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Завтра —
25 років
з дня звільненню 
Кіровограда 
Рід німецько- 
фашистських 
загарбників
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Молодіє, красивіша« моє місто.
Фото В, КОВПАКА.

І, С. КОНЄВ ТА О. С. ЖАДОВ — 
ПОЧЕСНІ ГРОМАДЯНИ МІСТА

Два питання обговорювалося на XIV сесії Кіровоградської 
міської Ради депутатів трудящих:

Про присвоєння звання почесного громадянина Кіровограда«
Про затвердження Герба міста.
Па сесії виступив перший секретар міськкому КП України 

депутат 1. П. Валявськиіі. Він говорив про відзначення 
25-річчя визволення Кіровограда від німецько-фашистських 
загарбників.

1. п. Валявськиіі назвав імена визволителів ооласного 
центру, які повернули громадянам Кіровограда вільне життя.

— Бюро міськкому КП України та виконком міської Ради 
депутатів трудящих, — сказав тов. Валявськиіі, _ розгля
нули клопотання громадськості про відзначення з нагоди 
25-річчя визволення Кіровограда колишнього командуючого 
Другим Українським фронтом Маршала Радянського Союзу 
Івана Степановича Конева і колишнього командуючого 
5-ю гвардійською армією генерала армії Олексія Семеновича 
Жадова високим званням Почесних громадян Кіровограда. 
Бюро міськкому партії і виконком міськради вносять на 
розгляд сесії проект рішення з цього питання.

Сесія одностайно приймає рішення, в якому говориться, що 
Маршалу Радянського Союзу 1. С. Коневу за високі заслуг.: 
у керівництві військами Другого Українського фронту, які 
визволили місто Кіровоград від німецько-фашистських за
гарбників 8 січня 1914 року, і генералу армії О. С. Жадову 
за вміле керівництво діями 5-ої гвардійської армії присвоїти 
звання Почесних громадян м. Кіровограда.

Голова виконкому міськради депутат Б., К. Катерннчук ви« 
ступив з промовою про затвердження Герба міста.

Сесія одностайно, прийняла рішення про затвердження 
Герба Кіровограда.

СПОГАДІВ
Фото славних радянських воєна

чальників І. С. Конева, М. С. Шуми
лова, О. С. Жадова та інших. Під 
їхнім командуванням взимку 1944 
року червонозоряні воїни звільнили 
Кіровоград.

Схеми, на яких вогневими стрічка
ми позначені дороги, по яких всту
пали в місто наші війська. Картуз, 

/шинеля, кортик гвардії генерал-пол
ковника М. С. Шумилова.

Мовою спогадів про далекі і ге
роїчні дні промовляють до нас до
рогі реліквії, документи, стенди.

Новими експонатами напередодні 
25-річчя визволення Кіровограда від 
фашистських загарбників поповнився 
краєзнавчий музей.

І. ГОРОВИЙ.

ІСТО стояло в спокої. Місто 
жило напругою мирних трудо

вих буднів. ЛАісто вбиралось у 
красу.

А вони прийшли і посіяли пуст
ку. Важкий чобіт варварів ступив 
на чисте лоно степового красеня, 
залишивши після себе глибокі і 
болючі рани. 885 днів і ночей тер
пів Кіровоград свавілля німецько- 
фашистських окупантів. Терпів не 
мовчки. Місто боролося. Місто че
кало визвольного світання. Під 
час окупації в Кіровограді, навко
ло нього діяла 41 підпільно-дивер
сійна група, 16 партизанських за

І. П. ВАЛЯВСЬКИЙ, 
перший секретар Кіровоградського 

міськкому КП України.

гонів. Всюди гітлерівців чекали 
помста і спалахи гніву.

І витерпів, і вистраждав Кіро
воград, проніс віру в перемогу аж 
до того січневого дня, коли далеко 
в степу спалахнули червоні вогні 
ракет, сповістившії про новий 
наступальний удар радянських 
військ.

Воїни 297 стрілецької дивізії 
полковника Ковтун-Станкевича і 
танкісти генерал-полковника Рот- 
містрова першими сягнули око
лиць Кіровограда.

І 8 січня 1944 року над нашим 
містом замайорів червоний прапор.

У той день Москва салютувала 
доблесним військам, що визволи
ли Кіровоград, двадцятьма арти
лерійськими залпами з 224 гармат. 

Радянський воїн прийшов у Кі
ровоград. А перед ним постали 
руїни і попелища. Зруйновані фаб
рики й заводи. Пошкоджені тран
спортні лінії. Спалені житлові бу
динки. Загарбники завдали місту 
збитків на 50 мільйонів карбо
ванців.

А найбільша втрата — життя 
тисяч мешканців.

Усі ці страхіття не зломили волі 
кірозоградців.

І коли до них прийшли визво-

(ОМУ ЛКСИУ

Воші звільняли КІроиоград. Зліва направо: ссрз<аііг - 
В. С. ШВОЄВ, лейтенант А. М. ЗАРУБ1Н, лейтснаїи 
Ф. ЛІ. ЄГОРОВ, старший лейтенант ШЛК1Н, рядовий 
ФНЛИМОНЕНКО.

Фото 1944 р.

ли гелі, жителі обласного центру 
під керівництвом партійної орга
нізації одразу почали відбудову. 
Вже через тиждень пролунав пер
ший заводський гудок: то кликав 
людей у цехи завод «Червона 
зірка».

На вулицях наводили порядок 
вебігникк »зводів «Червоний 
Профінтерн», «15 років Жовтня», 
студенти педінституту. Рівно че
рез місяць спалахнули електричні 
вогні, по трубах пішла вода.

Швидко видали першу продук
цію кіровоградські підприємства.

Вже в першому 
кварталі 
року її 
випущено 
же на два 
йони карбован
ців.

З тих пір ми
нуло чверть 
століття.

В обновах і 
красі, місто-тру- 
дівник. Продук

ція 4б його фабрик і заводів йде 
не лише в різні кінці нашої краі- 
ни, а й за рубіж. Лише «Червона 
зірка» експортує свої вироби в 
40 країн світу. Вони були пред
ставлені на багатьох міжнародних 
виставках і ярмарках.

Нині промисловість Кіровограда . 
налічує 23 галузі: сільськогоспо
дарське машинобудування та ме
талообробка, приладобудування, 
поліграфічна, будівельна, легка, 
харчова, м’ясо-молочна...

За післявоєнні роки обсяг про
мислового виробництва зріс удвічі, 
а на окремих підприємствах — у 
5—7 разів. Будівельники здали 
400 тисяч квадратних метрів жит
ла. З’явилися нові вулиці, кварта
ли, культурно-побутові установи. 
Переміни на центральній площі 
Кіровограда. її прикрасили теж 
новобудови — приміщення обл- 
профради, будинок Рад, гогель 
«Україна», кафе «Юність». А не
подалік — повнії універмаг. Зво
диться багатоповерхове приміщен
ня готелю. Став до ладу широко
екранний кінотеатр «Комсомо
лець», з’явилися учбові корпуси 
інституту сільськогосподарського 
машинобудування, будівельного 
технікуму, діти кіровоградцін по- 

(Закінчення на 2-й стор.).

5 січня 1969 р. о 9 гяДл 
28 хв, московського часу 
в Радянському Союзі віДч 
повідно до програми косч 
мічннх досліджень ЗДІЙС4 
нено запуск автоматичної; 
міжпланетної станції «Ве
нера-5».

Основною метою запус
ку станції є продовження 
досліджень планети Веііе- 
ра, початих автоматичною 
станцією «Вепера-4». На 
станції «Венера-5» розши
рено склад наукової і ви
мірювальної апаратури, 
що дасть можливість під
вищити точність вимірів і 
одержати додаткові на
укові дані про атмосферу 
планети.

У процесі польоту стан
ції по трасі Земля — Ве- 
иера проводитимуться ши
рокі наукові дослідження 
в космічному просторі.

На борту автоматичної 
міжпланетної станції «Ве
нера-5» є вимпели Радян
ського Союзу з барельє
фом Володимира Ілліча 
Леніна і зображенням 
Державного герба СРСР.

Вага автоматичної стан
ції «Венера-5» без остан
нього ступеня ракегн-носіп 
становить 1130 кг.

Станцію «Венера-5» бу
ло виведено на траєкторію 
польоту до планети Вене- 
ра з проміжної орбіти 
штучного супутника Зем
лі. Старт з орбіти супутня- 

| ка Землі було проведено 
о 10 год. 47 хвил. москов
ського часу. В цей час 
станція перебувала над 
територією Африки.

Апаратура, встановлена 
на борту автоматичної 
міжпланетної станції «Ве
нера-5», працює нормаль
но. З станцією підтримує* 
ться сталий радіозв'язок. 
Керування польотом стан- 

I ції здійснюється з центру 
В далекого космічного 
] зв’язку.
і Координаційно-обчислю- 
I вальний центр обробляє 
І одержувану інформацію.



2 стор. „Молодий полупар“ 7 січня 1960 року
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х (Закінчення),
чали навчатися в п’яти нових школах.

І околиці міста в обновах. Там — но- 
L ві квартали, парки, сквери.

Зростає торгова мережа міста. Нині в 
нас працює 252 магазини і 142 підприєм
ства громадського харчування.

Є в Кіровограді 16 лікарень, де пра
цює 800 лікарів і 2 тисячі чоловік серед
нього медичного персоналу. А для дітей 
споруджено 39 садків та ясел.

Нині в педагогічному інституті та ін
ституті сільськогосподарського машино
будування створено умови для навчання 
майже 11 тисяч студентів. А за парти 
35 загальноосвітніх шкіл сідає 22 355 
школярів.

В місті працюють п’ять технікумів, му
зичне училище, 8 училищ системи проф- 
техоезіти.

Широку роботу по вихованню людини 
комуністичного суспільства проводять 
культурно-освітні установи міста.

При Будинку культури імені Каліні- 
па вже кілька років успішно працює 
заслужений самодіяльний апсамбль на
родного танцю «Ятрань». Нашим танцю
ристам аплодували в різних куточках 
країни, вони демонстрували свою май- 

Істерність, пропагували, радянське мис
тецтво в Англії, Франції, на Кубі, в Ту
реччині, Чехословаччині. А на IX Все
світньому фестивалі молоді і студентів 

у Софії ятранці одержали Велику Золо
ту медаль.

Кроки нашого зростання, яскраві бар- 
еи життя степівчаиипа стають все поміт
нішими і помітнішими.

Трудящі міста гідно зустріли піввіко
вий ювілей Жовтня. Десятки підпри
ємств. колективів нагороджені пам’ятни
ми прапорами обкому КП України, обл
виконкому та об.тпрофради. ЗО виробни
чих колективів зберіїають у себе пам’ят
ні прапори міськкому КП України і ви
конкому міської Ради депутатів трудя
щих, а 185 носять звання колективів іме
ні 50-річчя Великого Жовтня.

Понад 500 кіровоградців в ювілейному 
році нагороджені орденами й медалями.

Нині трудове місто готується відзна
чити 100-річчя з дня народження В. 1. Ле
ніна. Всі наші діла й помисли спрямова
ні на те, щоб прийти на це свято з вели
ким дарунком своїх рук, розуму, щоб 
якнайшвидше наблизити той світлий ко
муністичний день, про який мріяв Ілліч.

У Кіровограді свято — відзначаємо 
чверть століття з дня його визволення 
від німецько-фашистських загарбників. 
Згадуємо роки окупації, роки боротьби. 
Ми стоїмо перед своїми визволителями 
і ще раз висловлюєм їм глибоку вдяч
ність за мужність, за полум’яні серця. 
Дякуємо їм за волю, що принесли в на
ше місто в той січневий день 1944. 
Дякуємо партії за світле наше сьогодні.

І ми, комуністи, і наші молодші дру
зі — комсомольська гвардія обіцяємо 
своїм визволителям, груди яких прикра
шені золотом зірок і орденів, що Кіро
воград буде ще в більшій красі і величі. 
Бо в ньому живуть люди, які люблять 
сонце і труд, що справді переростає у 
красу.

О АВИДНА біографія в цієї ліо- 
<,ДИИІІ. У військовій шинелі про
йшов вогкеннмн дорогами від 
Сталінграда до Праги. Брав 
участь в боях за Курськ, Бєлго
род, Полтаву, Кременчук. Та 
коли його просять розповісти 
про ті буремні роки, він най
більше говорить про бої за рід
не місто, про той січневий день 
1914, коли над Кіровоградом 
з'явився стяг визволителів.

Тоді Борис Андрійович Рилов, 
радист 290 гвардійського полку 
93 дивізії, разом з своїми бойо
вими друзями викопував особ
ливе завдання командування. 
З 5 січня і до визволення Кіро
вограда на добу доводилось від
почивати 2—3 години. Згадує 
Борис Андрійович сутичку з во
рогом в районі Лслеківки. Паші 
частини оточили гіїлерівців. 
А ті намагались вирватись з 
кільця. Та на допомогу визво
лителям радисти викликали лі
таки, які на парашутах скинути 
радянським воїнам ящики з 
снарядами, патронами, продо
вольством.

Найбільша напруга в радиста 
Бориса Пилова була па підсту
пах до його рідного Кіровогра
да. Він безперервно викликав у 
потрібні квадрати артилерій
ський вогонь...

Нарешті ще одне завдання:

потрібно не дати фашистам пі
дірвати Балашівський міст. Ри
лов вирушає до залізничної ко
лії з 12 автоматниками. Біля 
мосту жорстока сутичка з воро
гом. Гітлерівців було знищено. 
А міст розмінували.

Там, на мосту, загинуло 9 ав
томатників.

За вміле проведення цієї опе
рації, багатьох воїнів було 
представлено до нагород. Борис 
Рилов одержав другий орден 
Червоної Зірки...

Нині він архітектор, керує 
відділом комунального проекту
вання республіканського управ
ління «Укржнтлопроект». Борис 
Андрійович серед авторів проек
тів Кіровоградських Черему
шек, Будинку Рад, 10, 24, ЗІ се
редніх шкіл, будівельного тех
нікуму, дитячої лікарні, бага
тьох шкіл-інтернатів, житлових 
будинків.

Коли напередодні сията — 
25-річчя визволення Кіровограда 
від німецько-фашистських за
гарбників, Борис Андрійович 
разом з іншими колишніми вої- 
иамн-внзволптелями віїсту пий 
перед студентами Кіровоград
ського педінституту, він в пер
шу чергу розповів про спою 
сьогоднішню професію. А тоді 
вже був спогад про ті вогненні 
роки.

ДОКУМЕНТИ 44-го —

З наказу Верховного
Головнокомандуючого

Війська 2-го Українського фронту, про
рвавши сильну оборону німців, сьогодні, 
8-го січня, в результаті вмілого обхідно
го маневру, заволоділи обласним і круп
ним промисловим центром України — 
містом Кіровоградом — важливим опор
ним пунктом оборони противника.

За чотири дні впертих боїв паші вій
ська пройшли вперед від ЗО до 50 кіло
метрів, розширивши прорив до 120 кіло
метрів по фронту. В ході наступальних 
боїв війська фронту розбили три танко
вих, одну моторизовану, і чотири піхот
них дивізії німців.

В боях за оволодіння містом Кірово
градом відзначились війська генерал- 
полковника ШУМИЛОВА, генерал-лей
тенанта ЖАДОБА, танкісти генерал- 
полковника танкових військ РОТМ1- 
СТРОВА, генерал-майора танкових ' 
військ КЛТКОВЛ, генерал-майора танко
вих військ ПОЛОЗКОВА, генерал-майо
ра танкових військ КИРЙЧЕНКА, арти
леристи генерал-лейтенанта артилерії 
ФОМІЦА і льотчики генерал-лейтенанта 
авіації ГОРЮНОВА.

На ознаменування одержаної пере
моги з’єднанням і частинам, що відзна
чилися у боях за визволення міста КК 
ровограда, присвоїти найменування «Кі
ровоградських».

Надалі ці з’єднання і частини імену
вати:

297 стрілецька Слов’янсько-Кірово
градська дивізія,

50 стрілецька Запорізько-Кіровоград
ська дивізія,

ДРУГИМ
ОРДЕН —

ЗА
РІДНИЙ

ДІМ
На тематичному вечорі, влаш

тованому в студентському гур
тожитку, полковник запасу 
В. Повійчук згадав юнакам та 
дівчатам про визвольні бої, які 
точились за Кіровоградіцину 
чверть століття тому. Старший 
викладач Інституту І. Артемен
ко (він теж був серед визволи
телів Кіровограда), повів роз- 
мопу про воїнів-героїв, які про
явили героїзм і мужність в боях 
за Кіровоградщнну. Серед ін
ших розповідей були слова про 
Бориса Андрійовича Пилова.

П. КЛИМЧУК.

409 стрілецька Кіровоградська дивізія,
25 танкова Кіровоградська бригада,
31 танкова Кіровоградська бригада,
170 танкова Кіровоградська бригада,
1-й штурмувальний авіаційний Кірово

градський корпус,
I- а Гвардійська бомбардувальна аві

аційна Кіровоградська дивізія,
205 винищувальна авіаційна Кірово

градська дивізія,
302 винищувальна авіаційна Кірово- ( 

градська дивізія,
11 артилерійська Кіровоградська ди

візія,
10 артилерійська Кіровоградська диві- і 

гія, Ь
1000-й винищувальний протитанковий 

артилерійський Кіровоградський полк,
1669-й винищувальний протитанковий 

артилерійський Кіровоградський полк,
679-й гаубичний артилерійський Кіро

воградський полк,
1543тй самохідний артилерійський Кіро
воградський полк,

1694-й самохідний 
розоградський полк,

263-й мінометний
полк,

292-й мінометний
полк,

97-й Гвардійський мінометний Кірово
градський Червоно-Прапорний полк,

II- й окремий Гвардійський мінометний 
Кіровоградський дивізіон,

60 інженерно-саперна Кіровоградська 
бригада, 
329-й інженерний Кіровоградський ба
тальйон.

артилерійський Кі

ровоградський і 

Кіровоградський

Кіровоград в перший день після звільнення.
Фото 1944 року,

З матеріалів, що надійшли на фотовиставку, 
присвячену 109-річчю від дня народження В. І. Ле
ніна.

Ф. ПЛАХТІ Я. Л11И КІРОВОГРАД.

44-го
Володимир СОСІОРА

МИ—
ПОВЕРНУЛИСЯ!
Кіровоград. Тебе ми покидали 
в той, повний крові сорок перший рік, 
і, у страшному гуркоті навали, 
л твоїй груді стирчав німецький штик... 
Вони прийшли, бандити у шоломах, 
й тобі на горло катова нога 
у бурях стала, чорна, і знайома 
ще з вісімнадцятого... І жага 
страшної помсти в серці запалала, 
і ти із грудей висмикнув багнет 
руками нашими... І світло дня настало, 
і ніч пройшла, як довгий дикий бред. 
Ми повернулись гак, як обіцяли 
тобі о громах, у охканні гармат, 
зноз над тобою сонце засіяло, 
ти знову наш, ти наш Кіровоград! 
Прийшли до тебе знову дні щасливі, 
ти розцвітеш, як повний світла сад, 
і Кіров наш, у бронзовім пориві 
знов осінить тебе, Кіровоград!

1944 р.
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ї{ ОЖНОГО дня, йдучи 
на роботу і повертаючись 

додому, Михайло Дмитрович 
Степанов милується вулицею 
Леніна, забудованою новими 
кількаповерховими будника« 
ми, заасфальтованою, впоряд
кованою. А пам’ятає він її 
Зовсім не такою в руїнах, 
з ямами від вибухів снарядів 
і мін.

...Це було двадцять п’ять 
років тому. На Балці, якраз 
там, де зараз живе Михайло 
Дмитрович, у піц на восьме 
січня 1914 року розташувалась 
рота мінерів. Одним з її взво. 
дів командував Степанов. 
Його взвод мав завдання: ра
зом із стрілецькими підрозді-

ДО 
БОМБИ
ЛА
МОТУЗКУ...

лами увійти г. місто І негайно 
розмінувати електростанцію.

Переборюючи опір ворога, 
мінери просунулися до моста. 
Його фашисти замінували. Та 
хлопці швидко знешкодили

13 гвардійська стрілецька дивізія в 
строю. Ліворуч — полковник Т. В. БЄЛо- ськии.

Фото 1944 р.

міни і різну вибухівку І пішли 
далі. На світанку добрались 
до електростанції. Оглянувши 
її, вони переконалися, що мін 
у буднику немає: перед від
ступом фашисти їх зірвали. 
Про цс свідчили знівечена ме
талева арматура, купи битої 
цегли і залізобетону. Тоді 
Степанов подав команду огля
нути греблю. Тільки мінери 
вийшли з приміщення станції, 
як по них вдарив кулемет. 
Біля самої греблі довелося 
залягти. Розділились на три 
групи.

Одна з них, відстрілюючись, 
привертала до себе увагу во
рога, дві Інші тим часом до
повзли до греблі. Степанов 
першим помітив детонуючий 
шнур і зразу ж перерізав його. 
Командир встиг зробити лише 
кілька кроків, як детонуючий 
шпур спалахнув. Стспаноп на 
якусь мить збентежився: у 
нижній частині греблі висіло 
кілька великих бомб. За
пізнився б з перерізом шнура 
на кілька секунд — і бомби 
вибухнули б.

Мерщій знешкодили бомби. 
Це була небезпечна і дуже 
важка робота. Адже бомби 
висіли так, що до них не ді
станеш ні зверху, ні знизу. Та 
вихід все ж знайшли; опусти
ли мінера до бомб на мотузці. 
Погойдуючись між цими чу
довиськами, він діяв обереж
но, але впевнено. Першу бом
бу знешкодив старший сержант 
Сальников. Його витяглії на 
греблю, а до бомб опустили 
Фомичева, далі — Гурова... 
Так було знешкоджено всі 
бомби. Потім бійці Степанова 
розмінували. житлові будинки 
на північно-західній околиці 
Міста..;

Багато кілометрів по шляхах 
війни пройшов Степанов. 
1 скрізь він залишав після 
себе добрий слід написів: 
«Мін нема. Лейтенант Степа
нов». На стінах будинків ру
мунського міста Ясс ще й за
раз можна побачити такі сло
ва. Студенти і викладачі 
Ясського університету заціка
вилися, хто ж він такий, Сте
панов, який врятував їх біб
ліотеку. Почали вести розшу
ки. Бонн увінчались успіхом: 
румунські друзі надіслали 
М. Д. Степанову теплого, за
душевного листа, від щирого 
серця дякують за його подвиг, 
запрошують Михайла Дмитро
вича до себе в гості.

І. ГРИЦЕНКО.

..ІІАІІЯГАІЛК» ТЕБЕ, 
СТЕПОВЕ МІСТО“...

Інтерв’ю з учасниками звільнення Кіровоградщнни від німець
ко-фашистських загарбників — колишніми командуючими 5-ю 
гвардійською армією генєрал-лецтенантом О. С. ЖАДОВ ИМ, 
7-ю гвардійською армією генерал-полковником М. С. ШУМЯЛО- 
ВИМ, 5-ю гвардійською танковою армією генерал-полковником 
П. О. РОТМІСТРОВИМ, колишнім начальником штабу 32-го 
шардійського стрілецького корпусу полковником 1. О. САМЧУ- 
КОМ.

насмсрть вразив Анатолія 
Бистрова.

До березня батальйон зали
шався в Кіровограді. Прибу
вало поповнення, проводилися 
навчання. А у вільні години 
Євген Дерич виходив у місто. 
Тут і познайомився з дівчи
ною, яка згодом стала дружи
ною. Сюди і повернувся після 
війни.

Є у Євгена Петровича гра
мота’від командування корпу
су за активну участь в худож
ній самодіяльності. 14 березня 
в Кіровограді в приміщенні 
театру ім. Кропивппцького ви
ступав він у' складі ансамблю 
пісні й ганцю. Виконував тоді 
пісні «Огопек» і «Размечтался 
солдат молодой». і сьогодні, 
коли громадськість міста при-

Все мені дороге і близьке в 
моєму місті. 1 посмішка його 
світлих вікон у нових будин
ках, і шепіт його скверів та 
парків, і передранкові вулиці. 
Кожна риса знайома на ного 
обличчі. Кожна... Назіть оця, 
сувора риса військового часу. 
Вона ні на хвилину не дає за
бувати, що чверть століття то
му тут гули гармати і падали 
п жорстокому бою червоні 
воїни. Я зупиняюся біля 
пам’ятника Невідомому солда
ту і намагаюся побачити в 
ньому тих, хто прийшов у 
січні 1944-го в моє місто визво
лителем, хочу прочитати в 
його постаті скорботну думу 
про бойових побратимів, які 
спочивають пічним сном у кі
ровоградській землі.

Мовчить солдат. Мовчать 
написи на стінах будинків, що 
по вулиці Декабристів і Тімі- 
рязеза. На цегляній стіні ви
ведено фарбою «Мін не вияв
лено. 12/1 1944 р.» Хто вони, 
ті люди, які назавжди зали
шили автографи на стінах бу
динків, які, можливо, ціною 
свого життя заплатили за ті 
кілька слів, що і зараз, через 
стільки років, не можна чита
ти без хвилювання?

Я знаю одного з них. І зу
стріч, яка відбулася з ним в 
редакції напередодні 25-ї річ
ниці звільнення Кіровограда 
від німецько-фашистських за
гарбників, не випадкова. Два 
рази в останній час «Молодий 
комунар» писав про трудівни
ків війни — саперів. На фото
графії, яку люб’язно запропо
нував редакції полковник за
пасу В. Повійчук, серед кіль
кох військових був і лейте
нант Євген Дерич. І хоч у 
підписі трапилась неточність 
(на фото Є. Дерич сидить, а 
не стоїть), колишній сапер 
пізнав себе і своїх бойових 
друзів. Так відбулося знайом
ство. І ось ми говоримо з ним. 
Євген Петрович розповідає про 
свої фронтові іп.чяхи-дороги, 
згадує бійців і командирів 
147-го окремого саперного ба
тальйону...

До відомої істини, що мінор 
ПОМИЛЯЄТЬСЯ в житті лише 
один раз, можна ще додані,

іцо він завжди на передньому 
краї. І тоді, коли на мінних 
полях прокладає дорогу вій
ськам, і тоді, коли залишає
ться розміновувати населені 
пункти. Під шаленим погнем 
фашистів ішли сапери попере
ду. наступаючих під Суботців 
до Кіровограда. Тисячі воро
жих мін знешкодили вони, 
прокладаючи шлях 5-й танко
вій армії. Разом зі своїм 
взводом лейтенант Євген Де
рич розміновував вулицю 
Колгоспну, вийшов у центр 
міста до театру імені Кропив-

йде відзначати 25-річчя звіль
нення Кіровограда, зі сцени 
обласної філармонії знову 
прозвучать фронтові пісні у 
виконанні колишнього сапера. 
Акомпануватиме йому дочка 
Лариса.

...Потім знову шлях лежав 
на захід. Розміновував Варша
ву і Гданськ, а в Берліні ан
самбль пісні і танцю дав свій 
заключний концерт. На па
м’ять сфотографувалися. На 
фотографії друзі Євгена Дс- 
рнча. Незвично бачити в їх 
руках акордеон, гітару, ман-

Заключпий концерт армійські артисти дали в Берліні. 
Після виступу сапери сфотографувалися на пам’ять. 
Весна 1945 року.

пнцького, а потім по вулиці 
Андріївській — ДО РІВНЯНСЬКО- 
го КП, По сусідству діяли ін
ші підрозділи. Хто міг зали
шити ті написи на стіні? 1 він, 
Євген Дерич, і лейтенанти 
Анатолій Бпстров та Іван Гу- 
сєз. У розпалі бою но запам’я
талися будинки, на стінах 
яких наспіх виводив ті кілька 
слів. Доводилося змінювати 
міношукач на автомат і спіні- 
цем пробивати дорогу вперед. 
І так через усе місто. Па Рів- 
нянському КП потрапили під 
наліт гітлерівської авіації. 
Більше ста літаків заходили 
хвиля за хвилею І скидали 
бомби. Осколок однієї з них

доліну. Вони й зараз десь жи
вуть і працюють, бойові по
братими. Давно відвикли їх 
руки від міношукача і сапер
ної лопати, а ось від музич
них інструментів _ ні. 1, мож
ливо, воші сьогодні теж, як і 
Євген Дерич, торкнуться струн 
вашої душі фронтовою мело
дією. Вона залишить залу, по
летить святковими вулицями 
міста І в суворій урочистості 
припаде до короткого напису 
«Мін не виявлено». Вони, як 
фронтові друзі, знову зустрі
нуться через скільки років 
розлуки і разом згадають чут
ливі пальці сапера, які ніколи 
не мають права помилятися.В. гАноцькии.

Іван Оникійович Самчук прийняв при
вітно і, розклавши папери, почав опові
дати:

— Понад 100 танків і бронемашин 
рухалися на бонові порядки 97-ої гвар
дійської стрілецької дивізії, якою коман
дував генерал-майор Анциферов. 20 «тиг
рів» і «фердннандів» з десантом авто
матників йшли па бойові порядки 289-го 
гвардійського стрілецького полку, яким 
командував ветеран дивізії сміливий і 
кмітливий гвардії манер Юрій Андрійо
вич Науменко, тепер генерал-майор, Ге
рой Радянського Союзу.

Ревіли мотори, скреготали гусениці, 
гриміла артилерійська канонада, стугоні
ла земля. П’ять німецьких танків про
рвалися через бойові порядки піхоти і 
навалилися на гармату гвардії старшого 
сержанта Бездорожного. Влучним по
стрілом він підбив дві ворожі машини. 
Останні танки посунули на обслугу, 
якою командував гвардії старший 
сержант Федір Шугайлов. Шугайлов 
розвернув свою гармату № 202, з якою 
почав війну й на рахунку якої було біль
ше десятка підбитих ворожих танків, і 
вистрілив у борг ворожої машини. 
У «тигра» відлетіло ведуче колесо і бро
ньовані щити борта. Другий танк від 
влучного пострілу Шугайла загорівся.

Мінометники старший лейтенант Г. П. 
Шакін, старший сержант І. П. Нетребо, 
сержанти В. С. Шгоєв, П. Є. Капустін, 
рядові А. В. Акіньшип, П. Ф. Редькін 

і знищили близько 200 гітлерівців.
За хоробрість і мужність, проявлену в 

! цьому бою, старшин лейтенант Шакін 
; Г. П. був нагороджений орденом Черво
ної Зірки, а його мінометники І. П. Не- 

I требо, В. С. Швоєв, П. Ф. Редькін, П. Є. 
' Капустін, А В. Акіньшип — орденами 
Слави.

Іван Оникійович примовк на якусь хви
линку, а потім повідав про сьогоднішній 
день героїв:

— А. В. Акіньшин, який згодом став 
повним кавалером орденів Слави, — за
раз працює старшим інженером на одно
му з московських машинобудівних заво
дів. П. Є. Капустін, також кавалер трьох 
орденів Слави, очолює цех текстильної 
фабрики і живе в місті Родники Іванов- 
ської області. ГІ. Ф. Редькін, кавалер 

[ двох орденів Слави, працює в колгоспі 
в селі Ломовка Пензенської області. 

, І. П. Шакін тепер підполковник, служить 
в Радянській Армії.

Згодом продовжив оповідь про ті да
лекі і незабутні дні, про воїнів свого 
підрозділу:

— Дивізійна газета «Героїчний похід» 
І писала про Івана Бездорожного:

Он недаром Бездорожный!
І Стал он немцам па пути, — 

Значит, фрицам невозможно 
Ни проехать, ни пройти. 
Немцез он перемолотит 
И не пустит на порог, 
Но зато своей пехоте, 
Сам проложит сто дорог.

В жорстоких боях за звільнення І\іро- 
! вограда покрили себе невмирущою сла- 
к вою воїни дивізії — учасники- танкового 

десанту автоматні к гвардії сержант 
| Рундіг і кулеметники гвардії рядові 
і Олександр Виноградов і Олександр Же- 
І жеря. Вони втрьох знищили більше 
1 200 фашистів.

Олександр Жежеря, уродженець Кіро- 
І воградської області, вже будучи Героєм 
і Радянського Союзу, загинув смертю хо- 
| робрих на польській землі в 1944 році.

Згадав І. О. Самчук і подвиг команди
ра гармати першої батареї гвардії стар- 

« шого сержанта П. І. Новикова:
— Трапилося так, що в артилеристів 

і під час бою закінчилися снаряди, тоді 
І вони стали знищувати гітлерівців вогнем 
І із автоматів і закидати гранатами. В ній
■ сутичці Новиков був тяжко поранений. 
І Коли гітлерівці наблизилися до нього, 
І він підірвав себе і фашистів.

Іван Оникійович Счмчук — наш земляк, ко*
■ лишній начальник штабу 32-го гвардійського 

стрілецького корпусу, автор книги «Гвардій
ська Полтапська». З ним ми зустрілися нс-

I щодавноі в Москві. Іван Ончкіґювпч подарував 
І рукопис своєї книги про 97 гвардійську орд«- 
| піп Суворова І Богдана Хмельницького Пол- 
I тапську Червоиопрапорі’у дивізію. Ця дивізія 
І звільняла Кіровоград і саме за н аше місто була 
З нагороджена орденом Суворова. І. О Самчук 
І подарував також свою книжку «13-а гнардій-
■ ська», передав численні фотографії учасників 
І звільнення Кіровоградщнни від німецько-фа- 
I шведських загарбників.
І Зустрілися мн I з колишнім командуючим

7-ою гвардійською армією, яка звільняла Кі- Я 
ровоград, генерал-полковником ЛІ. С. Шуми- Я 
ловим, з копитнім начальником штабу 95-ої І 
стрілецької дивізії полковником А. А. Москл- ■ 
ленком, колишнім командуючим 5-ою гвардій- І 
ською танковою армією генерал-полковником. 
11, О. Ротмістровпм. З колишнім командуючим 
5-ою гвардійською армією генерал-лейтенан
том О. С. Жадовпм нам зустрітися особисто 
не вдалося, але бесідували по телефону.

Ось як, за їх свідченням, розпивалися події.

Війська 5-ої гвардійської армії під 
командуванням генерал-лейтенанта О. С. 
Жадова і 7-го механізованого корпусу 
генерал-майора танкових військ Ф. Т. 
Каткова та війська 7-ої гвардійської ар
мії під командуванням генерал-полков
ника М. С. Шумилова і 5-ої гвардійської 
танкової армії під командуванням гене- 9 
рал-полковника П. О. Ротмістрова ото- П 
чилн Кіровоград з півночі і півдня. Гіт
лерівці чинили шалений опір наступаю
чим військам.

В ніч на 7 січня бій досяг найвищої 
напруги. 29-н танковий корпус під ко
мандуванням генерал-майора танкових 
військ І. Ф. Кириченка вийшов на пів
денну околицю міста. Вслід за ними о 
другій ночі в місто увірвалися з півдня 
297 стрілецька дивізія під командував- ЯІ 
ням полковника А. І. Ковтун-Стапкеви- ■

Герой Радянського Союзу гвардії гене
рал-полковник ЛІ. С. ШУМИЛОВ.

ча, в центральну частину — 50-а стрі
лецька дивізія, потім в місто вступили 
частини 6 і 9 повітряно-десантних дивізій 
і 5-ої гвардійської армії. Вранці зав’яза
лися вуличні бої.

В цих боях відзначився комсомолець 
Шайвар Мухтасов. Він першим кинувся 
в атаку зі словами: «За Кіровоград!» 
За визволення наших братів — уперед!» 
Відважний воїн знищив десятьох гітле
рівців, двох захопив у полон. Визволяю
чи Кіровоградщину, Шайвар загинув 
смертю хоробрих. Рядовий Пор да Нур- 
матов (297 стрілецька дивізія) також 
одним з перших увірвався в місто. Во
рожий снайпер заважав рухатися впе
ред. Нурматов вислідив його і пристре
лив. Фашисти засіли в одному з будин
ків і обстрілювали наступаючих. Нурма
тов разом з групою бійців блокуваз 
будинок, потім увірвався в нього, заки
дав гітлерівців гранатами і в рукопаш
ному бою знищив 14 солдат. Хоробрий" 
воїн був нагороджений медаллю «За 
відвагу».

Увесь день 7 січня в місті клекотів бій. 
Коли з’єдналися два ударні угруповання 
5-ої і 7-ої гвардійських армій, кільце 
навколо Кіровограда замкнулось. О де
в’ятій годині вечора взяли станцію Кі- 
рово-Українське.

Тільки пізно вночі Кіровоград був пов
ністю очищений від ворога.

Ранок 8 січня був для жителів міста 
великим святом. Вони сердечно зустрі- я 
чали своїх визволителів, обнімали і ці- я 
лували їх.

Відкинуті гітлерівці сконцентрували й 
Г.ЄЛИКІ СИЛИ В Лелеківці. Звідти ВОНИ про- І 
довжували обстрілювати місто. Німці І 
вирішили будь-якою ціною вернути собі І 
Кіровоград. Жорстокі бої точилися два Я 
дні. О 5 годині ранку бій за Лелеківку | 
вщух. Ще одне угруповання ворога було 1 
ліквідовано. Наші війська розбили три 
танкові, одну моторизовану і чотири пі
хотні дивізії німців. На полі бою в Ле
леківці залишилося вісім тисяч фашист
ських солдатів і офіцерів.

Р- ТУР5АЙ, 
Е. КОЛ ЯДА, 

наші позаштатні кореспонденти.
Москва — Кіровоград.
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АҐІРОВЦІ переслідували ворога настійно, не 
відриваючись ні на крок від нього. 28 куль 
послаїз зі снайперської гвинтівки гвардії лей
тенант Багіров, і стільки ж німців знайшли 
свою емер і ь.

Шлях гвардійцям перетнули ворожі снаряди; непо
далік шаленіла гармата. Вперед поповзом кинувся 
сам командир. Вибух протитанкової гранати — і гар

мата захлинулась.
Ось і висота. Висота. Шмат засніженої землі. Пагорбок, 

який має стати плацдармом. А попереду українське місто, 
місто, про яке до війни декому з багіровців рідко доводи
лось і чути. Кіровоград!

Стій, Муса!.. Як — Кі-ро-во-град? А ти ж з Кірова- 
бада, теж міста Кіроза.

Озирнувся Багіров. Дійсно, інтернаціональний па- 
піввзвоц у нього. Він сам, Муса, — азербайджанець. 
Нургалієв — казах, Кастаньян — вірменин, Ари
пов — узбек, Китаев — росіянин.

Всі вони полишили домівки задля щастя оцього 
українського міста.

Проти одинадцяти гвардійців ворог пустив три танки з де
сантом автоматників. Від куль бронебійника Кастаиьяна за-

й₽ата ?жиг
БАПРОВЦІ

димів головний «тигр», від гранати Багіроеа завмер другий. 
До третього підібрався з гранатою парторг Вахабов.

Першу атаку було відбито.
Ворог пішов на хитру підлість: 400 солдатів 1 офіцерів, у 

чсрвоноармійській формі, з вигуками: «Ііс стріляйте, ми 
свої!» — наближались до висоти. Позаду йшли три танки.

Смертельна куля знайшла серце молодшого лейте
нанта Азіса Вахабова. «За парторга!» — стріляли ку
леметники і автоматники. «За парторга!» — взялись 
за автомати бронебійники, обрушивши па німців 
смерчові' зливу куль.

Снаряди і міни засипали захисників висотки. На лівому 
фланзі за кулеметом — Багіров. Перед ним понад сто тру
пів. На правому фланзі часто й коротко, сердито говорить 
свинцем ручний кулемет комсомольця Китаєва. Ближче — 
автомат сержанта Шарикова. Зрідка, але промовисто, стріляє 
снайпер Авдальг.н. Натиск на флангах стає слабішим, але 
в центрі _ бій у розпалі, там потрібне око командира. 1 
Багіров поспішає туди.

Знову відійшли німці, цього разу залишивши па полі бою 
біля 200 трупів своїх солдатів і офіцерів.

Іак з 10 бійцями комуніст Багіров утримав висотку 
до підходу наших сил, відбив дві жорстокі контрата
ки і наніс ворогові значних втрат. Особисто сам 
Муса Багіров вивів з ладу німецьку гармату з її роєм', 
підбив танк і знищив понад сто гітлерівців.

Про бій багіровців розповіла 2-му Українському 
фронтові листівка, видана червоноармійською газе
тою «Красное знамя». Командиру взводу 206-го гвар
дійського стрілецького полку 69-ї гвардійської стрі
лецької дивізії Мусі Багіровичу Багірову Указом Пре
зидії Верховної Ради Союзу РСР від 22 лютого 1911 
року присвоєно звання Героя Радянського Союзу.

Володимир ЧАБАНЕНКО, 
краєзнавець.

ХРОНІКА ДВОХ ДНІВ
ІЗ СПОГАДУ КОМАНДИРА 7-ї СТРІЛЕЦЬКОЇ РОТИ
297 СТРІЛЕЦЬКОЇ СЛОВ’ЯНО-КІРОВОГРАДСЬКОЇ ДИВІЗІЇ 
СТАРШОГО ЛЕЙТЕНАНТА, НИНІ МАЙОРА В. П. БАРСУКОВА

Двадцять п’ять років... А на
че було вчора.

7 січня 1944 року о 3 годині 
ночі, зайшовши з тилу, ми 
прорвалися на околицю Кіро
вограда. Бійці нестримно рва. 
лися вперед, щоб швидше 
розплатитися з фашистською 
гадиною, не дати німцям зни
щити місто.

Ми знали, що кіровоградці 
чекають нас і допоможуть ви
гнати гітлерівців. На одній з 
вулиць я постукав у двері пів- 
підвального приміщення. Нам 
довго не відчиняли, прийняв
ши за власівців. А коли впев
нилися, що перед ■ "ми бійні 
Радянської Армії-:.: -юлитель- 
ки, до нас кинулись десятки 
людей, змучених страхом та 
фашистською неволею. Хлоп- 
ці-підлітки, старики та жінки 
з радістю і гордістю обіймали

нас, цілували і гіркими сльо
зами обливали наші загрубілі 
солдатські обличчя. Вони про
сили у нас будь-яку зброю, 
щоб йти разом в бій визволя
ти рідне місто.

О четвертій годині ранку 
бійці нашої роти з допомогою 
цивільних, ЧОЛОВІКІВ і підліт
ків, очищали квартал за квар
талом, з боями проривалися 
до центра міста — вулиці 
Карла Маркса. Фашисти спро
бували атакувати нас, і прямо 
через міст посунули назустріч 
шість «тигрів». Танки па ходу 
шквальним вогнем прямою на
водкою намагалися зупинити 
наступ, а потім оточити і зни
щити нас. Чотири танки від
разу ж підбили бійці сьомої 
роти і другої роти нашого ба
тальйону, що прийшли на до
помогу.

Основні сили свої німці зосе
редили на обороні вокзалу І в 
районі тюрми. В ході наступу 
командир батальйону додат
ково наказав нашій роті на
ступати вздовж вулиці в бік 
вокзалу і штурмом оволодіти 
ним. Після кровопролитного 
бою біля мосту ми знищили 
чотири танки, багато автома
шин і десятки гітлерівців.

О 5 годині ЗО хвилин ранку 
я повів роту в атаку, щоб 
відбити вокзал. Пробивалися 
гранатами, кулеметно-автомат
ним вогнем, вибиваючи з кож
ного будинку фашистів. Місто 
палало. Просуваючись на ву
лицю Карла Маркса, захопи
ли одну вантажну автомаши
ну. В кабіні сидів німецький 
генерал, що не встиг втекти, 
з дружиною і собакою-вівчар- 
кою. Я його направив під кон-

ВСІ
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ве-
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час

Зараз в педагогічних колах 
деться жвава дискусія про те, 
варто завантажувати учнів під 
канікул, на вихідні дні. Одні гово
рять: варто. Бо доки учень знахо
диться в школі — він «зайнятий 
ділом». Після ж уроків — займа
ється чим йому заманеться. Інші 
наполягають на тому, що в учнів, 
крім школи, є ще батьки, родичі, 
І вихідний день чи канікули — єди
на можливість контакту між батька
ми і дітьми.

В Новоукраїнській середній шко
лі № 4 немає повних прихильників 
тієї чи іншої теорії. І не тому, що 
в учителів немає певної думки від
носно цього. Просто вони вирішили 
цю проблему разом з учнями.

Справа в тому, що школа № 4 не

тільки для місцевих учнів. В ній на
вчається багато дітей із навколиш
ніх сіл. Ці, звісно, на канікули ро
з’їхались додому. А для новоук- 
раїнців — будь ласка. Школа кож
ного дня відкрита з ранку до вечо
ра.

Ось в одному з класів засідають 
шестикласники. Вони обговорюють 
листи Н. К. Крупської до піонерів. 
Цій дискусії передувало масове чи
тання цих листів. А зараз лише 
аналізуються свої вчинки стосовно 
до вимог, які ставила Надія Костян
тинівна до піонерів.

Семикласники разом зі своїм ке
рівником Валентиною Олександрів
ною Козг.овською бесідують про 
норми поведінки та історію виник
нення манер хорошого тону, про 
красу мози.

І так у кожному класі, кабінеті — 
щоденно якесь заняття чи зустріч.

«Бідним» учасникам клубу весе
лих і винахідливих місця не знай
шлось, і вони зайняли роздягалку.

— Невже, Наталочко, твоя фан-

7 січня 1000 року„S1 о лодн ii ном у нар“

Георгій ШЕВЧЕНКО

Пам’яті Героя Радянською Союзу 
старшини Шабанова

Взнмку 1941 року біля Карлівкп 
(тепер село Крупське) Кіровоград
ського району розгорнулись запек
лі бої з фашистськими загарбника
ми. Німці насідали. Вони пустили 
на купку радянських бійців десят
ки танків.

В одному з таких боїв особливо 
відзначився старшина Шабанов. 
Один він дав бій десятку ворожих 
танків, у нерівному бою загинув, 
але зупинив ворожу контратаку.

За цей подвиг йому посмертно 
було присвоєно звання Героя Ра
дянського Союзу.

Мовчить гармата,
Грізну тишу слуха,
Не білий морок — ненависть 

кипить...
Хвилину тому ще жива обслуга 
Біля лафета мертвою лежить.
Важкий туман
Чи дим встає над краєм,
Чи мерзлий степ
Розколюють громи?
Встає солдат.
Обслуга оживає, 
Гармата знову
Люто загримить.
А танки йдуть!
Ревуть мотори «тигрів»,
І котиться зелена сарана.
В солдата ж ноги,
Мов тяжезні гирі, 
Та ще й рука...
На «тигрів» всіх — одна,

Але не час солдату помирати: 
Один за всіх —
Він мусить зараз жить, 
Бо вже не стане більш 
Коло гармати 
Обслуга та, 
Що мертвою лежить. 
Обслуга та...
Держись тепер, Шабанов, 
Держись тепер,
Товариш старшина.
Ти сам — один 
На всьому полі брані, 
Та ще й рука...
На «тигрів» всіх одна.
Нехай повзуть потвори 

знавіснілі.
Нехай підходять ближче.
Хай повзуть!
Він зараз ось...
— Немов свинцеве тіло. — 
Він зараз ось...
Влаштує їм грозу. 
Пряма наводка.
Вибух землетрусу. 
Палає «тигр».
Ну хто ще?
— Натискай!
Давай, давай!
Зустріть зуміє «русіїїі», 
Дарма, що в нього лиш одна 
Рука.
І знову танк,

воєм у штаб полку для допц- 
ту. Так — будинок за будин
ком, метр за метром — до 12-ї 
години дня ми очистили від 
фашистів центр міста.

О 13.00 рота пробилась до 
вокзалу. Ось тут і зав’язались 
Важкі кровопролитні бої.

О 18.00 до вокзалу з інших 
сторін підійшли бійці інших 
рот нашого батальйону. Фа
шисти організували кругову 
оборону, вчинили відчайдуш
ний опір, окопавшись під рей
ками І будівлями. 1 тільки 
8 січня до 12.00 ми штурмом 
взяли вокзал. Інші полки на
шої дивізії оволоділи до цьо
го часу Іншими районами міс
та. За мужність і героїзм бій
ців і командирів наша 297 стрі. 
лецька дивізія одержала най
менування Кіровоградської. З 
цим ім’ям ми пройшли через 
Румунію, Угорщину. Чехосло- 
ваччину, Австрію. І не раз н 
цих походах нас зігрівали лис
ти, що потім йшли з Кірово
града. Один такий лист від 
колишнього працівника обко
му комсомолу Поліііи Сиченко 
(такс було тоді її прізвище) 
вручили мені. На ньому да
та — двадцятого лютого 1941 
року. Цей лист я зберігаю й 
по нині.

ШКІЛЬНІ КАНІКУЛИ

тазія вже вичерпалась і ти не при
думаєш подарунок для жюрі, — 
благально подивилась на Завго- 
родню Світлана Голуб, піонервожа- 
та.

— А я придумала, — радісно го
ворить та і починає розповідати.

Всі сміються, всім подобається.
Організатору позакласної вихов

ної роботи школи № 4 Нінель Пет
рівні Франко теж роботи багато. 
Вона скрізь — бажана гостя. Там 
підкаже, там просто допоможе.

— Багато цікавого ми планували 
провести, — говорить Нінель Пет
рівна. — Більше уваги звертали на 
позашкільні заходи: вилазки на ли
жах, санках, походи. Але провести 
їх перешкодила нам погода. Та ми 
вихід знайшли. Для молодших кла
сів організовуєм новорічні ранки, 
читаєм книжки, працює гурток 
«Умілі руки». Для старшокласників 
— вечори відпочинку, танці, розва
ги. Як кажуть, всі у нас при ділі.

Г. ПРОКОПЕНКО
•'.Tiw

і — чорний дим. 
Батьківщину!

землю!

Як смерч — за кілька метрів, 
І рветься чад, 
Як з кратера, над ним. 
У старшини, як постріл 
Діло мсргвс, 
Бо що не постріл 
То 
За 
За народ!
За
За мир і сонце, 
За ясну любов! 
Крутився світ. 
Рука з натуги терпла, 
В холодний сніг 
Стікала тепла кров. 
Вже й сьомий «тигр» 
Безсило клюнув носом, 
Останній «тнгр» 
У Карлівці зачах.
1 раптом, випадково якось, 
Косо 
Гігантське сонце 
Репнуло в очах. 
Гойднувся світ.
І підкосились ноги.
І падав довго в певість 
Старшина, 
Аж доки слава 
Не прийшла до нього, 
Аж доки 
Не скінчилася війна.

Кіровоград сьогодні. Вулиця Уфімська, 
Фото В. КОВПАКА,

таніїя. Довільна програма. (Ле
нінград).

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
ВІВТОРОК, 7 січня. 10.00 ■«; 

Фільми для дітей. 17.45 — Нацн 
консультації. 18.00 — Для школір 
рів. «Світлячок» починає св
ане». (К). 18.30 — Ленінський 
університет МІЛЬЙОНІВ. (М). 
19.00 — Телевізійний фільм «То« 
реадори з Васюківки». (М|. 
19:30 — Хокей: .«Спартак» (Мй* 
сква) _ «Хімік». 22.00 — «У ca!f 
ті кіно». (М). 22.45 — Художнії) 
фільм «Як солдат від війська 
відстав».

СЕРЕДА, S січня. 17.00—Спек
такль’ для дітей. 17.30 — КІПІ- 
хроиіка. 17.40 _ Актуальний 
екран. 18.00 — Телевізійний 
фільм. 18 30 — Телевізійні пісгі. 
(К). 19.00 — До 100-річчя з дпа 
народження В. І. Лепіпа. «Сто
рінки-. життя. Ілліча». (К). 19.3-)
— До. 25-річчя визволення Кіро
вограда від німецько-фашист
ських загарбників. (Кіровоград). 
20.30 —.Програма «Час»'. (М), 
21.00 — .Першість СРСР з фігур, 
ного катання.- (Ленінград). 22,30
— «Дзйна радощів». (Кишинів). 
23.15 — Новини. Коментар. (М).

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СЕРЕДА, 8 січня. Перша про

грама. 11,00 — «Горбоконик». 
Художній фільм для дітей. (Кі
ровоград). 18.30 _ Тслсвісті. (К). 
19.00 — До 100-річчя з дня на
родження В. 1. Леніна. «Сторін
ки життя Ілліча*. «За марк
систську партію нового типу». 
(К). 19.30 — До 25-річчя визво
лення Кіровограда і області від
німецько-фашистських загарб- . 
ннків. (Кіровоград}. 20.30 — Ін
формаційна програма «Час». 
(М). 21.00 _ «Попіл». Художній 
фільм. Друга серія. (Кірово
град). 22.30 — Новини кіноекра
на. (К).

Друга програма. 21.00 — Пер
шість СРСР з фігурного катан
ня. Парне катання. (Ленінград).

ЧЕТВЕР, 9 січня. Перша про
грама. 11.00 — «Тривожний ра
нок». Художній фільм.. (Кірово
град). 17.20. — У дні шкільних, 
канікул. «Ліра».- Мистецький ’ 
альманах. (К). 18.00 — «Карна
вал на льоду». (Харків). 18.30 — 
Тслсвісті. (К). 18.50 — Інформа
ційна програма «День за днем». 
(Кіровоград). 19.30 _ «Добрий 
вечір, хліборобе». (Ужгород). 
20.30 — Інформаційна програма 
«Час». (М). 21.00 — «Тривож
ний ранок». Художнії) фільм. 
(Кіровоград). 22.30 — «З май
стерні митця». «Співає заслу
жена артистка УРСР Л. Жнлкі- 
на». (Львів).

Друга програма. 11.00 _ Те- 
левісті. (К). П.Ю — Художній 
фільм. (К). 18.50 — «За здо
ров’я людини», «Медики — 
гірникам». (Донецьк). 21.00 — 
Першість СРСР з фігурного ка.
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