
. Багатьма добрими ділами 
ознаменувався Всесоюзний 
похід комсомольців і молоді 
по місцях революційної, бо
йової і трудової слави ра
дянського народу. За чоти
ри роки його учасники ство
рили понад 61) тисяч гро
мадських музеї» народної 
слави, встановили близько 
40 тисяч пам’ятників, обеліс
ків і меморіальних знаків.

Секретаріат ВЦРПС, бюро 
ЦК ВЛКСМ, колегія Міні
стерства культури СРСР і 
президія ЦК ДТСЛЛФ при
йняли спільну постанову про 
дальший розвиток цього по
ходу. Новий етап його при
свячується 100-річчю а дня 
народження В. І. Леніна,

За час, що минув після 
IV Всесоюзного зльоту, го
вориться п постанові, багато 
комсомольських, профспілко
вих, туристських, дтсаафів- 
ськнх організацій значно 
активізували роботу, зв’яза
ну з проведенням походу. 
Участь мільйонів юнаків і 
дівчат у цьому патріотично
му почині є свідченням їх
ньої готовності працювати, 
впитися, жити і боротись 
ко-лснінському.

У постанові відзначено 
водночас, що досвід, нагро
маджений у період походу, 
використовується ще недо- 
спть. У ряді первинних ор
ганізацій формально підхо
дять до цієї важливої спра
ви, немає чіткої системи па
тріотичного виховання мо
лоді.

ВЦРПС, ЦК ВЛКСМ. Мі
ністерство культури СРСР, 
ЦК ДТСЛЛФ СРСР зобов’я
зали республіканські, крайо
ві, обласні ради профспілок, 
коміт е т н к о м с о м о л у, 
ДТСЛЛФ, ради по туризму, 
міністерства І управління 
культури усунути ці хиби, 
максимально внкорист аги 
нагромаджений досвід, доби
тись участі у поході кожної 
первинної організації, моло
ді всіх категорій,

(ТАРС).
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« Будемо
гідні!»

Вогні, вогні... їх спалахами, мов зорями, заквітчались 
пчора вечірні вулиці Кіровограда. То містом крокували 
учасники факельного походу, влаштованого з нагоди зна
менного свята — Дня Перемоги.

В шеренгах — комсомольські активісти, ті, хто пройшов 
місцями бойової і трудової слави радянського народу, 
юні слідопити. Л з ними — колишні воїни, герої-землпки.

В парку імені Леніна, біля пам’ятника вождеві молодь 
ч дала иллтву на вірність його заповітам, на вірність спра

ві партії, рідній Вітчизні.
1 знову палахкотять факели па вулицях міста. Молоді 

міровоградці направились до пам’ятників воїнам, 
що загинули смертю хоробрих, визволяючи нашу землю 
від німецько-фашистських загарбників...

СЬОГОДНІ-

ДЕНЬ

ПЕРЕМОГИ

подвиг
Д.ІЯ ЗІІІІ’.У

І ДЛЯ СВОБОДИ,

О новини 
КІНОЛІТОПИС 
ОБЛАСТІ

Він ще невеликий, всього- 
на-всього в кілька тисяч кіло
метрів кінострічки. «Пишуть» 
його молоді аматори нашої 
області.

Про життя рідного села, 
його мешканців, рідні краєви
ди створили свої перші фільми 
услечські кінолюбителі Онуф- 
рі ївськото району, самодіяльні 
митці села Комишунатого ІІо- 
ноукраїнського району га 
інші.

Фільм, присвячений Ленін
ському ювілею, готують сту
дійці з колгоспу ім. Ульянова 
Новгородківського району.

Над створенням серії сати
ричних короткомстр а ж п и х 
фільмів працює група кіропо- 
градців. Це молоді кіполюби- 
телі іііжсііср-копструктор Юрій 
Курзов, інженер Валерій Ма- 
лючеиков, радіотехнік Вла
дислав Стульцев та журналіст 
Євген Панов.

В. РУДЕНКО, 
методист Кіровоградсько
го обласного Буднику 
народної творчості.

ЬАГЬІПК
ЙДУТЬ ЮНАРМІЙЦІ

В Олександрії відбувся другий мі
ський зліт юнармійців. На нього при
були найактивніші учасники гри «Зір
ниця». Під звуки бадьорого маршу 
загони юнармійців пройшли плошею 
Жовтневої революції, повз пам’ятник 
Іллічу.

Парад юнармійців приймали праців
ники міськвійськкомату Я. Д. Шеис.іь, 
секретар міськкому партії І. А. Шев
ченко, секретар міськкому комсомолу 
І. М. Урнцькнй, учасник Великої Віт
чизняної війни П. І. Рспенько.

Командири загонів рапортували про 
спої успіхи у військово-спортивній грі, 
про готовність стати захисниками рід
ної Вітчизни.

Лід розкриллям знамен школярі дали 
клятву на вірність заповітам Леніна, 
партії, па вірність народові і Батьків
щині.

Після урочистої частини зльоту від
булися цікаві змагання, під час яких 
своє уміння продемонстрували розвід
ники, стрільці, санітари, редактори бо
йових листків.

Добру підготовку до військово-спор
тивної гри показали учні школн-інтер- 
нату, СШ № 6, 13, 15, 1, 18, 7. та вось
мирічної школи № 9.

А. ГРУША, 
секретар комсомольської організа
ції СШ № 0.

м. Олександрія.

НА МУЖНІСТЬ
Сьогодні знову шикуватиму

ться шеренги прапороносців. 
Бо рі.иіобарв’я кольорів ще 
одного свята розквітне в на
шому краї. Сьогодні — День 
Перемоги. І на міські площі, 
на сільські майдани до висо
ких обелісків прийдуть ко
лишні воїни, що звільнили на
роди од німецько-фашистських 
іагарД'чікіп, прийдуть ті, хто 
знову'повернув молодість сво
їй землі. Перед обелісками, 
перед живими героями стане
мо ми, ті. кому судилося 
прийняти знамено од поколінь, 
які засвітили над країною 
сонце нового дня. Тут, під ку
мачем знамен буде спогад про 
вогненні дороги, про подвиги 
мужніх сипів Вітчизни, буде 
відлуння нашої великої радос
ті, буде дяка поїнам-внзво- 
литслям. Л ми, їх онуки І ДІ
ТИ, клянемося не змінити рит
му впевненої ходи, якою йшли 
наші батьки. Бо в наших сер
цях повсякчас піпіовніоеться 
гаряче чуття — чуття патріо
тизму.

Л прищеплювати юнакам I 
дівчатам риси Ідейно переко
наних бійіііп за справу кому
нізму, полум’яних патріотів

своєї Вітчизни, озброювати 
юнацтво військовими знання
ми, дбати про фізичне загар
тування — це нині стало ос
новним у роботі обласної ком
сомольської організації по 
військово-патріотичному вихо
ванню молоді.

Комсомольські активісти 
промислових підприємств і 
будов, колгоспів і радгоспів, 
навчальних закладів у своїй 
діяльності практикують орга
нізацію зустрічей з ветеранами 
війни, революції, героями 
прані, проведення військових 
ігор, урочистих мітингів, па
радів, уроків і лінійок муж
ності, прийомів у піонери І 
комсомол біля пам’ятників ге
роям, створюють кімнати, ку
точки, музеї революційної, 
бойової та трудової слави.

З кожним роком все ширше 
запроваджуються і вдоскона
люються різноманітні форми 
військово-патріотичного вихо
вання. Особлива активність у 
цьому напрямку помітна після 
прийняття Закону СРСР «Про 
загальний військовий обов’я
зок».

Популярні серед молоді по
ходи юнанів і дівчат ііо міс-

цях революційної, бойової та 
ірудової слави радянського 
народу.

Всесоюзні, республіканські 
та обласні зльоти перемож
ців походу ще і ще раз де
монструють відданість радян
ської молоді справі Комуніс
тичної партії, справі тих, хто. 
не шкодуючи свого життя, від
стояв незалежність нашої 
Батьківщини у запеклих бо
ях з німецько-фашистськими 
загарбниками.

Більше 49 тисяч 'комсомоль
ців нашої області пройшли 
бойовими стежками загиблих, 
підшукали сотні раніше не ві
домих героїв, відкрили 837 
музеїв, куточків, кімнат рево
люційної, бойової і трудової 
слави.

Цього року відбудеться II 
республіканський зліт учасни
ків Всесоюзного походу, до 
якого комсомольські організа
ції повинні ретельно підготу
ватися, провести на місцях по
ходи, створити штаби, розро
бити маршрути, відкріпи ку
точки бойопої слави. провести 
зустрічі з героями.

(Закінчення па 2—3 стор.).

Білокрило
била

крила 
не одна зима, 
обернулась —

мак багряний,

грань
німа,
а над лісом 
Та й над Чорним 
горне

вітер
день,

партизансокими стежками, 

де
кров іскрила —
в небо брила 
між дубів...
Світ високий
серцеоко
голубів...

СПУХАЄ БОЙОВА зміна
Такі «Вопііікп» комсомольські активісті« 

колгоспу імені XXI з’їзду КПРС влашто
вують не вперше. Здебільшого вони від
буваються у великі свята, організовуються 
з нагоди трудових досягнень хліборобів. 
Цього разу «Вогник» влаштували для до->. 
призовників. Крім хлопців, які незабаром 
стануть воїнами, в Будинок культури при
йшли учасники Великої Вітчизняної війни, 
кращі люди села

Коли в залі стихли пісні, ведучі «Вог
ника» Микола Плахотний та Галина Ша
повал попросили директора місцевої шко
ли І. П. Коваля розповісти про визвольну 
місію Радянської Армії у війні з німецько- 
фашистськії ми загарбниками.

А потім була розмова про подвиги муж
ніх прикордонників, героїчну боротьбу во
їнів В’єтнаму, спогад про героїв-земляків.

Перед допризовниками виступив комсо
молець Микола Мамченко, який іцойио 
демобілізувався і рядів Радянської Армії,

А. ШЛПОВЛЛ.
Кремгесівськнй район.

Сюди, до пам’ягайка партизанам Чорно
го лісу. ЩО встановлений в 1907 році ком- 
сомолією Кіровоградшнпи, в дні Тижня 
пам’яті героїв юнаки та дівчата з'їжджа- 
лпея з усіх кінців нашого степового краю.

Фото Ю. ЛІВДШНіКОНА.



ШАНА ВАМ, 
НЕЗБОРИМІ!

«На ознаменування одержаної перемоги з’єднанням і частинам, що підтп-'ічи- 
лнсь у Соях за визволення міста Кіровограда, присвоїти ііаЛмснуьаїшя «Кіровоград
ських» .

Наділі ці з’єднання і частини іменувати:
297 стрілецька Слов’янсько-Кіровоградська дивізія,
50 стрілецька, Запорізько-Кіровоградська дивізій.
409 стрілецька Кіровоградська дивізія...» ,

(З Накату Верховного Головнокомандуючого від 8 січня 1911 р.).

Підрозділи -109-ї стрілецької дивізії гуртува
лись па початку Великої Вітчизняної війни. 
Під командуванням генерал-майора Гречаного 
з’єднання брало участь у розгромі фашист
ських полчищ під Сталінградом. З запеклими 
боями бійці перейшли степи Кубані, України, 
а потім — битва на Дніпрі біля Дніпропетров
ська.

В січневі морози 1944 року воїни Гречаного 
з жорстокими боями прокладали собі шлях 
на захід, звільняючи десятки українських сіл 
під фашистського ярма. Після могутньої арт
підготовки полки генерала Гречаного вклини
лись у прорив і. стрімко наступаючи, рухались 
на Кіровоград. Гри доби йшли запеклі бої, три 
доби не було перепочинку. Усі контратаки во
рога були відбиті. Кіровоград був звільнений.

8 січня яо радіо був переданий Наказ Вер
ховного Головнокомандуючого про подяку 
409-й дивізії генерала Гречаного і присвоєння 
їй найменування Кіровоградської.

Позаду »же залишився Кіровоград, полки 
генерала Гречаного підходять до іншого міс
та, перетвореного німцями у міцний опорний

І знову киліпия бою. Тріщать автомати, ви
бухають гранати. Та вже взято дамбу. А за 
нею — траншеї ворога.

З

ЙМЕННЯМ

ВИСОКИМ

------ - ~

— Мужицький! Давай сили па КП полковни
ка Логвинова.

Мужицький побіг. Лін — за ним. Задихаю
чись, наближаємось до боярського триповер
хового будинку. Зовсім близько. Та раптом 
кас кидає хвиля вибуху. На мій клич ФІпай- 
кіи відгукнувся. Зайцев — мовчить. Ми до 
нього — вбитий.

— Е>, Василько, Василько! У Тарасівні, бі
ля Запоріжжя, тебе чекають дружина і донь
ка, — шепоче ФінаГікін.

—3.
У боярському буднику багато людей. Тут і 

санчастина, і штаби артполку, піхоти, артди- 
сізіону.

Начальник штабу артдивізіону капітан 
Клибкіп зустрічає пас наказом:

— Скласти котушки, телефонні апарати. За
пастись гранатами — і в розпорядження ко
мандира батальйону майора Бородіна!

Нас вишикувалося близько тридцяти. Право
фланговий — командир розвідки 
артдивізіону сіроокий, стрункий 
і моторний юнак, старший лей
тенант Відінянін.

Бажаю успіху. Відінянін! — 
камеє капітан Клибкіп.

Ми виходимо з будинку, пере
бігаємо до своїх, до дамби, іно
ді пригинаючись від посвисту 
ворожих куль. А ворог шаленіє. 
Доводиться повзти. Вирішили 
відпочити біля скирти сіна, але, 
виявляється, тут комбат Боро- 
дін. Майор віддає наказ Відіпя- 
ніну зайняти ворожі траншеї, 
сам продовжує; «Л хто такий 
Смищук? Колгоспник з Віннич
чини. От так і кожний з пас мо
же бути героєм»...

Раптом почулось:
— Німці повзуть!
Так, цс не помилка. Кроків за 

триста, а може й ближче, по 
клеверищу повзли, поблискуючи 
касками, фашисти.

— До бою! — наказ Бородіна 
котиться по лінії фронту. Бійці 
застигли.

і ВАН МИТРОФАНОВИЧ 
« Іщенко народився 1912 ро
ку в селі Новоподимці Ново- 
миколаївської сільради Ново- 
українського району.

У роки Великої Вітчизняної 
війни і. М. Іщенко иоюііав на 
Калінінському і Першому 
Прибалтійському фронтах, 
командував відділенням.

Указом Президії Верховної 
Ради С.РСР від 22 липня 1914 
року Івану Митрофановичу 
було присвоєно звання Героя 
Радянського Союзу.

Нині старшина запасу !. М. 
Іщенко живе в Уфі, працює 
автомеханіком.
ВЛІ.ТКУ 1944 РОКУ рота, в 

якій служив сержант Іван 
Іщенко, вийшла до Західної 
Двінн. Фашисти встигли за
кріпитися иа протилежному 
високому березі, і спроба роз- 
відгрупіі переправитися з хо
ду на другий берег, не увін
чалася успіхом.

Виснажені триденними без
перервними боями, £ійці роз
ташувалися на відпочинок в 
уцілілих хатах села за кіло
метр від річки.

У просторій, майже порож
ній світлиці, сівши просто на 
підлогу, Іван Іщенко почав 
перезуватися. Біля дверей, 
прихилившись до одвірку, сто
яла старенька господиня. З ні
мою тугою вона дивилася на 
кирпатого світлоокого сер
жанта.

— Ох-хо-хо, — тихо зітхає 
жінка, думаючи про спна-сол- 
дата. — Худий ти дуже...

— Хто, я? Я завжди такий... 
— І, помовчавши: — Чого ви 
не тікали з хати? Тут же не
безпечно.

— А куди йти? При німцях 
не пішла, а тепер тим біль
ше. Певно, не відступите?

— Не той час...
— Може, води нагріти? По

минися?..
\.іе за вікном раптом про

лунало: «Шикуйсь!»

вншикувалась 
куряву, промар- 
околнцю.
хати вийшли 

командир полку

Рота швидко 
і, здіймаючи 
шарувала на

Із штабної 
підполковник, . .
і генерал — командир дивізії. 
Генерал праві іався.

— Вашій роті випало почес
не завдання, — голос його 
спокійний і твердий. — Ви по
винні захопити плацдарм на 
тому березі!.. 1 триматися! 
Триматися до останньою. Три
матися, доки не буде під
кріплення. Ви відкриєте шлях 
дивізіям, армії...

Десь збоку знявся гуркіт. 
Генерал прислухався.

— Чуєте? Там — міст. Там 
ворог чекає. Переправлятися 
будемо тут, де не чекає. 
Вплав підете. Вогником під
тримаємо. Вогневий вал ніде 
перед вами. Пам’ятайте, на
зад ні кроку...

ЗА ОКОЛИЦЕЮ до самого 
берега золотилось, перели
валось иа вітрі жито, 

таво-зелений 
був розритий 
нами вирв, 
дзеркало ріки 
чнвшнсь лісом, 
per. Все це добре було видно 
з-за плоту, де розташувалося 
відділення сержанта Іщекка.

— Як у вас тут? — метну
лась до сержанта стрімка 
гура капітана Чинкова. — 
тові?

— Так точно, товаришу 
літай.

— Орієнтир? — розсунувши 
лози плоту, командир роти 
вдивлявся в протилежний бе
рег.

— Наш орієнтир. — он та 
підмита сосна иа березі, що 
до води нахилилася. А пра
воруч і ліворуч — невеликі 
сосонки.

— Білизну зняли?
— Скинули.
— Запам’ятайте сигнали. Од

на зелена ракета — почне 
бити наша артилерія. Не гай
теся, швидше проходьте жп-

то. Зосереджуйтесь на березі. 
Дві зелені — усі у воду. Арт
вогонь переноситься на про
тилежний берег. Доберетеся 
до того берега — дійте відпо
відно до обстановки. Самі ду
майте, не чекайте наказів. 
Ясно?

— Так точно!
І, провівши очима капіта

на, іщенко яідсіи до бійців.

к.ппЖИН берег мовчав, 
доти, пок" б.ійцінс. 

м< ,, середини ріки. А 
ДОс?, л „ода хлюпнула фонта- 
и2Г і здавалося, стала теп- 
"ою’віі. розжареного металу 

’ЙНоп?“тоРК»Улнся д,,а- ₽"‘ 
2. й »пан припав доглн- 

няпого берега. До сержанта 
"Йлнвли ше четверо - Ра-

Золо- 
ініліім де-не-де 
чорними віспи- 
Далі голубіло 

і чорнів, наїжа- 
ворожми бе-

фі- 
Го-

ка-

Вигляд їх був інзвичайний: 
босі, без поясів, але в стале
вих касках, обвішані грана
тами.

— Чули?.. І ще скажу: го
ловне—взаємна виручка. На

приклад, помітили єфреіітойк 
Горшкова, то ти, скажмії; 
Леванчук, прикрий його, вик
лич вогонь на себе. Горшков 
тим часом змінить позицію, а 
потім тобі допоможе. Ну і...

Вибухи снарядів розбили, 
розплескали голубе дзеркало 
ріки. Бійці, пригнувшись, ки
нулися до берега.

Дві зелені зірочки прокрес
лили небо: рота иа вжгіднпх 
позиціях. Стіна розріФів по
повзла до ворожого берега.

— Пішли!
Вода прохолодою охопила 

спітніле тіло. Іщенко був до
брим плавцем: допомагав і 
досвід трирічних боїв, дос
від, відзначений чотирма по
раненнями і двома орденами. 
Але і йому зараз було нелег
ко. Течія дуже зносила, тяг
нула вправо.

зумов, Горшков, Леванчук, 
ІМНИІКОП.

Иаа головою глухо тявкав 
ьозтінокалібернин кулемет. 
Іш-ігко чіпляючись за роз
міні корені сосни, вибрався 
вгору і »ЙМз підняв голову; 
метрів аа зеженим бу*
ІООКОМ ВИДІЛЯВСЯ ДЗОТ. Звід
тиб я в кулемет, трохи лівіше 
вмдиіл нея траншеї.

_ Леванчук! Справа до 
дзета Гранатою!.. — і. заер- 
тоочись до інших бійців, ско
мандував: — Готуйте грана
ти!

Після другого вибуху воро
жий кулемет замовк. Заки
давши траншеї гранатами 
бійці ввірвалися до них, за 
холили чотири кулемети, ін 
шу зброю. Німці, відступні: 
їм В глибину лісу, вели си
льний вогонь. Упав Леванчук. 
Хогаючись за товстим стов- 
буром сосни, сержант Іван- 
німів помітив, як ледь хитну 
даси гілка. Коротка автомат 
на черга -прошила верхівь: 
дерева, і, ламаючи сучки. її; 
землю звалилася «зозуля» - 
фашистський снайпер, Чсрс

РІВНЯТИСЬ
НА
МУЖНІСТЬ

пункт — Нопоукраїнки. Ворог жорстоко чинив 
опір, і тоді бійці генерала Гречаного почали 
штурм нічною атакою. За успішний перемож
ний бій дивізія одержує другу подяку Верхов- 
дога Головнокомандуючого і нагороджується 
орденом Богдана Хмельницького.

Сотпі кілометрів рідної землі звільнили під 
ворога гречанівці. Одні з перших вийшли з 
боями па Державний кордон СРСР, з ходу 
форсували ріку Прут, ступили на ворожий бе
рег і міцно утримували плацдарм.

Саме тут і народилася пісня про Гречаного. 
1 виконав її вперше ансамбль дивізії під ди
ригуванням рядового Пономарьова. Почина
лась вона так: '

Рожденная в огне суровой грозной битвы 
В дни, когда напали на страну враги, 
Дивизия шла в бой единой, монолитной, 
В рядах ее сражались Родины сыны. 
Несем мы смерть кровавому фашизму, 
Мы с бой идем за Родину яперед 
Эх, Кировоградскую, ордена 

Хмельницкого 
Генерал Гречаный смело в бой ведет.

-2.

— Во-гомь!
Розрирн гранат піднімають фонтани чорної 

землі. Вони мішаються з димом. Закипів 
смертельний рукопашний бій. На якусь мить 
я бачу дніпропетровця Ніздрова та кіро.іо- 
градця Баркара. Вони кидаються на гітлерів
ців. Поряд велетень Фінайкін кричить:

— Бийте гадів! За Відіняніна!..
Атака ворога відбита. Фашисти лежать, під

пливаючи кров’ю. Настала ніч. Тихо навкруги. 
Але у вухах ще відчуваються звуки бою. . 1 
тільки чути зі сходу грім канонади. Аж ось 
несподіване:

— Топарнші, розвідка знайшла вихід з ото
чення. Залишайте траншеї!

Ми наче летимо до боярського будинку. 
Підрозділи рушають на схід. У темряві ночі 
під ногами плутаються виноградні лози, трі
щать кукурудзяні і соняшникові стебла. А над 
світом вже займалась ранкова зоря. 1 раптом 
з першими променями ранкового сонця греча
нівці зустрічаються .з основними силами нашої 
армії. Кілька хватнії взаємних зі гань — і 
далі, на Будапешт.

Десь чується вже знайома пісня;

Бої під Ясами, Гиса, Карпатські хребти...
Високу кремезну постать іенерала бачили то 

в одному, то в іншому підрозділі. В дивізії 
йшла наполеглива підготовка до походу. Сол
дати і офіцери добре розуміли складність зав
дання, важливість справи, яку їм належало 
здійснити. Після прориву фашистської оборо
ни на невеликій ділянці дивізія Гречаного по
винна була проскочити на 120 кілометрів у 
тнл ворога до Тиси, форсувати річку, заволо
діти містом Сольнок, важливим залізничним 
вузлом, і протриматися до підходу основних 
військових частин. Дивізію в поході мали під
тримувати танки, бронетранспортери і літаки.

Кожен населений пункт брали з боєм. Пала
ли склади і нафтобази. На світанку третього 
дня підрозділи вступили в останнє місто пе
ред річкою.

Переправою оволоділи одразу, а надвечір і 
...Сольником. В руки бійців потрапили великі 
склади зброї.

Перевантажені зброєю ворога машини ледь 
рухались. Але ворог підтягував усе нові й 
нові частник. На четвертий день закипів жор
стокий бій. Руїнами міста Сольнок оволодів 
порог, але оточена дивізія Гречаного стояла 
на смерть. Фашистів підпускали на зовсім 
малу відстань і косили вогнем. Все менше ста
вало наших бійців, але ніхто не відступав.

П’яту добу ні на х-іилнну не припиняється 
бій. Наші «ІЛн» весь час над нами. Хитає
ться земля.

— Так тримати, орли! — чується знайомий 
баритон генерала Гречаною.

Телефоніст Іван Фінайкін. радист Василь 
Зайцев, я (теж радист), солдати, що були я 
розпорядженні командира артдивізіону майо
ра Мужицького, — на КП. Мінп виють, десь 
стогне «па.нота». Влучає міна в горище. Нас 
засипа? уламками перекриття і землею. Але 
ми не відриваємось від навушників, у яких 
ь сь час чути то баритон генерала Гречаного, 
тс хриплий голос комбата Пархомеііка.

— Мужицький! На Пархоменка лізуть 
«тигри»!

— Я це враховую.
— А я їм приготував зустріч, — цс вже з 

Іронією в голосі доповідає старший лейтенант 
Пархоменко.

...Эх. Кировоградскую, ордена
Хмельницкого

Генерал Гречаный смело в бон ведет.
... Ворог, поспішаючи, відходить у свое ліг

во. Дивізія Гречаного знову одержує попов
нення і не дає фашистам перепочити, трощить 
його.

Будапешт. Братіслава.
Жорстокі бої. Широкий Дунай був свідком 

цієї битви. Братіслава була звільнена від во
рога. Знову подяка Верховного Головнокоман
дуючого. Це вже п’ятий раз. Дивізії присвоє
но найменування Братіславської.

Потілі воїни Гречаного вступають до Австрії. 
Широка Морава позаду. Бої втень і вночі. Пол
ки Гречаного рвуться вперед. Особливо жор
стокі бої розгорілися у центрі нафтових про
мислів. Німці створили опорний пункт. Вопіем 
І сталлю випалювали гречанівці ненависних 
гітлерівців і зайняли Цнстердорф. І за це 
шоста подяка Верховного Головнокомандую
чого.

7 травня 1945 року полки Гречаного кинулись 
в останню завершальну атаку на гітлерів
ське лігво. Після артпідготовки війська зміта
ли на.своєму шляху все, чим захищався во
рог. Вогненний вал наступу почався з висоти 
222 біля села Мушзва (Чехословач-іипа) і за
кінчився п годину капітуляції гітлерівської 
Німеччини

В останній день війни, 8 травня, днві-.ія Гре
чаного отримала сьому подяку.

... Тепер гі Гречаний листувався і багатьма 
воїнами, з якими пройшов всю різну земно, 
що стогнала під чоботом фашизму. А торік на 
мій лист відповіла дружина генерала Греча
ного. Я дізнався, що його вже нема серед нас. 
Але вдячна пам'ять про нього воїнів 40.1 
стрілецької Кіровоградської дивізії назавжди 
збережеться.

Нині, як і тоді, в грізному 1945-у, я бачу 
високу кремезну постать генерала і теплий 
погляд його голубих очей.

Петро МОСКАЛЕНКО, 
колишній телефонії! 409 стрілецької Кі
ровоградської дивізії.

(Закінчення. Початок на 1-й 
стор.).

Успішно працюють н області 
військово-патріотичні об’єд
нані клуби, школи молодою 
воїна. Заслуговують уваги 
створений при Долинському 
Будинку піонерів клуб «Ор
ля», школа майбутнього вої
на при Будинку культури 
м. Кремгсса.

Великою популярністю серед 
школярів користується вій
ськово-спортивна гра «Зірни
ця», яка в цьому році при
свячується 100-річчю від дня 
народження В. 1, Леніна. Юіі- 
армійці знайомляться зі збро
єю, фізично загартовують 
себе.

Комсомольські організації 
постійно вдосконалюють фор
ми роботи по шефських зв’яз
ках з військовими частинами. 
В Знам’янці вже стало тра
дицією за комсомольськими 
путівками направляти на 
службу до військових частин, 
що носять ім’я Знам’янських, 
своїх кращих призовників. А 
молодь Добровслнчківського 
району підтримує тісні зв’язки 
з прикордонною заставою, іцо 
носить ім’я їхнього земляка 
О. Терлецького.

Комсомольці Кремгеса ніко
ли не забувають своїх друзів- 
прнкордонннків. Шлють їм 
листи, подарунки. А в Компа- 
ніївському та Новоукраїнсько- 
му районах підтримують 
зв’язки з батьками молодих 
воїнів.

Зараз в області оголошено 
огляд-конкурс серед первин
них комсомольських організа
цій по військово-спортивній 
роботі. Молодь( вийшла в по
хід за будівництво стрілецьких 
тирів у кожному колгоспі й 
радгоспі, за те, щоб військова 
підготовка сіала другою спе
ціальністю молодої людини. 
Кожен призовник повинен вмі
ти добре стріляти, знати Ста
тути Збройних Сил СРСР, ма
ти одну з технічних спеціаль
ностей, бути фізично загарто
ваним — таке завдання став
лять перед собою комсомоль
ські активісти.

Спартакіада за комплексом 
«Готовий до захисту Батьків
щини» стала в області тради
цією. До здачі норм кожен 
призовник-комсомолець пови
нен готувати себе на протязі 
року в учбових пунктах по
чаткової військової ПІДГОТОВ
КИ. А заключним етапом під
готовки до служби в армії є 
військово-спортивні табори 
що працюють влітку в кожно
му районі.

Зараз всюди проводяться 
спортивні змагання на призи 
комітетів ЛКСМУ, присвячені 
пам’яті воїнів-зем.тяків. Б 
Ульяновському районі що
весни допризовники збирають
ся на стадіонах, щоб виборо
ти кубок Героя Радянського 
Союзу Архипа Маніти, який у 
травні 1945 року повторив 
подвиг Олександра Матросова. 
А спортсмени Гайворонщинн 
змагаються па приз першого 
комсомольця району Миколи 
Воєводіна.

Включившись в огляд вій
ськово-спортивної роботи в 
первинних комсомольських 
організаціях, що присвячений 
50-річчю ЛКСМУ, комсомоль
ські активісти мають ще біль
ше активізувати свою діяль
ність, спрямовуючи її па 
роз'яснення вимог Закону 
«Про загальний військовий 
обов'язок», забезпечити висо
кий рівень підготовки юнаків 
до служби в Збройних Силах 
СРСР, залучати комсомольців 
у самодіяльні спортивно-тех
нічні клуби й учбові організа
ції ДТСААФ, технічні гуртки, 
спортивні секції, до систе
матичних занять фізичною 
культурою. Треба домогтися, 
щоб фізкультура і спорт ста
ли нормою життя кожного 
комсомольця. Наше завдання 
ще й у тому, щоб забезпечити 
проведення політико-внховної 
роботи в учбових пунктах, уч
бових організаціях ДТСААФ 
на належному рівні організу
вати здачу призовниками та 
допризовниками нормативів 
комплексу «Готовий до захис
ту Батьківщини».

В кожній комсомольській 
організації слід організувати 
шефство над пам’ятниками, 
братськими могилами, історич
ними місцями. Доцільно прак
тикувати проведення упокіп 
мужності. написання творів, 
курсових і дипломних робіт з 
військово-патріотичної тема
тики. Напередодні піввікового 
ювілею ЛКСМУ кожний ком
сомолець має бути залучений 
До спортивних змагань.

Сьогодні перед обелісками, 
перед героями ми дамо клятву 
на вірність Батьківщині. Став
ши в. шеренги, мн триматиме
мо рівняння на мужність. Бо 
якщо в тривожну годину нас 
покличе Вітчизна, ми повинні 
бути готові повторити подвиг 
героїв.

О. КАС.ЬЯИЕНКО, 
завідуючий відділом 
спортивної та оборонно- 
масової робот обкому 
ЛКСМУ.

14 ВОЛОДАРЮЄ над Че
сько-Моравською. височиною. І 
раптом лісову тишу розколі", 
гул моторів літака. їут, під 
смереками, насторожились. З-.ч 
пелени неба, висвітленої ж- 
сяцем, випірнуло 18 парасо
льок. ІЗ понеслось, до шосейне!

дороги, п’ять — на лісові хащі. Стишу
вався гул літака. Аж несподівано од шлі
ху — автоматна- черга. Одна, друга, тре
тя...

Не думав ватажок десаятннків-парашу- 
тіістів Василь Кіш, що його спіткаї тлі..- 
невдача. Ті 13 — росіяни, українці, че
хи, словаки — загинули. Друга втрата - 
рація.

І ось знову стрілянина. Це вже тут. 
лісі. Зав’язався нерівний бій. П’ятеро 
десантників проти загону карателів. Ка.т 
лючнлнсь під смереками смертельно пора
нені гестапівці. їх шеренги швидко ру
шали. Та ось ворожі кулі влучили в і”’ 
дянського майора Григорія Мельник-:, 
який десантувався сюди для організації 
інтернаціональної партизанської бригади- 
Спочатку в одну ногу, потЬтм^, ■ 1₽-' 
гу. Одстрілюючнсь, парашутйЖ’ почал" 
відходити в глиб лісу. З великими труд
нощами пощастило уникнути пересліду
вання. Мельника товариші несли по 
зі. Він втрачав свідомість, марив. Комі
сар загону Ян Кобчак знав, що в ліс' 
кілька груп патріотів. Чув і про герои
ни! партизанський загін Олексія Фоиш- 
Він тут, у районі Чесько-Моравської ви
сочини. Та поки що ніхто з патріоті» 
зустрічав їх. Пошуки партизанів 6У-' 
марними і наступного дня. А в Мельн*"- 
вже ятрилися рани, чорніли пальці.

Гестапівці вирішили будь-що схоп*”'1 
парашутистів. Всюди з’явились лнстівМ' 

«...Показані на знімках особи прію?'••• 
в протекторат вночі з 16.ІО.44 на і"-1М-Г;. 
як іноземні агенти... Затриманії' 
передавати в ближчі інстанції тасМ" 
поліції без допиту».

Далі про Мельника:
«28—30 років, 1в0 см ріст, ДУ*С 

вузьке лице, кидаються в очі досип- 
воні щоки. Темно-блонднннсте во-10“ 
розмовляє по-українськи...».

І обіцянка: хто зловить ра.іяг.А"1 
майора, отримає 10 тисяч марок

їх шукали всюди.
А десантники продовжували йти 

ми хащами. Вже втрачали надію я* -. 
тріч з партизанами Василь Кіш І 
відокремитись від товаришів, рушив 
інший бік лісу. Та не встиг він *-с ’ г,.. 
ратнсь, як на галявині параиіутнгп- 
бачили кремезного чоловіка з 
за плечима. Клацнули затвори авт 
А незнайомець промовив:

— Не треба так... Я - т->'’**лВыя‘*’- 
ник. Иозеф Ейс. Мін дім П°Р>4’ 
ваш дім...

Нахилився над Мельником.
— Та хутчіш збирайтеся, — с*а* 

тежено. — Він може не витри*10 ” _

су 
ву 

г . .. «Убаром у ліс приїхав 
рани, залишив медика 
тупав Анну Ейс.

Харчів у лісника бус 
уже потім дізналися 
Ейсових служило свої 
ним пунктом для пар 
ДУ лісник занропонува 
друзям перейти в льо 
під стіжком сіна. Ейс 
го переховувалися рі 
втекли з табору для 
£УТ, у бункері, були с 
оіряк 1. Васильєв, С. 
ченко 3 Кубані.

АРАШУТИС 
ралися сн; 
стінно стеж 
в’ям. а доі 
на приноси 

Нарешті 
Мельника 
панського 

працівника п 
........ Ві 
загони,

Гуса, _______
партії Грудемака. 
партизанські =а.-с:..., 
?у,1,яи^Лраїіі-гуватн ’ 
ч*оміннм та комісаром

Налагодивши копт; 
Ріотами, радянські 

“ати новий партизані 
•М перетворився 

бригаду імені Ява К 
й.^аСіИЛЬ Кіш першн 
йозефа Ейса. “ 
«онвея лише Павло 1 
пі?КОсь Йозеф зайше 

м‘”.‘ тривожну н 
‘°РДОні гестапівці сх 
нпг.?"”3’- -^РУжина 
Шпи’1а’-1 ФашИСТИ 
Шпигунів.

Мельник 
хо и&НКу 

загін.
ввечері 

Міслухала■ 'аРженка 
„ ~~ Коли 
нрввда 
тів. т 
^Нтц 

А
- За і* — — 

п°--. Яі —'л Імкщо КОГОСЬ І' 
’Чеці, т. 
во*пем.

РослаВо_ 
г’’.;;;, вмерги 
г,дністю...

.Йраиці йозе<ь 

на 
Але 
Вйс 
свого 
”‘«Чі

Потім

з:

і Морякої 
направил»

Йозефа є
Анна. до1 

і Яруигка. 
я, нареші 

на землі,
- вони мені ска: 

1 партії без паг 
далі:

. г,Равду смерті

ТО будуть ДО! 
але ні п, ці

ми не 
треба

зу< 
райкому 

Негайно йтн в- 
неред тим, як 
вирішив попер: 

товариша Пр. 
СХОПИЛИ В ліс
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лась 
мар

ніли 
злху 
іізії. 

ічсс- 
його 
і по

па 
не»! 
Три- 
ЛІД

ІЇ лях 

рдіт.

Там 
тпся 
:кає.
ПІД- 
віде 
ла

мою 
слн- 
Іоло- 
к-дс 
ІСПН- 
гбіло 
їжа- 

бе- 
»ДНО 
аос» 
;кка. 
ггву-
*і- 
Го-

то. Зосереджуйтесь на березі 
Дві зелені — усі у воду. Дрт.1 
вогонь переноситься па про
тилежний берег. Доберетеся 
до того берега — дійте відпо
відно до обстановки. Самі ду
майте, не чекайте наказів. 
Ясно?
- Так точно!
І. провівши очима капіта

на, І щепко підсів до бійців.

п орпЖИН берег довчав. 
15 . -,ив доти, поки бійці не 
. '*■! сереДННН рІКН. А
пот^пМ-і члюпнула *онта- 
нам. і здадзлося, стала теп
лою »ід розжареного металу 
1Лц «^торкнулися дна. Ри- 
пп? її Іван »рннав до гли- 

г0 берега. До сержанта 
ІД.ЇЇЛН 0<0 нетмфо - Ра-

деякий час Іваиніков збив що 
одну таку «птицю».

Незабаром розпочалися без
перервні атаки фашистів. 
П яні, вони йшли в ріст.

— Зірка! Зірка! Дай вог
ню. вогню дай! — кричав 
ооєць у телефонну трубку, 
скорчившись на дні неглибо
кої траншеї. — Вогн-ю!

І через голови бійців з-за

ка-

уашп 
роти 
і бе-

н та 
що 

пра-
■лнкі

Од- 
очис 
гай- 
жи-

Вигляд їх був незвичайний: 
босі, без поясів, але в стале
вих касках, обвішані грана
тами.

— Чули?.. І ще скажу: го
ловне—взаємна виручка. На

приклад. помітили єфреіІтбК^.. 
; бршкова, то ти, скажШЬ, 
Леванчук. прикрий його, вик
лич «огонь на себе. Ґоршков 
тим часом змінить позицію, а 
потім тобі допоможе. Ну і...

Вибухи снарядів розбили, 
розплескали голубе дзеркало 
піки. Бійці, пригнувшись, ки
нулися до берега.

Дві зелені зірочки прокрес
лили небо: рота па вихідних 
позиціях. Стіна розріїйів по
повзла до ворожого берега.

— Пішли*
Вода прохолодою охопила 

спітніле тіло, іщенко був до
брим плавцем: допомагав і 
досвід трирічних боїв, дос
від, відзначений чотирма по
раненнями і двома орденами. 
Але і йому зараз було нелег
ко. Течія дуже зносила, тяг
нула вправо.

зум» горшков, Леванчук, 
Іва пі*®3,

її .< головою глухо тявкав 
кпу«нзліб®Р«,,й кулемет. 
Ішепо чіпляючись за роз- 
мит, «реві г.оенн. вибрався 
вгоі і підняв голову:
метрі за зеленим бу-
го»»м 8Н.1ІЛЯВСЯ дзот. Звід
ти (м кулемет. Трохи лівіше 
ви'іі!чтч траншеї.

їеванчук! Спрапа до 
дзот; Гранатою!.. - і звер- 
такікь і® інших бійців, ско- 
манвм»: “ Готуйте грана
ти!

ПІг.и ДРУГОГО ПИЩУХУ воро
жий кулемет замовк. Заки
дав«» траншеї гранатами. 
Giiiu: мірвалнея до них, за
хопи» чотири кулемети, ін
шу ■ •’ею. Німні, відступив
ши І| глибину лісу, вели си
льне soroiib. Упав Леванчук. 
Хоп»о«сь за товстим стов
бурні сосни, сержант Іван- 
нікої яомітнв, як ледь хнтну- 
ласЦіл^. Коротка автомат
на черга -прошила верхівку 
дер4Й і. ламаючи сучки, на 
земш палилася «зозуля» — 
фаійкьінй снайпер. Через

ріки летіли снаряди і рва
лись метрів за сто, зриваючи 
з дерев убрання, розщеплю
ючи стовбури, змітаючи воро
га.

Швидко темніло. За плечи
ма бійців ще світліла фонта
нами вибухів річка, а попере
ду, в лісі, вже було темно. І 
ця темрява копошилася від 
відблисків вибухів, її проши
вали в усіх напрямках світ
лові траси — щупальця смер
ті. Німці знову і знову атаку
вали, і знову відкочувались

під вогнем кулеметів і арти
лерії. Всі їх спроби ліквіду- 
■а™ плаидарм — виколупати 
бійців, які зарилися в землю, 
випалити їх вогнем — розби
валися об мужність наших 
людей. Двадцять сім радян
ських воїнів — ті, що досяг
лії ворожого берега, стійко 
відбивали атаки. Але й роз
ширити плацдарм поки що 
не вдавалося, не вдавалося і 
переправити нові підрозділи. 
Німецька артилерія створила 
непроникну вогневу занісу по 
Ріці. Вода стіною стояла між 
берегами.

Вдивляючись у темряву лі
су, Іщенко помітив, що пра
воруч, у вибалку, стали зо
середжуватися фашисти. Ки
нувши Разумову коротке: 
«Прикрий!», сержант, пере
повзаючи від дерева до дере
ва, підібрався до вибалка і 
метнув туди, в гущу ворога, 
дві гранати. Хвилин на п’ят
надцять настав затишок. А 
потім знову атака, атака...

Не раз командир роти ка
пітан Чинков з відчаєм кри
чав у телефонну трубку:

— Підкріплення! Підкріп
лення давайте! Не можемо 
більше триматися!

Але трималися. •
Звістка про захоплеипя 

плацдарму, про подвиг 27 
бійців швидко неслась по 
бездротяіюму солдатському 
телефону. В полках, дивізі
ях називали імена кожного з 
27 сміливців, імена жили на 
устах тисяч і тисяч радянсь
ких воїнів, хоч на плацдармі 
їх ставало все менше і мен
ше...
Т ІЛЬКИ перед дванадцятою 

1 годиною ночі пошпетило 
переправитися через Західну 
Двіпу бійцям другої кулемет
ної роти.

Побачивши солдатів, які 
бігли від ріки, Іщенко з кри
ком «ура!» кинувся на воро
га.

На узліссі капітан Чинков 
зібрав 12 бійців — те, що 
все ще називалося ротою. 
Розсипалися ланцюгом і бій
ці кулеметного підрозділу.

Над чорною зубчастою сті
ною лісу білів місяць. Світло 
його заливало галявину, ви
рубувало з темряви крайні 
хати села, куди піде гупни во
рог, сріблило сгаль автома
тів.

У тиші, що наступила, доб
ре було чути з села глухі го
лоси, торохтіння моторів. По 
звуках, що долітали, відчува
лося, що ворожа сила неаби
яка.

А телефонна трубка знову 
хрипіла в руках капітана:

— Не гайте часу! Беріть се
ло! До вас на підході ще дві 
роти! Беріть село і закріп
люйтеся!

Освітлюючи галявину, су
хим тріском спалахнули дві 
крайні хати, підпалені фа
шистами.

— Гасіть вогнища, хлопці! 
— і, підхоплені сержантом, 
бійці увірвалися на околицю.

Не витримавши навального 
удару, боячись нічного бою. 
фашисти групами піднімали 
руки. В селі було захоплено 
багаті трофеї: три склади 
боєприпасів, продовольства і 
пального, майже п’ятдесят 
автомашин і взято в полон за 
тисячу фашистських вояк.

Вночі німці контратакува
ли, намагаючись повернути 
село, ліквідувати плацдарм. 
А на світанку, коли підійшли 
протитанкові гармати і нові 
підрозділи, радянські війсь
ка рушили вперед.

і разом з тисячами Інших 
радянських воїнів крокував і 
худорлявий сержант з хлоп
чачою доброю посмішкою. 
Йшов сильний, непереможний 
у своїй вірі в справедливу 
справу. Беручи участь у бо
ях за Вязьму, рятуючи на 
грудях прапор полку, виходя
чи з оточення в латвійських 
лісах, не знав ще тоді сер
жант Іван Іващенко, що ра
зом з сімома учасниками бо
їв за плацдарм Батьківщина 
і його назве Героєм.

В. КАПИЦ.
м. НовоукраТнка.

ВОЛОДАРЮЄ 
сько-Моравською височиною, 
раптом лісову тишу 
гул моторів літака, 
смереками, 
пелени 
сяцем. ___ _„___
льок. ІЗ понеслось до шосейної 

дороги, п’ять — на лісові хаті. Стишу-1 
аався гул літака. Аж несподівано од шля- 

I ху — автоматна черга. Одна, друга, тре- 
I т*

1 
розколов 

ч»ут, під 
і, насторожились. З-за 

неба, висвітленої мі- 
вн пірнуло 18 парасо-

Кіш пильно поди
вився на лісника. А 
той стояв поряд з де
сантниками, мов дав
ній знайомий. За тін
ню тривоги в його 
очах світився промінь 
щиросердя. Ні, пі, 
такий не може бути 
провокатором...

Мельника занесли 
в простору світлицю. 
Дружина Ейса — Ан
на одразу поставила 
на стіл склянки з 
чаєм. А потім, нака
завши 14-річнін донь
ці Мирославі готува
ти обід, подалась у 
сусіднє містечко Трго- 
ву-Камснпцю, в ам
булаторію. Н е з а- 

Перев’язав 
проіпструк-

■гіч у ліс приїхав лікар. 
?ім. залишив медикаменти, 
пм» Анну Ейс.

чріів у лісннха було вдосталь, бо. як 
!»: потім дізналися десантники, обійстя 
іієоіиг служило своєрідним перевалоч- 
й’■' "унктом для партизанів. Після обі- 

лісник запропонував Мельнику і його 
перейти в льох, який замаскував 

ліжком сіна. Ейс розповів, як у ньо- 
го "Фковувалися російські воїни, то 
•лщ з табору для військовополонених. 
.• ■ : vjunepi, иуЛИ Н СКруїПу 1 ’

І. Васильєв, С. Коробко та М. Крав- 
’!|«о а Кубані.

•— „ j »duopy для Військовополонені!*.
Не думав ватажок десантників-парашу- бункері, були в скрутну годину си- 

тистів Василь Кіш, що його спіткає така * “ ** "
невдача. Ті ІЗ — росіяни, українці, че
хи. словаки — загинули. Друга втрата 
рація.

І ось знову стрілянина. Це вже тут, 
лісі. Зав’язався нерівний бій. П'ятеро 
десантників проти загону карателів. Кар- 
лючнлись під смереками смертельно пора- 
сеиі гестапівці. їх шеренги швидко рід
шали. Та ось ворожі кулі влучили в ра
дянського майора _ ‘ '
який десантувався сюди для органі.х««-«aptl; Гпї1Ємака" кі’.ГплТповів ппо інші інтернаціональної партизанської бригади. , ка' В|ІІ розповів р
Спочатку в одну ногу. нотЬ^ — У ДРУ* Зм”ясні загони, що діяли поблизу, 
і у. Одстрілюючнсь, парашутле^’л почали ^Ххіувати -зустріч з Олексієм
відходити в глиб лісу. З великими труд- (І "f м комісаром Тумою.
нощами пощастило уникнути пересліду- '^о.тнвши контакти з чеськими па- 
ваяня. Мельника товариші несли по /,еР" ' РЗ-іянські воїни почали гурту- 
зі. Він втрачав свідомість, марив. КоМІ' шжий партизанський загін, який по- 
сар іагоиу Ян Кобчак знав, що в лісі с '■'Р^творився в інтернаціональну 
кілька груп патріотів. Чув і про герої’1' ■ у імені Яна Козіна.
ний партизанський загін Олексія Фоміна- f г:і КІЦ) першим залишив обійстя 
Він тут, у районі Чесько-Моравської ви- Ейса. Потім з Мельником зали-
сочини. Та поки що ніхто з патріотів > пише Павло Моряков.
зустрічав їх. Пошуки партизаниі ОУ- Йо.еф зайшов д0 Мельника і по-
марними І наступного дня. А в Мельник — ■“ ■ —---- -
лже ятрилися рани, чорніли пальці.

Гестапівці вирішили будь-що 
парашутистів. Всюди з’явились ■ 

«...Показані на знімках особи 
о протекторат вночі з 16.10.44 на 
як іноземні агенти... Затриманих 
передавати в ближчі інстанції 
поліції без допиту».

Далі про Мельника:
«28—30 років, 180 см р._-. -Г" 

вузьке лице, кидаються в очі досить 
воиі щоки. Темно-блондннисте ВО/ 
рымовляс по-українськи...»-

! обіцянка: хто зловить 
майора, отримає 10 тисяч марок.

їх шукали всюди.
А десантники продовжували 

ми хащами. Вже втрачали і—-, 
тріч з партизанами. Василь Кіт 
відокремитись від товаришів. 
інший бік лісу. Та не встиг він 11іе 
ратись, як на галявині нарашут^^^ 
бачили кремезного чоловіка з 
за плечима. Клацнули затвори 
А незнайомець промовив:

— Не треба так... Я — пін -і
ник. Йозеф Г-йс. Мій дім поруч..»’ 
МШ дім... " '

Нахилився над Мельником. 3*/Д’.’.р1 Ібен-І
— Та хутчіш збирайтеся. —

тежено. - Він може не питрим-їт”-

АРАШУТИСТИ швидко наби
ралися сил. Анна Ейс по
стійно стежила за їх здоро
в’ям. а дочки Мирослава і Да
на приносили їжу.

Нарешті Йозеф
____ Мельника

і Григорія Мельника.!^ ЛмХнн<а 
сюди ДЛЯ організацй , р еів«^а 
ппгмзпіігккої <5рнгади.• яка, і 

ногу, позіь, — У ДРУ* заго»ш, що І
>. парашут77€гл почали /^яе^увати зустріч

привів до 
зв’язкового парти- 
загону імені _ Я на 

підпільного райкому

Заарештованих вели до автостради, 
раптом тріснули 
шнстії навіть не 
може бути така 
том иакциулис* на Иозефа, збили його з 
ніг.

Того ж дня влаштували ще одну обла
ву. Увірвавшись у будинок Ейсових, за
брали всі продукти. Анну прив’язали до 
саней...

А Йозефа вже катували в Тргово-Ка- 
меницькііі школі. Потім у казематі.

— Де базуються партизани?!.
Йозеф мовчав.
На допиті жодного слова про підпіль

ників не промовила і його дружина.
Вночі п будинок Ейсових прийшли лю

ди з партизанського загону — росіяни 
ЛІ и кола Хіміч і чех Олдржих Шафарж. 
Вони принесли дітям їжу. А Мирославі 
повідомили пароль: «Кремль». З того 
часу дівчина стала господинею перева
лочного партизанського пункту.

На четвертин день у будинок знову 
з’явилися гестапівці. Поруч з ними сто
яв кремезний сивоголовий чоловік у на
ручниках. Мирослава одразу й не пізнала 
батька.

— Це твоя дочка? — показав один з 
головорізів на Мирославу.

— Моя, — спокійно відповів батько.
Гестапівці до дівчини:
— Показуй, де схованка.
Йозеф прикипів поглядом до блідого 

обличчя доньки. І вона зрозуміла, що хо
тів сказати їй батько.

— Добре, пішли, — мовила стишено.
І повела карателів зовсім “ .... к Я!"

од бункера.
Ейса гестапівці замучили, 

днин, девізом життя в якої 
Яна Гуса: «Шукай правду, 
ді, вчись правди, і-.-С.;

І 
сталеві наручники. Фа- 
повірнли, що в людини 
велетенська сила. Гур-

q інший бік

Не стало лю- 
булн слова 

___  _ __  , __ служи прав
ді, вчись правди, люби правду, говори 
правду, тримайсь правди, стій за правду 
до смерті!». >

Його дружину відправили в Тсрезенсь- 
кіій концентраційний табір. Там — У 
блок смертників. Лише о травні 1945 ро
ку радянські танкісти зупинили там кон-танкісти зупинили там КОІІ-

вейєр, яким ішов у крематорій «людсь
кий матеріал».

А Мирослава продовжувала мстити во
рогам за батька.

го з іш» іио.іо моряков.
ПаРГпа Мельника Но*Ф зайшов до ■ -~
ш. А Мвм.1 1р,,во«ну новину: на сусідньому

схопити?« Г?тапівці схопили лісника і йо- 
пстівки:і »і.-:,/. ДрУЖйіп. -------іа заарештованого збоже-

Фашисти підсилають до неї

інстанції

ЛИСТІВКИ.-
п р н б У л и 

17.10.44 Р- м ' 
негайнові,^ ик і Моряков теж покинули свою 
таємної ), направились у партизанський

»■«чні>.”Йсзефа оточила вся сім’я. Йо- 
А»“-’- •.ОЛ.СС..1- 1

м я’ наРвштІ, зрозумів, що е 
ттянськоіоі*.1 ,а землі, пішов до комуніс- 
радянє ■ »они мені сказали: «Ти будеш слу-

' ТІІ РСз партквитка».
надйо' «іа ^сЖ3’ях.Р,?)в1у сме₽ть приймані не страш-

- вирігояі*^ когось із нас схоплять геста- 
її зк>1-У*>|70а.иУД,иТЬ, Допитувати. Хай палять

РУ‘1,,,,ПнВ«ертц автом-і гів-швв:.

ліс-Мап.^’Оіеф зусгрівся
’ . . . ..їй —■ Daitvnu,, ___ !

*tffj ’
a^',Vb «v>iniyu<»lll, . лан ------------------

no^KUio u H ”• 1,1 ™i мати. ”і ти, Ми- 
.еіо|:’-. МІ1 не повинні проговорнти-

треба мовчки, з людською» в-

.1 із зв’язковим 
ч К(- л" р:,,,,(с>мУ партії. Була вказів- 
4" *’ТН в партизанський загін.
' і . ІИМ’ Як тали вити свій дім, 

ЛопсРсДити про небезпеку 
Ч с,.,;.рл‘и;і Прадача. Обох їх гсста- 

... .  в лісовій хатині.

РЯТОВАНИЙ сім’єю Ейсо
вих радянський майор Гри
горій Мельник за короткий час 
створив інтернаціональну пар
тизанську бригаду. За період 
боїв на території Чехословач- 
■ппііі народні месники знищили 
більше тисячі ворожих солда- 

зрнвали ешелони, заліз- 
і шосейні мосіи, аеродроми, бази, 

іи- 
дві 
що 

пов-

тів і офіцерів 
нпчиі 
вузли зв’язку. Бршада у взаємодії з
шими 
доби загримала гітлерівські війська, 
поспішали в Прагу на придушення 
стайня.

Заслуги Григорія Мельника високо 
непі урядом Чехословаччнни. Нагородже
ний кількома бойовими орденами та ме
далями, він, почесний громадянин чехо- 

■ словацьких міст Лоунп, Тепліне і Камсніч- 
ки.

За мужність і іероїзм, виявлені при 
врятуванні життя радянським військово
службовцям і надання їм допомоги в пе
ріод Великої Вітчизняної війни, нагород
жена і сім’я Ейсових: орденом Вітчизня
ної війни І ступеня — Иозеф Ейс (по
смертно), медаллю «За відвагу» — Ан
на Енсова та Мирослава Лишкова (Ейсо-

ііартизаііськимп загонами на

оііі-

Н .-.ДАВНО Я ВІДПО ІИВАВ в одній з здравниць південно- 
го берега Криму. Якось увечері ми сиділи з товаришем ік> 

кімнаті в яскраво освітленому парку за шаховою дошкою. 
Згори від корпусів повільно йшла літня жінка, час від часу 
поправляючи на голові волосся, що його зсував па обличчя 
поривчастий вітер. Порівнявшись із вами, зупинилась.

— Іду прощатися з м >рем, — звернулась до товариша. — 
Заптра від’їжджаю.

— Чому завтра — у вас ще не закінчився стоок путівки» 
Вона якусь мить помовчала, немов дослухаючись до зву

ків баяна, які, змішуючись із шумом морських хвиль, доли
нали з танцюваїьного майданчика. Потім промовила:

— Більше не межу. Дуже скучила за Гришею.
Коли вона відійшла від пас, товариш сказав:

— Цс моя сусідка, Марія Іванівна. «Дуже скучила за Гри
шею». Гриша — її сип. якого... А іпім, послухайте, як скла
лося ЖІІТГЯ у цієї тихої, скромної, доброї жінки.

* *
Того вечора Марія Іванівна лягла у постіль одна. Чоловік 

її, Андрій Віденко, бригадир щойно організованого колгоспу, 
попередив, що затримається па засіданні правління.

Лягла, але не 
иогла заснути.
■Іомусь неспокій

но було па ду
ші. Попереверта
лася з боку на бік 
та й підвелась з 
ліжка. Засвітила 
каганець, одягла
ся, поправила на 
Грицькові, п’яти
річному 
кожушок, 
гой був укритий. 
Потім сіла скраю 
та лежанці, за
мислилась.

Думки перервав .. ____
— Маріє, відчини! — почулося за вікном.
«Не його голос... Хто ж цс?..»
— Та швидше відчиняй!..
Кілька чоловіків занесли Андрія п хату, поклали па со

лому біля печі. Очі заплющені, обличчя жовте, біла со
рочка червона від крові.

— Аіі-п...
Величезний клубок підступив до горла, не давап їй крик

нути. Впала чоловікові па груди, притулилась щокою до 
рани від кулі куркульської.

— Аіі-н...
її зняли з грудей, посадили поруч.
Від шуму в кімнаті прокинувся Грицько, почав плакати, .

Батько розплющив очі. \
— Грн-н...
І знову заплющив. Назавжди.

* * #

ОПОВІДАННЯ

сипові, 
ЯКИМ

„ЗДРАСТУЙ, 
СИНКУ!“
гомін па подвір’ї. Схопилась па ноги. і

І

Швидко летить час па своїх дужих крилах. Наче зовсім 
недавно, йдучи па роботу, заводила Грицька в дитячі ясла,, 
а повертаючись додому, забирала його. Наче тільки вчора 
пішов він у перший клас, а вже закінчив дев’ятий. Високий 
етап, гарний, привітний.

1 поміч матері неабияка.
Радіє Марія. Чи ще є у кого такий син, як у неї!
І мріє. Вона бачить свого Гриця вже вивченим, одруже

ним. Віч — агроном, невістка — вчителька. Вранці виряд
жає молодят на роботу, а сама залишається вдома, порає
ться но господарству, поки проснуться внучата Андрійко і 
О.ісика. потім бавить їх...

Ох, мрії, мрії!
* * *

Ліарія проводжала спна-комсомольця г> дорогу, п.» 
схід. Бо з заходу йшов ворог. Пригорнула до себе, обцілу
вала ніжні щоки, рожеві губи. Сказала на прощання:

— Повертайсь*.-.
... Він повертався, він поспішав. Ішов з боями, півволяю- 

чи з воїііамп-побратимамп рідну зсм/ іо від фашистської по
гані. Ішов удень, ішов уночі. Але не дійшов. Ворожа куля 
обірвала життя йому вже в рідних степах, за десятск кіло
метрів від домівки.

Не одну ніч не спала ненька, прислухаючись до стріля
нини, яка наближалась, не однії день чекала, що ось-ось 
відчиняться двері і в кімнату влетить її сокіл, міцно обійме, 
поцілує, сяде поруч, розпитає, як жила-страждала в ці важ
кі роки...

Не обняв, не розпитав.
- * * *

З ранньої весни до пізньої осені цвітуть на могилі Григо
рія квіти, які він так дуже любив.Двічі на день приходить 
сюди Марія Іванікіїа.

Прийде ввечері поллє кліті» (водою і слізьми)! скаже; 
сНадобраніч, сипку» — і йде на спочинок.

Прийде вранці, привітається: «Здрт-стуй, сипку!», посто
їть у задумі і йде на роботу. «Між людьми легше».

Василь ГРОН.
м. Кіровоград.

>

ПЕРШІ ДНІ Тижня пам’яті 
героїв я зустрів Г. А. Мель, 
ника, коли він виступав перед 
допризовникам н Кіровограда. 
Григорій Арсснтійович розпові
дав юнакам про славнозвісний 
степовий рейд кавалерійського 
партизанського з’єднання Ге

роя Радянського Союзу генерал-майора 
Михайла Івановича Наумова (до вильоту 
в Чсхословаччину Мельник був началь
ником штабу з єднання), потім — про 
інтернаціональну бригаду імені Япа Ко- 
зіна, свого бойового 
чака.

А через день він

товариша Ява Коб-

Г
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ду колони йшов пастушок. З 
ним — лейтенант і семеро сол
датів.

Місцями доводилося йти під 
самим носом ворога. Та пасту
шок добре знав яри, кожне де
рево чи кущ. Маневрували всю 
ніч, а на ранок ввійшли в се
ло Грузьке, де проходив пе
редній край наших військ.

Пастушок з Мар’яиївкн уря
тував життя сотням радянських 
солдатіп і офіцерів.

13 березня нього року жителі 
Мар’янівки відзначали 25 роко
вини з дня визволення села 
під фашистських загарбників. 
Па свято запросили воїніп-ви- 
зволителів: колишнього началь
ника штабу 8-го механізовано
го Олександрійського корпусу 
генерал-лейтенанта Анатолія 
Івановича Бєлої Орського, ко
лишнього командира 116 танко
вої бригади, полковника у від- 

Антонопича 
Колишній 

зворушливо 
подвиг мар’я- 

пастушка і закінчує:

Вони стримували свої почуття. 
Та коли Дмитро піднявся в 
президію, всі якось одночасно 
кинулись обіймати. Не знали 
його ні імені, ні прізвища до 
цього.

Була зима 1944-го. З 8 па 9 
січня після визволення Кірово
града командування восьмого 
механізованого Олександрій
ського корпусу одержало зав
дання здійснити глибокий рейд 
у тил противника і .знищити во
рожий гарнізон у Малій Висиі.

Багато фашистів знайшли со
бі могилу. Та ворог, володіючи 
потужною технікою, 
рував великі сили, 
лися в оточенні, 
в’ятники весь 
бомбові удари.

Вночі прилетів літак-зв’язкі- 
вець «У-2» з наказом виходити 
з ворожого кільця. Десь о тре
тій годині ночі ми вирушили з 
Малої Виски. Основна колона та 
сім танків, що залишилися, на 
світанку увійшли п Мар’япівку.

Жителі села радо зустріли 
нас, бійців. Та раптом налеті
ли три десятки фашистських 
стерв’ятників. Скинувши смерто
носний вантаж, німецькі льотчи
ки на бриючому польоті почали 
розстрілювати жителів села і 
нас, військових.

Ворог почав стягувати довкола 
Мар’янівки велику кількість тан
ків та іншої техніки. Вирішили 
ми вибиратися, не очікуючи до
помоги. Саме тоді до комбрига 
1!6 танкової бригади 
ка Юревича прийшов 
хлопчниа-пастушок:

І — Мені знайомі тут усі до- 
I роги.
■ 3 настанням темряви почали
В виходити з Мар’янівки. Поперс-

8
ізбирався г Ульянов

ський район, у своє 
рідне село Грушку, 

гуди, де пройшло йо
го дитинство, де 
вперше взяв у руки 
косу і вийшов з жен
цями на колгоспне 
поле, а через певний 
час став учителем...

У« червні Григорій 
Арсеитійович сподіва
ється знову зустріти
ся з чеськими побра
тимами. Ного сгежка 
проляже і до будинку 
Анни Ейс, 
повернула 
не одного 
го воїна, 
прийде до __  .. .
ганської матері, щоб 
вклонитись...
Михайло ШЕВЧУК.

жінки, яка 
до житія 

радянсько-
Віц знову 

неї. парти-

На знімку: Григо
рій Мельник (зліва) 
та Ян Кобчак біті 
монумента, що вста
новлений па честь пе
ремоги радянських 
воїнів - визволителі*» 
над німецько-фа
шистськими загарбни
ками (чехословаць- 
ко-і'ольськпй кордон. 
Дукельський пере-

І
І

СКОІІЦСІІТ- 
Ми ОПІІПИ- 

Хрестаті стер- 
час наносили

комбрига 
полковнн- 

міс певнії

етапні Євгена 
Юревича та інших, 
комбриг Юревич 
розповідає про і 
ніпського і---- ,

— Та. на жаль, ми не знаємо 
його прізвища.

— Дмитро Ткаченко! Він тут, 
у залі, — почулося схвильова
не з рядів.

На сцену в президію піднявся 
комбайнер Дмитро Андрійович 
Ткаченко. Цс віч, тодішній 
пастушок, врятував життя бага
тьом радянським солдатам. 
Солдати не знали його імені, 
та він жив у їх пам'яті.

С. КУЛИКОВ, 
учасник боїв за визволен
ня Кіровоградщніїи 
німецько-фашистських 
гарбннків.

м. Олександрія.



• ТИЖДЕНЬ ПАМ'ЯТІ ГЕРОЇВ
® травня —....  -

ІЛЬКИ-НО хлопці розійшлися од ме- 
* не. Аж раптом знову тривога: в се
лі Назарівці на міні підірвались діти.

Через годину команда мінерів виру
шила на місце події. ЗО бійців обстежу
вали пустир. Невдовзі в бур’яні знайшли 
замасковані протитанкові і протипіхотні 
міни. Винести і знешкодити їх я доручив 
найдосвідченішим — Любі Бондаренко, 
Федору Горшанову, Миколі Сергієнку, 
Олексієві Пилипенну, Миколі Збуров- 
ському, Миколі Гончаруку та Сергію 
Киблику. Напруження — неабияке. Бо 
серед мін були засекречені, і в будь-яку 
мить могло статися непоправне. Та мої

ВРЯТОВАНІ 
ЗОРІ

2? лютого «Молодий комунар» («Діти залиши
лись жиянмн») розповів про подвиг молодих мі
нерів, які діяли в Кіровоградському районі після 
визволення нашого краю від німсцько-фашнст- 
ськнх загарбників. З тих пір у редакційному 
портфелі з’явилося чимало листів, у яких зга
дуються імена патріотів з команди мінерів. Дру
куємо рядки про тих, хто, рятуючи спокій і житія 
сотень степовиків, героїчно загинув при виконан
ні завдання.

хлопці не думали про це. Ретельно огля
дали кожен сажень землі й виносили 
смерть. Потім мали зірвати її. Коли ро
бота уже закінчувалась, повітря хитнув 
вибух. То Олексій Пилипенко несподіва
но випустив одну з мін, які ніс із пусти
ря. Хлопець упав. До нього кинулись 
товариші, медсестра. Олексій лежав за
бризканий кров'ю. І в руках тримав мі
ни. Боявся опустити їх на землю, щоб 
не зірвались: тоді могла загинути вся 
команда.

На фургоні везли його до Кіровогра
да. А поруч ішли всі мінери. Кожен сте
жив за Олексієвим обличчям. Юнак ут
ратив свідомість. Потім почав марити.

Через день Олексія не стало.

З НАЗАРІВНИ ми поїхали в Карлівку.
Тут нам повідомили, що до сусіднього 

хутора, де під час війни був штаб ні
мецької військової частини, ніхто не на
важується підійти: на стежках всюди 
міни.

Ми одразу на хутір. З’ясувалося, що 
ворог, покидаючи свою стоянку, зали
шив «гостинці» в кожній хаті, хлівах, 
льохах, у кущах бузку.

За день ми знищили тисячі мін. ї в

Карлівці нас запрошували до себе кол- 
юспники, дякували за те, що очистили, 
село, хутір, поля від вогненного сміття.

Пам’ятаю, підійшов до нас дідусь із 
хлоп’ям. Вклонився і сказав:

— Ви врятували для цієї дитини зорі... 
На ранок — знову робота: хлопці на

трапили в чагарнику на склад боєприпа
сів. Цього разу нас чекала ще одна не
безпека. Микола Збуровський, обсте
жуючи кущі, уколов щупом капсуль мі
ни. Знову вибух. Миколу смертельно по
ранило...

— Живіть щасливі! — ці Миколикі 
слоеа були останніми.

І ІІСЛЯ того, як газе- 
та в лютому на

друкувала матеріал 
про моїх друзів, я 
отримав чимало лис
тів від юних слідопи
тів. Побував у селах, 
до працював загін мі
нерів у 1945 — 46 ро
пах. Там — зустрічі з 
колишніми моїми то
варишами по команді, 
розмови з колгоспни
ками. Всюди пам’я
тають про нашу не
легку роботу.

У моєму блокноті 
з’явились іще рядки 
про бійців-м і н е р і в. 
Найбільше про Любу 
Бондаренко (жила в 
селі Арнаутоеому, за
гинула при виконан

ні завдання), Любу Лисенко (жила в се
лі Вишняковому, нині —- в Кіровогра
ді), Миколу Сергієнка (тепер живе в се
лі Северинці), Федора Горшанова (він 
з Назарівни, загинув при виконанні зав
дання), Олександра Смирнова (с. Грузь
ке), Миколу Гончара (с. Федорівна), Во
лодимира Лауду (с. Бережинка), Катери
ну Бандурко (м. Кіровоград). Це бійці, 
які найбільше відзначились. Налагодив 
зв’язки з Сергієм Кибликом (с, Назарів
на), Іваном Чередниченком (смт. Леле- 
ківка), Іваном Пономаренком (с. Бере
жинка). Нові відомості є про Андрія 
Богуславського (с. Федорівна), Любу Мо- 
мог (м. Кіровоград), гт. Лєпей, Гордово- 
ю (с. Федорівна), Полуднева (с. Дране). 

Хотілося б ще раз звернутися до 
юних слідопитів, комсомольських акти
вістів з проханням продовжити пошук. 
Бійці, які врятували для інших зорі, зас
луговують тою, щоб про них повідати 
людям якнайбільше.

ЛІ. МЕРЕ ЩЕПКО, 
колишній начальник районної 
команди мінерів, слюсар Агре
гатного заводу.

м. Кірозогрлд.

ЩАСЛИВОГО 
ПЛАВАННЯ, 
„ДЕЛЬФІНЕ“!

їх завжди радо зустріча
ють в колгоспах і па (»удо
вах, щедро аплодують у ву
зах міста. Цс вони: Олек
сандр Шульга, Анатолій По
ляков, Олександр Щербаков, 
Володимир Якнмач, Ніна 
Прохорова та їх друзі після 
робочого дня поспішають на 
репетицію до клубу, щоб по
ринути в грацію танку, в 
мелодію пісні, а потім раду
вати глядача.

— Безумовно, нам не лег
ко, — говорить учасник агіт- 
культбрнгадн «Дел ь ф і н» 
Микола Головецький. — 
Адже всі працюємо, крім 
того, — навчання, громадські 
доручення...

— Вн ким працюєте? — 
запитую стрункого оповіда
ча..

Ііикп Микола збнраг.сн з 
думками, хтось з учасників 
сказав:

— Зараз вантажником. А 
ще він — студент-заочник 
фізкультурного факультету 
в педінституті. На п’ятому 
вже.

— Ну ось і вся біогра
фія,—розвів Микола руками.

Вадим Дзятко, керівник 
«Дельфіна», задоволений 
учасниками.

— Головне, — говорить Ва
дим, — що в нас дружний і 
творчий колектив.

і зразу ж у моїй уяві 
сплив притихлий зал будни
ку відпочинку заводу «Чер
вона зірка» (останній кон
церт дсльфініпці давали 
там).

Алла Кодннсць читає пое
зію іМусп Джаліля захоп
лююче. натхненно. Відпочи
ваючі — механізатори, тва
ринники, будівельники з ба
гатьох районів області на
городили її щирими оплес
ками. Солісти Олександр Чу
маній, Ніна Прохорова. Ла
риса Бондаренко закохані в 
пісню. їхньому дзвінкоголос
ою щиро аплодували гля
дачі.

Зараз самодіяльний ко
лектив готує нову проіраму, 
яка присвячується ЮО-річчю 
з дії» народження В. і. Ле
ніна.

— Ця програма у нас 
особлива, — говорить 
В. Дзятко. — Хочемо під
готувати якнайкраще. Часто 
розходимось після репети
цій, коли стрілка гидивші- 
на перескочить за дванад
цяту.

Щасливого плавання юбі, 
«Дельфіне»!

М. ЛИТВИНЕНКО, 
паш позаштатний ко
респондент.

І

Наш 
рахунок — 
найбільший

Коли місяць тому юні баскетболісти з багатьох міст Ук
раїни зібралися в Кіровограді на зональні змагання, що вхо
дять до заліку XXIV республіканської спартакіади школя
рів, наші дівчата не могли тоді взяти участі в тих цікавих 
поєдинках: вони захищали честь республіки на змаганнях 
всесоюзної першості, що проходили в м. Тарту.

І ось у перших днях травня кіровоградські шанувальники 
цього захоплюючого виту спорту знову були свідками ціка
вих поєдинків баскетболісток. До кінця змагань залишилась 
ще одна гра. а вже були відомі переможці в першій і чет
вертій зонах — •’ягкетбзлісгки и. Києва і збірна нашої 
області.

В травневих поєдинках кіровоградські спортсменки мали на 
своєму рахунку найбільше закинутих м’ячів (254). І найре
зультативніший гравець — теж із нашої команди. Цс уче
ниця Кіровоградської 8-річної школи № і Валентина Про
тає. їй було вручено спеціальний приз обкому ЛКСМУ.

Валентина Протас та її подруга по команді Олы а Жосан 
(учениця Кіровоградської школи-Ілтернату № 2), включені 
до ібірної команди України, яка захищатиме честь респуб
ліки на всесоюзній спартакіаді школярів в Єревані.

На гнімку: момепг гри між кіровоградкамн і баскетболіст
ками Чернігівської області.

Фок: М. ГЕРНЛВСЬКОГО.

Чемпіон потерпів поразку
Захист герії'ліільсьючо «Авангарду» г. зустрічі з «Зіркою» 6 

травня, здавалося, шс раз підтвердить свою репутацію: безпе
рервні атаки кіровоїрадців у першому таймі так і не принесли 
гола, пулі на табло біліли півгодини й у другому таймі, але 
Ліпне Півгодини: після кутового, поданого В. Класовим, А. Товг 
«іони м яч у ворота тернопільчан. Чемпіони України вперше V 
цьому сезоні залишили йоле переможеними.

І

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
П'ЯТНИЦЯ, у травня. Перша 

програма, І0.65 — Телсновипи, 
(М). 10.15 — Сторінки улюбле
них книг на екрані, «Вулиця 
молодшого сина», Художній 
фільм. (М). 12.00 — Для школя
рів. «Жайворонок». Музп'їна 
програма. (Свсрдловськ). 12.30— 
«Рік 1945». Телевізійний доку
ментальний фільм. (М). 13.00— 
ІІодвін». Тслеальманах. (М),

14.15 — Всесоюзні фінальні зма
гання на приз газети «Правда», 
(М). 15.30 — Гіроірама кольоро
вого гелсб.ачеіііія. (М). 16.55 — 
Наша афіша. (К). 17.00 — Наші 
прем’єри. В. Козаченко «їх бу
ло сорок». (К). 17.25 — Теле
фільм «Там, де працює Верхов
на Рада». (К). Іб.ОО — Концерт 
ансамблю пісні і танцю Київ
ського військового округу. (К).
18.45 — «Світлій пам’яті полег
лих у боротьбі проти фашизму». 
Хвилина мовчання. (ЛІ). 19.45 — 
Першість СГСР з футбола. «Ди
намо» (К). — СКЛ (Ростов-ні- 
Допу). (К). 20.45 — «Секретар 
райкому». Художній фільм. (К),
22.15 — Естафета новіш. (Лі,. 
23.00 — «Богатирська оповідні. 
Літературно-музична компози
ція. (М), 23.60 — Тільки фак
ти, (М).

СУБОТА, 10 травня. Перша 
програма. 9.00 — Гімнастика 
для всіх. (ЛІ). 9.45 — Тслспоел- 
нп. (Лі). 10.00 — «Будьте щас
ливі» . Музнчно-розва ж а л ь п а 
програма. (Лі). 10,30 — «Вина
хідник». Телевізійний клуб. (М). 
11.00 — Зустріч з майстрами 
театру, Народний артист СРСР 
Бабочкіп. 12.00 — .«Знання». 
Науково-пізнавальна програма. 
(Лі). -12.30 — Для юнацтва. Фі
нал воєнно-патріотичної олімпіа
ди «Наука перемагати». (Лі),
13.45 — «Здоров’я». Науково-по
пулярна и р о г р а м а (Лі).
14.15 — «Наш дім». (Донецькі.
15.00 — «На меридіанах Украї
ни». (К). 15.30 — «Погляд». Ліо- 
лодіжча програма. (К). 16.30 — 
Програма кольорового телеба
чення. (Лі). 18.00 — Оперета
К. .’Истова «Севастопольський 
вальс». Прем’єра телевізійного 
музичного спектаклю. (М). 20/5
— Світ соціалізму, (Лі). 21.15 —■
Екран повторного фільму. «В 6 
годин вечора після війни». (Лі). 
22.50 — «А у пас... у червні». 
Музично-розважальна програ
ма. (Лі). 23.50 — Тільки фак
ти. (М).

НЕДІЛЯ. Н травня. Перша 
програма. 9.00 — Гімнастика для 
дітей. (Лі). 9.15 — Телсновипи. 
(Лі). 9.30 — Для школярів «Бу
дильник». (Лі). 10.00 — Ліузін- 
шій кіоск. (Лі). 10.30 — «Музей 
Кусково». (Лі). 11.00 — Наша
афі на. (К). 11.05 — «Ліауглі». 
Телефільм. (К). 11.30 — «ТЕК* 
69». (К). 12.00 — «Роби 3 нами, 
роби як ми, .роби краще пас». 
(1ІДР). 13.00 — «У вінок Ілліче
ві». Ювілейний переклик шкіл. 
(Львів). 13.30 — Для школярів. 
Виступ хору Одеського Палацу 
піонерів. (Одеса). 14.00 — Для 
воїнів Радянської Армії і Фло
ту. (М). 15.00 — «Зірочка». Для 
дітей. (К). 15.30 — Чемпіонат 
СРСР з хокей з шайбою. ЦСКА
— «Спартак». (Лі). 17.15 — «Ліа- 
льозн.чча Україна». (Херсон). 
17.30—Програма кольоровою те
лебачення. (Лі). 20.00 — .«Зоре
пад». Музично-розважальнії про
грама. (Угорщина). 21.00 — «Сім 
днів». Міжпародна програма. 
(ЛІ). 21.45 — Художній фільм. 
(К). 23.15 — «Камертон доброю 
настрою». (Донецьк).

ШЕК1ЯН
ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

П’ЯТНИЦЯ, 9 гравші. 10.05 - 
Телевізійні новини. (М). 10.15 — 
Художній фільм «Вулиця молод
шою сина». (М). 12.00 — Для
шкотярів. «/К а й вороно и », 
(Свсрдловськ). 12.30 — Доку
ментальний фільм «Рік 1945-й», 
(Лі). 13.30 — Тслеальманах «По
двиг». (Лі). 14.15 — Всесоюзні
фінальні змагання з кросу на 
приз газети «Правда». (Лі). 15.30 
— Програма кольоровою теле
бачення. (Лі). 17.00 — Наші пре
м'єри. В. Козаченко. «їх було 
сорок». (К), 17.25—Телефільм
«Там, де працює Верховна Ра
да». (К). 18.00 — Концерт ан
самблю пісні і ганцю Київського 
військового округу. (К). 18.50 — 
Світлій пам’яті загиблих у бо
ротьбі проти фашизму. Хвилина 
мовчання. (Лі). 19.15 — Футбол. 
«Динамо» (Київ) СКЛ. 20.43— 
Художній фільм «Подвиг Фар
хада». 22.15 — Естафета новин. 
(Відеозапнс). 23.00 — Богатир
ське сказання». Ліузпчно-.'іітсри- 
турна композиція. (Лі). 23.50 — ’
Тільки факти. (ЛІ).

СУБОТА, 10 травня. 9.00 — 
Гімнастика для всіх. (М). 9.45— 
Гелезізійні новини. (Лі). 10.00— 
Музична розважальна передач-) 
.♦.Будьте щасливі». (М). 10.30— 
Тслехтуб «Винахідник»). (М). 
11.00 — Зустріч з майстрами 
теагру, (Лі). 12.00 — Передача
.«Знання». (Горькнй). 12.30 — 
Для юнацтва. Фінал олімпіади 
«Наука перемагати». (Лі). 13.15
— Передача «Здоров’я». (Со
чі). 14.15 — Актуальний екран. 
14.35 — Кінохроніка. 15.00 — «Ні 
меридіанах України». (К). 15.30
— Молодіжна програма «На
гляд». (І<). 16.30 — Програма
кольорового телебачення. (М). 
18.00 — Оперета К. Лістова «Се
вастопольський вальс». (М). 
20.45 — «Світ соціалізму». (М). 
21.15 — Художній фільм «В 6 
годин вечора після війни». (Лі). 
22.50 — «А у нас... у червні». 
Музична передача. (М). 23.50 — 
Тільки факти. (Лі).

НЕДІЛЯ, И травня. 9.00 — 
Гімнастика для дітей. (Лі). 9.15
— Телевізійні новини. (М).-9.30 .
— «Будильник». (ЛІ). 10.00 —
«Музичний кіоск». (Лі). 10.30 — 
«Музей Кусково». (Лі). 11.00 — 
До 100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна. Концерт художньої 
самодіяльності Вознесенсько» 
го району. 12.00 — Для школя
рів. «Роби з нами, роби як ми, 
роби кпащс нас». (1ТДР). 13.00— 
«У вінок Іллічеві». (Львів). . 
13.30 — Виступ хору Одеською 
Палацу піонерів. (Одеса). 14.00
— Для воїнів Радянської Армії 1 
Флоту. .(Кунбншсв). 14.30 — 
Програма «Час». (М). 15.00 — 
Для дітей. «Зірочка». (К). 15.30
— Хокей. ЦСКА — «Спартак», 
17.15 — «Ліальовлпча Україна». 
(Херсон). 17.30 — Програма ко-, 
льорового телебачення. (М), 
20.00 — «Зорепад». Музична пе
редача. (Угорщина). 21.00 — 
«Сім днів». Міжнародна про
грама. (М). 21.15 — Художній 
фільм. 23.15 — «Камертон доб
рою настрою». (Донецьк).

Наступний номер гМо.іодого комунара» 
вийде 13 гривня т{. р.
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АРХАНГЕЛЬСЬКИЙ
ЛІ СОТ ЕХНІЧ Н И Й ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА 1969/70 НА
ВЧАЛЬНИЙ РІК ДЕННОГО І ЗАОЧНОГО ВІД
ДІЛЕНЬ НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

технік-мехаиік лісозаготівель;
технік-механік по автомобілях і тракторах.
Правила прийому загальні для всіх технікумів. 
Учням виплачується стипендія в розмірі 20 кар

бованців.
Заяви приймаються до ЗО липня. Екзамени з 

1 по 20 серпня.
Документи надсилати па адресу: м. АРХАН

ГЕЛЬСЬК, вул. ВОЛОГОДСЬКА, ЗО. Телефон 
7-62-11.

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. Телефони: 
секретаріату — 29-33 55, відділу пропаганди — 

29-35-57, решти відділів — 29-33-55.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — орган Кировоградского 
обкома ЛКСЛЇУ, г. Кировоград.

Друкарня ім. Г. ЛІ. Димитрова обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, пул Гліпкн, 2.

БК 01639.

ЮНАКИ ТА ДІВЧАТА!

Штаб всесоюзної ударної комсомольської будо- 
би запрошує вас на роботу в Іркутську область 
в управління будівництва «Ангарбуд».

ПОТРІБНІ:

робітники всіх будівельних спеціальностей, а та
кож без спеціальності (її можна набути протягом 
З місяців).

Оплата праці відрядно-преміальна.
Виплачується поясний коефіцієнт 40 процентів і 

40 процентів за роз’їзний характер роботи.
Щорічно — додаткова відпустка на 12 днів і 

безплатний квиток до місця відпустки.
Проїзд ДО місця роботи за рахунок будови.
По всіх питаннях звертатись в обком, райкоми 

І міськкоми комсомолу.
УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА 

«АНГАРБУД».
Індекс 01197, Зам. № 2134, Тираж 50.000


	1067-1p
	1067-2p
	1067-3p
	1067-4p

