
Меліорація земель: 1975 рік
Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР 

прийняли постанозу «Про план меліорації земель на 
1975 рік».

Постановою затверджені завдання по введенню 
к експлуатацію зрошуваних земель на площі 985,1 
тис. гектарів, осушених земель — 1016,6 тис. гекта* 
рів, по обводненню пасовищ 10 070 тис. гектарів, 
по реконструкції водогосподарських споруд на ра
ніше обеоднених пасовищах, по проведенню культур 
технічних робіт на землях, які не потребують осу
шення, і по виконанню інших меліоративних заходів. 
Затверджені також завдання на 1975 рік по введен
ню в експлуатацію зрошуваних земель за рахунок 
коштів колгоспів.

Для потреб меліорації земель і експлуатації ме
ліоративних систем виділяються необхідні матеріаль
но-технічні ресурси.
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П’ятнадцять ударних
I У відповідь па Звернення ЦІ< 
' КПРС до партії, до радянського 
народу та постанови ЦК КПРС, Ра
ди Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК 
ВЛКСМ про Всесоюзне соціалістич
не змагання в 1975 році комсомоль
ці й молодь області беруть нові 

і підвищені зобов’язання, прагнуть 
! трудитися так, щоб у завершально

му році п’ятирічки добитися яко
мога кращих виробничих показни
ків,.
> Тепло сприйняла комсомолів 
країни закличне слово Генерального 
секретаря ЦК КПРС Л. І. Брежнє
ва до комсомольців міста Москви— 
переможців соціалістичного змаган

ня. Тепер серед юнаків і дівчат Кі- 
ровоградіцияи шириться патріотич
ний почин москвичів — працювати 
«За себе і за того хлопця». Так на
ша молодь прагне гідно зустріти 
знаменну дату в житті радянського 
народу — 30-річчя Перемоги у Ве
ликій Вітчизняній війні.

З цінним патріотичним починан
ням нещодавно виступили слухачі 
гуртка комсомольської політосвіти 
колгоспу імені Тельмаиа Компапіїв- 
ського району. Юнаки й дівчата од
ностайно вирішили: працювати і 
навчатися під девізом «Славній да
ті — п’ятнадцять ударних тижнів», 
вшановуючи пам’ягь вірних сивів

тижнів
Батьківщини — воїнів п’ятнадцяти 
союзних республік, які не поверну
лися з поля бою.

Бюро Кіровоградського обкому 
ЛКСМ України схвалило ініціативу 
слухачів гуртка комсомольської по
літосвіти «Основи комуністичної 
моралі» колгоспу імені Тельмана 
Компаніівського району і запропо
нувало міськкомам, райкомам ком
сомолу, первинним комсомольським 
організаціям розгорнути активну 
роботу серед слухачів гуртків ком
сомольської політосвіти області по 
підтриманню ініціативи па честь 
30-річчя Перемоги — працювати і 
навчатися під девізом «Славній ла
ті — п’ятнадцять ударних тижнів’.».

ПбГОВОРЮЄМО 
листи 

НАСТАВНИКІВ ,

це, 
ли- Не лише

майстерність...

НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ 
НИЦО НЕ ЗАБУТЕ. .

Краснсгірка, За короткий час після опублікування в пресі розповіді про ко/лсомольське підпілля села 
Красиогірки Голосанівського району, про діяльність відважного «Спартака» дізналися в усіх куточках Кіро- 
воградщини. Про відважних підпільників розповіла зі своїх сторінок республіканська газета «Комсомольское 
знамя». Звідусіль до редакції надходять хвилюючі відгуки, в комсомольських організаціях області під час 
Всесоюзних комсомольських зборів їх учасники, палко говорячи про вірність рідній Вітчизні юних патріотів 
Красногірки, беруть зобов’язання у дні, що залишилися до святкування 30-річчя Перемоги, працювати, вклю
чившись у рух трудівничої молоді «І за того хлопця», за незламних спартаківців Михайла Громового, Любу Ри
мар, Олімпіаду Ястремську, Саву Самчишина, яких вони зараховують у комсомольсько-молодіжні колективи.

Учні Головківської середньої школи Олександрійського району завели щоденник «п'ятірок» Любові Римар...

ОДНЕ 
лої 

завдань 
ставннка 
прищеп н т н
своєму вихо
ванцеві твор
че ставлення 
до праці. А 
робити 
зможуть
ше люди, які 
самі постій
но підвищу
ють свій ідей
ний і фаховий 
рівень».

Прочитавши 
ці рядки Із
листа двічі Героя Соціа
лістичної Праці О. В. Гі- 
талова, я з теплотою зга
дав свого наставника 
Леоніда Петровича Саф- 
ронова. Дійсно, не досить 
лише прищепити молодо
му механізаторові любов 
до хліборобської профе
сії, потрібно йому допома
гати протягом довгого ча
су. Навіть і годі. коли, 
здається, вихованець вже 
і ке потребує допомоги.

У вирішальному році 
п’ятирічки мені доручили 
очолити механізовану лан
ку по вирощуванню си
лосної кукурудзи. Взяли
ся за справу хлопці з єн-, 
тузіазмом, зобов’язалися 
на 115-гектарній площі 
виростити па кожному 
гектарі по 240 центнерів 
зеленої маси. Ще у грудні 
тоді звернувся до мене 
мій наставник: «Ходімо 
поглянемо як відремонту
вали культиватори». Зро
бив зауваження: культи
ватор не пройшов через 
регулювальний майдан
чик, запропонував закін
чити ремонт силосозби
ральних комбайнів до 
Першотравня. А коли по
чали боронувати, підка- 

' зав: «Боронуйте на ма
лих швидкостях — росли
ни ще малесенькі, їх буде 
загортати, і посіви 
йдуть зрідженими».

Не раз ще давав 
нам поради Леонід
ровпч. Вже н інший у 
нього вихованець, й досві
ду в мене, здається, ви
стачає. Та вболівав він за 
справу. Протягом сезону 
не залишав нашу ланку 
поза увагою.

Зібрали ми тоді з кож
ного гектара по 270 цент
нерів зеленої маси. Пер
шим з нагородою — орде
ном Трудового Червоного

ви

Т0Д1
Пет-(Розповідь чигай ге на 2. З, 4 стор.).

Зустріч з односельцями спартаківців, їх розповіді відкрили джерела подвигу, нові сторінки боротьби ком
сомольського підпілля з німецько-фашистськими окупантами, стійкість і виняткову мужність «Спартака».

ЮЗб РІК. ПІОНЕРСЬКА ДРУЖИНА ІМЕНІ СПАРТАКА КРАСНОЯРСЬКОЇ НІКОЛИ,

Прапора поздоровив мене 
мій наставиик Леонід 
Петрович Сафронов.

Декілька останніх років 
він працював на одному 
тракторі із досвідченим 
механізатором Іваном 
Олександровичем Полян
кой. Нині вони на різних 
чашинах. Полянко — із 
Станіславом Гусарепком, 
Сафронов — із Миколою 
Головановим. За спільним 
рішенням профспілкових 
та комсомольських зборів, 
рекомендацією парторга- 
пізації і інші досвідчені 
механізатори взяли шеф
ство над новачками. Те
пер комсомолець Анатолій 
Мороз, який й в армії ще 
не служяв, працює па од
ному тракторі із Кас’яном 
Варіоновнчем 
ком. Микола 
щойно закінчив 
торські курси, 
ставник — Микола 
вич Акимов.

Спостерігаючи, як пік
луються наставники про 
своїх вихованців, згадую
чи свого наставника, все 
більше впевнююсь, що 
виховання гідної хлібо
робської зміни — процес 
складний і тривалий. Моє 
знайомство із Л. П. Саф- 
роновнм відбулося ще у 
школі. Завдячуючи йому, 
я став механізатором, по
любив свою професію. 
І приємно, що, маючи вже 
інших вихованців, віп не 
забуває і про тих, кого 
навчав хліборобської май
стерності раніше, постійно 
підвищує свій фаховий рі
вень і у нього завжди є 
чого вчитися.

В. БОГДАН, 
член ВЛКСМ, меха
нізатор колгоспу «Ро
дина» Знам’янсько- ’ 
го району.

Ковальчу- 
Євсійович 
механіза- 

Його на- 
Яко-

ВАШЕ СЛОВО, УМІЛЬЦІ
Головний Комітет Виставки передового досвіду в 

народному господарстві УРСР, Секретаріат ЇХК 
ЛКСМ.У, президія Української республіканської ради 
ВТВР та Української республіканської ради НТТ 
постановили провести з лютого по грудень 1975 ро
ку в рамках третього заключного етапу Всесоюзного 
огляду НТТМ республіканський тематичний конкурс 
на кращі молодіжні раціоналізаторські пропозиції 
та винаходи.

Конкурс проходитиме в три етапи. Перший етан; 
лютий — серпень — конкурси па підприємствах, бу
довах, транспорті, в колгоспах і радгоспах, проектпо- 
конструкторськіїх та науково-дослідних установах, 
учбових закладах. Другий етап — вересень —- жов
тень •— йідбір кращих робіт обласними і галузевими 
оргкомітетами па відповідних виставках ІТГТА\ та 
представлення їх до 25 жовтня на розгляд респуб
ліканського оргкомітету. Третій етап: листопад — 
грудепь •— підбиття підсумків конкурсу визначення 
переможців та республіканська виставка НТТМ.
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Петро Дабіжа ^авро Саммишин

Клятва у Трипіллі
ЯКЩО бути відвертим, то вона, На- 

талка Тнховська, не шкодує, що на
родилася не в добу «героя нашого часу» 
та десь у романтичних горах, а що саме 
в перші роки після революції і саме тут, 
на одному з косогорів сонячної Красно
пірки, і треба дякувати всім світам, що 
саме їй зараз дванадцять років, що во
на юна піонерка Красноярської семи
річної школи із. загону легендарного 
Спартака.

Смійтеся, оці запилені кущі пришкіль
ного бузку, смійся, оце джерельце неве
лике, що кудись поспішає — до повно
водого Бугу? — смійтеся небо і сонце: 
завтра весь загін, і в ньому — Наталка, 
вирушать до столиці України. Нещо
давно приїздили з Голованівська, центру 
районного, сказали нашим вчителям, що 
ми, спартаківці, милі діти. Що ми за 
успішність та поведінку нагороджені 
прапором, і вручать нам його в самому 
Києві.

Поший мені, мамо, плаття
Із зір... ч
Із зір золотого латаття...

Он, так можна й поетесею стати!
І Наталка закружляла, розкинувши 

крилами дужі засмаглі руки, схопила 
Липу Волощук, штовхнула ненароком 
(не чіпай краще!) Нюсю' Кирилюк, ще 
котрусь з дівчаток:

— Ідеш?
—• Увесь загін, мабуть, поїде, — спо

кійно, як завжди, по-діловому відповіла 
пухленька Липа.

А на хлопців смішно дивитись. Ходять 
гоголем. Ніби й справді чогось варті. 
Ой...

А Любця з Манжуркн? Хоч і .молодша 
від нас. А хай би поїхала. Така вже 
співнця, а розсудлива. Директор у всіх 
класах: «Подивіться па Римар. Далеко* 
їй до школи ходити, під самісіньким лі
сом живе, а спитайте про завдання. Зав
жди все в порядку». Хороше дівча...

Наталка Тнховська разом з своїми то
варишами теплого літа 1936 року збира
лася до Києва, де піонерській дружині 
мали вручити піонерський прапор — на
городу за відмінне навчання. Вона 
недарма раділа цій події.

Зараз, більше, як через сорок літ, ми 
пильно вдивляємося о обличчя на фото 
десяти — дванадцятирічних юних ленін
ців із піонерської дружини імені Спарта
ка, хочемо знайти відповідь на наше за
питання: чим гартувалася ваша муж-

ЖДЛІСК У КРАСИОГІРЦІ. ІМЕНА ЗАГИБЛИХ СГ1АР- 
тпх’ хт0 В,ддлв Ж1ІГТЯ в

ФОТО АВТОРІВ.

виявили ви в боротьбі з фапість, яку
шистськими окупантами, про що були 
ваші думки тоді, погожої днини, коли ви 
всі у білих-білих сорочках та блузках 
пурхали біля своїх вчителів, біля доро
гої реліквії — піонерського прапора, 
ставали тісніше один біля одного — пле
че в плече, — щоб сьогодні сміло поди
витися нам у вічі...

Зручно тоді мріялося про все, зручно 
жилося радості.

В Києві ходили рядком, по двоє за 
руки. Що там авто, трамвай. Зупині
ться! Попереду он хлопці під барабан
ний бій несуть вручене їм червоне знаме
но. Зараз вони спускаються на ГІодол, а 
потім з річкового порту попливуть паро
плавом.

Хлопці недовго мали щастя нести пра
пор.

Нюся Кирилюк все-таки випросила у 
вчителів, щоб їй з дівчатами дозволили 
нести, і вже не випускала з рук до са
мого Канева, і на могилі Тараса. А як 
приїхали в Трипілля, на місце загибелі 
київських комсомольців, котрі у червні 
1919 року разом із робітниками та чер- 
воноармійцями билися з білою бандою 
атамана Зеленого, той прапор, його 
червоне полотнище, наповнились новим 
змістом.

Над високою кручею, що над Дніпром, 
прозвучали слова із відомого вірша Во
лодимира Сосюри:

Вийшов один
І сказав курінному:

— Я комсомолець, стріляй!
І до цього юні красиогірці знали сло

ва вірша, але сьогодні тут, на місці за
гибелі героїв Трипілля, від них у бага

тьох пробіг мороз. Так зри
мо цони уявили в пошмато
ваному одязі, закривавле
них, але незламних комсо
мольців.

Тут, на Дніпровській горі, 
звідки видно пів-Українн, 

ие один з них подумки да
вав клятву бути вірним 
червоному прапорові, в ко
льорі якого воші тепер ба
чили червону кров старшо
го покоління.

— Дай я потримаю, — 
підійшла до Нюсі Наталка 
Тнховська з Любою Римар. 
І вони стали ніби на почес
ну варту біля їх піонер
ської святині.

Рівно через п’ять років 
їм випало долею клятву на 
могилі молодих героїв Три
пілля підтвердити своєю 
мужністю, рішимістю, а по
тім — кров’ю і всім юним 
життям.

Разом з колишніми спар- 
таківцями, юними підпіль
никами в 42-у і 43-у Кате
риною Аврамівною Дабі- 
жею, Володимиром Ро
мановичем Тпховським, Ган
ною 
біжею, 
йовичем 
сиділи в кімнаті 
ської сільської 
раз вдивлялися 
тих, хто мав 
безсмертний подвиг.

Да-
Овсі-

ми

Амбросіївною
Г рнгорієм 

Безверхні.м
Красиогір- 
Ради, іцс 
в обличчя 
звершити

За кров дітей і матерів 
■у ПЕРШІЙ своїй розповіді ми гово-
* рили вже про те, що Красногірка, 

увесь Головапівський район у гарячі 
липневі дні 1941 року були місцем важ
ких боїв частин і з’єднань Червоної Ар
мії з переважаючим живою силою і 
технікою віроломним ворогом. Ті, хто 
лише вчора, за шкільною партою читав 
про мужність червонозоряних бійців, спі
вав оптимістичні пісні про могуть і нез
ламність Червоної Армії, мав сьогодні 
на власні очі переконатися в цьому, віру 
свою дати нелегкому випробуванню.

Учасники майбутнього комсомольсько
го підпілля стали свідками небаченої 
мужності червоиоармійців. Важкими бу
ли дороги війни. Сотні тисяч нагород 

мали уквітчати груди мільйонів бійців.

ЗАЛИШАЄТЬСЯ
ЖИТИ

аж поки останню дала Вітчизна за пра
пор над пбаерженим лігвом фашизму. 
Ллє перші Герої Радянського Союзу 
перших днів Вітчизняної народилися й 
тут, під Підвисоким у лісах, на Голова- 
ігівськпх косогорах. Майор Міклей — 
ще без звання Героя — помер від тяж
ких ран на очах красногірців, але помер 
героєм.

Віра юних красногірців не була зрад
женою. Хоч і не наступу, а відступу на
ших військ була вона свідком. Муж
ність — ось що залишилося в серцях 
юних патріотів і потім відбилось гучною 
луною.

Нам розповіли про один випадок при 
відході в цих місцях воїнів.

...Хата Михайла Громового — друга 
від краю. Одразу ліс починається живою 
зеленою стіною. Люби Римар через видо
линок — перша від краю. Біля самого 
колгоспного двору. Але в той липневий 
день до вишняків, що розрослися на
впроти контори, прибігла вся дітвора 
Манжуркн, більш старші прибігли н з 
Красногірки. Понад лісом ішли стомле
ні, запнлюжені, часто перев’язані ра
дянські бійці. Чоловік тридцять з кіль
кома передками до гармат, завернули у 
вишняки. Розпрягли коней, зняли і свої 
ремені та портупеї. Один, середнього 
росту, білявий попросив у Люби люстер
ка, і та ніби ногу вломила, інші лягли на 
траву горілиць.

Як принесла Люба квадратненьке 
дзеркало з підпорною, той білявий,—чуб 
вихором, — заклав його між кронами 
вишні, намилив собі руду щетину і став 
голитися. Голиться і підморгує дітворі та 
приказує.

А коли тітки Марія Сегеда і Надія 
Лсонтюк принесли молока зі свіжими 
окрайцями, він відпив півглечика, витер
ся і сказав весело:

— Не горюй, мамаша, мы еще вер
немся.

Л потім, одягнувши гімнастерку та 
підперезавшись, підійшов до гурту хлоп
ців, збив легенько Михайла Самчншина 
чуприну і запитав усіх:

— Так что, орлы?!
Довго, довго згадувала молодь Крас

ногірки і Манжуркн того білявого 
сержант, і пізніше, коли вже діяло ком
сомольське підпілля, хлопці із «Спарта- 

— вдалої операції, поплескуючи 
по плечу, говорили дещо теат- 

ка» після 
товариша 
радьмо:

— «Так что, орлы
Тут же, в Красиогірці, той білявий ні 

би двійника собі залишив. Двадцяти- 
дворічнічі Петро Граматчиков, виду-

зі

жавши післГ таких тяжких рай у Зиков- 
ських, уже першими зустрічами з мо
лоддю скинув з неї засмуту.

— Ми з тобою, дівчинко, — звернувся 
він ДО Наталки, очунявши. - за все їм 
спочатку заплатимо, а потім уже для нас 
з тобою «гірко!» кричатимуть.

його білявий задерикуватіш сіжак», 
ніби підстрибував, коли вій сміявся, 
Увесь — впевненість і віра 8 перемогу,

Коли в Красиогірці ми розшукали фо
то лейтенанта Граматчикова (репродук
цію в село надіслали рідні з Омської об
ласті) і попросили дати нам на якийсь 
час, почули у відповідь:

— Ми даємо вам фото людини, 
піднімала нас... .

— Не ми їх, а вони нас повинні боят
ся, — повторював Граматчиков не раз. 
І цей ного вислів став крилатим. Іноді ж

нка

віри в пере
могу радян
ських ЛЮ-

саме це бу
ло причи-
пою непо-
трібиої без*
певності .. 3
боку Ми-
хайла Г ро-
мового . Са-
ви Самчи-
шина. Сам-
ченка, В оп
тенка та ін-
ших ХЛО11-
ці а.

На грунті

Петро Граматчиков

ден над німецько-фашистськими загарб
никами, яку вселили мужність і ві твага 
бійців і офіцерів частин, що пробивалися 
з оточення, віри, яку вселяла рвійність 
молодого сибіряка Петра Граматчикова, 
і виник протест юних красногірців

Одного разу Олімпіада Яс^оемська 
поскаржилася лейтенантові, що Л упен- 
ко, старший поліцай, піддів її ^оіїяз 
не схотіла на Донбасі білий хліб Л ™ и 
наш прийшла.

Навіть цього було досить щоб Гпа 
матчиков схопився з місця вогнем. Р

Л чин він їв, шкіра продажна'5’ Лі
чені дні йому ходити. - вказав ріш^і.

І тілоки лагідне вмовляння Дарчи Ка- 
зимірівни, матері и 1X3У іаіирі Наталки, зупинило 
Граматчикова. Непокірність його світив 
майбугаїм спартаківцям і кликала до

казань колишніх поліцаїв 'жа
хаємося вщ того, як холоднокровно 4. 
ворять вони про вчинені звірства ’ Зву
чить голос диктора із звукового запису 
до фільму про суд військового трибуна
лу над злочинцями: «На кзтоог^- / п?

22&Н^КОГО РаЙЛ ло 
вигнано 2213 юнаків і дівчат, втащено
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радяпських громадян — 2480. в тому 
б<іі Дітей — 622; спалено 120 жителів 
району, в тому числі дітей — 40...».

I все цс робилося на очах і краспогір- 
СЬКИХ КОМСОМОЛЬЦІВ.

Перед нами пожовклі сторінки зроб
леного з плакатів гебе.іьсівеької пропа
ганди часів фашистської окупації кан
целярського зшитка, на диво вцілілого 
fpeд архівних паперів Красноярської 

іьради — «Список подвірно-сімейного 
населення по Красноярській сільуправі 
станом на ІЛТ.43 р.». Скнім «хімічним» 
Олівцем проставлені номер двору, номер 
прізвища і рік народження. Тепер це 
Аже, можна сказати, історія. /X тоді, в 
1943-му, за цим списком брал» иа катор
гу до Німеччини, арештовувала жандар
мерія» бралися «на гачок» підозрілі. За 
цим списком нз очах спартаківців оку
панти виводили на дворкща краскогір- 
фв і чинили екзекуції, розстріли. Майже 
Їерез прізвище, два, три — перекресле
на галочка. Що мала вона означати — 
виконання якогось податку? Ні, такі по
значки стоять напроти прізвищ відомих 
.уже нам спартаківців: Самчишнна Дао-
ка, Безверхній Григорій, Тиховська На
талка, Олімпіада Ястремська...

Такі позначки напроти прізвищ літніхТакі позначки напроти

Неоніпа Ястремська

красногірців Ф:.дея Малого, Антона Ге- 
раснмчука...

Фадей Малий, Аніон Гераснмчук — 
були розстріляні...

І хоч нам живі спартакіаді не повіда
ли, що тоді, напередодні 7 листопада 
.1942-го, у своїй клятві проказали слова: 
чКров за кров! Смерть за смерть!». Але 

був для кожного з них їх внутрішній 
зов, зов комсомольського серця.

Допомога йшла 
Ь Свіоневого

Ганна Лмбросіївна Дабіжа, вчителька 
Красноярської восьмирічної школи, за
лишилася такою ж милою, якою була 
тридцять літ тому, з тихою посмішкою, 
тільки чоло висвітлилось більше та бла
китні очі... Скільки можуть розповісти 
Очі людини...

— А у Люби очі були проникливі, але 
такі сумні-сумяі. — розповідає Ганна 
Лмбросіївна про Любу Римар, з якою 
Тісно дружила ще до організації комсо
мольського підпілля — Вона рано втра
тила маму. Жили удвох із сестрою. Ще 
була нашою піонервожаїою — така вже 
вессла; до кожного слово знайде, діти 
від неї не відходили — усе табунцем, 
щебечуть. Співала Люба гарно. Ой спі
вала!.. Голос грудний такий мала. Діапа
зон широкий.. А як вона змінилася, ко
ли німці вступили, як розстріли почалн-ли німці вступили, як розстріли 
ся... Дуже тужно співала

І зволожилися голубі очі 
Амбросіївни.

...Не було якраз, клечальної

Г анни

відповіла

неділі, 
влітку сорок третього. Ганна Дабіжа че
рез видолинок, що розсунув дві вулиці 
хутора Манжурки, кожну — поблнжче 
до поля, бігла до Люби Римар; домови
лися про зустріч ще напередодні. Зустрі
лися на городі: Люба впорувала щось.

— Ходімо, — кинула сапу. — У Свір- 
певу підемо?

— Сьогодні можна, 
Ганна.

» Зайшли до хати. Привітно завжди бу
ло в Люби, а сьогодні — особливо. До- 
Лівка застелена свіжою осокою, на яку 
розкидано пахучу м’яту, клечання пад 
вікнами.

Ганна помітила па столі плакат. Одра
зу пізнала, набив уже оскомину. Соцькі 
вивішували його кілька разів на упра
ві — «Галя Заславськп пише листа з Ні
меччини», в ньому говориться, що так 
уже добре тій Галі у триклятій Німеч
чині.

Люба помітила здивування подруги.
— А що, ось візьму і поїду, — по

сміхнулася Римар. — Може за відмінну 
^роботу мене показали б самому фюре
ру... Я йому хоч у пику плюнула б. Ото 
фастя було б, — закінчила вона, і нахи
лилася над плакатом, прочитала давно 
знайомі Ганнусі підписи під фотографія
ми на плакаті — «Галя з Володарки ви
рішила їхати до Німеччини на працю. 

Родичі ще довго вдивляються вслід ДОЧ
ЦІ і махають на прощання руками». Бо 
знають, що може не повернутися, — до
дала Люба. — «Після того, як лікар 
уважно оглянули Галю і визнали її за 
цілком здорову та здатну до праці, вона 
вирушила в далеку дорогу». Як тварині 
дивилися на зуби, чи молода, чи довго 
ще житиме... «У Києві перед від’їздом 
їм було дуже весело». Якщо так весело, 
то чому ж у жандармерію беруть тих, 
хто не хоче їхати, розстрілюють...

—і- Пошматуй ти його, — не стерпіла 
Ганна.

—- Ні, будемо читати, — спокійно від
казала Люба. — Як нас вчили? Щоб з 
ворогом боротися, треба його знати.

Тут до хати зайшла і Тиховська з На
дією Черевичною.

Люба, відповівши кивком голови на 
привітання продовжувала чіпати. Ніби 
вперше бачила гой лист:

— «Добрий день папочка і мамочка, 
Ріта і Таюня. Пообідавши, наприклад, 
котлети і суп без хліба,-тому що його 
тут мало вживається...». Або просто 
не дають... «....Я завжди йду в садок. В 
садку я конаю, або загрібаю листя...».

Зупинилася Люба і прочитала післяЗупинилася Люба і прочитала 
задуми лише кінець:

Микола Титов, 
розстріляний 

у 1943 році

Микола Перепелиця

сам
У

подаси
благенькому

Григорій

— «Цілую крепко крепко^ крепко. Ва
ша Галя». Ой, дівчино. Було б тобі доб
ре, не цілувала б мамку так «крепко,- 
крепко, крепко», — додала Люба, гляну
ла у вікно, що виходило до лісу і так 
тужливо, тужливо почала пісню:

Коли поїзд удаль загуркоче, 
Пригадається знову мені...

— Сумно, так сумно було слухати. 
Боляче, — говорить Гаяна Лмбросіївна.

Л того недільного дня сорок третього 
разом з Любою Римар вона ішла через 
косогір до Свірневого. До війни тут був 
радгосп, тепер у господарстві працювали 
радянські військовополонені. Від них 
дізнаєшся про останні події на фронтах, 
почуєш якусь гораду, а 
допомогу зголоднілим, 
одязі невільникам. Любі 
зручно ходити ДО Свір- 
невого. Тут живе її 
сестра. Може сама піти, 
може — з дівчатами. Ні
якої підозри.

Сьогодні дівчата не
суть листівки із закли
ком до молоді не кори
тися фашистам, уникати 
від набору в рейх.

Не менший вплив се
ред молодих свірневців 
мали пісні Люби Римар» 
які вона виконувала ні
би між іншим — пісні 
про німецьку певолю. 
Здебільшого були вони 
на мотив відомих на
родних пісень, а тільки 
слова...

Посивіли мої коси 
У чужій неволі...

Десь одразу після від
відин дівчатами Свірне
вого до хати Люби Ри
мар прийшли двоє. Пет
ро, старший брат, якраз 
був на дворищі. ДОДНІ 7 ЛИСТОПАДА 1942.РОКУ 

■'— Римар* Люба тут живе? — запи
тали.

— А що ви хотіли?
— Скажіть, що Шаталюк Борис кли

че...
І по тому, як Люба вибігла до гостей, 

Петро зрозумів: все в порядку: свої..,
Так народжувався зв’язок з свірнен- 

ськими комсомольцями Хлопці із Свір- 
певого були першими, хто почав саботу
вати вербування до рейху. Іван Перепе
лиця з Новоголоваиївська, околиці Свір- 
невого, прийшов на медпункт, тримаю
чись рукою за серце. Фельдшер Музика 
підозріло глянув на юнака:

— Ти чого корчишся?
— Простудився, пане фельдшер... Ле

гені, мабуть.
Музика зміряв тиск. Шалений. Навіть 

при запаленні легень такого не буде. Він 
чув, що юнаки; аби не взяли до рейху, 
п'ють відвар махорки. Напевне, і цей 
щось вдіяв. Знайшов Музика «дефект» і 
в Тиіова Микол і, Іваиового земляка.

„МОЛОЦИЙ КОМУНАР1*

Пе і.тбарнвся доповісти про цс Шульце- 
ві. Наслідки цього ного кроку вже нам 
відомі.

Через день після тієї перевірки Мико
ла 'Гитов прийшов до Перепелиці. Іван 
був тільки з шестирічним братиком. 
Можна було все спокійно обговорити.

— По-моєму, у фельдшера підозра, — 
висловив побоювання Титов.

— В такому разі, залишається одне — 
ній до Граматчикова в загін, — одразу 
на те Перепелиця.

І вони стали обговорювати кандидату
ри тих, хто з ними шс міг би піти в за
гін.

Не зогляділнсь, як напроти хати 
чмихнула машина. Микола до вікна — 
жандармерія виходить Начальник, 
Шульц — попереду.

Хлопці швидко присіли до сіолу. Пе
репелиця швидко витяг карти, і вони хо
тіли продемонструвати захоплення грою. 
Але гітлерівці і поліцаї в хату не за
йшли. Хтось з усієї сили вгатив ногою у 
сінешні двері, і вони злетіли з запірки.

— Виходь, хто є. — почулося грубе 
знадвору.

Зблідлг Іван і Микола з’явилися (із 
дверях.

— Руки вгору!
Підбіг поліцай, відра

зу до кишень. Знайшов 
у Івана самопал і підніс 
Шульцеві — обережно, 
ніби гранату в руках 
гримав.

— Виходь!..
Як тільки дійшли до 

стіжка соломи, що на
проти сарая, — автомат
ні черги. Одна, друга... 
Іван упав одразу. Титов 
згарячу, поранений, по
біг городом, через кар
топлиння, потім пішов 
помалу, схопився рука
ми за очі і впав горі
лиць...

Безверхній

— Хго в хаті — виходь! — закричав 
знову поліцай.

Хлопченя, що залишилося в хаті, за
билося під припічок.

Полоснули з автоматів по вікнах і по
їхали. Через півгодини розлючені кати 
ввірвалися на подвір'я батьків Миколи 
Титова. В саду розстріляли батька і ма
тір, хату підпалили...

Події у Свірневому біллю відбилися в 
серцях спартаківців. Загинули їх друзі, 
помічники. Що Іван Перепелиця і Мико
ла Титов були саме ними, підтверджує 
та буквально миттєва реакція спартаків
ців і Граматчикова, яку вони 
помстою фашистському 
Музиці, про що розповів 
лоднмпр Тиховський.

виявили 
підлабузникові 

нам раніше Во-

Жандармерія була розлючена карою 
над зрадником. Через кілька днів 
розстріляний зв’язковий «Спартака» на 
Свірнево Борис Шаталюк. менший брат 
Перепелиці Микола з групою літніх і мо
лодих свіриспиів — Йосипом Соснов- 
ським, Іваном Грпгоренком, Іваном Бой
ком, Йосипом Піддубником, Юхимом 
Колруком та іншими'

За зв’язок з партизанами була роз
стріляна група жителів Люшневатої.

— Ми відчували, — згадує Ганна 
Лмбросіївна, — що і Красногірку не ми
не гнів фашистів і поліцаїв. Хлопці діяли 
надто безпечно Надіялись, що всі свої 
люди — не видадуть. А воно ж село -- 
кожен твій рух па долоні. Зрадник таки 
знайшовся — Василь-соцькпн...

Почерк ката .
В цих умовах «Сиартак» не міг за

мкнутися тільки Краспогіркою і хутором

—-----------------------з стор.——-
■МИ— ПТИІ W »IIBM JIIULLU.,

Маижуркию. BcTduurtii/iii „ш язик-:» Спір 1 
новим, сусідньою капітанкою...

Останнє сели не раз Оуло на усіал - 
спартаківців восени сорок трсіьию. о 
цього села -Забрали в ГоловашисьК) 
жандармерію їх товариша Ми.ханла Bon 
гонка.

перед цим була облава у лісннцн.,. Михай
ла ненароком поранили в ногу. >а вміли |( по
раненого, чинили допит. Приїхала в Голова- 
ЩВСЬК Mällf ЛгІМХ«1ИЛіі, П СЛЬОЗАХ 811IIІ) ОС 11 і\ U 
енна:

— Віддайте хоч на кілька дині дитину. Вій 
>.V з раною. Іи її чому не винний...

Як віддали, врятувала хлопця від мз 
жлпвої гангрени олепа Юхимівна Гой- 
чарова. lie uontiavk , .прав», хоч і по
переджу валц її IIU.11 цс.

Але, мабуть, Васнль-сбцььн.1 ішшіїил- 
вав своє (спочатку віл тільки людей з 
сусідніх сіл виказував), бо через кілька 
днів жандарми увірвалися в хату Вой- 
тсїіків, підняли роздягненого Михайла, 
погнали босого до Голованівська.

Рана йому розв’язалася, а кати під
штовхували прикладами. У дворі його, < 
пораненою йогою, примусили води при
нести коням, від колодязя. Як приніс, 
наказали:

— Давай ще! 
Приніс знову.
— Давай ще. Щось коні багато 

п’ють...
Три години носив воду знесилений 

Михайло, босий, по мерзлій землі ледве 
тягнучи поранену ногу, під peril полі
цаїв, які врешті сказали.

— Наші коні люблять з калюжі шп п.
Знущання їм сподобалося, бо піс

ля жахливих катувань, не дізнавшись 
ні слова від Войтенка про комсомоль
ське підпілля,, про зв’язки з партизана
ми, вони до нього в камеру, уже до 
мертвого, послали затриману жінку, на
казавшії попести йому воли, мовляв про
сить.

-Коли жінка повернулася, каїн розре-
. готалися:

— Що, напився?..
Про це «Через Волощука передала при

биральниця жандармерії.
Так приймали смерть від ворога 

нескорені. ‘
Наближався час визволення, і гітлерівці, 

особливо ж їх поплічники, зрадники — соцькі, 
старші поліцаї, фельдфебелі і капрали,-знали, 
що їх спитають за смерть патріотів. Тому 
йшли на різні провокації. Сім'ю Волощукіи 
розстріляли під виглядом акції партизан, хоч 
діяли грубо, не могли сховати свій жандарм
сько-поліцейський, а взагалі — фашистський 
почерк.

Під виглядом акції партизан, щоб 
легше було діяти, вчинили вони і най
страшніший свій злочин листопадової 
ночі 1943 року — звірячу розправу над 
учасниками комсомольського підпілля— 
ядром «Спартака».

Рідні керівника підпілля Марії Іванів
ни Малої згадують:

Грубо повелися воші з Марією Іва-

нівпою, хоч і сказали, щоб збиралася До 
партизан, допомагати їжу варити і бі
лизну прати. Сказали, щоб одягла все 
найкраще, бо, мовляв, довго там буде...

Коротка пам’ять була в окупантів. Ад
же ще влітку, а потім і після розправи 
над Волощуками в Красноярську сіль
ську управу Луценко викликав Михайла 
Громового, Любу Римар, Михайла Сам- І 
чіішіша, інших юнаків і дівчат, бив. па- І 
гаєм, штовхав кулаками, чшшв допит.

— Хто і; Манжурці допомагає парти
занам? Хто керує вашим кодлом? — бі
сів запроданець

А па закінчення попередив;
—- Та не запирайтеся, як постукають— і 

відкривайте, щоб не було як з Волощу І 
нами...
. Красиогірці ширші не вірили, що вчи 
ішли у полі під навісом із.слартаківця- | 

. ми — акція не поліцаїв. Почерк катів s
Та ця провокація все ж на певний чаг ь

(Закінчення на 4-й crop.). f



/ стор

I
(Закінчення).

вплинула на своєчасне визнання патріо
тичної діяльності комсомольського під
пілля села Красногірки. Суд військового 
трибуналу Червонопрапорного Київсько
го вііїськового округу у лютому 1972 і 
листопаді 1973 років над зрадниками 
народу повністю відкрив імена спарта- 
ківців, обставини їх героїчної загибелі,

Сім’я Самчишиних
СТ К ТІЛЬКИ з видолинку в'їжджаєте 
" в Манжурку з боку Красногірки — 
па вигоні першою побачите білу, гарно 
обійдену хату, тихе дворище.

Нині тихе. А колись воно дзвеніло ди
тячими голосами на півстепової вулиці. 
Великою була сім’я Мотрі Самчишпної. 
Три сини — Лавро, Сава, Михайло, дві 

Дарія і Поліна. Рано залніпп- 
завдякн

ДОЧКИ 
лася вдовою, та всіх поставила 
роботящості своїй па ноги.

Гордістю Мотрі був середній з хлоп
ців — Сава. Ставний, сміливий.

На початку листопада 1943 року ра
зом з Михайлом Самченком Саву забра
ла Голованівська жандармерія. Це був 

І третій великий удар для «Спартака». 
Трималися хлопці стійко. Після Михайла 
Войтенка для окупантів вони були дру
гими, над ким знущалися з небаченою 
злобою.

Тарапака,

Ткаченко,

БУДЕМО ГІДНИМИ 
СИНАМИ
II ЕЩОДАВІ-ІО в міських 
“ і районних відділах 
внутрішніх справ області 
пройшли відкриті комсо
мольські збори, па яких 
обговорювалось звернення 
групи ветеранів міліції, 
учасників Великої Вітчиз
няної війни до молодих 
працівників органів внут
рішніх справ країни 
«Будьте гідними сипами 
Батьківщини».

На збори були запроше
ні секретарі райкомів 
комсомолу, ветерани мі
ліції, учасники Великої 
Вітчизняної війни. Вони 
поділились спогадами, 
розповіли про героїзм і 
мужність захисників Бать
ківщини.

Гарячі слова вдячності 
і відданості народу, Ко
муністичній партії звуча
ли у виступі кожного 
комсомольця.

Ми, молоді праців
ники органів внутрішніх 
справ, — сказав міліціонер 
Олександрійського міськ- 
відділу А. Петрпк, — 
знаємо, що па нас чекає 
нелегка, але почесна робо
та. Будуть труднощі і 
невдачі, та наставництво 
старших допоможе нам 
подолати їх. Обіцяємо 
свято берегти і розвивати 
героїчні традиції наших 
батьків.

У своїх виступах комсо
мольці О. ” .
B. Ліарченко, П. Апдрій- 
чепко, С.
C. Смоляник та інші роз
повіли про службу в ор
ганах міліції, запевнили, 
що їх відповіддю на звер
нення буде — відмінна 
робота, постійна боротьба 
за зразковий громадський 
порядок.

О. ПІСКУНОВА, 
працівник відділу по- 
літико-виховної робо
ти обласного управ
ління внутрішніх справ.

МОЛОЦИЙ КОМУНАР“ 6 лютого 1975 pony

, П. A.

У камері, де перебували спартакіаді, 
^’язві, що потрапили сюди пізніше в 
одному кутку читали напис, зроблений 
кров’ю: «Сава Самчпшин, 1917 р., П. А. 
Самчепко Михайло 1920 р. П. А.». Досі 
не відомо, що означала позначка «П. А.». 
Можливо, літери зі слова «Спартак» (для 
конспірації). Можливо, «Партизанська 
армія», чим хлопці спершу пропонували 
назвати підпільну організацію села 
Красногірки.
— Хай знають, що пас не одиниці, а 

тисячі, — говорили тоді хлопці.
У цій же камері, в Голованівську, пе

ребували і сестри Савн ■— Дарія і По
ліна.

Поліна переховувалася, вдома не бу
ла. Одного разу тільки навідалася, щоб 
змінити білизну.

— Побудь хоч ніч, дочко, вдома. Не
вже прийдуть, — з тугою попросила 
мати.

— Хочете мого загину, — якось ви
рвалося у Поліпи. Та все ж залишилася. 
А па ранок, ніби по змовленню, поліція 
на двері.

— Ось, маєте, — тільки зі встигла ска
зати старша дочка.

Били, катували, допитувалися, коли 
приходять партизани, до кого. Поліпа, 
як і менша сестра, одне, незмінне:

— Я за себе відповідаю. Мені неві
домо...

Назавтра мали розстріляти. Врятував 
випадок. В одній з кімнат жандармерії 
надто потріскалася груба. Покликали 
Поліну підремонтувати, помазати. Робо
та сподобалася якомусь гауптмапу, і вій 
сказав про те щось поліцейським. Так 
врятувалася старша дочка Мотрі Сам- 
чишиної. Випустили і Дарію, але після 
страшних побоїв, від яких у неї був 
струс мозку, і вона з тяжким захворю
ванням померла в матері На руках у 
порівняно молодому віці.

Найменший, Михайло, після арешту 
Савн переховувався у лісі. Мати казала 
німцям:- «Десь коней пасе». Тієї страш
ної ночі, коли були схоплені Громовий, 
Римар, Марія Іванівна Мала, вій на 
кілька годин завітав до рідної домівки. 
Тут і настиг його поплічник Л уценка..,

Активним помічником «Спартака» був 
і старший сни Самчишпної — Лавро, 
спокійний, розсудливий. Йому випала 
доля в сорок четвертому помстптнся за 
загиблих братів. І не було спину йому у 

• боях, і кулі минали ного довго, аж поки 
одна, па очах односельців, які теж гна
ли фашистську нечисть, не скосила в 
атаці...

Трьох синів віддала Вітчизні Мотря 
Самчишпна. Тихо, без гучних слів, 
і смерть кожного зупиняла кров у тако
му великому материнському серці.

Ми низько вклонилися цій хаті — бі
лій хаті Мотрі Самчишпної.

Біля прапора — назавжди
Пам’ятаєте, як Нюся Кирилюк ревни

во споглядала на піонерський прапор, 
вручений юним спартаківця.м у столиці 
України? Цій сміливій, життєрадісній 
(треба хлопцем було родитися!) і в той 
же час такій милім дівчині з Красногірки 
судилося прапор пронести до кінця. 
Тільки це вже був прапор комсомоль
ський.

...Як закінчила Красногірську неповно- 
середню, продовжувала навчання в Ме- 
жирічці. Атестат зрілості у 1941 році — 
був останнім її письмовим атестатом. 
Потім аж до загибелі її атестувало 
життя.

Вона працювала у Свірненському гос
подарстві, коли почула про красногір- 
ських сміливців, невдовзі зустрілася з 
Любою Римар і стала однією з найак
тивніших спартаківок. З рук жандарме
рії вдалося вирізатися сміливою втечею.

Після визволення Красногірки в 1944 
році Нюся Кирилюк за путівкою облас* - 
ного комітету комсомолу поїхала на ор
ганізаторську роботу в західні області - 
України, допомагала налагоджувати міс
цевій молоді нове, радянське життя. ’ •

...Прапор Заболоттівської районної 
організації низько схилився над білим 
чолом першого секретаря райкому ком
сомолу Нюсі Кирилюк, яка загинула на 
бойовому посту. Це було 1947 року. Рів
но через одинадцять літ після того, як 
юна піонерка ІІюся Кирилюк на високій 
Дніпровській кручі в Трипіллі з хвилю
ванням тримала древко червоного пра
пора юних красногірців.

Опускався прапор і над спартаківцем 
Петром Дабіжою, який не залишив сво
го кулемета в 1944-у в смертельній не
безпеці і до останнього подиху косив 
озвірілих гітлерівців, іцо йшли в «пси
хічну...».

Вони залишилися вірними клятві, да
ній цьому червоному прапорові.

..Тиха кімната Красноярської сіль
ської Ради. Не все, можливо, відразу 
пригадали нині живі спартаківці. Г. А. 
Дабіжа, К. А. Дабіжа, В. Р. Тиховський, 
Г. О. Безвсрхцій, ті, хто їм допомагав. 
Настійно радили зв’язатися з Н. М. 
Ястремською (Льоля була першою по
мічницею своєї старшої сестри Олім
піади). яка проживає в м. Донецьку.

Можливо, не все. Але образ мужніх, 
нескорених перед нами постав зримо.

Кажуть, місце, де були розстріляні і 
спалені спартаківці, досі виділяється 
густою зеленню, коли сіють тут озими
ну-Пролита кров залишила слід на землі.

В. ЛОГВИНЕНКО, 
М. ШЕВЧУК, 

В. ПОГРІБНИЙ, 
В. ЧАБАНЕНКО.

с. Красногірка — Кіровоград.

ФІЛЬМ ПРО подвиг
У Новоукраїнському районному Будинку 

культури організовано кінолекторій «Ніхто 
не забутий, ніщо не забуте». Його очолив 
працівник райвійськкомату Олександр Яко* 
вич Липа. Перед початком демонстрування^ 
фільмів тут читають лекції для молоді іі 
всіх трудящих райцентру.

Ще однією сторінкою важкої боротьби 
радянських людей проти окупантів, змалю« 
ванням суворих і героїчних, часом тривож* 
них буднів армійської служби стали проде
монстровані фільми «Подвиг Камо», «Я 
служу на кордоні», «До служби військової 
готові» та інші кінокартини, присвячені 
30-річчю Перемоги.

В. 31НЧЕНКО, 
заступник голови правління обласно
го Товариства охорони пам’ятників 
історії та культури.

0. І. КАРАУШ більше 15 років керує духовим 
оркестром при Палаці культури імені Жовтня Кі
ровоградського заводу «Червона зіркз>. Оркестр 
частий гість на заводі, г> колгоспах і користується 
заслуженою популярністю. На республіканському 
огляді духових оркестрів самодіяльний колектив 
завоював друге місце і йому вручено Диплом 
її ступеню. Зараз йде підготовки до обласного 
оглпду-конкурсу духових оркестрів.

 Фото В. КОВПАКА.

Бачити серцем
Це була особлива подо

рож. Подорож у війну.
Здійснила таку подорож 

31-а ЇХ група ІІІ-го курсу 
Кіровоградського техніку
му радянської торгівлі. А 
допомогло провести її ---
міське екскурсійне бюро.

Кіровоград, Суботці, 
Знам’янка, Красносілля, 
Олександрівка, Корсунь- 
Шевченківський — ці ве
ликі й малі населені пунк
ти повідали учасникам 
поїздки «Шляхами слави 
батьків» про подвиг на
шого народу у Великій 
Вітчизняній війні.

В. КОКУЛЕНКО, 
викладач Кіровоград
ського технікуму ра
дянської торгівлі.

Р ОЗМАЇТТЯ пахощів і звуків 
* степу вчувається у тих бар
вах, якими малює наш земляк Вік
тор Шульга. Самодіяльний худож
ник живе і працює в Новомирго- 
роді, на березі тихої Висі.

Віктор Шульга пристрасно лю
бить свій край, закоханий у зем
ляків — рядових трудівників. їх 
він і відображає на полотнах. Ма
люнки художника часто публікую
ться в пресі. Віч брав участь в ба
гатьох обласних і республікан
ських виставках. Нещодавно його 
роботи експонувалися в республі
канському Будинку літераторів. А 
тепер обласна рада профспілок 
разом з обласним Будинком на
родної творчості знову влаштува
ли велику виставку художника.

На цей раз творчість художника 
представлена найбільш широко, 
тематично і за жанрами. Насам
перед, в його роботах приваблює 
пильна увага до людей праці,

БАРВИ СТЕПОВОЇ ВИСІ
• З ВИСТАВКИ САМОДІЯЛЬНОГО ХУДОЖНИКА В. ШУЛЬГИ

7) Наша адреса і телефони
316050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Б К 07523.

прагнення показати їх натхнення, 
творчий злет, високу пристрасть і 
самовідданість. Вже кілька років 
Віктор Шульга працює над ство
ренням серії портретів «Герої п’я
тирічки». Обрав для неї прослав
лених трудівників району. Йому 
вдасться передати не тільки порт
ретну схожість, а й ті штрихи ха
рактеру, які визначаються в пра
ці, душевні поривання. Зокрема, 
про це свідчать експоновані на 
виставці портрети Героїв Соціа
лістичної Праці механізатора П. П. 
Афанасьєва, голови колгоспу В. Н. 
Бориска, доярки Н. П. Оснігов- 
ської. Трудівників художник пока

зує не тільки у суто виробничих

обставинах, а знаходить яскразі 
моменти, деталі,- здатні передати 
повноту душі, закоханість у пра
цю, вміння переборювати трудно
щі, долати перешкоди і втішатися 
радістю здобутої перемоги. Така 
картина «Дума про хліб», де сте
повик із дочкою милується пло
дами рук своїх. Цікаві — «Порт
рет доярки», «Кукурудза пішла», 
«Садоводи», «Птахівниця». В кар
тині «Листоноша», де зображена 
дівчина, яка з повного сумкою до
лає важкий шлях, художник вдало 
змалював не тільки саму листоно
шу, а й її прагнення приносити 
людям користь.

Любить В. Шульга пейзажі, тон
ко відчуєає їх кольорове звучан-

ня. Кожен із них несе ясні ознаки 
сучасності, відображає те, чим ха
рактерний рідний край, Вись та 
прилеглі до неї степи. Деякі кар
тини навіть назви мають адресні— 
«Вись скресла», «Хлопчик на мос- " 
ту» і т. п. \ ;

Є, звичайно, в роботах худож
ника і недоліки. Окремі картини 
позначені статичністю, не завжди 
малюнок буває на рівні тієї май
стерності, якої художник /ложе 
досягти. Але виставка творів 
В. Шульги — це, безперечно, ви
датна подія в нашому мистецько
му житті. Зроблено добру і ко
рисну справу.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
«МОЛОДОЙ КОММУНАР® - 
орган Кировоградского обкома 

Л КСМУ, г. Кировоград.

О. МОТОРНИЙ.

Друкарня ім. Г. М. Димні рова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії І книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Гліііки. 2.
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передбачає ться хмарна з проясненнями сту Кіровограду 
опади, ранком слабка ожеледь. Вітер ЖпчюЭТя и'метп^п 
на секунду. Температура повітря по облает Іп іюг І"
ПО місту близько нуля. мінус І ПЛЮї

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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