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„ИЗВЕСТИЯМ“— 
во РОКІВ

Одна з найстаріших газет нашої країни — «Извес
тия» — відзначає цього року своє 60-ліття.

Газета народилась у бурхливі дні лютневої рево
люції 1917 року як орган Петроградської Ради робіт
ничих депутатів. Незабаром вона стала виданням 
Центрального Виконавчого Комітету і Петроград- 
єької Ради робітничих і солдатських депутатів.

Як неоціненні документи історичного значення збе- 
рігаюті.ся в державних архівах, у музеях номери 
«Известий», в яких у дні Великого /Ковтни було 
опубліковано перші декрети Радянської влади — 
Декрет про мир. Декрет про землю. Коли в березні 
Ї9'8 року Радянський уряд переїхав у Москву, помер 
«Известий», що вийшов у столиці, відкривався стат
тею В. ]. Леніна «Головне завдання наших днів».

Будучи масовою, народною газетою, «Известия» 
являють собою яскравий вияв соціалістичної демо
кратії. 11а її сторінках широко висвітлюється діяль
ність Рад депутатів трудящих усіх ступенів, багато- 
іраннє економічне і культурне життя союзних і авто
номних республік. В усіх республіках і великих об
ластях редакція має шістдесят власних кореспонден
тів. . -

Відображаючи на своїх сторінках лснінсі.ку миро
любну зовнішню політику Комуністичної партії і Ра
дянської держави. «Пзвесіня» користуються впливом 
на міжнародній політичній арені.

Газета «Известия» виходить двома випусками, уве
чері — для московських читачів, уранці — для всієї 
країни, її восрмнмільйошіий тираж друкується в 44 
містах. Недільний додаток До газети — • Неделя» ви
ходить лівторамілі.їіопним тиражем і розрахований 
на сімейне читання.

(TA PC).

ПАМ’ЯТІ РАДЯНСЬКОГО 
ПОЛКОВОДЦЯ

Славиш" бойовий шлях, під рядового до маршала, заступ
ника Верховного Головнокомандуючого в роки Великої Віт
чизняної війно і Міністра Оборони СРСР V післьвоєпний 
час, пройшов Г. К. Жуков. Комуніст з більш гк півстолітнім 
партійним стажем, він належав до тієї плеяди радянських 
полководців, які багато зробили для забезпечення перемоги 
нашої славної Армії в роки громадянської війни, розгрому 
гітлерівської Німеччини і мілітаристської Японії, внесли ве
личезний вклад у розпиток воєнної науки.

Постановою Ради Міністрів СІ’СР передбачено встанов
лення меморіальної дошки на буднику штабу Червонопра- 
рпріїого Київського військового округу, військами якого він 
командував у довоєнний період.

5 березня в Києві відбулося відкриття меморіальної лош- 
міі Маршалові Радянського Союзу Г. К. Жукову. На уро
чистому мітингу, присвяченому ній події, були присутні тру
дящі міста-ісроя Києва, воїни Київського гарнізону, ветера
ни іроМадяїісі.кої і Великої Вітчизняної воєн, представники 
партійних, радянських І громадських організацій.

(РАТАУ).

ПЕРШІ
У СВОЄМУ 

Ділі 
Зліт переможців 
у соціалістичному 
змаганні 
1976 року

Учасники обласного зльоту 
(зліва направо): доярка кол
госпу імені Леніна Лоліі'ісьио- 
го району Ганна ПОКЛАД, 
тракторист колгоспу імені Лені
на Петрівського району Анато
лій СУПРУН, тракторист кол
госпу імені Шевченка Долин- 
ського району Микола ТКА
ЧЕНКО, електрозварник По- 
бузького нікелевого заводу Пав
ло РОСІЇ КО, електрослюсар 
ТГ.Ц 1—2 м. Олсксаитпії Надія 
ЛУЦЕНКО

Робота зльоту збіглася із 
закінченням Всесоюзних 
комсомольських зборів «Ко
муністичну ідейність, актив
ну життєву позицію кожно
му комсомольцеві» Кращі 
з кращих молодих трудів
ників зібралися разом, щоб 
з трибуни обласного зльоту 
відНмені своїх ровесників 
ще раз заявити: «Наша жит
тєва позиція — вірність 
ідеям Жовтня в трудовій і 
громадській діяльності». 
Відкриваючи зліт, перший 
секретар обкому комсомо
лу Олексій Скічко сказав:

— Ударна праця нині, в 
дні сахти на честь 60-річчя 
Жовтня, — це продовження 
революційних традицій на
шого народу. Так заявили 
сто сорок тисяч юнаків і 
дієчат області на Всесоюз
них комсомольських.

(Закінчення на 2-й стор.).

— При однакових 
вимогах, та не в од
накових умовах до
водиться боротись за 
виконання кожного 
пункту зобов’язань,— 
говорить доярка кол
госпу «Перше трав
ня* Матовисківсі.ко- 
го району Валентина 
МАХНО.

Тракторист кол
госпу імені . Шевчен
ка Гайвороиської о 
району Станіслав ДУ
КО ВИЙ.
Фото В КОВПАКА.'

Поповнюйте ряди правофлангових
Учасники обласного зльоту переможців соціалістичного зма* 

гання 1976 року звернулися до всіх комсомольців і молоді орде
ноносної Кіровоградщини із зверненням, у якому вони заклика
ли молодих трудівників області активно, по-діловому включитись 
у Всесоюзне соціалістичне змагання 1977 року, славними ділам» 
на трудовій вахті добитися права підписати Рапорт Ленінського 
комсомолу Центральному Комітетові КПРС на честь 60-річчя Ве
ликого Жовтня.

ІМЕНЕМ
шімсоммуЖ СОРОК ПЕРШОГО

Репортаж про події двох тижнів у біографії степового села Підвисокого Новоархапгельського району. Розповідь грунтується 
на уривках з листів генерал-лейтенанта у відставці Б. І. Лруїианяна, генерал-майора у відставці С. /. Іовлева, поета 
Євгена Долматовського, з книг І. Хизеика «Ожилі сторінки», А. Васильєва «Всі хвилини війни», 10. Стриженова «Герої Пере
мишля», В. Селі мова «Роса прикордонних стежок», матеріалах народного'історико-краєзнавчого музею села Підвисокого Ново- 
архангельського району, підготовлених головою ради музею, заслуженим діячем культури УРСР Д. І. Фартушняком.

ЗВИЧАЙНИЙ
ТИЖДЕНЬ
ВІЙНИ.

1—7 СЕРПНЯ 1941 РОКУ
йдуть похмурі дощі. У мокрих пшеницях і 

лісах під селом Підвисоким частини дпох па- 
дічіських армій тримають важку крутону обо
рону. Ось уже півтора місінні відходять попи 
під кордону в безперервних боях. Знищено 
сотні ворожих танків і мотоциклів, підбірці 
батальйони гітлеріппів. Пула не тільки успіш
на оборона. Серед оточених — 99-а стрілецька 
диві tin, яка вже на другий день ві'ііін не обо- 
Iонялася, а наступала, підбила у порога Пе
ремишль і вдержувала його кілька днів. Діі- 
ві.зііо першою у Великій Вітчизняній війні на
городжено бойовим орденом.

Чому скупчплись радянські частини під неве
ликим степовим селом, яке їхнє завдання? 
Передовсім скувати дії 22 дивізій порт а, п 
тому числі днох танкових і трьох моторизова
них, не пустити їх до Дніпра, до Києва.

Становище оточених скрутно. Ніякого іюпоп- 
Ііешія, жодного дня перепочинку. В багатьох 
дивізіях лишилося боєздатного складу по біль- 
ік< батальйону, у кожною третього бійця 
зброя — трофейна. А навколо тісне кільце са- 
мозпевнсішх, свіжих частин есесівців з * Мерт
вої головна, відбірних «гренадерів» та «аль
пійських стрільців*. У сорок першому Олек
сандр Матросов іще не закрив грудьми амбра
зури дзота. Але перед нами — дві армії Матро- 
сових які кинулися групами на танковий удар 
ворога, зупинившії його спосю кроіі’ю. ціною 
свого життя давши Батьківщині кілька тижнів 
перепочинку для зміпіїсіпиі оборони.

ЗВИЧАЙНИЙ 
ТИЖДЕНЬ МИРУ.
20—27 ЛЮТОГО 1977 РОКУ

На тому місці, де в сорок першому буп штаб 
радянського з’єднання, де між палаючих хат 
Підвисокого гинули останні захисники села, 
гисочнг1, нова школа, яку торік подарував ді
тям колгосп Щоранку дзвінок кличе сюди 5Г>0 
учнів — і починаються у них будні навчання.

ПІДВИСОКЕ:
ТИША. ВОДА. ХЛІБ

1977 рік. У село заходить весна. Чути як шу
мить пігер у верхів’ях перев Мелодійний пе
редзвін крапель з дахів...

1941 рік. «Гуркіт вибухів, перестрілка не 
припиняються ні на хвилину. С/трааді. люди у 
і-огні».

1977 рік. На Сиіносі сміх, галас. Ь берега, 
товплячись па останніх крижинах, десятки лю
дей іонлять рибу у весняному потоці.

1911 рік. «Противник кинув v бій танки. Во
да ста іа червоною від крегі».

1977 рік. Учителі шкоти стурбовані: кілька 
дівчаток недбало повелися з хлібом — пола
мали, покришили шматочки, яких не могли 
з'їсти в їдальні.

19-11 рік. «Уже третій день військам пс вида
но продовольства...»

ВІД АВТОРА. Як перекласти мову війни 
на мову сьогоднішнього дня? Ти. що ви
ріс у тиші, чи відчуєш, що таке цілоден
ний гуркіт бомб, снарядів, мін? А можеш 
уявити собі, яка вона, криваеа вода в 

річці, де ти купаєшся чи ловиш 
рибу? Зрозумієш почуття окру
женця, котрий три дні не тримав 
ані крихти в роті, щодня відби
ваючи атаки і щодня підіймаючись 
у рукопашну?

Слова такі звичні — хліб, тиша, 
вода. Але який різний зміст вкла
дають у них люди різних поколінь. 
І ти повинен зрозуміти це, друже, 
перш ніж вирушати в мандрівку в 
грізний 1941-й рік, удуматися, зі- 
бр атися внутрішньо, щоб осягнути 
ту далеку грозу. Інакше відклади 
газету вбік. Мені боляче й сором
но буде перед мертвими і живи
ми солдатами сорок першого, як
що по їх крові, ділах і помислах 
ковзатимуть байдужі чи скептичні 
погляди. Вдумайся, мій читачу!

ОБОВ'ЯЗОК. 1941 РІК
Хоча перед гобою уривки з багатьох листів, 

щоденників, кііиі названих уже людей, та во
ни не відтворять повністю подій тих семи днів 
«.•борони села Підвисокого. двох проривів ото
чених. піп захлинулися п кроні Слухайте ж 
юлос сорок першого ВІДІОМІІІ тих грізних днів 
голи люїн жили боролись і вмирали, викону
вали до останньої своєї хвилини обов’язок 
перед Батьківщиною

<3 виходом військ нашої групи на річг.у Си
нюху вранці 1 серпня по радіо надійшло бойо
ві1 розпорядження командуючого військами 
фронту, яке ппмаїало від групи Понедєліна 
(командуючий радянським угрупованням. — 
О. Р.) удержувати зайняті рубежі».

«? серпня Вранці почалися запеклі бої. Про
тивник не шкодує боєприпасів Здається, немає 
такого шматка землі, де б не рвалися його 
снаряди. А наша артилерія відповідає слабо: 
снаряди потрібні для вирішальної сутички».

■«Обслуга їб-міліметрової гармати Миколи 
Кузнецова (72-а стрілецька диві йя) займає по
зицію па безіменній висоті, що зо два кіло
метри від села Тернівки. Чотири танки підби
то. Після обіду — п’ята атака Навідиикп Ва 
скльчспка поранено. По гапмят» гтяе сам Д
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2 стор» ,,Молодяй жомунлр“

ВЕРШІ У СВОЄМУ ДІЛІ
• З ВИСТУПІВ УЧАСНИКІВ ОБЛАСНОГО ЗЛЬОТУ

Е

са

Бригадир комсомольсько-молодіжної бригади пла-
Ґ.яльннків Світловодського заводу чистих металів
Микола НЕГРОВ:

< ■ л ' с ■
Не буду переповідати заслуг моїх товаришів від 

Початку десятої п’ятирічки. Скажу to.іонне — па до- 
Еягпуюму не ;уііини.іися, успіх не наморочив голови, 
після кожної ііереуоиі ми ставали дещо за суміснії- 
і*іком й економістами. Підраховуючи свої можли
вості, пускали п дію всі резерви. Коли 22 січня цього 
роду брш’ада виконала план двох років, ми іііо.л. 
СІ.іи за підрахунки,

— Ми зобов'язалися до 60-річчя Великого Жовкія 
.Справитися з плановим завданням трьох років іі’яіи- 
річки. Ось іут і відчули силу підтримки. Спочатку 
Міськком, шлім обком комсомолу та обком партії 
Схвалили нашу ініціативу. Це додає сил на нові успі
хи у змаганні. /Ходити в переможцях, ніде правди ді- 
,'ін, приємно, почесно. Але чи буде чистою паша со- 
рівть, коли поруч працював пме колектив відстаю* 
.«іі'х? Тож і взяли шефство над трьома бригадами 
дільниці, які не справлялися зі своїми завданнями* 
Кожної зміни в цих відстаючих колективах труди
ться по одному нашому товаришу.

Па жаль, ще далеко не всі працюють під девізом 
^Жодного відстаючого поруч!» ІІевжс можна відчуіи 
сш.вііа ралісті, особистого успіху, коли у сусідів «го- 
пить» и.іаіі, якість не на рівні, коли у них штурмів- 
іццпа? Кому ж, як не передовим, ударним колекти
вам, прийти їм на допомогу?

Фото U. КОВП АК

БІЛЯ ДЖЕІ»Е.І ЗМАГАННЯ
Комбайнер колгоспу імені Шевченка Долииського району, член комсомоли«

Ськсго бюро відділка Микола ТКАЧЕНКО

рік підряд 
з досвіду 
то опера-

Мені щастить четвертий 
очолювати такий екіпаж. І вже 
знаємо: готовність техніки, — 
.тивність на весняному полі.

— На Всесоюзних зборах ми затверди
ли.комсомольсько-молодіжні екіпажі на 
період сівби. Комітет комсомолу зазда
легідь ЗсТлланував темпи нашої роботи. 
Тут — вчасний ремонт техніки, вивчення 
передового досвіду, створення найкра-

L—~___ -.7.

(Закінчення. Поч. на. 1-й стер.).

Кузнецов. У цьому бою пси обслуга вийшла 
зі строю, але висота до вечора лишилася за 
нами. Зранені люди лежали біля скаліченої 
іар.мати, на схилі горіли танки...»

«1 серпня. Весь день у безперервних ата
ках*.

«Літаки з фашистськими спасгнками бомб
лять бонові порядки. В повіїрі непорушно 
стоять сторін чорного диму».

«З материнським сумом в очах дивляться на 
нас жінки-колгоспниці».

«Літах порога скидає листівки над оточени
ми військами. У відповідь на заклики І про
позиції фашистів бійці відповідають комбіна
цією міцненькіїх слів, дружними рушничними 
залпами та поодинокими гарматними пострі
лами».

«Б'ються всі, хто здатний тримати зброю...» 
« Противник уводить у бій нові сили, ми ж 

позбавлені такої можливості. І з кожним днем 
і'аіиі втрати збільшують нерівність сил».

«День 5 серпня був найнапруженішим І иай- 
сажчнм. Ворог при підтримці сильного артиле
рійського воіню, прострілюючи наскрізь роз
ташування оточених, посилив атаки на всьому 
фронті кільця оточення, намагаючись розколо
ти* фронт оборони. Нашим військам протягом 
усього дня доводиться часто переходити *» 
контратаки, щоб штиковим ударом чи під за
грозою такого удару відкинути противника».

З КНИГИ ГІ ГЛІ.І’ІВСЬКОГО ГЕНЕРАЛА 
І АИС \ ФРГ.СИЕРД «ПРОГРАНА БИТВА»: 
«Це були солдати, які справді зневажали 
смерть».

«Н серпня. Вживаємо .заходів для притупай- 
ня прапора Два ппабних працівники залиша
ють нас. несучи загорнуте бархатне полотни
ще. Що їх чекає попереду? За наказом пол
кового комісара Прейса спалюємо всі доку
менти полі і відділу. Багаття видаються Іграш
ковими порівняно з палаючими хатами».

«Гітлерівсскі генерали вирішили Имкнутн 
кліщі і роздавити нас. Десятки танків руши
ли з лівіючі і півдня. А ми вже підправили 
нашу артилерію вперед у коридорчик, що ли
шався. Що робити? У нас було кілька тракто
рів від гармат, що вийшли з ладу. Снегов 
(командир 9Я-Ї стрілецької дивізії. — О. Р ) 
вирішив їх внкорисіати! Як? До німців посла
ли «перебіжчика» з місцевих жителів, який 
сказа», що «червоні» дістали у підкріплення 
танкову дивізію. Німці пас горожі; лисч. Тієї ж 
ночі назустріч їм пішли ці «танки». Із засві
ченими фарами, з ревом моторів. І піхотинці 
наші зчинили шум страшенний: били палиця- 
ми в гази, гуркотіли порожніми відрами, кри
чали «ура». І ворог зламався, відійшов. А ми 
знову вискочили з кліщів»,

«Дальше продовження боротьби и умопах 
(почечня стало неможливим. Уже третій день 
військам не опдаїю продовольства, снарядів і 
пального немає, патрони ось-ось кінчаться... 
Було прийняте рішення силам, що лишилися, 
знову спробувати здійсни ш організований про
рив і вихід з оточення».

БАБУСИНИМИ
МЕТОДАМИ
Доярка колгоспу «Перше травня* Ма- 

ловисківською району, член обкому ком
сомолу, депутат обласної Ради депута
тів трудящих Валентина МАХНО:

— Говоритиму про умови праці, про 
те, як при однакових вимогах доводи
ться в неоднакових умовах боротися за 
виконання-кожного пункту зобов язання.

У нашому комсомольсько-молодіжно
му колективі вісімнадцять дівчат. На по
чатку року на комсомольських зборах 
ми далк слово надоїти по три тисячі кі
лограмів молока від кожної корови. 
Після виходу постанови про Всесоюзне 
соціалістичне змагання переглянули свої

зобов’язання. Кожна вирішила надоїти 
молока на 50 кілограмів більше, ніж зо
бов’язувалась. Я планую на двісті п'ят
десят кілограмів перевищити надій з'Д 
кожної корови. Та дотримати слова нам 
не допомагає техніка. При сучасному 
рівні механізації тваринництва ми, як і 
наші бабусі колись, доїмо вручну. Ніяк 
не встановлять на фермі навіть системи 
очищення молока, я вже не кажу про 
машинне доїння. Знають про це і члени 
правління колгоспу, райком комсомолу, 
та далі обіцянок справа не йде. Доїмо 
вручну, заздримо подругам із сусідніх 
колгоспів, де нелегку працю на фермі 
давно вже переклали на плечі машин.

з практики
Досвід

Е М СОРОКЕН

ПЕРШИЛ С.і ЩРЕТАР ОБКО
МУ КОМСОМОЛУ О. СКіЧКО 
ВРУЧАЄ ІІО’ДАРУНОК І ГРА
МОТУ ГРАК! ОРПС ГОБІ І 0,1- 
ІОС.ПУ ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА 
ДОЛНН- ЬКОГО РАПОІМ МИ
КОЛІ ІКЛ'ИИКУ.

щих умов для двозмінної роботи. Роз
робили й умови соціалістичного змаган

ня між молодими механізаторами, водія
ми. Тим часом «прожектористи» переві
рили якість ремонту посівної техніки, го
товність техелужби до двозмінної робо
ти. Словом, комітет комсомолу г.о-діло- 
вому розв’язує питання трудового су
перництва.

ОБОВ’ЯЗОК. 1977 РІК
— А все-таки який нерівний жереб долі. •— 

?;>ду.мл:іво погоджується Андрій. — Назва од
на: обов'язок перед Батьківіпааоіо. а зміст різ
ній. їм — іти під кулі, нам — учитися, (розвц- 
і і.тіі себе, вирощувані на иіі; сзаиісніїій зем
лі сонячний хліб.’

З вікна школи, розглядзю"іі з Андрієм Паро- 
ГІІ1ПНМ — секретарем КОМСОМОЛЬСЬКОГО ІОМІІС- 
ту село Підвисоке, ми влрізняємо п краєвиді 
і означк.і сорок першого року: он там містпося 
штаб радянського з'єднання, там нрорвадпсі 
німецькі танки, там ^іа вулиці лежали пора
нені...

Сьогодні ж — тиждень '.дарчої комсомоль
ської вахти, присвячений сорок першому. І те, 
ідо тиждень фронтовий. відчувають усі. Стар- 
шокласннки готуються до вечора «Готовий за
хищати Батьківщину», піонери йд»іь на зу
стріч з ветеранами Великої Вітей .ііяної війни, 
готується екскурсія в краєзнавчий музей, у 
комсомольців — Всесоюзні комсомольські збо
ри. на які також запросили ветеранів...

— Па зборах говоритиму про обов'язок.,. 
Але не тільки про навчання. Коли комсомоль
ці про юдять тиждень ударних справ, жити 
їм треба з повної« енергією. Та коли йдеться 
про період, присвячений сорок першому... II;» 
нашій землі, так щедро потіїтій кров’ю в той 
час. він повинен бути незвичайніїj нзвіїь на 
рівні незвичайних!

— Яким же-*
— Думаю, завдання в тому, щоб удаочай 

Комсомольський тиждень відчули В Селі псі — 
під старого до малого. У піонерські її жовіе- 
ііятські класи поен зпе.м’о лекторів і irb.iiriti- 
форматорів, всип розповідатимуть та-.! що 
події воєнних років, про вахту комсомольців 
СІ ОГОДНІШНЬОГО дня В селі роботу вестиме не 
тільки художня агітбригада чи лекторська 
і руна. Щойно на засіданні комітету комсо
молу ми розглянули роботу штабу тимурівніа 
і вирішили: подбати про кожного ветеран.і 
т.ійнн, про кожну сім’ю, яка дала Батьківщині 
солдата Велике!’ Вітчизняної 1. звичайно, са
мим жпп іменем сорок першого!.,

ПАМ’ЯТЬ. 1941 РІК
«Літературному гурткові ПІдвисоцькпї се

редньої школь Новоархангельського району 
Кіровоградської області.

Дорогі юні друзі!
З великим хвилюванням прочитав вашого 

лйстя, Вже одна назва села на конверті — 
ІІІдвисоке — говорить для мене дуже багато. 
З Підвнсоким пов’япіні мої гіркі спогади.

...Після поранення б серпня я брав участь

ІО березня
Урочисто і «одночас по- 

діловому пройшов облас
ним зліт правофлангових 
соціалістичного змагання. 
Кожен його учасник у від- 
еертій розмові з товариша
ми головну увагу зосере
див на проблемах змаган
ня, перспективах боротьби 
за підвищення продуктив
ності праці, щоб потім у 
своїх колективах творчо 
використати цей діалог дл.і 
успіхів на вахті 60-річчя Ве
ликого Жовтня.

Матеріали зльоту 
п ідготивал а спецкор 

«Молодого комунара» 
О. БАСЕЙНО.

у кількох спробах прориву. Потім разом з ге
нералом Огурцовнм, полковим комісаром Ііі- 
колаєвим і ще кількома товаришами, прізви
ща яких забулися, ми з групою кавалеристів 
пішли її лісп. Нам довелося піприматч іцс 
кілька боїв. Ми були зранені, вкрай знесилені 
і ід в грати крові. В такому він ляді нас захо
пили німці... Ми опинилися у Підвисокому. 
Тут ужг егепа штаб німецької дивізії чи кор
пусу. Він знаходився в школі. Біля ганку 
стояли парій, вннессіїі з будівлі. Нас посади
ли за парні, мабуть, для принижения На га- 
пок школи нііншоп німецький генерал і звер
гався до нас. приблизно до десяти-п’я півдня- 
їй командирів, з промовою. Вигляд наш. ма
буть, буп невеселим: останній бій. шо пере
йшов у рукопашну вранці іого дня. відбувався 
на соня шинковому полі під сильним дощем 
Мі. були в бруді і крові, так-сяк перев’язані 
І ось генерал, дивлячись на пас із ганку, по- 
всякому нас принижував та ображав. Його 
мову акуратно перекладав інший німець. По 
тім генерал поїхав, а нас підправили ■■ ні
мецький, табір. Цс було наприкінці першої 
декади серпня ІЧІІ року, я ас запам'ятай чис
ла, бо псе в голові зміша юся. Та запам’ята- 
лися цей генерал і емблема дивізії на боргам 
грузовнків — иедмідь.

22 серпня сорок першого я. трохи прийшов
ши до пам’яті, втік з колонії полонених, коли 
пас везли з Умані до Вінниці.

...У листопаді 1941 року, після довгих поне
вірянь. я добрався до своїх. Перебуваючи зно
ву н лавах армії, я не міг забути Підвнсокого. 
Не міг забути н генерала, то принижував нас. 
поранених та беззбройних. Уявіть собі, що 
дивізія, яка мала ' емблему ведмедя, попала 
гід Сталінградом в оточенні: я бачив розбиті 
ірузовини з ведмедем «.а задньому борту. Тут 
я. буквально, став тримати цю дивізію на 
і.рнцілі. мав особисте право розправитися з 
тим генералом. На початку січня 1<Мт року 
ьри нашому рішучому штурмі угруповання, 
що було оточене, командира дивізії захотіли 
ь полон. Командуватиі Донського фронту 
дозволило мені допитати цього генерала, його 
привели п будинок ЯКОЇСЬ ШКОЛІ! В Передмісті 
Сіаліііграда і посадили за парту, я стан иа- 
і роти нього і сказав йому всі ті слова, що він 
годі, в серпні 1941 року гопорнв у Підннсоко- 
му. ображаючи і принижуючи нас. Генерал 
почав обурюватись: він здався в полон, внма- 
1Ы гуманного ставлення. Тоді я нагадав йому 
іидвнсокс і сказав, то використовую тільки 
».ого слова, але звернені не на адресу нора- 
иеніїх комач t'.ipin, а на »1-ої о адресу. До речі 
якщо вам цікаво, прізвище генерала фоч 
Даніельс.

...Іак, у Підвнсокому ми пережили велике

1977 рожу

на зміну?
Хто прийде

Доярка колгоспу імені 
фрун;е Ульяновського ра
йону, ГруЛАОМСОрі ферми 
Гамі.-іа КОЗиБКУРТ:

__ Поруч зі мною пра
цюють переважно наші 
матері та бабусі. Хоч би 
одна випускниця прийшла 
на зміну. Де тамі ! найви
щою зарплатою не зама
ниш. Бо молода дівчина 
шукає привабливої робо 
ти, я<а б приносила твор
чу насолоду. Таких умов 
сьогодні наш з ферма ще 
не може запропонувати. 
Більше того, доїмо зде
більше» о вручну, з меха
нізмів виручають тільки 
транспортери.

Перший секретар Зна- 
м’янськаго міськкому ком
сомолу Катерина КИ ВЕР
НИК;

— Микола Ткаченко пра
вильно відзначив, що біля 
джерел змагання повинні 
стояти комітети комсомо
лу. Ось тільки між теорією 
і практикою чомусь трап
ляються розходження. У 
нас у районі традиційними 
стали зльоти молодих 
доярок. Проводимо їх на 
базі передових госпо
дарств. А чи не краще бу
ло б такий зліт провести 
десь у відстаючому кол
госпі, побувати передовим 
дояркам у своїх подруг, 
котрі ніяк не досягнуть і 
двотисячних надоїв? Час 
обмінятися досвідом з цих 
питань між міськкомами і 
райкомами комсо/лопу в 
масштабах області.

ісре. Але я не можу забути й того, шо відкри
лося пішіше. багато героїв партизанської«» 
^ЛітПмПІЛЛЯі-Ру'су ОП°РУ У Франції. Гол
ландії. Норвегії — цс ті, хго попав у біду в 
Г Ідвнсокому, під -Уманню. Читали ви кишу

V '"v/Є,уі ипо ,,,>U иінинцике ПІДПІЛЛЯ, при 
, *’ /Л па₽тизаи»е у районі, дс -ш гп.іасп 
ііозка Іітлсра? Всі герої цієї кнчгн. чи майже

3 аРміи- Адже цс r.v.m кадрові
**;РВО“О‘ Армії, прикордонники, шо 

HIOCTOMV ТпиВИВ,И’ “Ь’СЬКО’аІ. які » Тридцять 
h-п ііПї5’^ Р>’інять сьомому рик.»-, билися в 
ІепанЩ були учасниками Ха.іхін-г&щ і війни 
Дб'пЛ^”.Н"аМИ Во,и' ,би-’“!сл до останнього чес- 
II р.. ..I Кини^. .ио.чсії. комуністів, комсамоль- 

а,И’ЙИ 'У ЯКЩ0 Ч-JBC.lOCn ОІІНШ’ЛИСЯ 
,то по,|к н гам не схилили голови.

- ь -• ,|р”'!лад яолю ОЛ"ІЄ' -ІЮДНІІИ. Я
1 п .Р‘Лвисокому. а після війни - в 

НгтяАНГ ИНг,ИШОВ. ТаК* 1958 РОЬУ " бУв V 
і Норвежці покатали мені фотографії«
і І,.,«-? ї, ж ос'’ ‘‘УАОвнй більшовик. Мені ой- 
І rö nivt-,*0™ видалося знайомим У Москві 
n VMOBax^M^rf ЛЮДН“У* З’ясувалося, що вона 
föri?Hnn«vlL₽ *ИИХ іаб°Р’В і В скелях Норвегії 
ГН ™ ала сили опору. Його ім’я і Іірітвн- 
s-nirv І Al1’ нРВОиРаиецг». він _ полковник 
гнеокпме си,,равлі — ми з ним бачилися о Під- ннсокому В перших числах 

Ось так довго написав я 
про події, які відбувалися 
часи, що. певно, видаються 
1ІНН0І0.

Всім вам бажаю щастя.
Єиіен ДОЛМАТОВСЬКИЙ.

м. Москва».

серпня 1Я11 posy, 
вам. дорогі друзі, 
у вашому селі • 

зам і лнбекою да»-

ПАМ’ЯТЬ. 1977 РІК
іри аі3"онЕнкоОСЬМИКЛАСІІ1,ЦІ
ДОМИ- ЖиІИіІ ралянськни воїн». « §4 неві- 
?еві «аХТп <‘-ЛМ невідомих воїни» Мета- 
лави^“ а ц, ’1 ,,ЛІ,Та/ "с зміпюкпься юх
ти — майже’пт? загнГ> іих мало б значно зооі- ™е нОа?ТипІ,І-ОрОІ‘у в гго"’* а зва^лг.ь
'Речисто гопл,1'1-, п°ХСВанкя воіиіа, їх ос а-псн 
хадитимхть Р£!1°.СЯ1-Ь АО се’*а Скгльки ще :ша- 
ІЮЖРі; бпіцдаїи ’‘саі;і0'’0- А з же кожен оі.спі. 
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X • ЧЕСТЬ »МОЛОДУ

ЯК СТАТИ

Л ІТНІ робітники дивилися 
•*’ на Сергія з докором, 
наче хотіли сказати: «Як ти 
можеш! Невже тобі не до
рога честь колективу?» Під 
тими поглядами він знітив
ся, замовк. І при старших 
не промовив більше ні сло
ва. А залізничник, що в цей 
час проходив мимо й чув 

розмову, кинув:
— Надто легкого життя 

вони забажали. Щоб стати 
хорошим спеціалістом, тре
ба спочатку скуштувати 
«чорної», найбруднішої ро
боти. Тільки так до праці 
привчаються. Ми в далеко 
гірших умовах набували ро
бітничої професії: канави 
рили, вантажниками були. І 
нічого з нами не трапилось. 
А тепер молоді нр ті стали...

З ним не погодились: ця 
«практика» для професійної 
підготовки нічого не дасть. 
Інколи, правда, використо
вують учнів на підсобних 
роботах. Але ж куди від 
цього дінешся? Необхід
ність, викликана нестачею 
робочої сили.

— Не відішлю ж я квалі
фікованого робітника ван
тажити, скажімо, рами, коли 
під рукою є молодий 
хлопець, учень. Хго ж план 
цеху даватиме? Молоді ще 
^здоженуть своє, — заува
жив майстер заготовчого 
цеху Знам янського локо
мотивного депо Д. ф. Гри
цай.

...Інструментальний цех 
справедливо називають куз
нею кадрів. Десятки юнаків 
набули тут спеціальностей 
слюсаря - інструментальни
ка, шліфувальника, терміста. 
Декотрі з них самі стали 

командирами виробництва, 
наставниками молоді, П, Є. 
Куліша та С. П. Павленка 
добре знають на підприєм
стві. Багатьом еони дали пу
тівку в трудове життя.

Недавно другий розряд 
слюсаря - інструментальни
ка присвоїли Сергієві Кри- 
куненку, учневі Петра Єф • 
ремовича Куліша. Тому са
мому Сергієві, який прямо 
сказав при наставниках; «А 
що, хіба не так? Скільки ча
су ми проводимо не за вер
статом, а на підсобних ро
ботах!»

— Це добре, що мені вза
галі його присвоїли. Десять 
місяців був учнем, потім 
працював на благоустрої ту
ристської бази. А коли по
вернувся, то ніяк не могли 
зібрати екзаменаційну ко
місію.

Та на цьому не кінчилося. 
Вже будучи кваліфікованим 
робітником, С. Крикуненко 
три місяці одержував заро
бітну плату учня.

— Цього бути не могло,— 
щиро здивувався майстер 
інструментального цеху 
В. М, Радинович. — Я обо
в'язково перевірю.

З'ясувалося: Сергій не
склав екзамену з техніки 
безпеки, бо не знав, що по
трібно його складати. Май
стра ніхто не повідомив 
опісля про рішення кваліфі
каційної комісії.

— Чесно кажучи, я був 
проти того, щоб присвоїти 
йому розряд, — пішов на 
відвертість майстер. — Без
відповідальний хлопець. І не 
слід про нього писати. Ось 
візьміть Сашу Савицького. 

Всього чотири місяці ходив 
в учнях. Потім дали розряд. 
Крикуненко? Ні, за ним ні
чого такого я не помічав. 
Але ж, кажу, безвідпові
дальний. Заробітну плату 
одержує незалежно від ви
робітку, у нього ставка. Тож 
і працює абияк. Такого тіль
ки на підсобних роботах і 
тримати.

Крикуненко — не ЄДИНИЙ, 
чий учнівський стаж тривне 
рік або й більше. Секретар 
комсомольської організації 
цеху Олександр Озарчук 
має четвертий розряд слю- 
саря-інструментальника. Піс
ля служби в армії повер
нувся в інструментальний 
(правда, таких одиниці). Бін 
розповів;

— Адміністрація цеху по
яснює тривале ходіння в 
учнях тільки лінощами уч
нів. Хороший стимул для 
зростання, нічого не ска- 
жеші Я сам був новачком і 
добре знаю, що таке невда
чі. Тут підтримка потрібна, 
а не втовкмачування одного 
і того ж: ти нічого не вмієш, 
ти нічого не знаєш, дарем
но тобі гроші платять... Зви
чайно, є у нас хороші на
ставники. Га що вони мо
жуть зроби.и, коли їхніх 
підшефних часто відривають 
від верстата?

«Дай слово, що зі стар
шим майстром сперечатися 
більше не будеш», — ска
зав старший майстер допо
міжних цехів Г. Т. Лунячен- 
ко після чергового «висту
пу» Крикуненка.

А було так. Уранці кіль
кох учнів послали в підшеф
ний колгосп, не попередив
ши їх перед тим про поїзд
ку, не забезпечивши обідом. 
Вени попрацювали півдня, 
змерзли, зголодніли й по
вернулися назад. Адміні
страція негайно зреагува
ла: усно попередила хлоп
ців.

— Ми хотіли б створити 
комсомольсько - молодіж
ну бригаду в цеху, — діли
ться планами секретар. — 
Але це нереально. Хлопці 
йдуть в армію і в інстру
ментальний уже не повер
таються.

Це ж підтвердив В. М. Ра
динович і пояснив причину: 
мовляв, низька заробітна 
плата. Чи ж. єдина вона, ця 
причина?

З таких, як Крикуненко, ■ 
запевняє майстер, толку г 
не буде. Більше сперечаю
ться, ніж працюють. То 
невдоволені, що їхні прізви
ща красуються на дошці 
«Хто не виконав денного 
завдання», то їх із цеху не 
вирядиш, щоб подвір’я від 
снігу очистили. Правда, 
старші майстри зловжива
ють «нарядами» на підсобні 
роботи. «Ні, толку не бу
де», — остаточний вирок 
майстра.

Суворий вирок. Тут відра
зу можуть сказати, хто пер
спективний, так би мовити, 
майбутнє цеху, а хто — ви
падковий, з ким і морочити 
голозу не варто. «Безпер
спективні» зрозуміли, зви
чайно, що вони безпер
спективні. Підсумки соціа
лістичного змагання підби
вають без участі комсо
мольського секретаря. Єди
не, що від нього вимагає
ться, — це поставити свій 
підпис під списком пере
можців, серед Імен яких 
марно шукати імен моло
дих робітників. Заперечення 
неминуче: як же порівняти 
результати недосвідченого 
і висококваліфікованого ро
бітника? Олександр Озарчук 
звертався до адміністрації з 
пропозицією організувати 
змагання серед молодих. 
Безрезультатно.

Саша Савицький через 
чотири місяці після приходу 
на підприємство дістав дру
гий розряд. Скромний, ввіч
ливий хлопець. Серьожі 
Крикуненку довелося ходи
ти в учнях понад рік. Стар
ші товариші поспішали по
яснити це лінощами хлопця, 
забувши, що о наставництві 
важливу роль відіграє інди
відуальний підхід. Не буде
мо робити із Сергія ангела, 
вади у нього є. Але ж то 
довго й марудно — шукати 
позитивних рис, якими він, 
певно ж, не обділений. Най
легше мати справу з уже 
готовим, у цілому хорошим 
робітником. Бо тоді вима
гається тільки навчити його 
премудростей слюсарної 
справи. Це не якийсь там 
«безперспективний»...

А. РОМАНЮК, 
спецкор «Молодого ко
мунара».

м. Знам’янка.
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БЕРЕЗНЯ
За повістю білоруського письменника Василя 6и- 

нова поставлено фільм «Дожнтн до світанку», в яко
му відтворено сторінки героїчної о літопису Великої 
Вітчизняної війни.

...Листопад 1941 року. Німці почали другий наступ па 
Москву, треба за «сину ціпу зупинити ііорої а Нашому 
командуванню стає відомо, іцо поруч з иіосе. яке ш-дс ді» 
Москви, розмістився німецький склад боєприпасів Тільки 
підірпавиїи його, моиєна зупинити порога на цьому відріжу 
фронту

Для здійснений цієї операції псбіеняііг Іпаноаський про
екті. виділити йому групу людей. які її уміли ходити на ли
жах. До бази 40 кілометрів. І пройти їх треби до світанку...

Яро велич солдатської мужності. про подані в Ім’я Пере
моги цей фільм. У ролі лейтенанта Іваііовсі>ю..'»з — актор 
Саратовського драматичного театру Олександр Михайлов.

Хто з глядачів ие знайомий з творчістю Віри Пано
ве!? Кінематографісти не раз ставили фільми за її 
творами: «Вступ», «Серьожа -. «Робітниче селище» .. 
На цей раз режисер Ігор Масленников пропонує 
сСентиментальний романі' за мотивами книги іііісь- 
менинці. Через долю молодого журналіста і людей, 
яких він зустрічає на своєму жинсвому шляху, роз
криваються такі великі геми, як сім’я, справжнє і 
уявлюване міщанство, кохання.

Севастьянова грає студент другого курсу театрали- 
ного училища імені Щукіиа Микола Денисов. У 
фільмі знялися Олена І Іроклос.а, Олена Коренева, 
Людмила Гурченко. Станіслав Любшин.

Про длю тринадцятирічного білоруського хлопчика 
Борискн, який у роки Великої Вітчизняної війни 
втратив рідних і став сином полку, сержантом ме
дичної служби, йдеться в кінострічці «Маленький 
сержант» виробництва «Білорусьфі'іьм» і «Барран- 

-Лов» (Чехословаччнна).
Одного разу Борнска виніс з поли бою пораненого бійця 

Ярослава Лу каїна. доглядав його. 1 хоча хлопчик tie знай 
чеської мови, вони подружилися. А <і наступному бою 
Ярослав загинув. Наприкінці ііійпн маленький сержант їде. 
u гості до матері Ярослава.

«Відпустка, яка не відбулася» — так названо кар
тину Одеської кіностудії, яку поставив за власним 
сценарієм Тимур Золоеа. Вона розповість про долю 
трьох друзів, наших сучасників.

Л. БОРОВИК.

КАДР З ФІЛЬМУ «МАЛЕНЬКІЙ! СЕРЖАНТ».

Цим займаеткя v ніс гурток червоних слі
допитів. Вони розшукали вже понад трч сотці 
учасшікіз боїв за Підвисоке. Чимало з них — 
ьід генералів до рядових — побували в ІІід- 

= с;і‘.сокому. стали нашими близьким» друзями. 
Діймало — прислали нам свої спогади.

Пам'ять може бути активною і пасивною У 
нас воно активна. Це означає, що ми повинні 
не-тільки пам’ятати про зі далекі грозові ро
ги, а й нагадувати про них людям. До залу 
сільського краєзнавчого музею, де розгорну ш 
Еиспозіщію Великої Вітчизняної випій, часто 
ваходять екскурсії — діти, дорослі, люлі- з на
шого села, гості з інших сіл. міст і навіть рес
публік. Нерідко ці екскурсії проводимо ми„ 
членя шкільного гуртка екскурсоводів: Танк 
Бугайчук, Кость Довгань. Наталя Радзієвська. 
Алла Бітпх. Паля Горя ікінська. Але найбіль
ший вклад у збереження пам'яті про героїчне 
ояпуле робить, звичайно, голова ради музею 
вчитель історії і суспільствознавства Дмитро 
Іванович Фартуїьняь. Важко уявіни собі, 
скільки ся.', та енергії вклала ця людина в те. 
іі'об по краплині зібрати і відтворити факти 
гро історичне минуле Пі ТВИСОІГОГО. І нині ще 
йдуть на його адресу численні листи: «Воював 
гід вашим селом, посилаю спогади ..». «Б: ія 
ІНдзисокого востаннє бачили мого чоловіка, 
(фідера Радянської Армії.. Допоможіть зна
йти»... І знову пошук. невтомний, безперерв
ний. Такий приклад хочемо наслідувати й мк. 

ЗАВТРАШНІЙ ДЕНЬ. 1941 РІК
((Протягом дня 6 серпня наша група при

криття продовжувала вдержувати свої позиції, 
а з нлстагіипм темряви, як і протяю.м наступ
них двох ночей, бійці і командири здатні три
мати зброю і рух ітись розбившись на дрібні 
• рупки, просочувалися крізь лінію фронту і 
і.робнвалнся до своїх військ».

«Глибокою ніччю вириваємось і« короагою 
с.ашморгу. Люди йдуть пшеничним полем. На 
•■олі невеликої колони — генерал Прохоров і 
комісар Прейс. їм важко весь час прокладати 
«лежку в густій, колосистій поваленій дощем 
пшениці. І ми робимо не по черзі».

«Згідно з опер.заеденням штабу Південного 
фронту за № 04« v період з І по $ серпня ГЛІ 

. т>ку вийшли з оточеипя і приєдналися до сво
їх військ понад II тисяч чоловік. 1015 автома
шин з бойовим знаряддям Крім юго. велика 
кількість бійців і командирів примкнула до 
партизанів чи вийшла до військ Південно-За
хідного фронту, відомостей про чисельність 
котрих немає»

З репортерського записника. Як зро- 
зуміти в усій глибині, чим був день 
завтрашній для людей 1941 року? Тих, 

хто виходив з оточення, несучи на гру
дях знамена своїх частин, хто пробивав
ся до далекого Дніпра з жадобою пом
сти за товаришів, похованих у Підоисо- 
кому, з наміром розбити-таки фашистів. 
Бони ще не знали, яка ціна їхньої крові. 
Що зміцнено оборону на Дніпрі і 
ганкова армада Гудеріана, націлена на 
Москву, змушена повернути на південь. 
Столиця укріплює свою оборону і це 
стане однією з причин розгрому гітле
рівців під Москвою. В нього вклали 
свою кров і підвисоцькі окружен
ці. Вони не знали того, що затрим
ка гітлерівців у кіровоградських сте
пах дала можливість евакуювати в 
глибокий тил заводи і фабрики Дніпров
ською басейну і Донбасу, які всю війну 
потім забезпечуватимуть фронт зброєю. 
І. можливо, 1945 року колишні окружен
ці Підвисокого стрілятимуть по рейхста
гу з гармат, виготовлених на заводах, 
урятованих ними в 1941-му.

Вони не знали, що попереду ще 1399 
днів і ночей великої війни, як не знали і 
свсєї долі на ній. А якби знали, наскіль
ки легшим видався б цей шлях з оточен
ня! Приміром, воїнам 99-ї стрілецької 
дивізії. Прорвавшись до Дніпра, вони 
□нову вступили в бій Громили фашистів 
під Сталінградсм. Першим в історії Ве
ликої Вітчизняної війни визволяли облас
ний центр — Ростов-на-Дону. Потім виз
воляли міста ще і ще Запоріжжя, Оде
су, Ковель... І, як віхи шляху, на прапорі 
дивізії поруч ордена Червоного Прапо
ра, нагороди сорок першого, появлялися 
нові нагороди. Прорив оборони на Ін
гульці — орден Суворова другого ступе
ня, бої за Кове/їь «— орден Богдана 
Хмельницького другого ступеня. Нареш
ті, штурм Берліна —- і на прапорі, вине
сеному в сорок першому з Підвисокого, 

засяяла найвища нагорода Батьківщи
ни — орден Леніна!

Поки що вони не знають усього цього. 
Попереду важка дорога, і не кожен про
йде її до кінця. Не всім пощастить пе
рейти лінію фронту і бити ворога в па
вах регулярної армії, частина залиши
ться в партизанських загонах, частина 
стане підпільниками. Частина в бою по
паде о полон. Та й тут, за колючим дро
том, триватиме боротьба.

Тяжкопораненим попав до рук воро
га генерал Прохоров — командир 80-ї 
стрілецької дивізії. Довідавшись про це, 
гітлерівці вирішили схилити на свій бік 
воєначальника, про талант якого давно 
чули і удари чиїх з'єднань принесли їм 
стільки втрат у перші півтора місяця вій
ни. За особистим дорученням Гітлера в 
табір для військовополонених прибув ні
мецький офіцер, щоб запропонувати ро
сійському генералові високий пост у так 
званій російській визвольній армії гене
рала Власова. Та знайти Прохорова було 
не тач легко — генерала переховували 
полонені, допити, навіть тортури яких 
не давали ніяких результатів. У таборі 
день і ніч надривався гучномовець: «Ге
нерал Прохоров, ми гарантуємо вам 
життя, здавайтеся!» (Чи не динно — лю
дина в полоні, а їй пропонують здатися? 
Отже, вона бореться!).

Зусиллями провокаторів генерала на
решті представили посланцеві фюрере, 
але результати переговорів віч-на-віч 
виявилися сумними для гітлерівця — з 
проломленою головою його відправили 
літаком до Берліна.

Тоді «обробляти» Прохорова взялися 
білогвардійські генерали, які приволок
лися за німецькою армією в Росію, сам 
Власов. Але що могли зробити ці плюга
ві особи з духовним кременем генерала? 
Василя Іоанови-іа Прохорова не чекала 
доля Карбишева. Гітлерівці придумали 
йому іншу смерть — повільнішу. Голод
ного, пораненого, знесиленого від втра
ти крові і тортур, його посилали на най
важчі роботи в каменоломні, де 1943 ро
ку він і помер. Вірніше, загинув, яіс 

незламний воїн Вітчизни. До останнього 
подиху поруч нього були його солдати, 
котрі оберігали свого генерала, як пра
пор. Жоден із них не пішов служити во
рогові, ті, що буяй сильнішими і здаї- 
нішими, втекли з концтаборів у ларіи- 
занські загони, били ненависних гітперів- 
ців у павах народних месників.

ЗАВТРАШНІЙ ДЕНЬ. 1977 РІК
У шссгикласпиць Олсикн Ма.чзар і Валі Ям

кової — ралісті.: прийшло повідомлення з ноп<- 
пі. ЩО їм — посилка з Болгарії.

— З Ямботьеьксго округу-' 11 села Сіїїалозо? 
Від Вслічкч Кемелоіюї, під иісстнкласникЬ-.І

Потім традиційний ііікфес: а що Ж усереди
ні ящичка? Ось показався галстук, піл ним — 
Значки, марки, маленькі сямпаіичіїі-Пресимпа- 
нічні черевички та інші сувеніри І. звичайно, 
лист. Друзі з Болгарії розповідали про своє 
життя, навчання. Воно багато п чому схоже 
на наше. Адже Болгарія — країна соціаліс
тична. І там. як і у нас. по-батьківському иік- 
луються про ді гей. •

Такий подарунок на снято — подвійно спято. 
А подібних вісте« СІД дру.’.іп V ІІІДВІІСОЦЬКУ 
школу при ходить чимало. На стендах клубу 
інтернаціональної дружби школи — адреси 
друзів а усіх союзних республік. «.< багатьох 
нраТп закордону.

Пишуть НЄ ТІЛЬКИ ліги Почесні члени клубу 
Підвнсоцького КІДу — Луїс Корвалап. Валь
тер Улобрікт. Густав Гусак г.і багато інших 
діячів міжнародного комуністичного і робіт
ничого руху. їхні листи зберігаються в музеї, 
перечитуються знов і знов.

Після XXV з'їзду КПРС у Підшісоцьку шко
лу знову прийшли л.ісгп сіл зарубіжних гостей 
партійного форуме — українськії.» школярам 
написали Еріх Хонеккер. Фідель Кастро. 
Хілі.берю Віс.р.і Аяьндро Куньял, ьсріпииюі 
компартій Колумбії. І... 
|,у, Болівії. В листах — 
про ге. ЯК іде боротьба •
і раї І ю ч країнах соціалістичного табору < 
іпаїнах капіталу, як здійснюється у світі ве
лична Програма миру, «ші.-псслеііт партиіїшм 
з’їздом комуііістііі Країни Рад

Білі аркушики ко’.іпертів V клубі інгернпніо- 
пальної дружби нагадують білих уолуиіи мину 
Чим більше їх злітатиме над планетою, тим 
менше лишатиметься місці для ядерних ракет. 
Намагаюсь уявити собі- з що. якби ч>|;с ,10" 
ретворсини рангом здійснилося? і чую Н-’Л 
ГОЛОВОЮ Пружне ІПІПІІІІІЯ мирних КРІТ-'*. г,а’іУ 
чисте весняне небо, яскраве сонце . Мириш о 
тобі неба. Підвясоко. на рею твою дальшу 
історіюі Ти шібороло цс право. ти борешся зі 
ЦЬОГО, ТИ гідне його!

Віс.р.1 Аяыиро Куньял, ьсрівшрєи 
-••• Велііг.обріп піііі. Еквидо- 

— схвильовані розповіді 
за соціалізм І дсмо- 

соціалістичного табору і

(іін.'псслск-'і партійним
їздим кимуіпчі» П|ли.ч.. • -Д , 
Білі аркушики конвертів v клубі Нігерії ато-

О. ЖУРБА, 
І Іовоархаисельськпй район.
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ОТРУЙНИКИ ЕФІРУ
3. ЇХНІ „ВИТОНЧЕНІ“ МЕТОДИ

Деякі органи західної преси твер
дять, ніби «Радіо Вільна Європа» і 
і Радіо Свобода» після Хельсінської 
рарадн відмовились од підривної про
паганди проти соціалістичних країн. 
Може, справді РС і РВЄ тепер висту
пають за взаєморозуміння і мир між 
народами?

Цс допущення дуже наївне. «Лобо
ва» ангирадянська пропаганда імпе
ріалізму, як відомо, не принесла її 
організаторам бажаних результатів, і 
вони були змушені змінити тактику.

Положення, розроблені спеціаліста
ми в засобах масової комунікації 
(цим терміном охоплюються преса, 
радіо, телебачення і кіно), у практиці 
імперіалістичної пропаганди, в тому 
числі в практиці роботи РС і РЕЄ, 
перетворюються спочатку в конкретні 
політичні директиви. Такі директиви 
періодично готуються для РВЄ і РС 
у Нью-Йорку та Вашінгтоні і погод
жуються з керівництвом ЦРУ.

У директивах для РВЄ і РС завжди 
відводилась велика роль такому зав
данню, як «переконати слухачів, що 
ця радіостанція — їхній власний го
лос», що вона не діє в інтересах яко
їсь іноземної держави (тобто СІЛА). 
Недарма ці станції понад двадцять 
років старанно замітали сліди своїх 
зв'язків з ЦРУ.

Чи змінилося що-небудь тепер?

Закінчення. Початок у «Молодому 
Комунарі» за 1 та 3 березня.

Як повідомляє депутат бундестагу ФРН 
Карл-Хсйнц Хянссіі у збірнику документів 
«Радіо Вільна Європа» — діїніце холодної 
війни», виданому у Мюнхені, як і раніше, 
«постеново, шляхом розрахованої політики 
інформації, вони ставлять за мсту зароди
ти сумніви у слухачів, підготувати їх до 
прийняття антикомуністичних ідей, діючи 
при цьому дуже спритне, прагнучи не 
справляти враження організацій з прямо 
антикомуністичною спрямованістю».

Ще охочіше РС і РВЄ застосову
ють, як вони самі називають, «крос- 
рег.ортинг». Польський розвідник Ан
джей Чехович, який .майже шість ро
ків пропрацював на «Радіо Вільна 
Європа», навів документальні докази 
цілого ряду ідеологічних диверсій, що 
їх здійснюють РС і РВЄ, щоб «викли
кати а соціалістичному таборі неспо
кій і напруженість, настроювати ок
ремі верстви населення одну проти 
одної і всіх проти їхніх партій, фор
мувати ворожий настрій в одній із со
ціалістичних держав до інших країн 
соціалізму». Ось що таке «крос-репор- 
ті'нг», або «перехресні Повідомлення», 
а простою мовою — брудна робота.

«ПЕРЕКРИЧАТИ, не дати вислухати 
правди, залити все потоком лайки та ви
криків, ПЕРЕШКОДИТИ діловому 
РОЗ’ЯСНЕННЮ», — ось як характеризу
вав свого часу В. І. Ленін методи подібних 
«пропагандистів». Зрозуміло тактика при 
цьому постійно змінюється. «Лобовий» ан- 
інкомунізм та антирадянщина тепер ис в 
моді, і раліоднверсантн з РС і РВЄ ке
руються такими вказінками:

«У тоні ! манері передач РС. не повинно 
бути ніякої злості. Дружелюбність — це 
ключ до взаєморозуміння, і воно повинне 
проводитись до слухача в усіх передачах. 
Ті. що пишуть, і диктори повинні уявляти 
себе, «співрозмовниками» в гостях у кож
ного окремого слухача».

Скрупульозне розроблення механізму 
пропагандистської о нітливу свідчить про 
прагнення ідеологічних радіодиперсантів з 
РС. і І 0Є перетворити слухача в якогось 
робота, свідомістю і діями котрого можна 
було б маніпулювати, керувати на відстані 
з такою ж легкістю, як сучасною машиною. 
Теоретики і практики імперіалістичної про
паганди мріють про «вкорінення політич
них ідей прямо в мозок людини», минаючи 
будь-які захисні психологічні бар’єри. Са
ме іому стільки зусиль витрачати. вони на 
розроблення техніки пропагандистського 
впливу, прагнуть дуже старанно, з психо
логічної точки зору обгрунтовано добирати 
форми І методи пропаганди. Все це роби
ться для того, щоб добитися хоч якогось 
ефекту в поширеній днекредитованих і за
старілих ідей, на які спирається капіта
лізм.

* • •

Підіб’ємо деякі підсумки.
Протягом усієї своєї історії РС і 

РВЄ, котрі є панками в ланцюгу аіі- 
1 нкомуністичппх центрів, створених 
СПІД в роки «холодної війни», діють 
у двох основних напрямах'.

По-перше. в небачених масштабах 
вони займаються веденням «психоло
гічної війни» проти населення Радян
ського Союзу та інших соціалістичних 
країн Східної Європи.

По-друге, і РВЄ. і РС здійснюють 
під безпосереднім керівниці ВОМ ЦРУ 
політичне-, економічне н військове 
шпигунство проти соціалістичної спів
дружності.

Всі ці напрями діяльності перебу
вають у грубій суперечності з цілями 
та принципами Статуту ООН. з духом 
та буквою Заключного акта Паради 
з питань європейської безпеки, підпи
саного в Хельсінкі. Своєю діяльністю 
ні так звані «радіосистеми» перешкод
жають оздоровленню міжнародної 
обстановки. ■ ■ • • •

’ А. ПАНФІЛОВ, 
кандидат історичних наук.

А ЧИ ДАЛЕКО ДО ОЛІМПУ?

До отчої слави ТАКА МЕТА
Підтримуючи ініціативу первинної 

організації ДТСААФ Ленінградсько
го Балтійського заводу імені Орджо- 
иікгдзе — взяти участь у ювілейній 
ударній вахті на честь 60-річчя Вели
кого Жовтня. Первинний оборонний 
колектив інструментального цеху за- 
»оду «Червона зірка» зобов'язався ще 
більш активізувати роботу по військо
во-патріотичному вихованню молоді в 
дусі радянського патріотизму, проле
тарського інтернаціоналізму, постій
ної готовності до захисту Батьків
щини.

Спільно з комсомольською організацією 
дтсаафіпці забезпечать участь молоді у 
восьмому етапі Всесоюзного походу 
«Шляхами слали батьків», організовано 
проведуть Тиждень пам’яті героїв.

Активісти цеху хочуть добитися, щоб 
коиієіі юнак призовного віку пройшов по
чаткову військову підготовку із загальною 
оцінкою не нижчою, ніж «добре», склав 
нормативи комплексу І НО. Допризовників 
закріплено за ііастапчикамн — ветеранами 
Великої Вітчизняної ві/іни і воїнами, звіль
неними в запас. Підтримуватимуться тісні 
зв’язки з колишніми робітниками, які нині 
проходять військову службу.

І ше орієнтир на тс, щоб до ювілею 
технічним навчанням охопити п’яту 
частину всіх членів оборонного това
риства і підготувати не менш як 85 
шоферів, мотоциклістів та інших тех
нічних спеціалістів. У спортивних сек
ціях братиме участь 42 проценти 
глсаафівців.

В. МАШУК, 
старший інструктор обкому 
ДТСААФ.

НА ВОГНЕВИХ 
РУБЕЖАХ— 
ШКОЛЯРІ

Вже шостий рік Міністерство освіти 
УРСР проводить республіканські заоч
ні стрілецькі змагання учнів 8—10 кла
сів У школах області ці змагання про
ходили, як І в попередні роки, в три 
етапи: перший — у середніх загально
освітніх школах, другий — у районах і 
містах, а третій — у Кіровоіраді, де 
брали участь шість кращих команд. 
Протягом січня — лютого па вогневі 
рубежі вийшли майже 29 тисяч юних 
спортсмеиіи. 12 600 учнів виконали нор
мативи комплексу ГПО, 1144 — розряд
ні нормативи всесоюзної спортивної 
класифікації

Організовано пройшли змагання в 
Гайворонському, Голова ні всі, кому,
Олександрійському, Кіровш р.здсі.кому 
районах, у містах Кіровограді.. Олек
сандрії. Світловодську. Тут більшість 
старшокласників склали норми комп
лексу ГПО, понад 570 із них стали роз
рядниками.

В індивідуальному заліку найбіль
ший успіх чекав учня 9 класу серед
ньої школи № ?з міста Кіровограда 
Юрія Коваленка та ученицю 9 класу 
Ульяновської середньої школи № 2 
Любов Книгнииьку. які вибили по 100 
очок із 100 можливих. На очко менше 
у Галини Викової та Анатолія Гичка 
(Ульяиоака), Тетяни Байбузл» І Сергія 
Олефіренка (Кіровоград). Надії Скила- 
пової (Новомнргорол). Шс шість учнів: 
Олександр Волошпнівський. Микола 
Молловапюк. Петро Савчук. Валерій 
Субота, Віктор Ткаченко і Володимир 
Фелоропськин — мали по очок. Усі 
іринадцять призеоіп викопали норма
тиви другого розряду.

У командному заліку перемогла 
збірна команда Ульяновської середньої 
школи № 2 (1901). па друге місце ви
йшли спортсмени еспсдньої ніколи № 23 
м. Кіровограда (1851 очка), на трете — 
стрільці середньої ніколи № 13 м. Кі
ровограда (1.841 очко). III команди ло 
змагань готупали оіЬіцсри запасу Ф. В. 
Мишоловка. І. М. Петренко. І. В. Кор
нійчук.

П. ВАН я шин, 
інспектор шкіл облвно.
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ЗАГРАВА
5.

— Заспокойтесь! — полетів над притихлим натов
пом металевий голос Долинського. Це — заложни
ки, — він показав у бік оточених козаками селян. —• 
Коли, повторюю, через п’ятнадцять хвилин не иазве-. 
те заколотників, усіх їх, — рука з маузером минула
ся в бік захоплених, — буде розстріляно!

Макар не лопав у заложники. Намагався розгледі
ти серед них кого-нсбудь з комітету. Не зміг. Та, 
здавалося, ніхто туди її не попав. Значить, хапали 
без розбору, і не встиг Роман, який не відходив від, 
нього, оглядітись, як Макар зробив крок уперед. У 
живіт йому загрозливо вперся багнет Почувся окрик, 
солдати розступилися,^пропустили Губенка на , се
редину майдану. Відчуваючи на собі .зловтішні погля
ді: Ердслі іа Павлюковського, Макар підійшов до 
'Долинського, зупинився:

— Я організатор. Складав економічні вимоги. їх, до 
речі, пан Ердслі обіцяв обміркувати. — Макар по
сміхнувся і продовжував: — До мене йшов оцей чо
ловік, — КПЕНуВ у бік убитого. — Я замовляв йому 
кілька книжок... Відпустіть заложників, вони пі в чо-‘ 
му не РИ111ІІ...

1 — Зв’язати? — крикнув Додннськлй солдатам. 
Двоє черкесів з мотузком кинулись до Макара. Зупи
нялися: як в’язати однорукого?

— А ви до тулуба прив’язуйте, — глузливо пора
див Мекар, стежачи краєм ока, як наливається лют
тю обличчя Долинського.

Нарешті кезак догадався, накинув на руку за
шморг. міцно прив’язав. Штовхнув прикладом у спи
ну. Губенка вивели з майдану. Макар ще побачив, 
ще заложників відпустили. На серці у нього стало 
спокійніше, як у людини, котра викопала свій обо
в’язок і тепер щиро радіє з цього. Помітивши, що 
арештований посміхається, конвоїри насторожились: 
чи не чекає їх пастка? Прискорили крок. А за кілька 
.\г;і‘лин штовхнули Макара в одну з панських комор, 
кинули па долівку оберемок прілої соломи.
■ Не встиг Макар до пуття огледіти місце свого 
ув’язнення, як почулися голоси, двері прочинились. 
Увіпхнули ще кількох чоловік. Ті так і стали посеред 
комори, нічого не помічаючи після яскравого соняч
ного світла. Губенко впізнав Микиту. Пилипа, Карпа 
Дюшка, Сидора...

Карно присів, узявся розплутувати вузол. Усі піді
йшли до Макара.

— Тощо робити будемо? — спитав Микита, обма- 
цьгши поглядом комору і переконавшись, що так 
просто з неї не вибратись.

— Чого вас привели сюди? Адже сам ба>шп: серед 
заложників жодного з вас не було, та й відпустили, 
здасться, заложників черкеси...

— Тебе забрали, потім список .зачитали... Ми ви
йшли, пас сюди, — коротко відповів Микита.

— Здається мені, без Дученка тут не обійшлося, — 
це Роман.

— Так, — погодився Макар. — Але псе одно дока
зів проти нас немає. Жодного. Це ви запам’ятайте і 
на допиті все заперечуйте. Ну, а випустять, Рома
не, — постарайся дізнатися, хто зрадив. Надалі- вам 
наука. Щоб не вірили більше панові на слово, діяти 
обс-рсжнішс. Та не в цьому наша основна помилка...

— А в чому ж? — не зрозумів Роман. — Що рані
ше півня червоного не пустили панові?

— Ні... Біда в тому, що ми діяли відірвано від 
основної маси селян, що про існування комітету де
які селяни навіть не догадувались... Ми не змогли 
перскон;ти їх у необхідності організованого виступу 
проти поміщика. Та дехто ще й повірив Ердслі. А 
треба було б...

Докінчити думку Макарові не вдалося. Двері ко
мори знову розчинилися, і кавказець багнетом пока
зав: виходьте. Вийшли, мружачись віл сонця. Непо
далік стояла іарба, поруч гарціов.али па конях зо два- 
десятки кавказців.

— Кудись везтимуть, — прошепотів Сидір на вухо 
Макарові, за що відразу дістав добрячого штурхала 
від охоронця. Сидір не помилився. Селян разом з 
Макаром посадили на гарбу, і під охороною вона 
рушила степовою дорогою.

Губенко оглянувся на село. Ерделіяка .знемагала під 
пекучим промінням сонця. 11а вулицях нікого не бу
ло видно. Лише поблизу маєтку метушилися солдати. 
Макар не звав, що сюди він більше не повернеться. 
В голові моряка зріла думка: «Все ще тільки почи
нається. Коли селяни в усіх губерніях виступлять — 
солдатів не вистачить, щоб «порядок» наводити! 
Перша поразка па користь, іншим разом справу не 
так повернемо. Так. усе лише починається, пане Ер- 
лелі! Вітру долонями не стримати... — усміхнувся Гу
бенко, кинувши останній погляд на панський маєток, 
що через мить зник за пагорком. — Усе тільки почи
нається!..»

• • •

У Новоукраїїші, куди привезли апешгованнх. Гу
бенка відділили від інших ерделівпів. Селяни три
малися на допитах так, як порадив їм Макар. 1 через 
дев’ять днів усіх їх випустили «за браком доказів 
злочинної діяльності».

Макара Губенка відправили до Єлисаветграда. По
му загрожувало вислання в Сибір...

Сьогодні Макар Губенко приходить до пас із бурем
ного Н)05-го. Постає величним, мужнім? За покликом 
власного серия, без досвіду, належних знань, спи
раючись па своїх бідних односельчан, він прагнув 
зробити їхнє життя світлим, прекрасним, отаким, 
яким ти бачиш ного сьогодні, ровеснику.

Закінчення. Початок див. «Молодий комунар» 
за 26 лютою та 1, 5, 8 березня ц. р.
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