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Зупинися, товаришу, стань перед обеліском Невідо
мому солдатозі, схили голову біля Вічного вогню, ідо 
полум’яніє на могилі героя. Це він, ровесник твого 
батька, пройшов тисячі кілометріз фронтових шляхів, 
пробився крізь доти і дзоти, пере/ліг грізного ворога і 
приніс у твою оселю щастя. Поклонися, товаришу! З 
вдячністю, шанобливо. І хай ніколи не згасне вогнище 
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дім з далеких фронгозих плацдармів.
Так, радянський народ — це справді великий, геро

їчний народ. Усе трудозе людство переконалося на іс
торичному досзіді в його беззазітному революційному 
героїзмі. На сзоєму нелегкому, але славяоллу шляху він 
виязив небачену самовідданість у мирній творчій праці 
і несхитну стійкість у сузорих випробуваннях, з яких 

•найважчим була Зелика Вітчизняна війна. Тридцяті» 
п ят» років минуло з того часу, коли полум’я велетен
ської битви, що охопило землю, було погашено. І це 
зрооиз воїн Країни Рад, людина виняткової працелюб
ності, мужності, витривалості, рішучості, душевної щед
рості, людина великого обдарування і розуму. Таких бу
ло мільйони. Зсіх їх згуртузала любов до Батьківщини і 
ненависть до її ворогів.

Перемогу завойовано ціною багатьох жертв. Але 
зась, свіг побачив, що вона ознаменувала собою тор
жество нашої комуністичної справи, нашого ладу, всьо
го того, що безмірно дороге і святе для радянських 
патріотів. Гак, соціалістичний патріотизм буз і лишаєть
ся незичерпним джерелом масового героїзму нашого 
народу в битзах за честь і незалежність Батькізщини, 
невтомної боротьби за всебічне зміцнення її економіч
ної та оборонної могутності.

Іван Індик і Архип Манїта. Петро Зелигін і Засиль Ко- 
лісниченно, герої підпільної комсомольської організації 
«Спартак» — це комсомольці, імена яких навічно зане
семо в списки обласної ко.мсомольської організації. Зони, 
комсомольці, загинули є запеклій битві з ворогом і пі
шли а безсмертя, зоставшись молодими. І сьогодні ми 
згадаємо їхні імена — перед сивими ватерами, що ста
нуть разом з нами біля обелісків. Згадаємо і дамо клят
ву завжди, в усьому бути схожими на них, наших неза
бутніх героїв.

Готуючись до 35-річчя Перемоги, комсомольські орга
нізації області значно пожвавили свою роботу по війсь
ково-патріотичному вихоззиніо молоді. Голосним напря
мом тут були активна пропаганда героїчних традицій 
радянського народу, масове вивчення історії Великої Віт
чизняної війни. І надалі в діяльності комітетів комсомо
лу це позинне бути першочерговим. Формування у юна
ків і дівчат морально-політичних якостей патріотів та ін
тернаціоналістів і няні лишаються найважливішим зав
данням комітетів комсомолу. Походи «Шляхами бать
ків», вечори бойової слави, уроки мужності, спортивні 
змагання на призи пам’яті героїв-зеглляків — ці заходи, 
що проводились на місцях у дні підготовки до сьогод
нішнього свята, необхідно практикувати повсякчас.

Треба добитись того, щоб кожен юнак, якого ми не
вдовзі виряджатимемо в армію, склав залік з фізичної 
та військозо-технічної підготовки. Щоб він зміг витри
мати зсі важкі випробування, стати справжнім 
і виконати свій високий, священний обов'язок 
Батьківщиною.

Наша Радянська Армія уособлює бойову міць і геро
їзм народу. Славна своїми традиціями, зона являє со
бою прекрасну життєву школу для молоді. Військова 
служба ззгартозує наших юнаків, виховує їх у дусі вір
ності патріотичному обов’язку, соціалістичній Вітчизні, 
ідеями миру та інтернаціоналізму. Радянські Збройні 
сили здобули любов і позагу трудящих як надійний 
страж миру та безпеки народів, котрі будують комунізм. 
І служити з Радянській Армії—велика честь. Тож кожен 
юнак з почуттям гордості має стати на зоряному кор
доні Вітчизни. Йому Батьківщина доручить грізну зброю. 
Для того, щоб цвіли на нашій землі сади, щоб рясніло 
пшеничним колесом наше поле, .щоб цвіла усмішка 
щасливої матері, яка тря/цає на руках щасливу дитину. 
Така місія була й у наших батьків, які передали нам 
знамено, не зронивши його у вогні війни. І нам те зна
мено нести далі.

«Наша перемога — це високий рубіж в історії люд
ства. Вона показала велич соціалістичної Вітчизни, пока
зала всесилля комуністичних ідей, дала гідні подиву 
іззірці самовідданості й героїзму — все це справді так, 
але хай буде мир, бо він дуже потрібний радянським лю
дям, та й усім чесним людям землі», — ці слова Гене
ральний секретар ЦК НПРС, Голова Президії Верховної 
Ради СРСР Леонід Ілліч Брежнєв сказав від імені всього 
радянського народу. Тан, у наиїих буднях і святах — 
світло Перемоги. 1 мільйони радянських патріотів, на
тхненних Комуністичною партією, бачать свій обов'язок 
у тому, щоб ударною працею втілити □ життя історичні 
рішення XXV з’їзду НПРС — нарощувати матеріальні й 
духовні сили рідної країни, зміцнювати справу миру і 
соціального прогресу в усьому світі.

Вічний вогонь подвигу полум’яніє біля обелісків, які 
звели вдячні нащадки воїнам-визволителям. І вічна на
ша пам'ять про тих, хто захистив нашу землю і наше 
щастя.

воїном 
перед

Наша перемога — це високим ру
біж в історії людства. Вона показала
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зелич соціалістичної Вітчизни, пока
зала всесилля комуністичних ідей, 
дала гідні подиву взірці самовідда
ності й героїзму — все це справді 
так, але хай буде мир, бо він дуже 
потрібний радянським людям, та й 
усім чесним людям землі.

Л. І. БРЕЖНЄВ.

СЬОГОДНІ - 
свято

ПЕРЕМОГИ

КОШМИ, ПОЛІТРШИ

У
Сьогодні вони разом з на

ми, своїми синами і внука
ми, пройдуть святковим» 
вулицями. І всі з вдячністю 
даруватимуть колишнім 
фронтовикам найкращі вес
няні квіти. Ми прийдемо з 
ними до обеліскіз. І дадто 
клятву на вірність Вітчизні, 
на вірність тим ідеалам, за 
які йшли в бій наші батьки.

Золото орденів на їхніх 
грудях. Сивина вкрила скро
ні. А в очах — вогонь мо
лодості. Не старіють ветера
ни. Вони з наших лавах — 
ідуть бійцями, як і тоді, в 
роки війни.

Зі святом вас, дороіі 
фронтовики! З Днем Пере
моги!

Тут, поблизу старовин
ного селища Слов'яно- 
сербськ, влітку вогненного 
1942-го у важкому бою 
підняв в атаку стрілецьку 
роту і загинув як герой її 
політрук Олексій Горді- 
новин Єременко. В мину
лому батрак, організатор 
комсомольського осередку 
па селі, голова колгоспу, 
комуніст, він — ОДИН з 
тих, чиєю головною збро
єю було пристрасне пар
тійне слово, підкріплене 
особистим прикладом у 
бою.

7 травня представники 
трудових колективів Бо- 
рошидовграда, делегації 
всіх міст і районів облас
ті, молодь зібрались тут, 
на «полі комісара», щоб 
взяти участь в урочисто
му відкритті монумента 
на честь безсмертного по
двигу вірних синів партії,

політпрацївииків Радян
ської Армії, які загинула 
у Великій Вітчизняній вій
ні 1941 — 1945 рр. (Под
виг О. Г. Єременка)».

Сердечну вдячність рід
ній партії, Центральному 
Комітету КПРС, особисто 
Леоніду Іллічу Брежнєву 
за увічнення пам'яті по- 
літпрацівників, воїнів Ра
дянської Армії, що поляг
ли в боях за Батьківщину, 
турботу про ветеранів 
війни, за послідовне про
ведення політики миру ви
словив, виступаючи на мі
тингу, сип легендарного 
політрука І. О. Єременко 
— заступник начальника 
домобудівного комбінату 
в Запоріжжі.

З великим піднесенням 
присутні прийняли віталь
ного листа Центральному 
Комітетові Комуністичної 
партії Радянського Сою
зу, Генеральному секрета; 
реві ЦК КПРС, Голові 
Президії Верховної Ради 
СРСР товаришеві Леоніду 
Іллічу Брежнєву.

які стали душею Зброй
них Сил Країни Рад.

І-Іа трибуні — член По- 
літбюро 'ЦК Компартії 
України, Голова Ради Мі
ністрів УРСР О. П. Ляш
ко, кандидат у члени По; 
літбюро, секретар ЦК 
Компартії України О. С. 
Капто, член Військової 
ради — начальник політ- 
управління Чсрвонопра- 
пориого Київського вій
ськового округу В. Т. 
Дементьев, члени бюро 
Ворошиловградського об
кому партії, виконкому 
обласної Ради народних 
депутатів, ветерани війни 
і праці, передовики і но
ватори виробництва.

Мітинг відкриває пер
ший секретар Ворошилов; 
градського обкому партії 
Б. Т. Гончаренко.

Настає урочиста хвили
на відкриття монумента. 
О. П. Ляшко перерізає

стрічку. Звучать гімни 
СРСР’ і УРСР. Лунають 
залпи салюта. Погляди 
присутніх звертаються до 
відлитої в бронзі динаміч
ної фігури політрука, 
який відображений у мо
мент найвищого піднесен
ня духу, в нестримному 
пориві кличе бійців в ата
ку. Саме таким знають йо
го мільйони людей по 
зробленому фронтовим 
кореспондентом знімку, 
що став сюжетною осно
вою для монумента, ство
реного скульптором за
служеним художником 
Української РСР, лауреа
том Державної премії 
УРСР імені Т. Г, Шевчен
ка І. М. Чумаком, * архі
текторами Т. Г. Довжен
ком, В. О. Тищенком, І. А, 
Ше.ховцовим. Перед па
м'ятником—стела, на якій 
золотом сяють слова: «На 
честь героїчного подвигу
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НЕ БУВ я під час Великої
Вітчизняної війни ні 

командиром полку, баталь
йону чи навіть команди
ром роти, взводу. Не водив 
я солдатів у наступ. Я був 
автоматником, потім коман
диром славнозвісної «соро- 
нап’ятки» і наостанку — 
комсоргом піхотного ба
тальйону. І я добре знаю 
душу солдата на фронті

І

МОЇ ДОРОГІ
ком

його переживання з пер
ших і до останніх днів вій
ни.

Як рядовий солдат, ска
жу, що Перемогу здобуто 
завдяки тому, що ми навіть 
тоді, в тяжкому 1941-му, 
вірили в нашу несхитність. 
Відтоді минуло багато ро
ків, але й тепер я запитую 
себе: як сталося, що ми не 
тільки вистояли, а й побили 
супостата-фашиста? Відпо
відь одна — нас єднало 
братерство, нашим керма
ничем була партія кому- 
ністів-ленінців. Тому не бу
ло такої сили, яка перемог
ла б Червону Армію.

Скажу про себе: Вітчизну 
я любив, як матір, і захи- 
щав'її. Бо то — мій священ
ний обов'язок. Та коли фа
шисти загарбали рідну Ук
раїну, вже були під Ленін
градом, Москвою, на Волзі 
і Кавказі, коли в повітрі ми 
бачили армади німецьких 
літаків, а на землі — коло
ни танків, у мене виникало 
запитання: коли, де ми
розіб'ємо ворога? Така 
думка не одного мене гні
тила. То був час такого не

зрозумілого лихоліття, що 
його жахливість ні описати, 
ні словами передати.

Навести порядок у дум
ках солдата допомагали 
наші комісари, політпраців- 
ники — уповноважені Ко
муністичної партії у вій
ськах Червоної Армії. Ці 
пюди добре знали настрій 
воїнів і тому свої промови, 
особисті бесіди будували 

ІС АРИ
так, що не повірити їм бу
ло просто неможливо. Зу
стрічей з ними ми чекали 
як чогось незвичайного.

Я добре палтятаю, що ко
місари ніколи не наказува
ли солдатові виконувати 
завдання. Все це робилось 
тактовно, по-домашньому, 
і солдат виконував завдан
ня швидко й точно. Ми по
важали, любили наших ко
місарів і, головне, вірили 
їм.

Гітлерівці не випадково 
закликали нас не слухати 
комісарів, знищувати їх. А 
коли група наших військо
вих попадала в полон, то 
фашисти в першу чергу ви
являли комісарів і розстрі
лювали.

У бою комісар, політ- 
працівник теж був поруч 
солдатів. Ми вже знали: 
якщо появляється комісар 
у роті, то обов'язково на її 
ділянці під час наступу бу
де найважче. Особистий 
приклад таких людей чи в 
бою, чи на відпочинку ві
дігравав винятково пози
тивну виховну роль для сол
дата. І ми, дивлячись на 

них, воювали не за страх, 
а за совість.

Такими моїми виховате
лями були комісари Наман- 
гаєв, Мороз, Пістряков. Усі 
вони загинули в боях за 
визволення рідної України. 
Вічна їм пам'ять!

МЕНІ хочеться розповісти 
про свого комбата Ва

силя Єгоровича Яушева, з 
яким протягом останніх 

двох років війни ми були 
разом, пройшли з боями 
всю Україну — від Сум
ської області через село 
Новий Стародуб Петрів- 
ського району, села Верб- 
люжку, Вершино-Кам янку, 
Куцівку Новгородківського 
району, Губівку, Вигоду, Са- 
сівку, Живанівку Компані- 
ївського району і далі — на 
Первомайськ і аж до Ясс, у 
Румунію. Який це був чудо
вий, життєрадісний, добрий 
чоловік! Солдати і офіцери 
його дуже поважали. Ва
силь Єгорович цінував ро
боту політпрацівника. Ніко
ли не вирішував того чи 
іншого питання, не пора
дившись зі своїм замполі
том, парторгом, а то й зі 
мною — комсоргом. Робив 
нам суворі (та ще і з сар
казмом) зауваження, коми 
хтось із нас без особливої 
потреби рискував життям. 
Але коли було потрібно, він 
не рахувався ні з чим, щоб 
тільки виконати завдання, 
зберегти людей.

Ось такий випадок.
Коли ми брели столицю 

Австрії — Відень, у ніч на 

12 квітня 1945 року посиле
на рота нашого батальйону 
перейшла мостом через ка
нал, який відокремлював 
третю частину міста. Інших 
наших підрозділів фашисти 
не пропустили. Коли роз
виднілось, німці, що засіли 
в багатоповерхових будин
ках, почали розстрілювати 
бійців, котрі лежали в не
великому скверику поруч 
каналу. Зв'язок з ротою 
пошкоджено.

У нас було досить арти
лерії, щоб знести цілі квар
тали разом з гітлерівцями. 
Та був наказ: зберегти міс
то, вогонь відкривати тільки 
по конкретних цілях.

Для відновлення зв язку 
на протилежний берег ком
бат послав трьох солдатів. 
Двох із них було вбито, 
третього поранено. Ніхто з 
них не міг добратися навіть 
до каналу. Тоді Василь Єго- 
рсвич послав мене.

Як я пробіг тих 70 метрів 
до нашого берега під вог
нем ворога, не знаю (потім 
мені хлопці казали, що 
з-під моїх чобіт сипались 
іскри, хоча підошва була гу
мова). Переплив канал, з 
великими труднощами по 
бетонній стінці виліз набе
рет, знайшов нашого офі
цера (чотирьох інших було 
вже е6ито). Він показав ме
ні, звідки ведуть вогонь фа
шисти. Я з ракетниці вист
рілив по тих цілях, і за три- 
чотири хвилини вдарили на
ші «катюші». Через 15—20 
хвилин стало тихо. Німців 
як вітром здуло. Невдовзі 
мостом пройшов наш ба
тальйон, і мій комбат зі 
сльозами на очах обнімав 
мене.

А 13 квітня 1945-го Ві
день став нашим. Перед 
штурмом міста комсомоль
ське бюро батальйону 
прийняло до лав ВЛКСМ 25 
молодих солдатів.

З нагород, що я маю, 
найбільше ціную Грамоту 
ЦК ВЛКСМ, якою мене на
городили за роботу з ком
сомольцями на фронті.

Д. ГНБНЕНКО, 
колишній комсорг ба
тальйону 25-го гвардій
ського повітряно - де
сантного стрілецького 
полку 8-ї гвардійської 
стрілецької дивізії.
м. Кіровоград.

Вони побували тут, в Кіровограді, в січні 1944-го. 1 
ось знову зустріч. Воїни 1000-го винищувального проти
танкового Кіровоградського полку вирішили святкуелти 
35-річчя Перемоги б місті, яке визволяли від ворога. З 
Москви приїхав Ю. П. Максаков з сином Володимиром 
(фото вгорі). З Єревана — С. 3. Григорян (на фото внизу, 
посередині)... Згадували бої, милувались нрасою оновле
ного міста.

Фото В. ГРИБА.

"V ВИЗВОЛЕННІ рід німе- 
и цько-фашистських за
гарбників Кіровоградщини 
велика роль належить 
Першому штурмовому 
авіаційному корпусу, яким 
командував генерал В. Г. 
Рязанов. Маршал Радян
ського Союзу І. С. Конєв 
згадував: «Льотчики кор
пусу Рязанова були кра
щими штурмовиками, яких 
я тільки знав за весь пе
ріод війни...» За великий 
енєсок штурмовиків у 
розгром ворога на тери
торії нашої області, кор
пусові присвоїли почесне 
найменування «Кірово
градський».

У 140-му гвардійському 
полку прославленого кор
пусу льотчиком-штурмо- 
виком служив Іван Григо
рович Драченко — люди
на легендарної долі. Він 
— один із чотирьох у 
Збройних Силах СРСР і 
єдиний б авіації еоїн, удо
стоєний звання Героя Ра
дянського Союзу та ор
денів Слави трьох ступе
нів. Він відеєжно бився на 
Курській дузі, ВИЗЕОЛЯВ 
Україну, ААолдавію, Руму
нію, Польщу, Чехословоч- 
чину, війну закінчив у Бер
ліні. Попавши в результа
ті тяжкого поранення в 
полон, І. Г. Драченко пе
реніс нелюдські катуван
ня. Гітлерівці намагалися 
схилити його до зради. Не 
ДОМІГШИСЬ ЦЬОГО, БОНИ В 
ДИКІЙ ЛЮТІ ВИКОЛОЛИ ОКО 

мужньому льотчикові, 
щоб він ніколи не зміг 
піднятися в небо. Та не
зламний патріот усе ж сів 
за кермо штурмовика — 
грізного ІЛ-2, якого фа
шисти називали «чорною 
смертю».

ЕКСПЕДИЦІЯ «МК» «ПОДВИГ»
НАШ КОНКУРС «ВІТЧИЗНИ ВІРНІЇ сини»

ВИЛІТ
Події, про які йдеться в 

розповіді, відбувалися в 
січні 1944 року, після вте
чі Драченка з полону і 
повернення з госпіталю у 
полк.

ГТ ОЛК дислокувався на 
Ч Кіровоградському ае
родромі. Після відступу 
гітлерівців з міста тут па
нувало відносне затишшя. 
Та подих війни відчувався 
в усьому — в інтенсивній 
підготовці військ, посиле
ному навчанні новобран
ців, які влилися в армію. 
В стані авіаторів був гні- 
-тючий настрій: погода
нельотна — затяжні дощі, 
хоча згідно з календарем 
надворі стояла зима, не
сподівано вони зміню
ються хуртовиною, а ще 
за кілька годин над зем
лею нависне густий не
проглядний туман. А сиді
ти не можна — ворог, 
розлютований поразкою 
під Кіровоградом, збирає 
сили, мріє про контрна
ступ. Де? Коли? Якими си
лами? На всі ці питання 
може дати відповідь авіа
розвідка. Тільки льотчи
кам під силу розгадати 
задум ворога.

...Туманного, сирого 
ранку з бетонованої стріч
ки аеродрому відірвалися 
два штурмовики. В одно
му з них на завдання ви
летіли пілот Іван Драчен
ко і повітряний стрілець 
Аркадій Кирилець. Поруч 
них, крило до крила, леті
ли Євген Алехнович і 
Дмитро Агарков. Завдан
ня у них складне й відпо
відальне — розвідати за
лізничний шлях, що веде 
до Корсуня-Шевченків- 
ського. Сюди гітлерівці 
стягували основні сили, 
готуючись дати вирішаль
ний бій. Радянські льотчи
ки пильно вдивлялися 
вниз, наносячи на карту 
умовні позначки. Ледь 
чутно потріскують фотс- 
кулемети. Непомітно до
летіли до станції Шевчен- 
кове. Раптом Драченко 
почув схвильований голос 
Агаркова:

— Мессершмітти!
їх було шість. На бор

тах хрестатих машин чітко 
виднілися намальовані 
бубнові тузи. «Ці так про
сто не відстануть», — май
нуло в голові командира, 

і він подав команду 
стрільцю:

— Будь уважним, не пу
скай у хвіст.

З першого заходу ата
ка гітлерівцям не вдала-' 
ся. Вміло маневруючи, 
штурмовики вислизнули з 
лещат, у які намагалися 
затиснути їх «мессери». 
Перегрупувавшись, «тузи» 
знову напали ззаду. А тут 
на них чекали. Один із 
фашистів, тягнучи за со
бою стрічку чорного ди
му, каменем полетів униз. 
Інші поспішно пірнули у 
хмари — вдалині з'явили
ся наші винищувачі.

Але що це? Літак Алех
новича якось неприродно 
перевернувся, потім іще 
раз. «Підбили», —догадав
ся Драченко. Так і с: Іван 
бачить, як від палаючого 
штурмовика відділилися 
дві цятки: «Молодці. Вря
туються». І тут мозок про
низує страшне — внизу 
німці, хлопці попадуть у 
полон... Ні, цього він до
пустити не може.

— Аркадію! — наказує 
стрільцеві. — Будь гото
вим, ідемо на землю.

Розгрузла від дощів 
земля заважає здійснити 
чітку посадку. Та він усе 
ж приземляється посеред 
великої зеленої долини. 
До літака біжать Алехно
вич з Агарковим. А з про
тилежного боку, заткнув
ши за пояси поли довгих 
шинелей, несуться фашис
ти. З їхніх рук, натягаючи 
доегі поноди, рвуться вів
чарки.

Швидше, хлопці, 
швидше!

Євген і Дмитро з розго
ну вскакують у задню ка
біну. Кулі джмелями сви
щуть над головами. Дра- 

ченко щосили тисне на 
газ — і машина повільно 
котиться долиною, немов 
напружуючи останні сили, 
і... злітає.

За півгодини під кри
лом поплив Кіровоград.

ТАЛІНГРАДОМ на Дні- 
а прі назвуть воєнні іс

торики битву під Корсу- 
нем-Шевченківсьхим. Це 
була одна з найбільших 
операцій, блискуче прове
дених Червоною Армією 
на Правобережній Украї
ні. Наші війська стискали 
кільце оточення гітлерів
ців. У «котел» попали де
сять піхотних дивізій та 
есесівська моїсбригада 
«Валлонія». Гітлерівське 
командування, намагаю
чись будь-що Ерятувати 
свої війська, перекидає де 
Корсуня нові сили. На
шим стає відомо, що з 
південного заходу до ото
чених пробивається танко
ва частина з дивізії 
«Мертва голова». Коман
дирові ескадрильї шіур- 
мовиків Олександру Анд
рійовичу Девятьярову до
ручено сиявити колону і 
знищити її. З двома шіст
ками штурмовиків майор 
еилєтів на завдання.

ІЛи йшли на малій ви
соті. Між ними і зем
лею наче хтось навмисне 
натягнув білу ковдру. Під 
нею десь ховалася коле..а 
танків. Командир нервує 
— так можна й не поміти
ти ворога. Т« той сам се
бе видав — невдовзі по
переду затріскотіли зеніт
ки. Стріляли навздогад, 
для годиться. Штурмовики 
спустилися ще нижче і 
побачили слід бід гусе
ниць. А он і колона. Тре

ба неодмінно атакувати п 
голову, викликати паніку.

— Аркашо, готуйся} Ви
бираю найкращу мішень, 
їх вистачає.

Драченко бере на при
ціл переднього «тигра». 
Кілька протитанкових авіа
бомб зі свистом^ летять 
униз, немов блискавки 
врізаються в кормовий 
відсік танка. Ворожа ма
шина якийсь час за інер
цією рухається вперед, 
але враз зупиняється, зав
мирає назавжди. Поруч 
спалахує ще один «тигр», 
іще. Дехіо з гітлерівців 
намагається уникнути пек
ла. Та штурмовики наздо
ганяють їх усюди. За кіль
ка хвилин на горизонті 
появляється нова ланка 
літаків. Розгром танкової 
колони триває...

... На початку травня 
Перший штурмовий авіа
ційний корпус залишав 
Кіровоград. Він багато 
зробив, щоб визволити 
від окупантів місто. А во
но на знак глибокої вдяч
ності дало йому своє по
чесне ймення. У пам'яті 
авіаторів корпусу Кірово- 
градщина зосталася на
завжди. Багатьох^ з них 
за бої на цій зе*Ж було 
представлено до урядових 
нагород. Перший орден 
Слави одержав тут І. Г. 
Драченко. Опісля він ста
не повним кавалером ор
дена найвищої солдат
ської доблесті, Героєм 
Радянського Союзу. Золо
та зірка сяятиме на гру
дях О. А. Девятьярова. А 
вдячні кіровоградці завж
ди зберігатимуть для по
колінь світлі імена визво
лителів.

Ю. МДІІВОС, 
краєзнавець.



ОДНА МИТЬ ВІЙНИ
& трлввл: 1980 року -------

А Ї^ЛІАДЦЯТИЙ рік Іван 
V Гаврилович Євплов 
живе в Ростові-на-Дону, 
працює начальником від
ділу кадрів виробничого 
об’єднання м’ясної про
мисловості. Як тільки ви-

ШТУРМ
дасться вільна хвилина, 
він із шестирічною внуч
кою їде в тихий куток на 
Дону. Довго вдивляється 
в далечінь, де тихо несе 
свої води ріка-красуня. 
Мовчить, думає, згадує. 
Скільки річок подолав за 
війну і вбрід, 
Дніпро, 
нець, 
Скільки 
односельчан лишилося на
вічно на берегах тих рі
чок... Були бої...

За рік перед війною 
закінчив Шамівський сіль
ськогосподарський техні
кум (тепер там Дмитрів- 
ське СПТУ № 9) Знам'ян- 
ського району. Згодом 
став курсантом Одеського 
піхотного училища. В лип
ні' ?941 року вперше по
віє бій стрілецький 
в?вод на території Калі- 
нінської області. Першим 
відчайдушно кинувся в 
атаку і дістав тяжке пора
нення. Госпіталь. Визво
ляв Україну. За бої в 
Донбасі його нагородили 
орденами Червоної Зірки 
і Вітчизняної війни II сту
пеня, за Дністер — орде
ном Червоної Зірки, за 
Одер — орденом Суворо
ва III ступеня. Тричі на
здоганяла його ворожа 
куля, а він усе йшов упе
ред, до перемоги. Попе
реду був Берлін.

...Батальйон під коман-
■ дуванням майора Євплова 

дієте завдання: готувати
ся дЬ завершального уда
ру. Командир полку під-

• полковник Шавішвілі по-

і вплав:
Південний До- 

Дністер, Одер... 
його хоробрих

бажав успіху. Тут же ба
тальйонові було вручено 
штурмовий прапор. Моло
дий комбат зрозумів: іде
мо на вирішальний 
штурм, доведеться діяти 
самостійно. Думай, ком
бате! У передмісті Берлі
на — Карлсхості було чи
мале скупчення сил воро
га. А від батальйону ли
шилося не більше 120 чо
ловік. Зібравши бійців, 
Євплов говорив стисле: 
«Можливо, це й остання 
атака наша, але не з лег
ких».

Ворог зосередив ЕОГИЄ- 
ві точки серед руїн, по
давити їх було важкува
то. їдкий дим виїдав очі. 
І ось вона, остання атака.

Попереду серед диму і 
вогню замайоріло черво
не полотнище. При під
тримці танків та артилерії 
батальйон пішов на штурм. 
Про гой бій Євплов зга
дує: «Довелося брати ко
жен поверх напівзруйно- 
ваного будинку, де засіли 
німці. Кілька годин ви
снажливого бою і всього 
десяток - два метрів за
войованої території. Та 
зате якої| Шлях для на
ступу було відкрито. Бер
лін упав».

За той пам’ятний бій 
комбатові І. Г. Євплсєу 
Указом Президії Верхов
ної Ради СРСР від 31 
травня 1945 року при
своєно звання Героя Ра
дянського Союзу.

Після війни наш зем
ляк закінчує академію 
імені М. В. Фрунзе і двад
цять років служить в ар
мії на різних командних 
посадах. 1969 року через 
стан здоров'я полковник 
Євплов вийшов у відстав
ку і поселився в Ростові- 
на-Дону.

Полюбив це гарне міс
то, особливо Дон. Любить 
бувати тут ранньої весни 
і восени. На повні груди 
вдихає прохолоду ріки, і 
йому здається, що повер
нувся роками в рідну 
Дмитрівну, де так духмя
но пахне біла акація. А 
Дон біжить долиною роз
мірено, про щось тихо 
нашіптуючи...

О. РЯБОШАПКА, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».
На знімку: Герой Ра

дянського Союзу І. Г. Єв
плов.

ЛИСТ АНТИФАШИСТА
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Дружба навіки
У роки Великої Вітчизняної війни в Кіровограді ді

яло 6 диверсійних загонів і 16 груп. Підпільники 
здійснили 682 великі диверсії, знищили понад 1600 
ворожих солдатів і офіцерів. На кінець 1943 року в 
Кіровоградській підпільно-диверсійній організації 
було до 700 чоловік, здебільшого комуністи і ком
сомольці.

У складі комсомольсько-молодіжної підпільно- 
диверсійної групи, яку очолював Віктор Рибелкін, був 
німецький антифашист унтер-офіцер Отто Сімон. 
Комсомольці В. Рибалкін, Ю. Голуб, І. Волошенко з 
допомогою О. Сімона вчинили напад на штаб одні
єї з німецьких військових частин. Було знищено її 
командира, п'ятьох офіцерів, десятки солдатів, за
хоплено і відправлено партизанам у Знам'янський 
ліс чимало зброї та боєприпасів.

Нині Отто Сімон живе в місті Дебельні НДР. 
Р ........  ‘ ‘ '

лист, який він прислав 
днем визволення міста 
Ос ь рядки з нього:

В обласному державному архіві зберігається його 
дО Кіровограда у зв’язку з 
від гітлерівських загарбників.

♦ *
Фашисти чшш.ти па ра

дянській землі страшні 
злочини. Вони хотіли пе
ретворити радянських лю
дей у своїх рабів, знищи
ти соціалістичні завою
вання. Та цс їм не вдало
ся. Радянські люди орга
нізовано піднялися на бо
ротьбу з ворогом.

Мені приємно згадувати,

*

що в цю боротьбу вніс і 
я, німецький антифашист, 
свій скромний вклад. У 
роки Великої Вітчизняної 
війни я входив до складу 
одного з партизанських 
загонів, що діяв на тери
торії Кіровоградщиші. Ми 
громили фашистські гарні
зони, переривали ворожі 
комунікації, підривали 
поїзди і склади. За мою

голову гітлерівці обіцяли 
велику суму...

Ваша країна пе тільки 
залікувала рани війни, а 
й піднялася на нову висо
ту. її досягнення — це 
приклад того, на що здат
на країна соціалізму. Збе
реженням миру ми зобо
в’язані передусім мудрів 
політиці 1\.ІІРС і Радян
ського уряду. Та вороги 
миру ще не відмовились 
від своїх прагнень повер
нути колесо історії назад. 
Про це говорять події в 
Чілі, Ізраїлі і в інших 
країнах. У ФР11 усе ще 
сильні сили фашизму.

Тим-то не можна пі на 
хвилину притупляти пиль
ності. Мир сам собою не 
приходить, його завойову
ють. Берегти, як зіницю 
ока, мир ми заповідаємо 
своїм дітям і внукам.

Бажаю вам, дорогі кіро- 
воградці, успіхів у праці 
на благо вашої Вітчизни, 
великої радості, всього 
найкращого в особистому 
житті. Хочеться великими 
літерами написати на за
кінчення слова, які хви
люють душу. Ці слова — 
«ДРУЖБА НАВІКИ!»

Отто СІМОМ, 
учасник партизансько
го руху на Кірасо- . 
градщині.
Дебельн,
Німецька Демократична 
Республіка.

ДО 1944-го я б\в па Ле
нінградському фронті.

Мн не дали пройти ворогові 
до колиски революції — Ле
нінграда. Влітку, взимку 
навіть доводилося дссятьи 

• Іх-'зів «купатися» по кілька 
..годин у ІІеві, Ладозькому 

одері, не випускаючи з рук 
зброї.

...Радіол Борисової гори. 
11а шляху — евакуйовані 
ленінградці. Голодні, знеси
лені. Біля регулювальника 
с^ь маленька дівчинка і 
Л.М/1Є.

— Товаришу капітан, це 
'Проти, — каже мені чер- 
вонрарміень. — Допомо
жіть їм, а то воля замерз
нуть.

— Чого ти влачеш, голу
бонько моя? — запитую 
сирітку.

А вона — мов мечем по 
серцю моєму:

— Ссргійко, братик мін, 
хотів з'їсти мій великий 
иальчик. Каже: «Давай від
ріжемо два. Тобі меншин, 
а мені більший, бо я стар
ший». А я йому: «Цс мої 
пальчики, то виберу собі 
більшенького...»

1 знову плаче.
Повів я її в землянку, 

покликав інших хлопшків і 
дівчаток. Зігріли ми їх, на
годували солдатською ка
шею.

Сестричка хлопчика Сер- 
гійка лишилася жити з усі
ма пальчиками на руні.

Та бачили б ви, яким гні
вом горіли очі у бійців, кот
рі дізналися, що могло б 
статися з цими сиротами, 
якби ми не врятували їх. 1 
за ті малесенькі пальчики 
ми йшли в бій...

Лін пливли через Неву па 
звичайному рибальському 
човпі, добираючись до фор
теці «Горішок». Під куле
метним вогнем ворога. З 
берега чули вигуки: «Рус,

буль-буль!» А ми пливли. І 
добрг.ііісп до фортечних 
стін. І вдарили по фашистах 
з усіх видів зброї.

За таку зухвалість комап-
дир дивізії збирався мене
покарати —- міг же загнну-
ти. Але, я к кажуть, пере-
можців не судять...

Приходять до мене кіро-
воградські школярі. Про-
сягь згадати хоч одну мить
війии. Я їм — про малень
кі пальчики дівчинки з Ле
нінграда. А їм, щасливим 
дітям, не віритьєя. Бо ці мої 
маленькі внуки не знають, 
що то значить не їсти но 
кілька днів, не бачити крих
ти хліба. 1 якби був па сві
ті бог, я, переконаний ате
їст, попросив би його: дай, 
боже, щоб ніхто па землі не 
знав, що такс війна, яка сіє 
нам стільки лиха...

А фашиста ми не умовля
ли. Ми знищували його, як 
гада.

І настав день Перемоги.
Т. КУДРЯЧЕНКО, 

полковник у відставці.

ПАМЯТЬЮ
СУДЬБА
НЕ ОБДЕЛЕНА

Герою Советского Союза 
А. Т. БУРКОВСКОМУ.

Телевизионные экраны
гашу память не вмещают, пег 
этих диен седые ветераны 
и мальчишки тех далеких'лет,

лейтенанты без году неделя.
Тянется связующая пить.
До сих лор в глазах у вас надежда: 
выстоять — и победить!

Выстояли вы и победили...
Чуть мерцает голубой экран.
Но лежат мальчишки-побратимы 
на пространствах чужедальних стран.

Им не встать, рассвет не встретить 
снова, 

чтобы в бой: за Родину! Вперед!
Их недоговоренное слово 
вам сегодня обжигает рот.

Памятью судьба по обделила.
В тысячах квартир экран горит. 
Ваша память —•' это паша сила. 
Продолжайте с нами говорить!..

Виталий ЦЫП НИ.

ЛИСТ МАЙБУТНЬОГО ВОЇНА
До нас на урони мужності приходять 

колишні фронтовими. З доброю заздрістю 
ми дивимося на них і намагаємось уяви
ти, якими бони були в молодості. Часом 
здасться, що ці посивілі чолоеіни йшли 
□ бій велетнями. А вони звичайні, як і 
ми. Тільки дуже неспокійними, триьож- 
ними видались їхні молоді літа. І в бор
ні загарі овувалась їхня воля, і мужності 
еони счилнея не так, як ми, а Еідразу — 
на вогневій.

Учителі не раз розповідали нам про 
Героїв Радянського Союзу наших земля
ків І. М. Шевченка, О. М._ Олсксіснка, 
О. І. Галугана. Вирушаючи в походи 
«Шляхами слави батьків», ми зібрали чи
мало матеріалів про воїнів — визволите- 

БУДЕМО СХОЖІ!
лів нашого району від німецько-фашист
ських загарбників. Думаючи про долі цих 
людей, ми ще і ще раз переконувались 
у тому, що всі вони були сильні однією 
силою — любов’ю до Вітчизни, вони до 
кінця виконали свій обов'язок перед нею.

Невдовзі и мені доведеться надіти сол
датську шинелю. І л, як і всі мої ровес
ники, стараюсь уже тепер підготувати 
себе до випробувань. На «відмінно» 
склав залік з фізичної та військово-тех
нічної підготовки, сгав чемпіоном облас
ної ради товариства «Колос» із багато
борства ГПО.

Приємно янось стало, коли колишнім 
Еоїн-фрснговик, прийшовши б тир, ска
зав: «Ось вибив ти 94 очка зі ста мож
ливих. Ось пробіг ти стометрівку, лк 
спортсмен-розрядник. Цс вже добре для 
солдата...» Ще старатимусь набути тех
нічної спеціальності, знов і знов трену
ватимусь і ичитимусь — у них, наших 
наставників, які носять бойові ордени. 
Щоб хоч трошки бути схожим на них. 
Щоб зробити для Батьківщини хоч част
ку того, що зробили ЕОНИ.

А. МУРАХОЕСЬКИЙ, 
учень Долинської середньої шкали 
№ 1, чемпіон обласної ради <»Кс- 
лоса» з багатоборства ГПО.

УКЛІН ВАМ, ВИЗВОЛИТЕЛІ!
К< ні контролера ВТК Кіровоградського заводу дру

карських машин Ларису Дитупу приймали кандидатом 
У чяеші КПРС, вона сказала своїм старшим товарцшам: 
'Працюватиму, злісно, па совість. І в громадській ро
боті не підведу». Слева свого вона дотримує: .’І. Днтуиа 

агітатор, навчається в університеті маркензму-лені- 
ьі?му. Свій скромний вклад мо.то іа комуністка вирішила 
фоб.чти на відзнаку 35-річчя Перемоги. Кілька днів іо
ну вона зійшла до редакції і попросила переглянугіі її 

-Джоинс. То — .амелі овки про всіх ветеранів війни, які 
Ш.аН'ОЮТЬ у неху разом з Дитуною. Тут же й фотознім
ки воєнних ліг. Па вершій сторінці зошита — полум'я
ні слова ІО. Фучіка: <Якшо в бік моєї батьківщини поле
тять нуля я стану на її шляху».

Коли він проходив цехом, 
«єні, новачку не той час, 
моя колега сказана:

— Начальник техбюро. 
^«силь Миколайович Пуза
нов. Сувора й вимоглива 
-‘юдина. Всіх бракоробів 
8илікувае.

А він зовсім і не сувс- 

рий. Підійшов до хлопців, 
про щось розмовляє. Чую 

гтільки уривки його наста
нов:

— ... Для солдата сприг- 
еість — це часом краще від 
зброї... Але вміти володіти 
зброєю — то велике діло...

Потім мені розповіли, що 
Василь Миколайович був 

снайпером. Під час форсу
вання Дунаю одним із пер
ших переправився через 
річку, замаскувався і ста» 
«прочищати» шлях для тих, 
хто форсував Дунай потім. 
Навколо нього рєуться сна
ряди, а він не залишає св і- 
єї засідки. Більше двох де
сятків фашистів поклав. Ко
ли його контузило, теж не 
покинув поля бею. «Для 
снайпера головне — гост
рий зір, — каже тепер 
В. М. Пузанов, — і міцна 
рука».

А у контролера Анатолія 
Панасовича Коропанова бу
ли інші плацдарми. Він 
брав участь в обороні Кав
казу, потім нищив бандерів
ські банди в Західній Украї
ні.

... Ніч. У лісі тиша. Раптом 
біля велетенської смереки 
появилась дівчина з Еузли- 

ком у руках. Оглянулася на
вколо і почала тихо співати. 
З темряви випірнула по
стать дебелого бороданя. 
Він замугикав той же мотив.

— Лягай! — вигукнув Ко- 
ропанов.

Цієї ж миті бандит полос
нув автоматною чергою і 
на голос радянського офі
цера кинув гранату. Але 
там уже було, як кажуть, 
пусте місце. Кілька стрибків 
— і КороТіанов за дубом. А 
його помічник ударив куле
метною чергою і пересік 
бандерівця...

— У відкрито/лу бою бу
ло легше, — засінчує свою 
розповідь Анатолій Панасо
вич. — Там знасш, де во
рог. А там, де ховалися бу
зувіри з тризубцями, 
смерть підстерігала за кож
ним рогом. І все ж ми зни-

11а фото: В. І. ЦІІВІЛЬОВ. 

шили ту нечисть Зло пере
могли добротою.

Інженерові Василю Івано
вичу Цивільову не дове

лось бути на фронті. Але у 
святкові дні я бачу й на 

його грудях нагороди— ор
ден Червоної Зірки і дев’
ять л\едалей. Виявляється, 
він під час війни працював 
у військовому училищі. Го
тував льотчиків для фрон
ту. Працював без вихідних, 
спав по кілька годин. Бо 
щодоби необхідно було 
проконтролювати 50—60 
польотів. 107 льотчикам дав 
путівку в небо Анатолій Іва
нович. Сім із них стали Ге
роями Радянською Союзу.

38 років віддав Збройним 
Силам В. І. Цчвільов. І пи
шається тим, що до нашєї 
Перемоги він теж має при
четність.

... Виходять вони не свят
кову вулицю. Радісні, щас
ливі. І ми, їхні внуки, кгже- 
мо їм:
— Спасибі вам, дорогі ви
зволителі, за наші сонячні 
весни.

Л. ДИТУНА, 
контролер ВТК Кірово
градського заводу дру
карських машин.
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Учора в Голозанівському районі за селом Красно- 
гіркою відбувся багатолюдний мітинг трудящих. Там, 
на місці страти членів штабу підпільної комсомоль
ської організації «Спартак», встановлено пам’ятний 
знак.

ТІ

? л I

ЇШ ОГО хата — у видо- 
** линку. За вигірком ко
їться щось 
гуде земля, 
ря несеться, 
на морська 
сім днів.
стихло, Мишко відразу до 
хлопців помчав. Посідали 
на велосипеди — і в сгеп, 
де догоряли хліба. Надве
чір сусідка Громових На
дія Леоптюк прийшла до 
Мишкової матері з нови
ною:

— Хлопці за селом у 
війни граються. Поназби
рували всяких пухкалок і 
волочать у яр.

Мати вийшла на вули
цю, а назустріч їй велоси
педисти. Гвинтівки почеп
лено на багажниках, до 
рам прив'язано, на плечах 
у кожного з хлопців. По
переду — Мишко.

Проминули жінку — і 
дог глинищ. Викопали яму. 
перемотали зброю ганчір'
ям та присипали глиною.

— Хай лежать! Знадоб
ляться, — витираючи з ло
ба піт, багатозначно ска
зав Громовий. — Хоч на
ших і багато полягло у 
пшеницях, та попи все од
но через кілька днів повер
нуться з підкріпленням...

А вони пе повернулися. 
І тоді Михайло Громовий 
прийшов до Михайла Сам- 
чеика:

— Навчи мене стріляти 
із справжньої гвинтівки 
чи автомата. І в гранатах, 
кажуть, ти знаєш толк. То 
як нею орудувати?

’ — У глинищі
Там і навчу... 
якраз поїхали 
півськ...
И ЕРЕПАЛО тоді Мпш- 

нові від матері за такі 
«ігри»; та він не покаяв
ся. Тільки вже був обе
режнішим. Зброю збирали 
крадькома. А коли пояулн, 
що в лісі з’явилися парти
зани, стали переправляти 
її туди Але іі для себе де
що припасли —чпа всякий 
випадок, як казав Громо
вий.

I такий випадок трапив
ся.

II а сіл ьс ком у м а й д а ч і 
відбувалася сходка. На
чальные рг'Йоиіг ї жандар
мерії ІІІульц проголосив 
старостою ктшдкі ого дя
ка Захарія Волощука. То
ді ще хлопці пе знали, чо
му той згодився на таке. 
Захарів подумав: при
шлють справжнього запро
данця, і йому Волощуку, 
важче буде зорієнтува
тись, аби хоч чимось до
помогти своїм, щоб пом- 
ститпся загарбникам. Не 
встигли «освятити» старос
ту, як над майданом про- 
свистілп кулі. Кілька по
одиноких пострілів, а по
тім ударив автомат. 
Жертв не було. Та Шульч 
і поліцаї дали дьору.

— Воно можна було б і 
покласти їх, — казав по
тім Михайло, спускаючи з 
горища автомат і гвинтів-, 
ки, щоб знову заховати їх 
у глинищах.’ — Але за 
кожного з цих трьох гадїв 
можуть перестріляти по 
десять, а то й більше ва
ших людей. Тс хай ще тро
хи потиняються тут. Але 
!з сьогоднішнього дня зна
тимуть: пе попи господарі

неймовірне — 
а сюди подіг- 
мов вслетспсь- 

хвгіля. І так 
Як тільки все

підемо.
Поліцаї 

с Голова -

З анкети;
Прізвище. ім'я, но 

батькові: Громовий Ми
хайло Стратонович.

Рік народження: 
1926-й,

Комсомольське дору
чення: номандир бойо
вої групи «Спартака».

Урядові нагороди; ор
ден Вітчизняної війни 
11 ступеня (посмертно).

в Краспогірці і Мапжур- 
ці...

Поліцай Луценко того 
тижня 
вулицями, зі 
жеи двір, усе 
висліджував, 
біля криниці 
якийсь папірець побачив. 
Там напис: «Земля росій
ська, яку ворог мріяв по
неволити, всіється кістьми 
його. М. Кутузов».

— Це що за Кутузов 
узявся в Маижхрці? — 
пробелькотів сам до себе.
— Не іпашке, як хтось із 
оточених. •

Одначе в Гояовапівськ 
листівки пс передав — бо
явся, що знову перепаде 
від Шульца за безпорядки 
в селі.

А то була робота Миш
ка Громового.
Т? ІН прибіг до Сави Сам- 

чишипа, мов очманілий.
— Чуєш, братику, — 

Волощук не той, що ми 
думали. Він паш. Він, як і 
його, дочки, — з нами. 
Вчора залишив записку, 
ар^уиі із. зошита, а в ній 
список усіх, кого мають 
погнати в Німеччину. Крім 
наших, краспогірських, 
там і свіриівські. Олімпі
ада Волощук передала за
писку' Ястремській. У лісі 
вже все знають. То гайда 
па станцію.

— А.чого па станцію?
— Раз повинні брати на

ших. то прийде ешелон з 
іншими бранцями. От і на
думав комісар прозести 
операцію — допоможемо 
тим хлопцям і дівчатам.

Комісар — це один із 
керівників партизанського 
загону «Південний», що ді
яв у Голочанському лісі,
— радянський офіцер Пет
ро Граматчиков.

Понад сімдесят гопаків і 
дівчат урятувалося того 
дня від поневолення. А 
ДВОМ І!С 
Фельдшер Музика 
їх поліції. Хлопців схопи
ли, і начальник 
Корда розрядив пістолет.

Про це Михаила повідо
мив . Сава Самчпшіш.- І 
Громовий скипів:_

— За таку операцію мі: 
ие простимо. За зраду — 
теж куля.

І вони 
прийшли до .фельдшера.

Вранці г.з.тідз" 
Музику' мертвим, 
грудях у нього білів арку
шик паперу з написом: 
«Зпадпикові — смерть!» 

іЛуцепко тільки й ска
зав: «Той же почерк. «Ку
тузов».

— Який Кутузов? — пе
репитав 
Кацоєз.

— Та 
ралось 
Кутузойпх.

Але падалі Луцегго 
боювався приховувати 
Шу.п-па і Корди все.

цілоденно ходив 
двертав у ко- 

впііюхував, 
Аж раптом 
па стовпі

пощастило, 
видав

поліції

пізнього вечора

поліцаї знайшли
А па

заступник Корди

цс я 
було

таїс 
якось у

Назии- 
пас

по
від 
що

бачне у Краспогірці. 
далі (тоді вже підпільну 
організацію в селі було 
згуртовано сповна — Лю
бу Римар обрали секрета
рем комсомольської орга
нізації, бонову групу очо
лив Громовий, зв’язкова 
між «Спартаком» і «Пів
денним» Олімпіада Ясг- 
ремська майже щодня по
спішала в ліс) він сам по
чав жахатися ще більше, 
бо в листівках не якісь 
там абстракції, а слова, 
що примушували замислю
ватись он як: «Москва па
ша... Німців під Сталіпгра- 
дом розбито... Фропг ко
титься до Дніпра...» Що
правда, па дверях крамни
ці знову якась загадка: 
«Хто хоробрий — ТОЙ 
вий, хто сміливий — 
цілий. О. Суворов».
- — Трястя тобі... То 
тузов, то Суворов, — 
лаявся Луценко, — пі, пе 
буде вже спокою...

Сховав листівку 
шеіпо. Аж тут чує 
мотоцикла. З містка 
потіла двоколка, 
знову Шульц.

І Луценко не 
ся. Начальник г 
рії, вискочивши з коляски 
мотоцикла, накинувся на 
Луценка:

— Бовдур! Роззява!.. У 
мед хто гасу накопав? Не 
один бідон довелося пере
кинути... Що це за оказія 
тут? То молотарку поніве
чили, то залізницю пере
крили. . А цс вже, сішя 
твоя морда, знаєш, що на
коїли? Поїзд затаскали в 
тупик, з цукром і спир
том... Розбазарюють... Ти 
знаєш, звідки в ліс надхо
дять зброя, харчі?.. 
знайшли схованку: 
під хмизом корзина 
лпзною, з хлібом. А то ще 
бур. схрон із гранатами...

Луценко злякано дивив
ся на Шульца. Пі, не бути 
йому вже старшим поліца
єм— поставлять у Голова- 
иівську вартовим біля тю
ремної брами. І як це вік 
раніше не второпав, чого 
цс Громовий зі своїми ха
ламидниками так часто 
вештається під лісом? То 
вони по хмиз туди, то ве
лосипедами 
їдуть, то в 
якихось граються па’ лісо
вій галявині. Та ще й спі
вають: «Мы шли под гро
хот канонады, мы смерти 
смотрели в лицо. Вперед 
продвигались отряды 
спартаковцев, смелых бой
цов...» Розігнав їх, а воші 
сміються:

— Чудні ви, дядьку. Пе 
ж б\в колись такий Спар
так — раб, гладіатор; Ох 
і. гамселив мечем. Куди 
вашому Шульцові!

— А Кутузова і Суворо
ва, часом не було там із 
ним?

— Були.
з ним. У паші краї приїз
дили подивитися, чи не на
збиралось тут гадюк...

І Луценко не стерпів. 
Він усе зробив, аби в се
лі нарешті настала тиша.

...Біля навісу членів 
штабу «Спартака» розстрі
ляли вночі. І на схолоднілі 
тіла накидали сніпків, під
палили. Батьки не змогли 
розпізнати обгорілих, об
печених облич своїх «не
слухняних» дітей.

З-під попелу видно 
руку. Трошки розправили 
пальці. ІІа долоні — коло
сок жита.

— Це Мишко...
— Справді, Мишко Гро

мовий...
Ні, тиші вже не було. 

Гриміла земля. Радянські 
воїни йшли в травень со
рок п’ятого...

М. ШЕВЧУК.

ВЕТЕРАН ПРО ВЕТЕРАНА
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ТАК СЕРЦЕ 
ВЕЛІЛО

жа
той

Ку-
вп-

в кп- 
гуркіг 
загур- 

Так і є:

помилпп- 
жандарме-

Мп 
в ямі 
з бі-

по траву 
гладіаторів

було там із

Тільки пе

«День і ніч горить 
пам'ятників героям війни 
Вічний вогонь. Горить як 
нагадування про бсзсмерг- 
НИЙ ПІ'«""1' -.-<~
народу 
няній 
пильно 
такими 
один зі 
род і .... ______
учасник Великої Вітчизня
ної війни, майор у відстав
ці. кавалер 
ного 
вич 1

Із 
1941 
го 
фронтовими 
ступник командира стрі- . 
лецького батальйону по 
політчастпні І. І. Гуржос. 
І завжди бачили комісара 
там., де було важче. Вою
вав із запеклим ворогом 
так. як личить комуністо
ві.

Велика Вітчизняна за
стала його па нелегкій і 
разом з тим такій цікавій 
роботі — очолював комсо
мольську організацію Віль- 
шаиського району.

Зазнав по.пітпрацівпик 
гіркоти відступу і втрат 
бойових побратимів, звідав 
радість наступу, визволен
ня рідної землі. А ось до 
Берліна не дійшов, спітк
нувся об ворожі, кулі під 
стінами Чорнобиля.

... Перший батальйон 
896.-го стрілецького полку, 
де комісаром був Іван Гур- 
жое. тримав оборону на 
стику із сусідньою ’ 13-ю 
армією па Бурсько-Орлов
ській дузі. В батальйоні 
налічувався 141 комуніст. 
Це був один з найголовні
ших підрозділів 211-ї стрі
лецької дивізії, яка вже

подппг радянської о 
.у Великій ВІТЧІІЗ- 
війиі. як заклик 

> берегти мир», — 
і словами почав 
і своїх виступів па
молоддю селища

ордена Черво- 
і Прапора Іван Іяапо- 
Гуржос.
перших днів липня 
рок.? по жовтень 19-13- 
проніпов важкими 

дорогами за- 
комапдира 

батальйону

пізніше дістала наймену
вання «Чернігівська». 0 — 7 
липня батальйон удержу
вав дорогу Орел —Курськ. 
За ці дні бійці відбили 11 
психічних атак ворога, 
знищили понад 450 солда
тів та офіцерів противни
ка. збили «фокке-вульф- 
190>, знищили 2 «тигри» і 
7 кулеметних точок про
тивника. Комісар завжди 
був там. де важче. 10 лип
ня сусідню дивізію, яка 
знаходилася справа, поіі- 
енплп переважаючі сили 
ворога Для ліквідації про
риву під село Троєкурово 
Курської області було пе
рекинуто стрілецький ба
тальйон на чолі з коміса
ром Гуржосом. 8 липня 
батальйон витримав і від
бив дев’ять атак порога, 
знищив до батальйону жи
вої сили противника, ба
гато техніки, 
старі рубежі 
їх до початку

Па околиці 
13 липня 1943 року ___
cap, який цього дня був за 
командира, повів бійців у 
рукопашну. Батальйон ус
пішно атакував ворога, за
хопив важливий опорний 
пункт фашистів і вдержу
вав ного до загального на
ступу. Цього ж дня (13 
липня) комісара Ігана Гур- 
жоса представили до висо
кої урядової нагороди — 
ордена Червоного Прапо
ра. Нагороду він одержав 1 
серпня 1943 року в розпа
лі боїв на Курсько-Орлов
ській дузі...

У Вільшанку повернувся 
інвалідом першої групи.

Та не слабкої вдачі ком
сомолець 20 х років, один 
із перших спілчан села 
Юр’ївни, що в Добрбвелкч-

вийшов на 
і вдержував 
наступу.

Троекурова 
г • К0МІ-

ківському районі. Саме 
комсомольський • гарт і 
привів його па заочний 
відділ Одеського державно
го університету. Працю
вав 1 вчився. Очолював 
оргвідділ райкому Компар
тії України, виконком ра
йонної Ради народних де
путатів. Не знав ні вихід
них,-ні ■ відпусток. Бо то 
Сули «аи;кі роки відбудо
ви.

Вчителював. Прищеплю
вав юним любов до рід
ного краю і збирав експо
нати для місцевого крає
знавчого музею. І тим. що 
у Вільшанці ■ є хороший 
музей, люди селища зобо
в’язані Іванові Івановичу.

Він на пенсії. Дружить з 
молодими.
Ного радо зустрічають 

комсомольці. піонери і 
жовтенята шкіл району. А 
тих зі славної когорти 
корчагінців 20—00-х років, 
хто проживає па території 
району, він відвідує особи
сто.

— Горить бажанням паш 
Іван Іванович допомогти 
нам у створенні музею 
комсомольської слави, — 
каже перший секретар 
райкому комсомолу Вале
рій Гончаренко. 1 додає: 
— Задумав — зробить. Ро
ки його не беруть. Вічний 
комсомолець.

Так. енергії ветеранові 
війни. яК'кажуть, не пози
чати. Він і сьогодні беруч
кий до праці, до нового, як 
1 в ті роки, коли виховував 
юних земляків, а потім во
див бійців на порога.

І. КОТОВСЬКИЙ. 
член районної ради 
ветераніз комсомолу, 
емт Вільшанка.

Редактор
М. УСПАЛЕННО

БАЛЛАДА О САПОГАХ
(ФРОНТОВАЯ ШУТКА)

Александр ДАВЫДОВ, 
участник Великой Оте
чественной войны.

Фронтовики пригадують бої,
І сняться їм смертельні ті атаки...
А за вікном співають солов’ї, 
А на лугах цвітуть червоні маки.
1 досі марить матінка стара 
П’ятьма езоїми втратами-синами. 
...Кінчаймо, людстзо, з війнами! 
Пора!
Поки зони не покінчили з нами.

Леонід НАРОДОВЦЯ.

Слушай, дело было так: 
Сапоги в Москве мне

дали,
«До Берлина!» — 

пожелали.
Много пройдено дорог 
Этой парою сапог! 
Побывал я в Сталинграде,

В Бухаресте и Белграде, 
И в Берлине, в тишине 
Отдал рапорт старшине: 
— Путь окончен! Помоги, 
Дай другие сапоги!

ВІДЛУННЯ
Давне чи ні знекровилась эона?
І мир дарує нам свої турботи,
Але й тепер відлунює війна
В людському серці дзвонами скорботи. 
Пролита кров у жилах ожива,
Бо кров синів—від батьківської кров!. 
Чиясь любов вже стільки літ вдова, 
Чиясь вдова дазно вже без любові.

У передсвяткові дні в Кіровограді зустрілися бойові побратими — воїни 80-го кор
пусу 1-ї гвардійської бомбардувальної Кіровоградської дивізії.

На фото- ветерани ідуть оновленим містом. Справа — Герой Радянського Союзу 
Ф. П. СЕРБІН.

Фото В. ГРИоА.

Сколько пройдено дорог, 
Сколько сношено сапог!
А товарищ за войну 
Истрепал всего одну 
Пару кирзовых сапог, 
Но поверить п ие мог.
Он сказал мне: 
— Вот чудак!

с:Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного коати гота 
ЛКСМ Украины.
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