
СЬОГОДНІ
З Н А М Е 
НЕСУТЬ

Двадцять дев’ята весна вруни
ться і квітне над мирною ра

дянською землею. Двадцять дев я- 
тий раз в День Перемоги ми вихо
димо на святкові вулиці і задив
ляємось з доброю заздрістю на 
золото і срібло орденів своїх 
батьків і дідів, які пройшли крізь 
огниво битв і підняли переможний 
прапор над рейхстагом. І в пам’я
ті нашій — доля тисяч мужніх вої
нів, котрі грудьми встали перед 
ворогом і зупинили його. Стіни 
легендарної Брестської фортеці, 
відсіч фашистським полчищам під 
Москвою, нескорений Ленінград, 
двісті днів і ночей Сталінградсь- 
кої епопеї, Орловсько-Курська ду
га, форсування Дніпра, 
моряків-севастопольців, 
кладні героїчні подвиги 
ких воїнів-визволителів 
гах Вісли, Одера, Шпреє.

Ми пам’ятаємо! З любов’ю і 
вдячністю ми стоїмо сьогодні бі-
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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН t ЄДНАНІ'ВСЯ I

Нещодавно із міста 
Знам’янки валка автома
шин взяла курс на Кіро-

ФОРМУЄТЬСЯ 
АВТОКОЛОНА

еоград. Це вже друга в 
нинішньому році колона 
із металевим ломом, зі
браним комсомольця/ки і 
молоддю промислових 
підприємств і колгоспів 
району,. Для потреб ме
талургії країни молоді 
знам’янчани відправили 
27 тонн брухту. До кінця 
червня буде сформова
на третя автоколона. її 
відправлять напередодні 
ювілею — 50-річчя при
своєння комсомолу іме
ні В. І. Леніна.

О. ЦИМА. 
інструктор Знам’ян- 
ського МК ЛКСМУ, 
начальник автоколони.

Сапьківський 
цукрозавод — 
будова комсомольська

За ущільненим 
графіком.
Неодноразово від

значали на реконструк
ції Сальківського цукро
заводу комсомольсько- 
молодіжні колективи 
монтажників О. Смілян- 
ця та І. Ободовського з 
БУ-200 тресту «Запо- 
ріжметалургмон т а ж».. 
Добре працюють хлоп
ці, весь фронт робіт 
для мулярів на будові, 
який вони готують, зда
ється вчасно і якісно.

Недавно, обговорюю-

Н А
СИНИ

ля обелісків, пам'ятників, меморіа
лів. Тоді на цій землі багрянилась 
кров героїв-солдатів. Тепер — то 
спалахи Вічного вогню.

Вогонь пам’яті!
Він і в серці нашому, в наших 

ділах і помислах.
Зупинись мить, стихніть сурмачі, 

•— ми дивимося в безсмертя 
Олександра Жежері і Дмитрз Гу
ляева, Олександра Маніти і Анто
на Антонова. 240 тисяч юнаків і 
дівчат нашого степового краю, 
повернувшись з походів «Шляха
ми слави батьків», вчитуються в 
біографії 85 тисяч зоїнів-ордено- 
носців, що починаються тут, на 
Кіровоградщині. І перший спомин 
про них, 137 Героїв Радянського 
Союзу. І про тих, хто прийшов в 
наш степ з далеких країв, при
йшов, як брат, як друг — спомин 
пре/ Івана Дунаева, Закіра Шай- 
морданова, Барі Габдурахманова. 
Петра Бухтулова... І тут, на кірово
градській землі, вони здійснили 

свій подвиг , засвітили на своїх 
грудях зірки Героїв.

Як воїни-визволителі пішли Кіро
вограді на Захід. І били фашистів 
пліч-о-пліч з чехами і словаками, 
поляками і болгарами. Героями 
визволення Чехословаччини стали 
йартизанські командири О. С. 
Єгоров, Г. А. Мельник, І. Д. Дібро
ва. В італійському русі Опору бо
ролися разом з легендарним 
Ф. Полетаевйм наші земляки 
В. Поліщук і С. Базенков. Польсь
кий уряд нагородив Золотим 
Хрестом Героя Радянського Сою
зу Г. В. Балицького.

Імена героїв. Як світло, як зорі, 
що стали нашими супутниками с 
житті. І подвиг продовжується. 
Бо в руках синів — знамена бать
ків.

Сьогодні, в день свяга Перемоги, 
стартує експедиція «Слава». Ре
дакція проводить її на честь 50- 
рїччя з дня присвоєння комсомо
лові імені В. І. Леніна та наступно
го 30-річчя Перемоги над гітлерів
ською Німеччиною. Учасники екс
педиції — журналісти і юнкори 
газети, «червоні слідопити», крає
знавці ведуть знову свій пошук. 
Літопис подвигу героїв продовжу
ється. Бо ніхто не забутий, ніщо не 
забуте!

===г=^^====с======== 

чи питання, порушені 
Всесоюзним з’їздом 
комсомолу, спільно з 
штабом ударної комсо
мольської будови мон
тажники вирішили за- 
ключити договір про со
ціалістичне змагання не 
травень місяць.

Для бригади О. Смі- 
лянця: «Змонтувати тру
бопроводи пари по ви
парному відділенню на 
відмітці 7 до 31 трав
ня; І. Ободовського: 
«Закінчити обв'язку пі
дігрівників на сьомій від
мітці до цієї ж дати».

3. САМБІР, 
член корпункту «Мо
лодого комунара». 
Гайвзронський район.

Над вами і до вас шалених куль виття, 
Коли од вибухів і залпів в ніч світає... 
Живі ще побратими і мало дитя — 
Ми всі про це сьогодні’пам’ятаєм. 
До радості шляхи сьогодні не вузькі 
В буянні цвіту — щастя оборонця! 
Життя ціною ви несли нам сонце — 
Ні! Не забуто в пам’яті людській. 
Ровеснику, стань чесно на поліно. 
До уст червоний прапор піднеси, 
За миру ясен день ! за кипінь краси 
Вклонись.

Сталевому дай клятву поколінню 
Іти, як йшли вони — та па передній край, 
Підставить плечі, якщо друг в біді, 
їх рани, їх атаки, їх очі молоді 
Ти пам’ятай! Мал. В. ОСТА ПЕНКА,



-------- - і-# emop.

ДО РЕКОРДІВ
Дзі точки зору на соціалістичне 
змагання,
два протилежні результати...

Разом з усією радянською мо
лоддю комсомольці нашого ра
йону сприйняли 
висловлене у 
КПРС до партії,

високе довір я, 
Зверненні ЦК 

до радянського
народу, як бойову програму дій 
у виконанні рішень XXIV з їзду 
КПРС. Під девізом «Сьогодні —
досягнення передовиків, завтра

З СУПЕРВІШШМ-

— норма для всіх» трудяться ни
ні сотні юнаків і дівчат.

Молоді робітники залізничного 
цеху Долинського цукрового за
воду — флагмана цукрової про
мисловості області, — де секре
тарем комсомольської організа
ції Анатолій Штефан, зобов яза- 
лися прийняти і відвантажити 
протягом року не менше 620 ти
сяч тонн вантажів при завданні 
600 тисяч тонн. Намічене під си
лу виробничникам. Свою робочу 
п’ятиде'нку виконують за 4 дні.

Сприяє цьому добре організо
ване соціалістичне змагання. 
Першочергового значення тут на
дають гласності трудового супер
ництва. Підсумки підбивають не 
один раз на місяць, як це було 
раніше, а подекадно. Аналізуючи 
зроблене, комсомольці викрива
ють недоліки, радяться, як їх лік
відувати, у своїх виступах гово-
рять не лише про тих, хто труди
ться добре, а й засуджують па
сивних. Тому й не дивно, що з 
нинішньому році серед молодих 
робітників залізничного Цеху не
має прогульників.

Ініціатива, творчий пошук мо
лодих в поєднанні з дієвим кон- 
тролелх з боку комітетіз комсо
молу за виконанням взятих соці
алістичних зобов'язань завжди 
приносять добрі плоди. Буде про 
що рапортувати в день 50-річчя 
присвоєння комсомолу імені В. І. 
Леніна молодим виробничникам 
залізничної станції Допинська.

Щоразу перед початком робо
ти колектив зміни збирається в 
черзоному кутку і обговорює під
сумки минулого дня. Всі помилки 
і недоробки, допущені в роботі, 
маневровий диспетчер бере на 
замітку. Завдання записують на 
екран виконання соціалістичних 
зобов'язань щозміни. Наступного 
ж дня тут з’являється запис ре
зультатів. Користь таких заходів 
підтверджується на практиці.

План першого кварталу по ван- 
тажообороту залізничники станції 
виконали на одинадцять днів ра
ніше строку, сформували і від
правили 450 великовагових поїз
дів, в яких додатково перевезено 
122 тисячі тонн народногосподар
ських вантажів. Швидкісним ме
тодом обробили 1184 ешелони, 
за рахунок чого зекономлено 130 
тисяч вагоно-годин. Скороченням 
простоїв і підвищенням статис
тичного навантаження рухомого 
складу вивільнили для додатко
вих перевезень 55 тисяч вагонів.

Та інакше справи йдуть там, де 
комітети комсомолу поверхово 
вникають у виробничий процес, 
мало уваги надають організації 
соціалістичного змагання. На Все
союзних комсомольських зборах 
молоді робітники Долинського 
цегельного заводу висунули осо- 
бис'і зустрічні плани, уклали до
говори про трудове суперництво 
між собою. Та як ці плани вико
нуються, хто з комсомольців йде 
в змаганні попереду, а хто від
стає, — про це на заводі дізнати-- 
ся важко. Комітет комсомолу, 
очолюваний А. Нестеренком, зо
всім занедбав гласність змаган
ня, жодного разу не заслухову
вав звітів членів ВЛКСМ про їх 
особистий вклад у виконання зав
дань п ятирічки.

На схвилювало комітетників і 
те, що деякі молоді виробнични
ки недобросовісно ставляться до 
своїх обов’язків, виготовляють не
якісну продукцію. З цієї причини 
протягом першого кварталу ни
нішнього року на ззалище було 
вивезено більш як 22 тисячі штук 
бракованої цегли^ Цієї кількості 
цілком достатньо, щоб споруди
ти дві чотирикімнатні каартири.

З трибуни XVII з'їзду ВЛКСМ 
Л. І. Брежнєв говорив про вели
чезний економічний і соціальний 
смисл високоякісної праці ра
дянських людей. І комсомольські 
організації тут лозинні відіграва
ти неабияку роль. Це їм, активі
стам, належить допомагати кож
ному молодому виробничникові, 
комсомольсько - молодіжному 
колективу знайти своє місце у 
змаганні. Це їм безперервно вес-, 
ти велику роз’яснювальну роботу 
про значення боротьби за якість. 
Забезпечити активну участь чле
нів ВЛКСМ, зсіх юнаків і дівчат у 
Всесоюзній Ленінській вахті тру
дової доблесті — першочергове 
і найв:дповідальніше завдання 
комітетів комсомолу підпри
ємств, колгоспів і радгоспів на
шого району.

С. МАТУСЯ к, 
член бюро Долинського рай
кому ЛКСМУ.

Е> ЧИЛАСЯ Тамара Цуканоза-Аксьоню-
на у Кіровоградській школі № 17. 

Після закінчення 8 класів пішла на кур
си медсестер...

З наближенням фронту брала актив
ну участь в будівництві оборонних спо
руд, а коли під Кіровоградом розгор
нулись жорстокі бої, комсомолка гашла

Тиждень пам яті героїв з

ІМЕНІ АКСЬОНКІНОІ

. —і— т Тамара проситься
«е иХ” під«!»»«’ загиблого фельд-
на псРсл". т.’
ШСРИ’ пьЧИ/А ВОРОЖИМ ВОГНЄМ, рИЗИ-

ПІД йХ комсомолка надає пер-
кунзчи жи^т - перев взує по.ра-

МЄДйе « один 4 серпню
неких. жкс поранених бійців.
ВИТкіьхи на кіль«« хвилин Тамара зав •

у штаб гарнізону міста з проханням, 
щоб зарахували в полк. Тамарі відмов
ляли, зважаючи на 3-річного сина та 
старих батьк:з, пропонували евакуюва
тись. Але вона, мотивуючи тим, що має 
медичну освіту, домоглася сзого.

Спочатку допомагала лікареві в мед
пункті, перев язувала поранених, які 
прибували з передової.

А бої посилювались. Воїни 72 прикордон
ного полку і загони народного ополчення сто
яли пасмерти, перегородивши шлях на Кіро
воград озвірілим фашн тськнм військам ге
нерала Клеііста. Тл ііі.ін були нерівними. 
Зр:>.т:ію,ь втрати, збільшуються кількість по
ранених радянських воїнів. У батальйонах

«па додому перед відходом наших во- 
- Змісте на НОВІ рубежі.
,НВоєнфеяьдшер сумлінно Доглядас по- 

ВЧИТЬСЯ ВОЛОДІТИ зброєю. У 
а! -йому бою ПІД Криничками на Дні- 

\тЛ>аЩиНІ виносить з поля оою І < 
а коли загинув командир, в 

коитичну хвилину бою повела біицтв у 
КРИ П ятиха.ками іамард
“°я-увала пораненого командира, який 
стійаз кров’ю з Г...Ш-ЗМУ-тонку.

За мужність і в цих боях Та
мару Аксьонкіну б^ло нагороджено ор
деном Червоного Прапора.

• Героїв наших імена ■ —------------- -------------------------------

ПОВЕРНЕННЯ З ПОЛУМ'Я
ВІН падає і затуляє вуха руками, за

плющує очі. А над ним — скре
гіт, гудіння, свист, дим і полум я. 
Тільки підвів голову, а в обличчя — 
обгоріла земля. А потім — тиша. Ди
виться — рука чиясь біля виритої во
рожим снарядом ями. Одна рука, 3 
людини нема...

Виярком мчить наш танк, кидаючи 
вегнені м’ячі на броню ворожих по
твор. Он вже дві з них зупинились, 
палають. Раптом і наш завмер. А по
тім — ризок. І попетляв знівеченим 
полем.

Після бою молодий кулеметник 
Іван Усенко дізнався від друзів, що 
то був танк Івана Іванова. Коли ма
шина Іванова зупинилася, танкіст по
чув у навушниках слова командира:

— Що трапилось?..

— Я нічого не бачу.
— Веди, як я скажу...
І він повів, не мэючн вже оче і. І 

кров’ю стікав. А.к до своїх добрався.
Через ДОНЬ в дивізії, де служив 

Іван Усенко коза чутка про подвиг. 
Санітарка Мерія Кухарська — 150 
поранених б’йців винесла з поля 
бою.

—• Отак треба воювати, Ваго — 
захоплено казав молодший лейтенант 
Абгазалов —А ти що вмієш?

— Я? Я — тракторист. Б нас в селі 
теж були німці. Один напав на мене, 
то я його лопатою. І зовсім було не 
страшно. Тут — інше. Вони як скаже
ні...

— А ти не думай, що їх багато. З 
тебе ж кулемет. 1 ти на своїй землі...

СКІЛЬКИ пройдено о же доріг, 
скільки бачено і ви страж даної 

Були смертельні рани, була безнадія. 
А він завжди-пам’ятав, згадував тан- 
к;ста їг. знов а і намагався уявити його 
обличчя — без очей, обпалене, гріз
не і вольове обличчя солдата. і а к
стояти нам треба всім!..

— Лікарю, добре, іцо осколок ви
тягни. Тепер я виживу. Перев яжіть 
рану, і я піду. Чуєте, мечі ніколи тут 
вилежуватися.

— От чудний чоловік! Цілу ба
тарею їхню вистуказ, та мало йому.

...Наказ командира був коротким:
— Піцел^за Віслу. На глоТ^. З ку

леметом — Усенко. Виб'єте їх з висо
ти. А ми потім батальйоном. ,

І ось еже п’ятеро їх на середині 
річки. Гітлерівці, здається, помітили
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ОДНОСТАЙНО!
Позавчора одбулось засідання від О. В. Гіталова про його згоду

Окружної виборчої комісії, при
свячене реєстрації кандидата в 
депутати Ради Національностей 
Верховної Ради СРСР по Кірово
градському виборчому округу 
N2 48.

Вступним словом засідання від
крив голова комісії — ректор Кі
ровоградського педінституту іме- 
нідО. С. Пушкіна Ф. Г. Овчаренко.

Він повідомив про Відкритий 
лист ЦК КПРС Окружним вибор
чим комісіям по виборах до Вер
ховної Ради СРСР, опублікований 
з пресі, і сказав, що по Кірово
градському виборчому округу 
N9 48 дав згоду балотуватись 
бригадир тракторної бригади 
колгоспу імені XX з’їзду КГІРС 
Нозоукраїнського району двічі 
Герой Соціалістичної Праці О. В. 
Гіталов.

— На передвиборних зборах 
робітники, інженерно-технічні пра
цівники і службовці Кіровоград
ського заводу «Укрсільгосптехні- 
ка», — сказав Ф. Г. Овчаренко, — 
Олександрійського заводу під
йомно транспортного обладнання 
та працівники колгоспу імені XX 
з їзду КПРС Новоукраїнського ра
йону вже вшосте одностайно 
назвали своїм кандидатом в де
путати Верховної Ради СРСР знат
ного механізатора країни Олек
сандра Васильовича Гіталова.

Виступає заступник секретаря 
партійної організації заводу «Укр- 
сільгосптехніка» 3. М. Горбатенко.

— 20 квітня, — сказала вона, — 
» день комуністичного субоїника, 
наш колектив одержав телеграму

балотуватись по виборчому окру
гу № 48. На Окружній виборчій 
нараді, яка відбулась в педінсти
туті, його кандидатуру підтри
мали.

За дорученням колективу Кіро
воградського заводу «Укрсіль- 
госптехніка» прошу Окружну ви
борчу комісію зареєструвати 
Олександра Васильовича Гіталова 
кандидатом у депутати Верховної 
Ради СРСР та підтримати його 
кандидатуру.

У своїх виступах секретар пар
тійної організації тракторної 
бригади колгоспу і/иені XX з їзду 
КПРС Новоукраїнського району 
П. О. Глинчук, секретар парткому 
колгоспу «Комінтерн» Бобринець- 
кого району В. М. Коротинський, 
комбайнер колгоспу імені Тель
мана Компаніївського району 
М. Г. Короленко, секретар парт
кому Знам’янського локомотивно
го депо М. М. Рожков та началь
ник політвідділу обласного вій
ськкомату В. С. Самсонов за до
рученням своїх колективів внесли 
пропозицію зареєструвати О. В. 
Гіталова кандидатом у депутати 
Верховної Ради СРСР.

Окружна виборча комісія одно
стайно постановила зареєструвати 
кандидатом у депутати Ради На
ціональностей Верховної Ради 
СРСР по Кіровоградському вибор
чому округу № 48 двічі Героя Со
ціалістичної Праці бригадира 
тракторної бригади Олександра 
Васильовича Гіталова.
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їх, бо ліхтар так і пр 
Одразу — вогнева з

— У воду! — дав 
лов.

І зони, тримаючи! 
пливли до берега. З 
з двадцять, як плот 
лина;

— Нас віднесло б 
метр. Тепер ми пор 

Раптовий удар аог 
тами, кулеметом, □ 
ка сміливців вже на

Безупинно «говор 
ка. Котилися труни

Відбита четверта, 
ки...

Знову н:ч. А фаш 
йдуть. Впав Абга 
Платона Одісія.

— Бери команди 
плоту, — каже Усен 
Перев я ту є поранен 
Він пезинен жити, 
рахуюся...
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Hu знімку: К. с. СКІЧІІНіНК.

В місті Світловодську живе і’.ніиіниї і-йй ї 
радист 1\. С. Скринник. /\<>ст;інти і Сергійович їх' 
йшов сотні кілометрів партизана,: пяиі С/ежкими р"- 
Зом з народними .месниками з'єднання д;Ічі / 
Радянського Союзу О. Ф. Фдорс і. г\т< .- ієни і < 
Словацькому народному повстинні,

1<
...Темна березнева ніч. Радисти 

Костянтин Скринник і Олександр 
Воловик зайняли місця в літаку. 
Машина відірвалась від землі і 
взяла курс на Чернігівські ліси, 
де базувалось зТднання народних 
месників, яким командував Олек
сій Федорович Федоров.

Враз темряву'ночі прорізали лі
нії грасуючих куль.

— Перелітаємо лінію фронту, 
■— донісся спокійний голос ціло ї а.

Машина шугнула круто вгору, і 
вибухи ворожих снарядів зали
шились далеко позаду.

— Приготуватися до стрибків! 
— пролунала команда.

Першим кинувся у пітьму -Скринник. 
Його парашут повис на деревах. Та 
воїн не рол убився. Перерізавшії но
жем стропи, опустився в глибокий 
сіііі, що сягав йому аж до грудей, 
(пробупан йти, але не зміг зробити й 
кількох кроків. Та ще й пані аж — ра
ція. автомат, пістолет, 2 іранати, З 
запасних диски.

Прислухавшись, почуй якісь звуки, 
що доносились з гущавини лісу. При
сів під дереном. ириї оту кавіиіки то 
поні. Вдивляючись у темряву ночі, по
бачив кількох лижників, які наближа
лись до ньою.

— (воі. пролунало з іемрязн. •• 
І я Скрипник?
- А хоча б і так?

1о ми тебе й роаіиукумм». Та’й 
Друг вже в штабі.

2.
Не встигли юсі я розповісти 

про новини з Великої землі, пі
шли в бій з фашистськими кара
телями, які вже третій донь пе
реслідували народних месників. 
. Відчайдушно боролись партиза
ни. Та сили були нерівні. Гітле
рівцям вдалось прорватись у роз- 
тайіуваїшя табору: І командир 
з єднання дав команду відходити.

Вдень і віючі, всю весну і літо 1942 
року партизани з'єднання Олексія Фе- 
дорона зс.тн запеклі бої з кара ге ія- 
мп. які оточували народних месник.н 
АХаневруїочн в лісах Чернігівщини, ра
дянські патріоти піииіувалн живу си
лу і іЯиськопу техніку порога, підхо
дили я білорусі.І,і Ліси.

14 и.пвткя 1942 року в Клііскчих п- 
сах вони з є днались з бі.іор;. ськиаїт 
нлргиіанамн, спільно ведучи активні 
бонові Дії проти окунаїпііі.

Протягом КІЛЬКОХ місяців безперерп. 
но іочилися жорстокі кровоиролнпіі 
>оі. Летіли під укіс поїзди з живою 

сіі.к»:о і і.іиськовою технікою ворої а. 
паві-сиі 1943 Федорівні повернулись у 
рі пи чернігівські лісп.

В березні 1943 року Олексів 
Федорович повів загони на захід, 
залишивши у чернігівських лісах 
Миколу Попу іренка. А з ним і
першокласного радиста Костяній4 
па С кринника, якою комаидюоіі- 
ия призначило начальником ра
діовузла. Скриннику допоміг .1 .и 
ра.-іисзм Семен Мазур і Микола

Б-. тінкіп. Потім сюди 
прибули р'адисти Га 
липа Захарчгнкі». Єв- 
докія Невгасімова. 
Галина,.. Дерев'»пк<>, 
Олександр .Медяник, 
Ваші сіісгеМаї ■’ і чи о 
г.'Дііразїя.іись у не
безпечні рейди. \ ти. і 
норі на. Зібрп її ні ч 
паж лізі розшдані. 
доставляли їх коман
дуванню з'єднання, а 
звідтіль Схрип лик 
передавав у Цс»1 і р.

До М. Поііуз|н-:іки 
щоденно прінЬ-ТИЛИ 
десятки радянських

патріотів. Оз.їр ■ или їх. ко|<іцду_ 
ваиня entre-іагняно пр ■ 
операції но знищенню жив 
І ВІЙСЬКОВОЇ TCXllïj^ норо.

io 
гіі ні

■ -’ЇХ < - 
каючн під укіс еі^юни -'іберів, 
ців, впсаджчочн у повітрі і и, 
пехточн зв’язок.

Фашисти, налякані актінії»1"11 Ді:і.м:і 
партизан, зияли ’. Бряпсько.о Нгу 
регулярні вііісі.ка. кипус-ч111 '-м ,. '
щенля партиі шськоіо А. Г '1"” 
М. Попудренка. і оіочииш» - -ти
ля 1943 року.

В ніч з 3 на - липи« '> f 
пики прорнва.інія з оточен 
.токоиу бою ■‘аншув их
командир з єднання М.
ко Ного замінив *еД'Р ,,.ле ..-

У цій складній ситуанн 
начальник радіовузла к- - •
Під час виходу із оточеная > ко- 
їми нідлег.тими викі< • Фодо
обладнання і 1 10(!ю * Po,,
/кукав виходити в сфФ
П,ІС<’М- ,.л nrf^Uan..

Вирвавшись з °ГОЧПого8І 1,с U‘lo,'ii 
наносили удари по в°РоГ ’ р;і. і'Лй.п,,' 
йому спокою НІ ПДСПЬ. у
лаючи перемо:; иаа <1’,о0ів1 "еС|п. 
вересневі дні І’ЧЗ року "ї₽ рзіїнсі.к,-• 
кн Єднались з 
Арюгп. що визволяла л|в

....и1|1і#і CBQ. 
у У^’іхіц. 
nif':<<Ч1 . 
ціїЗ"1 ‘

1 г * [-Ч < Т

Об

Після цього К. Скр,,|,!І' 
їмн оидисга.ми Нртж’’ • 
в штаб Украі 
ського руху. 
Відпочинок у 
знову отримав 
складі опера іив

ЇИСЬКОГО 
Місячна 
Москві.

I лове 3»B1J 
її груп« ’

слуговуге 18 і 60 армії, що в 
жорстокі бої, визволяючи І1р<1 
бережну Україну.

3.
виконавши

радист 
кладу трупи, яка 

глибокий тил ворога на 
словакам, що піднял 

В складі гр

У елітно 
ким ан лузання, 
до
• іась \
п о.молу 
проти фашистів. Г ...__ .’
■ 21 чоловік 3 ипх 10 слові!
решта — радянські бійці, іхон 
днр і рули • українець, наш
• іяк Ілля Данилович Діброва, 
ма.чьннк штабу — словак Ек 
ьРУИОВСЬКНЯ.

Н14.. 3 13 на 14 вересня 
року бійці зайняли свої місці 
Двох літаках, які взяли курс 
захід. В призначений чає вони 
СгіДнлись в районі міста Мнк 
ша, ціо в Словакії.

Сгрнб.иоч|1 у ,1ІТЬ>,Л. С; .

не за.ініпнлн його в біді, «і 
^р\ новськин роздобув мац 

113 ЯКЩ де * ■
^--’'Рннгіика \ 
ТНИ, Де воїиу 
мої у. VIСІ 
ноіова в. 
місця на

Дали

завд-а 
потра 

üi.uipäi

д

в бчді 
роздлзбу ц

■із »стази в К-:
лііиірню МІ1 
Пі 

буя
ерес» 

інше всі
словацькі дрх 
4.
країцц сходи 

зі зброєю V р 
■рівськнх окупи 

група Діброви 'по

6роїаХ ПОЛІГ —1 ї 

’^ЧПІИгти
Т”з«ніь ’ J ус*х боків оточили 
й<»іетЬ ’ ”®м»гаіочмсь їж зяймцме 

_И®<м»сж>»ий. який о 
емкого ’ іи смерті сиого у*
І'°МцНї. ДРу,"а- наказан пох 

-*«Ра з ус,ма почестями.

м. ВЕНЦКОВСЬКИ
ЬечнЄЛ~ Свп-іеводської 

і’овігн“'

__ <3акн«чения буде

З усіх 
;і<1 їріотн. 
1РОМПТН

Невдовзі 
•?*ся У б

йому

кінців 
щоб 

гітлеї

далі 
в г 

таю
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іт ВЕСНИ НАМ ПРИНЕС
-ЇЛАСЯ Тамара Цуканова-Аксьонкі- 

У Кіровоградській школі № 17.
і закінченая 8 класів пішла на кур- 
едсестер..,
■»зближенням фронту брала актив
ність а будівництві оборонних спо- 
а коли лід Кіровоградом розгор- 
•_ь жорстокі бої, комсомолка пішла 

день пам яті героїв »еєй

хе вистачало санітарів. 1 Тамара проситься 
на ї'.ередопу, той підмінити- загиблого фельд
шера. . ’ ,

Лід сильним ворожим вогнем, ризи- 
курчи життям, комсомолка надає пер- 
иэу медичну допомогу, перев'язує пора
яних. Лише за один день, 4 серпня, 
аинесла 13 важко поранених бійців.

Тільки на кілька хвилин Тамара заві-

ЛЕНІ АКСЬОНКІНОЇ
б гарнізону міста з проханням, 
іарахувапн в полк. Тамарі відмоа- 
зважаючч на 3-річного сина та 

баты-.-в, пропонували езакуюва- 
Але в»?на, мотивуючи тим, що має 
ну освіту, домоглася свого.
-зтку допомагала лікареві ■ мед- 

перев язувала поранених, які 
ьали з передової. А-

носилювалмеВоїни 79 прпкорпон- 
м:. і загони народного ополчення сто- 
мері .. пс-регороднитн шлях на Кіро- 
озкірілнм фаиіи. іським пінським ге- 
Клсйстл Та енлп були нсрінпнми. 

па», втрати, збільшу-, ті.ся кілі.кісті, по- 
і>.і.ін лс'ькііх потів. У батальйонах

•о-

по-
У

тала додому перед відходом наших 
їнії з міста на нові рубежі.

Еоєнфельдшер сумлінно доглядає 
ранених, вчиться володіти зброєю, 
ванному бою під Криничками на Дні
пропетровщині виносить з поля бою 11 
поранених, а коли загинув командир, в 
критичну хвилину бою повела бійців у 
контратаку. -*мд П ятихатками Тамара 
ьряуаала пораненого командира, який 
стіиаз кров юзи дбиіому тонку.

За мужність і вдвзгу в цих боях Та
мару Аксьонкіму б-’ло на: уроджено ор
деном Червоного Прапора.

Нелдовті П приймають кандидатом у члени 
партії. 1 знову безперервні бої, У іравпі 1942 
року розпочався великий наступ радянських 
військ на Харків. На ізлом-Барвінському на
прямі ворог сконцентрував переважаючі сили. 
1 79 прикордонний полк потраніш в оточенню. 
Разом з залишками 108 стрілецької дивізії 
прикордонники з боями пробивалися на схід 
до Північного Дінця. 26 травня поблизу ху
тора Лозояенькп полк зібрав свої останні си
ли і лтакуваи противника. З великими втра
тами бійні прорвалися до своїх, але серед них 
Тамари вже не було. Попа загинула смертю 
хоробрих.

Полк прикордонників з боями про
йшов до Берліна. Восени 1945 року із 
переможеної фашистської столиці од
нополчани Тамари надіслали ■ Кірово
градський обком комсомолу листа, а 
якому просили розповісти кіоовоград- 
цям про її героїчні подвиги і розшука
ти рідних.

Вдячні кіровоградці саяго шануюп> 
своїх героїв. Ім'ям Тамари Аксьонніної 
названа вулиця у нашому місті. У шко
лі, де вона навчалася, оформлено спе
ціальний куточок «Вона вчилася у на
шій школі».

м. Кірової рад.

В. БРАГІІЦЬКИИ, 
Краєзнавець.

фото: Т. Цуканова-Лк^і.оіікіна. Фата

[ З ПОЛУМ'Я
У-
f...
они вже очей І 

своїх добрався.
ізіі, де 
кп про 
ухарська 
їй несла

р КІЛЬКИ 
скільки

служив 
подвиг. 
— 150 
з поля

>зйти, Ваню. — 
здший лейтенант 
;о вмієш?
<іст. Б нас в селі

Н*лав на мене, 
зовсім було не 
Вони пк скаже-

що їх багато. З 
на своїй землі..,

пройдено вже доріг, 
•бачено і вистражданої 

Були смертельні рани, була безнадія. 
А він завжди -пам ятів, згадував тан
кіста Іванова і намагався уявити його 
обличчя — без очей; обпалене, гріз
не і вольове обличчя солдата. Гак 
стояти нам треба всім!..

— Лікарю, добре, до осколок ви- 
тягли. Тепер я виживу. Перев яжіть 
рану, і я піду. Чуєте, мечі ніколи тут 
вилежуватися.

— От чудний чоловік! Цілу ба
тарею їхню вистукав, те мали йому.

...Наказ командира був коротким:
— Підєвиь—эа Віслу На плоґу^В ку

леметом — Усенко. Виб'єте їх з висо
ти. А ми потім батальйоном..

■І ось вже п'ятеро іх на середині 
річки Гітлерівці, здайьс.т, помітили

їх, бо ліхтар так і прикипів до плоту. 
Одразу — вогнева завіса.

— У воду! — дав команду Абгаза- 
лов.

І вони, тримаючись за край плоту, 
пливли до берега. Залишилося метрів 
з двадцять, як плот зупинився — мі
лина;

— Нас віднесло більше як на кіло
метр. Тепер ми поруч висоти.

Раптовий удар вогнем — і з автома
тами, кулеметом, з гранатами л’ятір- 
ка сміливців вже на скелі.

Безупинно «говорив» кулемет Усен
ка. Котилися трупи гітлерівців.

Відбита четверта, п'ята, шоста ата
ки...

Знову н:ч. А фашисти все йдуть і 
йдуть. Впав Абг.азалов, поранило 
Платона Одісія.

— Бери командира і неси його до 
плоту, — каже Усенко Іванові Кос.озі. 
Перез язує поранену руху бинтом. — 
Він повинен жити. Я тут сам роз
рахуюся...

ву. 
ще 
ші. 
д

Любовь МЕРКУЛОВА, 
участница героической обороны Ленинграда, 

г. Светловоден.

Как с простым вещевым мешком 
С пересохшими в кровь губами,
Ты полсвета прошел пешком 
II полжизни себе убавил,

Как ты смерти смотрел не раз — 
В провалившиеся ее глазницы» 
Как в бою выполнял приказ 
Разоренной врагом станицы.

Как до срока ты стал :седоц, 
В окруженье попав когда-то...
Расскажи мне, товарищ мой, 
Как ты мир отстоял солдатом.

Расскажи мне. товарищ мой, 
Как, от тяжести став неистов,
Как в сражении под Москвой 
В сорок первом громил фашистов,

гу. Впаз...
З останній бій він ишоз на вулицях 

аатомат- 
в атаку

Бреслау. Командир взводу і 
никіз Іван Усенко вів бійців 
Героєм.
р ЦЕХУ — козина; Микола 
** з армії повернувся, був 
ником бейозо’і політичної підготовки. 
Хлопець вітався з друзями-червоно- 
зорівцями і спішив до свого настав
ника — інженера Івана Романовича 
Усенка.

— Спасибі. Я пам'ятав ваші слова. 
І відслужив як годиться. В нашому 

полку тепер теж знають про танкіс
та Івана Іванова. І пре те, як ви ви
йшли з полум’я живим.

— ...Але не зумів знову бути трзк- 
торисгом. Мати жалкує, що я не по
вернувсь в Тишківку назавжди. А там 
була і моя борозна...

М. ШЕВЧУК.

І продовжує стріляти, аж коли га
ряча хвиля не вдарила йому в голо-

Як танкіста Іванова. Але погляд 
сягає середини річки. Гам — на- 
Отже — очі цілі... 
АЛІ — Одер.
Бій за Ополе. І знову вперед ви

йшла п'ятірка з кулеметником Івано/л 
Усенком. Захопивши будинок, радян
ські бійці три доби захищались. Не 
змовказ кулемет, -не вистигали стволи 
автоматів. їа коли закінчились патро
ни, їх оточили. Тридцять чотири гіт
лерівці йшли проти п'ятьох, срашисти 
вже думали, що за зруйнованими сті
нами будинку нікого й в живих немз. 
А ж раптом, мов вибух:

— Ура-а-а!
Усенко та його друзі на весь зріст 

підвелись з гранатами. І раптом диво: 
гітлерівці підняли вгору руки.

Бій продовжувався в центрі міста.
Усенку доставили стрічки патронів. І С. Ін.НКІВКа
він знову йшса далі. Але ось ще одна Доброве.шчкіг.ського району 
куля вп’ялася в р’/ку, потім — в но- N. Кіровоград,

Ковтун 
відмін-

Mon грізна давніш, йшли під Дніпра пч 
еід зоряиі полкп Радянської Армії. Пер 

шнми в Нрвомнрі ородському районі були 
звільнені седа Шпакове, Бровкове,'Пенько
ве, Капіж. Га ворог не раз кидався з-за 
річки Висі у коїираіакл...

Село Капіж. Пою разом з росіянами it 
українцями захищав і хлопець-грузин, мо
лодший лейтенант Ілля Тугашвілі. Він 
команд} зав батареєю, яка розстрілювала 
фашистські танки...

У одному з жорстоких биїв Гугадпялі 
був тяжко поранений... Канізьці вважалг. 
що він загинув, щороку докладали де 
братської могили у селі Ставіїдла вінки, 
квіти.

Та ось звістка від «червоних слідоиитів». 
Вони розшукали героя .. Ноги тоді в гост 
галі вилікували, і він знов) брав участь у 
великому визвольним) поході Радянської 
Армії. А після Перетині повернувся у се
ло Чочхаті Дзнчхугського району, почав 
працювати у восьмирічній школі... Не раз 
згодом приїжджав вія зі своїми товариша 
мн у село Каніж. Не раз і хлібороби кал 
.гоєну імені Леніна їздили в Грузію.

Між учнями восьмирічної школи Чочхан 
і середньої школи Канежа ведеться жваве 
листування, 
надіслали 
пшениці, пор грет Шевченка, книги радян 
ськнх письменників.

І з Грузії, з Чочхаті йдуть листя, носил
ки'.'Грузинські піонери подарували своїм 
українським друзям портрет Шота Русі в 
велі, газети, книги сучасних радянських 
письменників.

А нещодавно учням 6—7 класів, всім 
комсомольцям вони надіслали три великі 
иоснлки і лист із запрошенням, щоб під 
час літніх канікул приїжджали до них у го- - 
сгі, в чудовий гірський край.

У школі з повою силою завирувало зма 
гания за право, поїздки до шонерів-братіп.

м. стоя н,
член обласного літоб'єднання.

Навсімиргородський район.

Наші комсомольці й піонери 
грузиліьким друзям колосе.і

сюдиБе.чінкні. Потім

іріасґ

■ ■ ■■ ■ ■
І "зіктшніі

О ЧЇҐЬА’ і 
н Серги окна ' 
ti.HU ■■ іеЖками 
Affntt двічі її

К. Скринник* 
• п^ув у . 
Енського паї 
Місячна віл 
Москві. І

- пояс за вдач 
оперативної групи з

пагрістів изьріли»... 
ванни сис ге м етично 
операції по знніцеишс 
І ВІЙСЬКОВОЇ техш^к- 
каючи під укіс Стислі; 
нів. висаджуючи у не 
псуючи зиязок.Фашист«. налякані акі 
партінан. зня.лм з Брян 
регулярні війська, кину» 
иісііня партії ї ї гіськогі 
М. Попудренка. і оточив 

ия 194:} року.В ніч з 7» на 6 липня 
ІІІЦСІ4 прорипи : Ні Я З ого1 
. током у бою лагннув смі 

іанпя М.
:<о Ного іамінлв Федір 

У цій складній ситуап 
начальник радіонузда 
Шд час виходу і» оточе; 
ЇИИ НІД.ІЄГ.ІИГИН виніс » 
обладнання і майно. І 
лува« виводити в ефір 

шц-ом.Вирвавшись з оточси 
еаііосн.иі удари по порої 
йому спокою ні вяевь. ні 
лаючи перемогу над Ч 
'■■■грсснекі дні 1943 року ' 
ки і Узнались і частиііД‘ 
Лр^іії. що визволяла -11' 

риіпу.
ПІСЛЯ ЦЬОГО 

їми радистами 
в штаб Украі 
ського руху- 
З -ііючигак у 
знову отримав 
склад

слуговує 18 і 60 армії, що вели 
жорстокі бої, визволяючи Право
бережну Україну.

3.
Успішно виконавши завдання 

командуза.'їнх, радист ііотрапив 
до склад) групи, яка відправля
лась у глибокий тил порога на до
помог.) словакам, що піднялись 
пропи фашистів. В складі групи 
— 21 чоловік. З них 10 словаків, 
решта - радянські бійці. Коман
дир групи — українець, наш зем
ляк Ілля Данилович Діброва, на
чальник штабу — словак Иозеф 
Бруновський.

В ні і з ІЗ па 14 вересня 1944 
року бійці зайняли свої місця у 
двох літаках', які взяли курс на 
захід В призначений час вони віс 
са.іи.шсь в районі міста Минула- 
ша. то в Словакі'ї.
^■■Стрибаючи у пітьму. Скринник 
ітЛкодіів праву ноі). Та Друз 
не залишили його в біді. Йозеф 
Бруновський роздобув машину, 
на якій доставив Костянтина 
Скринника \ лікарню міста Мар
тин, де зоіну подали першу допо
могу. ІІ(і а була в гіпсі Так він і 
ВОЮфв. іі.-рс.л каючись з одного 
місця на іншг верхи на конячині, 
яку дали йому словацькі друзі.

4.
З усіх кінців країни сходились 

патріоти, щоб зі зброью у руках 
громити гітлерівських окупантів. 
Невдовзі група Діброви розрос
лася у бригаду. В одному з боїв 
ІЗ жовтня 1944 року смертю хо
робрих поліг полковник І. Д. Ді
брова.

Фпшіети і усіх боків оточили пар- 
Нохміь, намагаючись їх знищити. Та 
И'ПГф Бруиппськяй. який очолив
°Ріиаду після смерті свого україи-
ького друга. наказав поховати

М’Маидира з усіма почестями.

■> М. ВЕНЦКОВСЬКИИ,
учитель Сві гловодської се
редньої школи робітничої 
молоді Л» 2.

**■ СжІТДОВОДСЬК.
(Іакіиненяя буде).

Володимир Б \ ИІЛЕВСЬКИИ

ТА СУЩІ
В ПАМ’ЯТІ...
Зсе /к р '.ііножснв на оати,
Події, факги, імена.
І суш,і в нам'яті солдати.
Яких закреслила і/ійна.

/ нио Сі ■нинамії німими 
Мені знушн, хоральний спіь 
/Кіш.ік з неатих.іими очима^ 
Ясі пер’'ішли іипіа.
Не їм кують літа зозулі. 
Онуків ôaauru не їм, 
їх думи зболені в минулім, 
У сорок першім грозовім. 
Все пригасають ніби свічі 
IIні попелищем сивіїни 
1 запитально їм у вічі

Зоряти загиблі іх сини.
А поза ними хииляїь ріки 
А понад ними мов колись. 
Німих тополь готичні піки 
У яснолібу вперлись вись. 
І трудова хода у Травня, 
Йому звитяги до лиця 
1 лине пісня давня-ди.шя.
1 пісні тій нема кінця

м. Кіровоград.

ТЕПЛИЙ СПОГАД 

ВЕТЕРАНІВ

Уроки мужності в Кіро 
вотрадському машянобудій
ному технікумі нважаюн. 
країною формою і.інську’ю- 
патріотичного вихопи пня
юнаків та дівчаг. Найбільш 
цікаві вони напередодні ве
ликих свят. Тоді в актовому 
залі технікуму, в аудптирфХ 
розмову з учнями ведут 
ветерани вііїни, герої-зем'ві
ки. ... т;

6 травня до 
машинобудівників 
ветерани 
«Червона 
двадцять учасників 
ВІІЧПЗНЯНОЇ 
про ПОДВИГИ 
Друзів, дали 
майбутнім воїнам. В аудп- 
горія.х тепло вітали Героя 
Радянського Союзу І. Р 
Усенка, колишніх танкістів

з цехів 
зірка >.

війни
СВОЇ.'.

пане

майбутніх’ 
завітали 

заводу 
Майже- 

Великої 
згада лп 
бойових 

тне слово

Ь. И. Басиса, II, І. Ногіома- 
репка, В. К Тккченка, М. Я. 
Корсновського, мужньої о 
розвідника 1. Ф. Вігіогопа. 
артилериста В. В. Саймлиб- 
па, мінометника І. І. Гул- 
папа. Був спогад про остап- 
піГі день війни і про перший
день .миру.

Учіїі 
пам'ятні

вручили ветеранам 
подарунки і квіти.
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• МИНУЛО ЗО РОКІВ З ДНЯ

НІМЕЦЬКО- ФАШИСТСЬКИХ
ЗАГАРБНИКІВ

Прага.ПОКИ

СЕРЦЕ

Мы знали, ni о фашизма последний 
час пробьет, •

к победе сокровенной
Нас партия с триумфом прицела. 
...Смотрю — в У'адУі как бы в фате 

невеста,

ЩС МОЛОДШИМИ 
попереду СВОЇХ 

і В МІСТО І

9 ТРАВНЯ - НАЦІОНАЛЬНЕ СВЯТО ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ

Весна о тот год была обыкновенной, 
II все же необычною была.
В ют год

БИЛОСЯ

і

ВИЗВОЛЕННЯ м. СЕВАСТОПОЛЯ

її О ВУЛИЦІ йдуть Дба пол- 
мовники С. 11. Сидсльпнков 

1 А. Н. Васюченко, і сотні лю
дей, що стоять впродовж будин
ків, кидають до їх ніг весняні 
квіти, вітають представників Ра
дянської Армії, яка звільнила 
Європу від фашизму. Сама по 
собі лине в небо «Катюша».

'Гак через десятки років після 
переможної весни 1945 року жи
телі невеликого 
містечка Ланж- 
гост у Південно- 
Моравській об
ласті відзначили 
звільнення сво
го міста Радян
ською Армією. 
Вони запросили 
офіцерів, які в 
ту пору були 
лейтенантами, і 
взводів ввірвалися 
звільнили його від гітлерівців.

В тій же Південно-Морав
ській області е невеличке село 
Коничек. Нещодавно тут відбу
лися урочисті збори, присвячені 
Дню звільнення. На цих зборах 
двом жителям села Йозефу 
Без деку і Карелу Гудецу були 
вручені... смертельні вироки, які 
були винесені їм весною 1945 
року гітлерівським військовим 
трибуналом. Приречених до 
смерті в’язнів врятувала Радян
ська Армія, яка наступала так 
блискавично, що фашисти не 
встигли розправитися зі своїми 
жертвами. Вироки знайшли дня
ми в архіві, а до цього П. Бсз- 
дек і К. Гудец по знали, що 
червонозоряні танки врятували 
їх від неминучої смерті. «Спаси
бі визволителям», — голосно

звучали в той вечір здравиці на 
честь Радянської Армії.

Вацлав Жула з міста Тсрезін. ко
лишній в'язень цього міста-концта- 
бору. Антифашисти з десятків країн 
Європи томились тут без найменшої 
надії на звільнення. Більше 200 ти
сяч чоловік були розстріляні, пові
шені, потоплені в каналі, що прохо
див через місто, померли під кату- 
пань і хвороб. Весною 1945 року в 
таборі спалахнула епідемія сипного 
тифу. Коли Радянська Армія вступи
ла в Терезів, наші солдати знайш.чи

тут тисячі хворих, які не могли на
віть встати. Цілий місяць відважно 
боровся з епідемією радянський са
нітарний батальйон. Радянські вій
ськові лікарі і санітари врятували 
від смерті біля трьох тисяч чоловік. 
Серед них був і В. Жула.

— До війни я не був комуні
стом і не дуже задумувався над 
тим, що сталось в Росії в 1917 
році. В концтаборі я пройшов 
дійсну політичну школу і взнав, 
що такс радянські люди. Спаси
бі їм за життя. Без російських 
лікарів мене давно вже не було 
б в живих. Спасибі!

Це слово часто доводиться 
чути в Чехословаччииі. Його ви
мовляють при різних обстави
нах. адресуючи радянським вої
нам, які прийшли сюди з-під 
Москви і з берегів Волги, щоб 
звільнити братній чехословаць
кий народ від гітлерівської оку
панії, від фашизму.

Чехословаччнна не забула про 
це. На її дорогах ви побачите

сотні пам’ятників героям визво
лителям. Біля підніжжя — квіти 
—- знак подяки визволених. На 

обелісків імена ■—■ ро- 
україцські,- узбецькі, 

грузинські, литовські. Але € і 
безіменні братні могили, ■

Шахтар із Остравн Зденои Павлик 
багато рокін веде пошук імен тих, • 
хто лежить в братніх могилах. Він 
не лише вписує Імена героїв на мра- 
морні дошки пам’ятників, але й роз

шукує рідних І 
близьких загиб
лих. До патріота, 
інтернаціоналісти 
3. Павлика при
ходять тепер лис
ти з десятків 
міст І сіл 
тої країни, 
му пишуть 
рі, батьки.

[ри, брати, 
радянських 
роїв.

Пам'ять про подвиг радян
ського воїна живе не лише в 
граніті монументів, в броні тан
ка «Т-34», який першим .увірвав
ся в Прагу на світанку 9 травня 
і назавжди залишився на іра- 
нітному постаменті слави. В ті 
дні, коли Радянська Армія ви
бивала фашистів з чехословаць
ких'сіл і міст, народився лозунг, 
який знає тепер в республіці 
кожний — «З Радянським Сою
зом — на вічні часи!». Ці слові) 
не раз повторював перший ро
бітник президент республіки 
Клемент Готвальд. Вони стали 
лозунгом КПЧ, всього трудово
го народу Чехословаччини. В 
цих словах живе пам’ять про 
безсмертний подвиг Радянської 
Армії-визволительниці, 
йшла на 
народу.

граніті 
сійські,

на- 
Ио- 

матс- 
сест-

ЩО IIри-
допомогу братньому

До цього обеліска ми 
мо і в будні і в свята. На 
нітних плитах ще і ще раз пе
речитуємо імена своїх одно
сельців, які загинули в жор
стокій битві з ворогом. їх — 
256. І серед них він, хлопець 
з Байдакового, Олексій Ка
люжний. Спогад про нього яс
ніє особливо тепер, коли вся 
країна святкує 30-річчя визво
лення Севастополя від німе
цько-фашистських загарбників. 
Бо саме там, обороняючи міс
то від ворога, поліг смертю 
хоробрих наш земляк. По всій 
країні рознеслась тоді звістка 
про славний подвиг героїчно
го гарнізону дзота № 11. Від
важні молоді моряки О. Ка
люжний, Г. Доля, В. Мудрик, 
Д. Погорєлов, В. Радченко, 
І. Четвертков, С. Раснко три 
доби відбивали атаки ворога. 
Стікаючи кров ю, до останньо
го патрона стояли мужні вої
ни. І тільки тоді, коли пере
стало битися серце останньо
го бійця, гітлерівці оволоділи 
вогневою точкою. Та незаба
ром дзот був знову в руках 
радянських моряків

«■Батьківщино моя! Земле 
радянська! Я, син Ленінського 
комсомолу, його вихованець, 
бився так, як підказувало ме
ні серце. Винищував гадів, по
ки в грудях моїх билося сер
це. Я помираю, але знаю, що 
ми переможемо...

Моряки-чорномсрці! Три
майтесь міцніше, знищуйте 
фашистських скажених собак! 
Клятву воїна я дотримав. Ка
люжний».

Фотокопія цього документа 
— найдорожча реліквія в 
шкільній кімнаті бойової сла
ви. і

Разом з батьками Олексія 
Калюжного комсомольці і пі
онери нашої школи побували 
на місці героїчної загибелі ге- 
роів дзота № 11, зустрілись 
з молодими моряками-чорно- 
мерцями.

«Червоні 
листуються 
ми. І кожен
села з теплотою називає ім’я 
Калюжного. Бо він — наша 
гордість.

л. ковгонюк, 
старша піонервожата 
Омельницької вось
мирічної школи Ону- 
фріївсьхого району.

На знімку: пам’ятник комсо
мольцям Севастополя, які полягли 
в роки Великої Вітчизняної війни, 
захищаючи місто від ворога.

Фото К. ДУДЧЕНКА. (І’АТАУ).

ВЕСНА ПОБЕДЫ
“ от

Прекраснейшая яблоньки сюит. 
И думаю: тогда на этом месте 
Горел огонь всех обжигавших бито, 
л вот — цветет.

В том смысл великий вижу 
Побед парода в битвах и труде. 
О г них нам зори коммунизма ближе, 
В них — воплощенье ленинских идей. 
Берлин — в огне,

фашистами за жженом...

Б. КРАСВСЬКИИ,. 
кореспондент ТАРС.,

Мы был», '
были, были убежденны.

Что этот день действительно придет. 
....Веспы кипеньем чистым убелеииа, 
В Кировограде яблонька цае'тст.

Анатолий КУМАНСКИЙ.
г. Клровогоад. дс

слідопити» школи 
з севастопольця- 

3 комсомольців

Турнірні
ТА. ГІ f\ 
Ш

• В третьому турі дру- 
■ того етапу всесоюзних 

юнацьких зональних зма
гань з футболу юні вихо
ванці кіровоградської 
♦Зірки» грали у Харкові 
з спортсменами «Металі
ста», Як .... .
два матчі 
програли 
рахунком

відомо, нзріні 
паші земляки 

з одппаковнч 
,__ ____ — 1:3 дніпро
петровській команді «Дні
про» і представникам хар
ківської спортивної шко- 
ли-інтериату.

На звітний логднііок на
ставники «Зірки» Юрій 
Іорожанкіи і Андрій Го-

лотенко виставили грав
ців 1958 року ддродження. 
І нони їх не підвели. З 
перших хвилин на зеле
ному йолі розгортається 
цікава боротьба. Спочат
ку футболісти «грішили» 
дрібними передачами, ду
же довго долали центр 
поля, тому . підступи до 
воріт захисники встигали 
♦забарикадувати». Але 
згодом ініціативою оволо
дівають кіровоградці.
Після однієї із атак їх 
нападгючий Віктор Сто- 
цепко точно влучає я ціль 
— 1:0. До кінця першої
половини господарям вда
лося зробити рівновагу — 
1:1. , у •

У другому таймі натиск 
гостей продовжується. Во
ни небезпечно штурмують 
ворота харків’ян. Удар 
Сергія Бондаря — І м'яч 
в сітці воріт «Металіста.-. 
Фінальний свисток пролу
нав тоді, коли на табло 
було 2.1 на користь «Зір
кії». Це перші два очка, 
здобуті після проведених

трьох календарних зустрі
чей у цьому сезоні.
.Сьогодні юнаки «Зірки» 

прийматимуть у себе сум
ський «Фрунзензць».

А У фінальних стартах 
легкоатлетичного кросу, 
результати якого входять 
до заліку ювілейної спар
такіади кіровоградського 
заводу «Червона зірка», 
присвяченої 100-річчю з 
дня заснування підприєм
ства, взяли участь 11 
команд колективів фіз
культура цехів і відділів. 
Першість вибороли крос-: 
мени .четвертого механо
складального цеху.

футболістір. Звичайно, 
недосвідченість юних ство
рює додаткові труднощі в 
грі команди. Другий матч 
на своєму полі закінчує
ться внічию. І хід гри з 

(з Кривого 
чим від- 
матчу з

ФУТБОЛ

Зірка“
„Кривбас“-! :1

и

В останніх 
складі 
«Зірки» 
кілька

матчах у 
Кіровоградської 

глядачі бачили 
зовсім молодих

«Кривбасом> і 
Рогу) небагато 
різи’яється від 
«Суднобудівником».

Кіровоградці’ знову пер
ші повели п рахунку. На 
18 й хвилині під чає. гост
рої ситуації в штрафному 
майданчику гості 
ють В. Каїнея. 
лий сам і реалізує 
надцятиметровпй 
іній удар.

На 39-й хвилині 
градці мали змогу 
ти рахунок. Та М.

збнва- 
Потерпі- 
. оди- 

штраф-

кіропо- 
нодвої- 
Латяш 

не зміг реалізувати одн- 
, иадцятнметровнй штраф

ний удал.
А на 66-іі хвилині після 

штрафного удару м’яч 
побував у воротах «Зір
ки». Оборона Кіровоград- 
ців знову не ви тримала 
натиску гостей.

м. СОМОВ.

СУБОШЯ
НЕДІЛЯ

твій дім». (К).
ланах республіки». (К).

12ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
• Жоиьорояе -телебачення. Ран

кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 •— «Музич
ний календар». (М). До 
150-річчя з дня першого вико
нання Дев’ятої симфонії Бет
ховена. 10.00 — «Служу Ра
дянському Союзу». (М). 11.00 

За накресленнями XXIV 
з’їзду КПРС. Тележурнал 
«Прогрес». (Кіровоград на 
Республіканське телебачення). 
JI.30 — Кольорове телебачен
ня. «.Музичний кіоск». (М). 
12.00 — «Сільська година». 
(М). 13.00 — Програма теле-

бачення Чехословацької 
ціалістичної Республіки. (Че- 
хословаччина). 15.50 — Кольо
рове телебачення. Мульт
фільм. (М). 16.03 —- Кольоро
ве телебачення. «Клуб кіио- 
подорожей». (М). 17.00 — Ко
льорове телебачення. Міжна
родна зустріч з баскетболу, 
Г.РСР — СІНА {Чоловіки). 
ІМ). 18 .30 — Кольорове теле
бачення. Програма мультфіль
мів. (М). 18.55 — «Сторінками 
«Голубого воіника». (М). 
1«.40 — Документальний теле
візійний фільм «РадошІ, при
крощі. мрії Ольги Корбут». 
(М). < !.іо — Кольорове теле
бачення. Телевізійний театр 
мініатюр «Наполовину ссрйоз-

но». (М). програма
«Час». (М). 21.30 — Співає
Народний артист СРСР І • Оте- 
(Талліп), 22.15 — Спортивна 
програма. (М). 22.45 — П. Чай- 
ковськнй. 11 коиперт дам фор
тепіано з оркестром. (М). 
23.25 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.55 - 
Наша афіша. (К). 11.00 —
«Здоров я». (Ташкент). II. 
Коннерт духового оркестре 
Одесько-К ній київської заліз
ниці. (Олеся). 12.05 ■— «На
одинці з книгою». М. Стель
мах. «Березовий сік». (К). 
12.35 — Кольорове телебачен
ня. «Інтерклуб». (К). 13.35 — 
Концерт державного ансамб
лю пісні і танцю Вірменсько. 
Р< Р. (Херсон). 11.35 — Паш

огляд. «Резерви — па службу 
виробництву». (Харків). Г>.(>5 
- Художній фільм. «Вклю
чіть північне сяйво». (К). 
16.25 — «Скарби народу».
(Льиіс). 16.55 - Документаль
ний фільм «Вічний вузол». 
(К). 17.30 — -Школа перс.Ю-
иоіо досвіду». Факультет зоо
техніки. (К). 18.(ю — «Весе-
линка». Спортивні змагання 
для дітей. (Донецьк). 19.00 — 
Проірама «Вісті». (К. з вклю
ченням Кіровограда).
•— «Дружби весняний 
віт». Концерт. (К). і 
«На добраніч, діти!», 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — Документальний те
лефільм. «Якщо дорогий тобі

19.45 
і при- 
20.45 —

(К).

Наша адреса і телефони Газета виходить' 
у еівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

316050. ГСП, Кіровоград-50, вуп. Луначарсьного, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського житгя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу лисгв і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87,

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

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

ПЕРША ПРОГРАМА. 15.3(1
* Цілина:
(М).
НІ».
(М).
17.00 
ним.
17.30
Верховної 
поріжлія).
(М). 18.15 — Для дітей, 
тям про звірят». (Ленінград).
15.30 — Прем'єра докумен
тального фільму. «Володимир 
Серіійовнч». (М). 19.00 —

Міжнародна панорама. (М).
19.30 р Кольорове телебачен
ня. Авторський вечір компози
тора М. Фрадкіна. (М). 21.00

Програма «Час». (М). 21.30 
•- ІІролонження авторського 
вечора. (М). 22.30 — Спортив
на програма. (М). 23.45 — Но
вини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 12.05- 
—• За накресленнями XXIV 
з'їзду КПРС. «Орбіта друж
би». (К). 12.35 — «Трибуна

наука і практика». 
16.0т) — «По рідній краї- 
Атербай джанська PC)’.

16.Зі) —«Об1 єктив». (М). 
Для дітей. «Будь силь- 

будь спритним». (Львів). 
Назустріч виборам до 

Ради СР( Р. (Ла- 
18.00 — Новини.

«ДІ-

письменника». (К). 13.05
Документальний телефільм,
♦ Якщо дорогий тобі твій дім»!,' 
(К). 17.1)0 •— Кольорове тел^і 
бачення. «Чий танень кра« 
щив?». Концерт. (Болгарія)'', 
17.15 — Кольорове телебачен
ня. Для школярів. «Весел* 
старти», (М). 18.00 — Концсре 
радянської пісні. (К). 18.30 •« 
«Юнги робітничого класу »д 
(Харків). 19.00 — Програму
• Вісті». (К). 19.30 - На Все| 
союзному фестивалі 1<>л*г£

робіт* 
20.45 

(Ю.

н р<) 
Клану івапопу». 22.50 — «НІ» 
ланах республіки». (К). 22.55 
— Вечірні повний. (К).

фільмів, присвячених 
пнчому класу. (К). 
«На добраніч, діти!».
21.00 — Програма «Час». (> .
21.30,— Художній фільм «Прб 
Клану Івапопу». 22.50
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