. То ти вже з Липою прислухай
ся до нього...

І Люба Римар спішила до Волощука. 
На тому ж тижні він повідомив дру
жині:

— На польовому стані радгоспу хтось 
понівечив молотарки. Ціпами тепер до 
різдвз молотитимуть А податок вима
гають зараз.

Дівчата перезирнулись. Любі Римар і 
Липі Волощук вже

коли. Взяли ж, гади, в дитячому будинку 
хлопчиків і дівчаток єврейської націо
нальності і вбилЦ над силосиею «мою. ! 
Жінку вагітну замордували ІЗузоціри. Зі ' 
те, що дала якомусь пораненому нашо
му солдатові костюм.

І Сава пішов до Головашвська...
Ось вони йдуть обідати. Веселі, вдо

волені. Регочуть.
— Я з тих красногірці в душі повий

маю, —- нахваляється начальник" поліції 
Корда, перед своїм заступником Ка- : 
цоєвим... . . . .

Він сказав щось сороміцьке, і поліцаї 
зареготали.

Сава проминув їх, затиснувши в ки
шені револьвер, в іншій —- гранату. Але 
несподівано над площею пролунав по
стріл. Стріляв поліцай біля льодинка; 
мабуть, хтось втік з катівні. Одразу по
чалась облава.

«Не вийшло!» — зітхнув Сава, і непо
мітно зайшов за ріг вулиці.

Через годину він уже був у Манжурці. 
Там, на хуторі, що прилягав до Красно- 
гірки, забіг до Люби Римар. її не було 
вдома. Старша сестра Даша якраз пра
ла білизну і пекла хліб.

— А в Голованівсвку жарко, — кшгув 
картуза Сава. — Знову провізію просять 
з лісу?

—• Там уже були. А це в тюрму я го
тую. В Голованівськ пригнали полоне
них. Схопили і тих трьох, що перехову
вались в Крас
ногірці. Коли 
вели колону. 
Надії Леонтюк 
пощастило. Ка
же: «Он чоло
вік мій!». І по
дала хустину 
з хлібом та 
яблуками чер- 
воноармійц я м. 
Якийсь поліцай 
сказав, ніби 
дозволять пе
редати якусь

було відомо.

У»

Надія Черевична

ВІРНІСТЬ

•за виняткову мужність, виявлену в 
боях під Голованівськом, полковнику 
Шепетову Івану Михайловичу і майору 
Міклею Геннадію Валер’яновнчу Ука
зом Президії Верховної Ради Союзу 
PCP від 9 листопада 1941 року присвоє
но звання Героїв Радянського Союзу, 
майору Міклею — посмертно — 2 серпня 
1941 року він загинув у бою біля села 
Красноі'ірки, вмирав па руках красно- 
гірців.

...За селом бій вщухав. Дівчата вигля
нули на шлях з плетива бузку.

— Ile видно нікого. То пішли? Вони 
туг недалеко. їх четверо Одного заведе
мо до тітки Лукії, іншого — до Надії 
Леонтюк, — вголос подумала Люба. — 
1 ще можна до Ганни Самченко і Євдо- 
кії 1 іпідюк. Треба їх переодягти. І раші 
перев’язати.

Олімпіада Волощук додала скоро
мовкою:

— Рани перев яжсмо та й почекаємо 
до сутінків. Жінки самі заберуть їх. Ми 
ж до лісу знову підемо. Там ще е — 
знесилені... То ти набери коржів і моло
ка... Ог тільки хлопці кудись поділись.

~ Вони пішли до яру. Там підібрали 
зброю і ящик з патронами, гранатами, 
Ховають.,.

А від Бугу — гул ворожих машин. Су
нуть бронетранспортери, сунуть мото
циклісти. Помітили в житі червопоар-

Потім ми вас заберемо
— Хто це «ми»?
— Я і мої товариші...
Радянський офіцер Петро Граматчиков був 

врятований. Друзям Ясіремська спочатку, за 
його проханням, відрекомендувала як Петра 
Белова, рядового бійця.

— То ти приглядай за ним, — розчулено ди
вилася на пораненого Люба Римар. — Слабий 
пін дуже. А я — до Волоіцуків. Вбили ж од
ного з тих чотирьох. А троє визнані, як місце
ві жителі. В лісництві працюватимуть, як очу
няють. Бо фронт уже далеко.

На вечір ще одна новина: від Бугу промча
ли велосипедисти на чолі з Михайлом Громо
вим, обвішані гвинтівками і автоматами. Пе
рескочили через річку і — до узлісся.

Марія Іванівна Мала, єдина на исе се
ло комуністка, яка перед війною очолю
вала и Манжурці колгосп, розтривожи
лася.

Покликавши до себе Любу Римар, за
питала:

— Що там в селі про це говорять?
— Жінки кажуть, що хлопці у війну 

граються.
— Збирати зброю в такий час — не 

гра. Перекажи хлопцям, щоб були обе
режними.

— А як же з тими, ПОЛОНСКИМИ, що в 
школі?

— Нехай хтось з молодших учнів по
несе їсти. Дігей пропустять.

—- Ми так і думали. Наталка Тихов
ська свого брата пошле. Володя малий 
ще. Незавидний.

—- То поспішай.., Пі, стривай, і ще 
одне... Познайом мене з цим команди
ром, що в Тиховських...

— Граматчиковим?.. Чи той... Бело- 
вим? — Про нього Люба вже знала 
ссе. — А як хто дізнається? Ви ж пар
тійна... Луценко, поліцай 
старший, одразу почне при
глядатись.

— Коли мене приймали в 
кандидати, того негідника в 
селі не було. Тепер уже 
запитував про моє голову
вання. Староста Волощук 
виручив: «Нема ж чоловіків 
у селі, то їй доручили тим
часово. А що ж, мене, ко
лишнього дяка, постав
лять?».

Захар Волощук був дя
ком, зрікшись духовного 
сану, став учителем співів 
Крас.ногірської школи.

То — робота Михайла Громового і Савн 
Самчишина. А сама Люба тієї ночі була 
в Манжурці і вкинула в молотарку вила.

Граматчиков, почувши про сміливість сіль
ських хлопців, просив Олімпіаду Ястрсмську 
влаштувати з ними зустріч.

— От що товариство: хто з вас вміє стрі
ляти?

Громовий встав першим:
— Та п нашій школі кожен комсомолець мав 

значок «Ворошнловський стрілок». Сава Сам
чишин кулемет знає. В селі є й снайпер — 
Миша Самченко втік з оточення.

— Зброєю запаслись достатньо?
— Два кулемети є, автомати, гвинтівки, гра

нати.
— Справні, значить, хлопці. То от що я вам 

скажу. В селі мені вже не годиться бути. До 
лісу піду. А завтра на майдані сходку скли
кають. Вибиратимуть старосту. Волощук, ма
буть, буде на цій посаді. То поставте ті куле
мети на горищах хаг.

...Коли начальник районної жандармерії 
Шульц проголосив Захарія Волощука старос
тою, на майдані вляглася тиша.

І в цю мить над головою Шульца різонула 
черга з кулемета. Друга примусила _____  _
багнюку поліцаїв. Перелякані німці кинулись 
навтьоки. Вбитих не було. Але хай ______
тут, навіть в невеличкому селі Красногірці, їм 
не потуратимуть.

Начальник жандармерії другого дня люту
вав, мов навіженнй. Він вимахував кулаком 
перед носом старшого поліцая Л уценка, вима
гаючи чесної служби.

— Це ті, кого недобияа наша доблесна ар
мія, армія фюрера, — нервував Шульц.

— Ловимо їх...
— А вони стріляють... Погано ловите, пап 

Луценко.
1 фашистський посібник старався, стежив за 

кожним жителем. В Красногірці та Манжурці 
вчинили облаву. Знову були розстріляні чер- 
воноармійці, ікі ще не видужали від ран і 
переховувались на горищах у селян. Розправи
лися і з тими, хто дав притулок пораненим. 
ЦІ. ВІН, Сава, про це не скаже піко* 
жд му. Він сам з ними зведе рахунки. 
Розстріляє з нагана або кине гранату. 
Не ж звірство, про яке він не чув ще ні-

впасти в

знають:

одежину.
— Це, ма

буть, приби
ральниця, яку 
ми влаштували 
в комендатурі. 
Щось допомо
же.

I запитав про 
Любу.

— Вона, пев
но. у Волощу- 
ків. Тії знаєш,

що там його Липа вивідала списки з 
іменами тих, кого мають брати в Йімеч-і 
чину. То ці хлопці і дівчата вже здиміли.. 
Сам знаєш куди. Десь сімдесят чоловії/ 
всього буде... А вчора фельдшер Музика! 
доніс у жандармерію на двох хлопців,' 
які тікали. їх уже розстріляли Корда ' 
сам стріляв у Івана Перепелицю.

Сава — через річку і до Михайла Гро
мового. Розповів йому про Музику і 
свій намір відплатити зрадникам.

— Пішли! — Громовий почав одяга
тись — Я знаю, де живе Музика.

Вранці Шульцові повідомили: «Вби
тий фельдшер. На тілі записка: «Зрад
никові — смерть!».

Ось як про ц? розповідає член органі
зації Володимир Тиховський.

«Десь опівночі в хаті фельдшера почу-' 
ли стукіт.

— Хто там? —
— Ми від 

Дрескі.
— Що, новий набір? 

зпаЪору’™'“8*““ СПрава’ ~ 'вілчовіан

— це ви, пане лісник...
Почулося скрипіння засува. П'ятепо 

гшікуЛ°чВп Х?тину’ залишивши двох на 
ганку. Засвітили вогонь. Побачивши 
гостей, фельдшер зблід. ТремтячимТ 
лосом запитав: Ч^мтячим го-

— Що вам потрібно?
— Судити будемо.
Губи зрадника затремтіли 

пІАНя0сяІ,г"аРб»₽^ГО ■"<“»

шистськиян эагарбшпимщ '
Так був розстріляний запрод3а,£ЯУ-

запитали.
коменданта, пана фон

Єлизавета Фурман
Олена Бойко Марія Дубова Олександр Балацин



16 січня 1975 року „МОЛОДИЙ КОМУНАР” З епюр.-----

У НЕДІЛЮ Олімпіада Ястремська 
одягнула святкове плаття, перефар

бувала коси і пішла до Волощуків. Ста
роста саме настроював скрипку. Ві
дірвавшись на мить, мовив дружині:

— Знову везуть до Німеччини. На 
станції стоїть поїзд. Вагони з підлітка
ми. Як оселедцями на би г і.

На канапі закректав дід Євмеп. дядь
ко Захаріїв:

— От кістки ломить... Мабуть, дощ. 
буде. Поїду на нашу галявину в ліс, сі
но заберу.

Ястремська перевела погляд на подру
гу. Дівчата збагнули — партизани через 
півгодини знатимуть про ешелон.

Олімпіада Волощук теж почала збиратись, 
і- Ми за цукерками, мамо. Скоро ж свято... 
А Ястремська стала біля лежанки і поклала 

під рядно, на якому сиділа молодша сестра 
Липи, книжку. Дівчина встигла прочитати: 
«Овод».

— Це тобі, Галю, і Ганні та Каті Дабіжам. 
Яди зараз до них, — сказала пошепки Олім
піад». — Я там зразки залишила. Треба пе
реписати.

На подвір'ї дівчата могли вже розмовляти 
на повний голос.

і тн не боїшся, Олімпіадо? — бентежи
ться Волощук за Ястремську. — Сам Шульц 
Кличе тебе в гості до коменданта.

— їм треба, щоб я співала...
Пішли всі разом. Завітали на хутір Маїї- 

журку до Люби Римар, потім з нею через по- 
Де _ до Голованівська.

В селищі Ястремська пішла сама. А Люба 
Римар і Липа Волощук завернули до тітки. 
І тільки з настанням сутінків, пробрались у

Михайло Самчишин Галина Волощук 
сад біля будинку коменданта. Через відкриту 
кватирку надвір доносилась німецька мова. 
Говорил комендант, потім ще якийсь гітлері
вець. Нарешг: озвалась Олімпіада. Теж по-иі- 
мецькн. І заспіва.-а.

Господар нагородив дівчину оплеска
ми. А Ястремська крізь сміх:

— Я хочу музики. Включіть радіо.
Щось зашипіло, затріскотіло. І приєм

ний баритон повідомив. «Говорить Мо
сква! Передаємо важливе повідомлен
ня...». Римар і Волощук як і домовились, 
витяглії з кишені заготовлені папір і 
олівці.

Диктор говорив про розгром німецько* 
фашистських полчищ під Москвою, про 
остаточне поховання міфу, який підносив 
непереможнії!ь гітлерівської армії.

Поки сп'янілі окупанти отямились, 
текст повідомлення було записано. 
Ястремська знову сміялась ! лукаво ви
гукнула:

— Це щось інше... А музика де?..
Потім дівчатам було роботи на кілька 

днів. У хаті Ульпінських пічну «калігра
фію» розшифровували обидві дочки Во- 
лощуків — Липа і Галя. їм допомагали 
Одарка і Поліна Самчишяш. Надя Че
ревична, Олена Бойко. Єлизавета Фур
ман, Одарка Дубова. Писали до пізньої 
ночі. Бо про перемогу лід Москвою ви
рішили повідомити людям не лише на 
хуторі Манжурці і в Красногірці, а й в 
сусідніх селах. Хай знають всі, хай не ві
рять терезеням фашистів, що Москва 
мовляв, у руках солдатів фюрера. Моск 
ва наша, радянська!

Розповсюджувати листівки доручили 
вже Ганні Дабіжі й іншим комсомоль
цям. Люба Римар дала перше доручення 
Катерині Дабіжі і Володі Тпховському.

...Гітлерівці і поліцаї того вечора засі
ли на околиці села, чекали партизанів. 
Хтось доніс, що з лісу хочуть забрати 
зимовий одяг, продукти, що були підго
товлені для відправки на станцію. І 
справді — до села вирушив озброєний 
загін. Та перед цим наперед до Краспо- 
гіркн промчав партизанський верховий. 
Комісар загону Володимир Сидоров здо
гадувався, що в «Південному» є зрад
ник. От і послали наперед вершника, по 
якому з-за тину на околиці села відкри
ли сурі-тянину. Партизан був поранений. 
Пізніше Олена Бойко знайшла його в 
Долині і врятувала.

Обстановка була складною Але ком
сомольці не могли відкладати повідом
лення про перемогу під Москвою, яка 
мала окрилити всіх па боротьбу з иепа- 
виснииц, жорстокими загарбниками. 1 
молоді листоноші понесли слово правди 
між люди з поміткою: «Прочитай і пе
редай товаришуі».
М А‘РП Іванівни Малої не було в селі 

три дні. Люба вже хвилювалась: чи 
не помітили чого поліцаї? Кудись поїхав 
і Волощук.

Галя сказала тоді Липі'

— Я чула від батька, що в Гайвороні 
за гратами хлопці з Красногіркн. Гово
рив, ніби можна випросити. 1 про Малу 
згадав. Каже, що кудись її теж підкину
ти треба...

Батька дівчата схилили иа свій бік.
.Марія Іванівна в село повернулася 

пішки. Послала Михайла Громового за 
Любою Римар. Та вбігла до Малої з 
якимось згортком під кофтиною. І одра
зу — на стіл. Розгорнули, а тЬ плакат. 
Художник намалював дві руки. Одна 
миршава, з сокирою. А її стискає рука 
богатиря — зірка на рукаві. Під всім 
цим в маленькому ліжечку дитя безмов
не і напис. «Нещадно знищувати вбивць 
наших дітей!».

-- Комісар СиДОрив каже, що це аж 
з Харкова до нас дійшло, — з хвилюван
ням повідомила Люба, котра тільки-но 
була в лісі.

— І яз тим же, Любо, — розчісувала 
гребінцем змокріле волосся. — Ти не ду
май, що ми тут одні. Комуністів залише
но і в Грушці, і в Гайвороні. То оце я 
від них. іреба організовуватись і спіль
но вчитись бити ворога. Ще раз проду
май, кому можна довіритись. Збери всіх 
комсомольців, колишніх спартаківців. 
Граматчиков теж прийде. Підрахуємо 
свої сили і визначимо, куди їх краще 
спрямувати.

...Напередодні 7 лясіоїшда 1942 року 
зібрались в хаті Єлизавети Фурман. Са-

ва Самчишин з Олександром Балаин
ном організували охорону. Михайло 
Самчишин, Володя Іихивський інші 
хлопці чергували на всіх вулицях, що 
вели сюди. Прибув з лісу ііеіро Гра
матчиков. Увійшовши до хані, подав 
кожному руку. Марія Іванівна підве 
лась з лави:

— Наче всі. Можна починати. Сло
во — представникові партизанського 
загону «Південний»

Стомлене лице Граматчикова засві
тилось посмішкою:

— Доповіді не буде. Комісар загону 
просив поздоровити вас, дорогі друзі, з 
двадцять п’ятою річницею Жовтневої ре
волюції. А тепер починайте свої комсо
мольські збори.

Мы шли под грохот канонади. 
Мы смерти смотрели в лицо. 
Вперед продвигались отриды 
Спартаковцев, смелых бойцов...

Люба Римар поклала перед собою ар
куш паперу:

— Одним сливом, греба обрати комі
тет і секретаря.

— А ти ж що, відмовляєшся? — запи
тав Михайло Громовий. — Була секре
тарем, то й залишайся. Мн повністю тобі 
довіряємо...

Ставили завдання перед кожним ком
сомольцем. I тут же виробляли рішення 
зборів. Були пропозиції записати його в 
окремому зошиті. Та Громовий знову за
уважив.

— Навіщо? Завдання ясне — бити фа
шистів і їх поплічників. А лозунг наш: 
«Свобода або смерть!».

Розгорнули на столі прапор. І всі ра
зом повторили клятву спартаківців, яку 
вони вивчили ще годі, коли готували 
виставу.

ЯК ЖЕ організацію свою назве
мо? — раптом озвалась Ястрем

ська.
— А ми вже давко назвали, — прояс

нів Михайло Самчишин. — «Спартак».
Так було її вирішено: «Спартак».
— Тепер вас можна вітати, — по-ма

теринському почала Марія Іванівна. — 
Якщо уже є справжнє організоване під
пілля, то треба діяти гуртом, радячись з 
комітетом. Ніякої самодіяльності. Цс і 
ти затям, Громовий, і ти, Самчпшип. 
Дався б вам той Музика, якби довіда
лись. І голова Корди не варта Савіїної... 
Так, треба боротись, але не ціною, 
жертв, бо нам ще багато треба встиг
нути...

Потім Олімпіаді Ястремській доручили 
зачитати лист сталінградців, переданий 
комісаром «Південною». Молода вчи
телька на якусь мить навіть забула, що 
вона не в клубі, а на конспіративній 
квартир!. 1 на повний голос як в класі 
перед своїми учнями почала:

— ...Ми пишемо вам в розпал великої 
битви, під грім канонад, що не вмовкає, 
під виттям літаків, в заграві пожеж на. 
крутому березі великої російської річки 
Волги, пишемо, щоб сказа гп вам і через 
вас усьому радянському народові що 
дух наш бадьорий, як ніколи, воля твер
да, руки наші не втомились разити воро
га Рішення наше' святе — стояти на 
смерть...

— І наше таке ж! — вигукнув не
стримний Самченко

Того ж вечора обрали командиром 
бойової групи- Михайла Громового, його 
помічником — Саву Самчишина...
П ОД І ЦІ Я не второпає, звідки все це 
11 береться. На приміщенні колишньої 
крамниці велика шпалера з червоними 
літерами: «Жодного пуда хліба загарб 
пикам! Не давайте гітлерівцям вивозити 
добро!». І це так схоже па текст листів
ки, яку вони знайшли в грудні сорок 
другого

«Україна була і буде — Радянською! 
Частіпш Південно-західного фронту вже 
вступили в перші визволені ними укра
їнські села. Нехай міцніє й шириться 
народна визвольна боротьба на Україні 
в тилу у німецьких розбійників.

Газета «Правда», 
25 грудня 1942 року».

Ось що писалося в тій листівці тоді, в 
сорок другому.

Люба Римар і Олімпіада Ястрем
ська самі тримали в руках ту газету, по
терту, продирявлену, передану з фрон
ту народним месникам.

А потім Сидоров показав їм і дивізій
ну газету .-.Боевое знамя», яка потрапи
ла в ліс аж з-під Харкова. Люба перед 
тим, як переписати окремі рядки, зачи- 

. гала їх членам комітету. «...3 кожним 
кроком міцніють паші удари по ворого
ві Наближається день визволення всієї 
радянської землі...».

ои язкое* . »..сіпанівсььа переди .а в Краї- 
ног.рку, що и..і-:,сНі ьелов, товарнін Сави 
Са*.чишн>.а. розстріляная, Иою гл.зяаг. на 
ярл.а>ку 31>цсако.

оііозу ЛуцчіКО, 
зьову „ацоеь ..

І І ра.матчниок 
розро<>..яв план 
операції.

— їй, Махай 
ле, — всліи Гро
мовому, — в.аиі 
туй фіктивне ве
сілля в Грузьке 
му. Іа.м чогось 
вже другий тиж
день вештаються
гітлерівці і полі
цаї. Якщо заграє 
музика, рони не
одмінно * прий
дуть, та ще іі на
чальство приве
дут ь.

і Сапі:
— Візьми міц

них хлопців і че
кай мене иа пе
реїзді.

План в основ
ному вдався.

В селах зни
щили шістнад
цять поліцаїв, 
хоч Луценка і 
Кацосва серед 
них не було. А 
на роз’їзді Ме- 
жнрічка —• Псрс- 
гонівка пустили 
під укіс поїзд. 
Вагони були з 
цукром і спиртом. 
Про той ешелон 
повідомила Гри
мати кову Олім
піада Ястремська. 
Одразу на пошу
ки винних у гін 
диверсії майже 
нікого не було 
послати, бо жан
дармерія і полі
ція гуляла на ве
сіллі...

Поліна Самчишина

. Не встиг на
чальник жандар
мерії Шульц до
відатись, хто рот- 
пустнв на станції 
корів з вагонів, 
як йому знов-, 
доповідають:

— На довіреній 
нам території 
хтось вбив двох 
офіцерів, які зай
мались заготовка
ми. Один з Ума
ні їхав, другий — 
з Підгородньої.

Поки далеко 
від Красногіркн 
шукають винних 
убивства гітлерів
ців, Гали Воло
щук передає 
хлопцям пропо
зицію Люби Ри
мар, щоб навіда
тись ' вночі до 
амбару. Старшо
го поліцая нема 
в селі, його по
мічників теж. А 
на складі зерно і 
борошно, зібрані 
для фашистів.

Сава розсмі
явся:

— Ця місія 
лягає па Гро
мового. Забе
ремо борошно, 
а більше возій 
не будуть. В 
млині ХЛОПЦІ 
зіпсували ка
мінь, решета і 
сита. Хотіли 
вибухі в к о ю, 
але тільки сьо
годні знайшли 
торішню схо 
ванку боєпри
пасів. Що ж 
буде для сер
йознішої спра
ви.

Дарія Самчишина

Ганна Дабіжа

Катерина Да&іжа

її готували для підриву моста, яким 
мав промчати великоваговий поїзд 
І Самчишин поспішав на зустріч з Ми 
хайлом Самченком. щоб разом дОстцвн 
ти ящик у ліс. Але вдома його не застав 
Тільки опівночі, розхристаний, без кар 
туза, той перетупив поріг. Побачити. 
Саву, звеселів:

- - Все. О.\ і нароби.пі ми їм.
Па станції стояло гри вагоїш і бра», 

цями до рейху. Граматчиков одягну 
([юрму німецького унтера, і хлопці вида 
ли себе за поліцаїв Охорона якраз дрі 
мала. «Тут є комуністи.. говорив но 
німецькії Петро. — Нам повідомили* 
І почав відкривати вагони. А Сава і<> 
Сашко Балатні з друзями тим часом 
кинулися на охорону. З вагонів миті а. 
розбіглися. Частіша втекла до лісу...

То ти трішечки поспи. А перед ран 
ком підемо. Міни і порох понесемо дь 
Сидорова. Він пас чекатиме біля козячо,, 
будки...

На світанку вони вже були на визначе
ному місці. Та комісар «Південного» 
прийнявши боєприпаси, наказав гювер 
гатись в Краспогірку

— Ми самі ні.іЄмО на юц місі. Силі 
є. Ви ж ходіть вулицями, щоб вас бачи
ли. Стало відомо: ви на підозрі в Луцеп- 
ка і Корди Хай думають, що ви не при 
четні до цього. І місі ми зірвемо теж 
серед білого дня.

Михайли і Сава вийшли на узлісся. А 
іуг пазусіріч озброєні люди Ніби теж 
партизани Цс. можи, до річки рушилі 
окремим «агоном, подумали хлопці.

і а рангом исрс-’лянулись.
— Ти глянь Саво — сіиґа штовхнув 

юваріїиіа Самченко. — Отой, червоно 
іцокиїї, у нас же корову забирав...

Але вже було пізно їх взяли в 
кільце.

Привезли в Гилованівськ, завели в буди 
ік>к, що біля льодинка. Повалили иа столи 
і били гумовими нагаями. Тоді підійшов 
високий кремезний поліцай, засукав ру
кава. І полосну» Саву ножем по спині

В Михайла па тілі вирізали зірку.
— Де партизанський загін? Хто керії- 

ппк?
У ВІДПОВІДЬ — тільки стогін крізь зубі. 
Посипали рани сіллю — пі слова. І таг

і рішало ’ місяці... Але ніякі тортур, 
не зломили духу і віри ЦИХ ДВОХ мужні' 
патріотів...

ОЛЕНА Бойко того- вечора затрима
лась у ліатері. Поки виварила куп., 

сорочок партизан, поки допомогла грі. 
діжі тіста вимісити (теж для них) - 
вже й за північ скоро. Треба поспішати 

Вийшла тільки на греблю, а назустріч 
общиніПій голова.

— Знову вештаєшся поночі. Ох і де 
хс-дишся!..

иерее горої .■ 
знала. Сер-... 
він знав арі 
ЯК 'ЗВЯ.іКОРО

То була тільки словесна 
А жандармерія уже все 
партизан був зрадник, 
допомогу діда Євмепа,
го. про допомогу народним месника і 
молоді Красногіркн Але Луценко не хь 
че на очах односельчан розправитись - 
патріотами, мислив щоб він був з боку 
-..Треба... Бо чаї вже не гой, мабуї 
правду кажуть листівки».

Тільки пригорнула на лежанці свої- 
дворічного Мишка, як просвітліло у вік 
пах. «Невже на завтра виноюдиться? А 
повинен же другий міст злетіти. ,Хлопи, 
мали скористатися, гумап Помстигнсі 
треба за Самчишина і Сіїмченка!.. Та ш 
То не зорі. Горить щось у селі».

Полум’я охопили хату Волощуків.
В хаті спалах. Вибух гранати, що вле 

гіла знадвору через вікно. Раїса Стопа 
нівна безмовно опустилась біля печі. В<
іощук вискочив на ганок

— Заспіває іараз дячок, заграє на 
скрипці. — впізнав юлос поліцая Лу 
ценка Хотів крикнути щось, не вині - 
постріл, другий, третій. Віл ворії. В(; 
лощук знав Вибили вікно, вискочили 
побігли до чагарів його дочки.

Галю перехопили за піним одразу 
Липа всі игла добігли аж до ріллі А/и 
і гам кільце. А Діна. де ж Діна. їх два
надцятирічна двоюрідна сестра? Он — і 
долині майнуло її обшмалене платіячкі 
Дівчинку ніхто не помітив І вона при 
ч іїлась в лозах Вона згадає про ту 
жахливу ніч перед судим військової-. 
трибуналу, нині, через тридцять літ. Ви 
іш бачила гой жах. І озвірілих псів.

Липу і Галю повели па подвір'я. 1 у 
же — дід Євмеп.

Постріл. І.Це два посіріли. Нема Лив 
і Галі Волощуків. Мужні спартакіню 
прийняли смерть СТОЯЧИ.

А на одинадцяте листопада 19-13 ро
ку валка підвід па яких сиділи поліп і' 
і гітлерівці вирушила знову по Красі:-" 
гірки.

В цей час Олімпіада Ястремська в лі 
сі доповідала Граматчикову і Сидорову

— Прапор «Спартака» заховали? Лис 
гінки роздані?

(Закінчення на 4-й сюр.).
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•— Прапор па горищі, під стріхою. А 
листівки всі розклеєні, Марія Іванівна 
написала текст іще однієї. Щоб знали 
всі правду про зраднпків Батьківщини 
Рвалася повернутися в ту ж мить. Треба 
було попередити арешти. Та запізно.

...Оточили хату Люби Римар. Вибили 
двері. Схопили хвору дівчину.

Олену Бойко скинули з ліжка. Але мо- 
лода мати не випускала з рук хлопчика. 
Пригорнула до грудей, голубить ного. Та 
поліцай схопив Мишка. Не посадив, а 
майже кинув у куток.

— Не чіпай, катюго! — вирвалося в 
Олени.

Взяли Марію Іванівну, інших членів 
організації. Всіх — за село.

Біля скирти наказали злазити з возів. 
І погнали під навіс. В темряві стояло 
восьмеро — комуніст Марія Іванівна 
Мала, командир групи Михайло Громо
вий. секретар комсомольської організа

ції Люба Римар, 
комсомольці Олена 
Бойко, Михайло Сам- 
чишнн, Дарія Дубо
ва. Надія Черевична, 
Єлизавета Фурман. З 
боку різонув промінь 
ліхтаря. .

— А де ж Тихов- 
ська? — стишено мо
вила Люба. — Якщо 
вони все знають, то і 
її повинні були взяти.

— В Свірневій. По
несла листівки.

їх грубо обірвали! 
— Замовчати!

З чотирьох автоматів вирвались сно
пики вогню. Спочатку над головами ку
лі пролетіли.

— Стріляні — вихопився голос Гро
мового. — Наші всеодно прийдуть!

Пролунала коротка черга. І Громовий 
упав лицем до землі...

На якусь мить заціпеніло тишею. А по
тім довгі черги розітнули степовий спо
кій. А землю під степовим навісом 
обагрила юна кров Люби Римар, Михай
ла Самчишина, Олени Бойко, Дарії Ду
бової, Надії Черевичної, Єлизавети 
Фурмап, кров комуністки Марії Іванівни 
Малої.

Після розстрілу спартаківців, старший 
поліцай наказав зірвати парки з навісу 
і кинути на трупи. Вже мертвими юні 
герої були спалені.

...Кілька днів не поверталася додому 
Поліна Самчишина. Про неї говорили 
біля сільської управи:

— Дзісті різок рідна перенесла. Та ка
же, що не знає ніякої організації.

Невдовзі прийшла звістка з Голова- 
цівська: Саву Самчишина і Михайла 
Самченка розстріляли на кладовищі.

шжкшмаа&вБкаялважтвхлак&ажзвж28жві

Вони загинули з вірою, що «Спартак» 
діє.

АТАЛКА перевела погляд на автома- 
• 1 шини, де виднілнсь якісь здоровенні 
ящики. На кузові крайнього грузовика— 
солдати і поліцаї, в кабіні офіцер. «Тіка
ти починають!» — майнула думка.

— Я знаю добре дорогу тільки до на
шого села; — мовила дівчина.

— Брешеш! — сікався поліцай Ка- 
цоєв. — Я з тебе шкуру спущу зараз. •

«Він каже правду. Він з шкірою люд
ською навчався робити що завгодно. 
Краще вмерти на очах своїх». І вона 
сказала:

— Добре, поїхали. Я спробую...
Радянські війська наближалися до Го- 

лованівська Гітлерівці і запроданці, по
ліцейські лакузи збиралися до втечі. В 
жандармерії під допитами ще перебува
ла Наталка Тиховська. Фашисти не втра
чали надії повністю розкріпи організа
цію. Але зараз їм було вже не до цього. 
І вони хотіли використати Наталку як 
провідника. Вона мала їм показати без
печний шлях, який не контролювався б 
партизанами.

Як колись Іван Сусаніп, проста дів
чинка із Красногірки Наталка Тиховська 
повела колону у міжлісся, на перехрес
ний вогонь партизанського загону. Сама 
героїчно загинула від кулі німецького 
офіцера.

Після того бою «Південний» пішов 
на з’єднання з регулярними частинами 
Радянської Армії. Гітлерівці хоч і під
ступали, та всеодно огризалися.

— В атаку! — очі Граматчикова світи
лись гнівом. — За «Спартак!».

Але йому не довелося побачити черво- 
позоряних бійців, які несли прапор виз
волення. Куля зупинила його серце в 
розпалі бою. Куля в спішу.

І Ястремська,. його мила і мужня 
Олімпіада, почувши про загибель біля 
Зеленої брами свого друга, бігла через 

галявину, не вірячи в такий кінець. Ру
ки стискали автомат.

— Він ще виживе. Він повинен вижи
ти. Щоб сказати.,,

Та щось тупо так шпигнуло їй в пле
че. Захиталися ясени, закружляло небо 
і навічно застигло в очах нескореної мо
лодої. вчительки.., А в Красногірці вже 
чекали свята.

З НЕВИМОВНОЮ радістю зустріли 
передові частини Радянської . Армії 

юнаки і дівчата із «Спартака», які зали
шилися живими Та н невимовний жаль 
стискав серця їх, і всіх красногірців: 
буквально лічені дні відділяли чорну 
піч, в яку зап нули молоді патріоти се
ла, від великого свята перемоги. Ще жи
вими. — то серйозними, то усміхненими, 
то рішучими поставали перед ними об
личчя юних героїв.

Ніби живі постають вони сьогодні і 
перед' нами, перед сьогоднішнім моло
дим поколінням, яке назавжди зберегла 
нев’янучу пам’ять про вірність «Спарта
ка» рідній своїй Вітчизні.

В. ЛОГВИНЕНКО, 
М. ШЕВЧУК, 

В. ПОГРІБНИЙ, 
В. ЧАБАНЕНКО.

с. Красногірка — м. Кіровоград.

Ця розповідь про подвиг, про муж
ність патріотичної організації — перша. 
Ще не все відомо про діяльність «Спар
така», обставини загибелі окремих його 
членів. Юні слідопити, комсомольський 
актив Голованівського району мають 
провести велику роботу по збиранню 
додаткових матеріалів про боротьбу 
комсомольського підпілля села Красно
гірки. Редакція чекає разом з відгука
ми спогадів очевидців, розповідей про 
кожного з членів «Спартака», тих, хто 
віддав юні свої життя в боротьбі за 
свободу і незалежність нашої Батьків- ьі 
щини.

П И міліціонери, повинні бути лоб- 
■' О рими товаришами. Ви повинні при
голубити, допомогти, простягти руку 
знервованій людині, поставитись до 
неї добросердно, тобто зробити те, 
чого в недобрі часи ніколи ие робила 
поліція. Але, ставлячись взагалі до 
людей співчутливо, добросовісно й 
душевно, ви не повинні забувати, що 
« ще категорія людей — ворогів 11О-. 
рядку. Ось із цими, ви, міліціонери, 
повинні боротися нещадно».
. Ці слова належать великому пролетар
ському письменникові Олексію Максимови
чу Горькому. У них, як у дзеркалі, відби
то характер роботи охоронців правопо
рядку.

Робота в них нелегка, багатогранна. 
Виконувати її потрібно вдень І вночі, в хо
лод і в спеку. Потрібно мати високі мо
ральні якості, справжню професійну май
стерність І особливу любов до своєї робо
ти. Але наскільки важка міліцейська служ
ба, настільки ж вона й почесну. Міліція 
тисячами ниток зв’язана з народом, вона 
вийшла з народу і служить йому. В цьому 
її авторитет « всенародна повага.

Молоде поповнення, яке влилося в 
ряди радянської міліції в минулому 
році, гідно несе почесне звання охо
ронця порядку. Це можна сказати 
про дільничного інспектора міліції 
Новоукраїнського відділу внутріш
ніх справ В. Г. Сидоренка, інспекто
ра відділу боротьби з розкраданням 
соціалістичної власності Олександ
рійського відділу внутрішніх справ 
Ю. М. Таразанова, інспектора відді
лу кримінального розшуку цього ж 
району Ф. С. Єрмоловнча, колишньо
го начальника штабу комсомольсько
го оперативного загону, нині співро
бітника міліції Анатолія Бобка.

Багато їх, молодих охоронців правопо
рядку ще 8чора стояли біля верстатів, до-

бували вугілля, вирощували врожай. Сьо
годні ж, вдягнувши міліцейську форму, не
суть дні і ночі свою нелегку службу.

їх праця тепер не вимірюватиме
ться кількістю виготовлених машин, 
центнерами вирощеного хліба. Але в 
кожній з цих справ буде частка і їх 
роботи. Бо ж забезпечення порядку, 
дисципліни — основа всіх успіхів і 
досягнень. Саме про це йшлося в до
повіді начальника обласного управ
ління внутрішніх справ М. М. Шавші, 
з якою він виступив на урочистому 
прийомі на честь молодого поповнен
ня рядів працівників міліції.

Минулої суботи зал Будинку куль- 
’гурн імені Компанійця заповнили ті, 
хто рік тому прийшов працювати в 
органи внутрішніх справ. З напутнім 
словом, з побажаннями їм успіхів у 
роботі виступили начальник відділу 
карного розшуку УВС Г. В. Харич- 
кін, начальник відділу боротьби з роз
краданням соціалістичної власності 
М. С. Свіркул, начальник відділу дер
жавної автоінспекції А. К- Шкода, на
чальник відділу служби УВС В. А. 
Вихристюк, бригадир бригади кому
ністичної праці формувальників заво
ду «Червона зірка», депутат Вер
ховної Ради СРСР, делегат XXIV 
з’їзду КПРС В. І. Гетьманець, 
директор автобази тресту «Кірово- 
градсільбуД». Герой Радянського Со
юзу М. Ю. Єрещенко, секретар обко
му комсомолу Анатолій Новпцький 
та інші.

Після урочистої частини присутні 
подивились фільм «Світло в кінці ту
нелю»,

„СЛУЖБА— 
ДНІ І НОЧІ“

Г. ГОНЧАРЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

На фото «горі — висту
пає начальник обласного уп
равління внутрішніх справ 
М. М. ШЛВША; бригадир 
бригади комуністичної праці 
формувальників заводу «Чер
вона зірка», депутат Верхов
ної Ради Союзу PCP, делегат 
XXIV з’їзду КПРС В. І. ГЕТЬ
МАНЕЦЬ (в центрі) і голова 
бюро ради ветеранів полков
ник у відставці П. С. КОТЕН
КО (другий справа) розмовля
ють з молодими працівниками 
органів внутрішніх справ Кі
ровоградської області.

Фото В. КОВПАКА.

ТА Наша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» -»
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 
Кольорове телебачення. Ран/ 
кова гімнастика. (М). 9.20
Новини. (М). 9.30 — Кольоре» 
ве телебачення. «Приходь« 
казко». (М). 10.00 — «Для
вас, батьки!». (М). 10.30 ;
«По музеях і виставочних за
лах». (М). 11.00 — Кольорове 
телебачення. Музична програ
ма. «Ранкова пошта». (М)<
11.30 — Кольорове телебачен- . 
ня. Прес-конференція голови 
держкомітету стандартів В. В< 
Бойкова. (М). 12.00 — Кольо
рове телебачення. Концерт з 
творів І. О. Дунайського. . 
(Ленінград). 12.30 — «Здо
ров’яг. (М). 13.00 — Концерт. • 
(Ужгород). 13.30—(Для молоді« 
«Кузня корабелів», (Херсон)'. 
14.00 — Кольорове телебачен
ня. Чемпіонат СРСР з хокею; 
ЦСКА — «Спартак». (М). В 
перерві — мультфільм. (М/, 
16.15 — .«Повернення Макси
ма». Художній фільм. (М). 
18.00 — Новини. (М). 18.15 — 
Кольорове телебачення. (М).
18.30 — «Очевидне — неймо
вірне». (М). 10.30 — Заключ
ний концерт Всесоюзного те- 
лсфестииалю «ПІсня-74». (М), 
21.00 — Програма «Час». (М)<
21.30 — Кольорове телебачень 
ня. Продовження заключного 
концерту. (М). 23.10 — Нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
Для дітей. Телефільм «Очка- - 
рик». (К). 10.40 — «Народний 
телеуніоерентет». (К). 11.15 -< 
Кольорове телебачення. Для 
дітей. «Зірочка». (К). 11.45 
«Змагання міст і сіл Донець
кої області». (Донецьк). 13.00 
— Концерт. (М). 13.15 — «Мо
сква І москвичі». (М). 13.45 
Кольорове телебачення. «По
езія». (М). 14.05 — «Солдат
повернувся зі служби», (Оде
са). 15.00 — Для дітей. Ви- 1 
става «Дерев’яний король»- • 
(Дніпропетровськ). 16.30 -4
«Подвигу — ЗО років». (Львів).
17.30 — «Школа ГІталл-
на». (Кіровоград на рес- . 
иублікансько телебачення)'; 
18.00 — Концерт. (К). 18.30 -4 
«Екран молодих». (К). 19.30-* 
Програма «Вісті». (К). 20.00--4 
Кольорове телебачення. «У 
світі рослин». (К). 20.50 -у
«На добраніч, діти!». (К). , 
21.00 — Програма «Час». (М), 
21.80 — Художній телефільй 
«Карусель». (К). 22.55 - В«- ’ 
чірні новини. (К).

316050. ГСП, Кіровоград-50. вуп, Луначарського, 35. 
Телефони; відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35. відділу пропаганди, 
відділу ЛИСТІВ і МЗСО9ОЇ роботи — 2-45-36, відділу вій» 
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

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

поліграфії І книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

ПОГОДА
Вдень 15 січня по області та місту передбачається міилнва 

хмарність без опадів. Вітер південно-західний 5-9 метрів яА 
секунду. Температура повітря 1-6, по місту 2-1 градуси типи1!

За даними Українського бюро погоди 17—18 січня' мінлива 
хмарність, переважно без опадів. Вітер західний та півдснио-ла* 
хідний 3—7, часом до 10 метрів на секунду.
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