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ЗЕМНИЙ УКЛІН ВАМ, СЛАВНІ ПЕРЕМОЖЦІ.1
ДО 4Й-РІЧЧЯ ВИЗВОЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ ВІД НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ

Ті жовтневі дні 1944-го назавжди залишаться в пам’яті 
ЕЄТеракЇБ. Кровопролитні бої за кожну п’ядь радянської 
землі, жорстокі атаки, відбиті у сорога українські села... 
В ось уже Україна повністю визволена від німецько-фа
шистських загарбників. Небачений героїзм проявили ра
дянські воїни. Тільки б 1944-му Москва салютувала біль
ше 40 разів українським фронтам, окремім Приморській 
армії, морякам Чорноморського флоту і Азовської воєн
ної флотилії, які з несхитною мужністю і самовідданіс
тю визволяли міста і села республіки.

Визволення України стало великим подвигом усіх на
родів нашої країни. В боях за республіку високого зван- 

. ня Героя Радянського Союзу були удостоєні близько 
40 тисяч воїнів — представників більше’ 46 національнос
тей. Серед них — уродженці нашого степового краю.

У боях за визволення Киева безприкладний подвиг 
здійснили воїни дивізії Героя Радянського Союзу Т. X. 
Уманського (родом із села Верблюжки — тепер Погреб. 
някоеє Новгородківського району). Вони першими фор
сували Дніпра і забезпечили іншим підрозділам пере
праву, розширення плацдарму, одними з перших уві
йшли в столицю Радянської України. А молодший 
сержант Г. X. Онищенко із села Ганнівки Пєтрівського 

ЗА НАШУ 
УКРАЇНУ

району відзначився б боях на берегах Прип’яті, Десни. 
Під час форсування Дніпра в районі Вишторсда рота 
старшого лейтенанта Івана Очєретька (с. Попельнасте 
Олександрійського району) 26 і 29 вересня 1943 року 
знищила більше 200 гітлерівціБ.

За подеиги, звершені в боях за визволення Укради 
Зірки Героїв отримали: М. М. Топольниноє із села Кал- 
мазового Вільшанського району, командир ескадрильї 
Т. С. Лядський з м. Долинської, командир танкової роти 
П. Є. Кочерга із села Ирупського Новомиргородського 
району, М. Ю. Литвинов із села Підгайців Кіровоград
ського району, кірсБОградець В. М. Галушкін.

Син великого російського народу Герой Радянського 
Союзу Василь Сисолятин перед боєм сказав: «Клянусь, 
не пошкодую життя, щоб швидше визволити братню Ук
раїну». І свій безсмертний подвиг він здійсние під час 
розширення Дніпровського плацдарму.

Є на Київщині в селі Хородові братська могила, де 
поховані учасники боїв знаменитого Букрннського плац
дарму. Серед них — росіяни Віктор Косолапов та Ми
кола Синдрякоє, українці Йосип Корчек та Олексій 
Мокринський, чуваш Іван Сорокін, татарин Олександр 
Асманов.

Є братська могила в селі Зеленому Пєтрівського ра
йону, де поховані Боїни-визволителі 5 гвардійської армії 
і 28 танкового корпусу — росіяни, українці, білоруси, 
узбеки...

Під час операції «Згадаймо всіх поіменно» червоні 
слідопити села Деріївки Онуфріївського району понсеи- 
ли музейний стенд «їм було 17 — і 17 зосталось навіч
ної». Тут є, зокрема, матеріали про подвиг Миколи Лк- 
емкооа з Казані, Івана Гриба з Білорусії, Володимира Та. 
раскіиа з Татарії, Джелала Саїдова з Баку, Олександра 
Шмакова з Якутії, Михайла Котова з Бєлгородської об
ласті, Бориса Фіпіна з Миколаєва.

Е Українському державному музеї Великої Вітчизня
ної війни 1941—1945 років Еиставлений фотозні/лок 
фронтових літ — «Комбат». То — колишній голева кол
госпу із -запорізької області Олексій Гордійович Єре
менко. Комуніст веде бійців у свою останню атаку. Не
задовго до цього він писав дружині: «Дорога Євдокія! 
Виховай дітей гідними Батьківщини. Зараз іти б бій. По
спішаю. Олексій».

З такими помислами йшли в бій з ворогом наші бать
ки, діди, котрі пролили кров на фронтових плацдармах, 
аби тільки не топтав чобіт чужинця нашої землі, аби 
знову тут зацвіли сади і ряснів пшеничний колос, щоб 
були щасливі діти і внуки, яким примножувати отчу 
славу. .

У містах і селах Радянської України височать обеліс
ки, У Києві найвищий з них — матері-Батьиівщині, котра 
покликала сеоіх скнів на бій із ворогом. І тепер вона, 
Батьківщина, зове нас на подвиг в ім’я миру, в ім’я зміц. 
ііення її А'югутності. Тисячі трудівників /кіста і села 
стоять на Вахті пам’яті, вахті Миру, ознаменовуючи 
славне 40-річчя новими трудовими звершеннями. Юна
ки і дівчата разом зі своїми наставниками, колишніми 
фронтсвиками, працюють за себе і за полеглих героїв. 
А там, на зоряноліу кордоні, стоять сини і внуки ветера
нів — пильно, надійно, охороняють міцний спокій рідної 
Вітчизни.

ДАНИНА ШАНИ І ЛЮБОВІ
V СЕ далі відходять у минуле ли- 
* холіття Великої Вітчизняної 
війни. Ллє подвиг героїв, які зі 
зброєю в’ руках визволяли рідну 
Батьківщину від німецько-фашист
ських загарбників, боролися за щас
тя і мир, навічно залишиться в на
шій пам’яті. Любов і шана вам, ко
лишнім солдатам, які дорогою ці
ною здобули перемогу. Ці слова 
часто повторювалися па зустрічі з 
ветеранами Великої Вітчизняної 
війни, яка відбулася в обкомі Ком
партії України. Того дня в залі зі
бралися посивілі ветерани, з натру
дженими руками, з високими урядо
вими нагородами на грудях. Але 
такі молоді душею. Воші й сьогодні 
йдуть у строю — продовжують пра
цювати, займаються патріотичним 
вихованням підростаючого поколін
ня, проводять велику роботу по 
зміцненню миру на $емлі. Честь і 
слава вам, дорогі ветерани! На уро
ках мужності, па зустрічах, вечорах 
бойової і трудової слави, в осо
бистих розмовах ветеранів з молод- 
дю оживають знову і знову ті ге
роїчні події, викликають почуття 
гордості і пошани за наших батьків, 
дідів.

Зустріч відкрий пертий секре
тар обкому Компартії України

М. Г. Самілпк. Він,» -зокрема, на
голосив, що, відзначаючи слав
ну дату — 40-річчя визволення 
Радянської України від німецько- 
фашистських загарбників, трудові 
колективи області особливо напру
жено працюють над виконанням рі
шень XXVI з’їзду КПРС, п’ятиріч
них планів. Великий вклад у цю 
роботу і ветеранів, які не шкодують 
енл у труді.- Трудівники області 
ударно несуть Вахту пам’яті, при
свячену 40-річчю Великої Перемо
ги. Ратний подвиг героїв Великої 
Вітчизняної кличе сьогоднішні по
коління до подвигу трудового.

М. Г. Самілпк розповів учасникам 
зустрічі про роботу обласної пар
тійної організації по виконанню рі
шень XXVI з’їзду КПРС, наступних

Учора в м. Києві, в Палаці 
культури «Україна» відбу
лися урочисті збори пред
ставників трудящих столиці 
республіки, областей і вій
ськових частин, присвячені 
40-річчю визволення Радян
ської України від німецько- 
фашистських загарбників.

Пленумів ЦК КПРС, завдань оди
надцятої п’ятирічки. Від імені бюро 
обкому партії та облвиконкому 
М. Г. Самілпк тепло подякував 
учасникам зустрічі, а в їх особі всім 
ветеранам Кіровоградщипи, за вели
ку роботу но вихованню молоді в ду
сі радянського патріотизму та ін
тернаціоналізму, відданості кому
ністичним ідеалам.

На зустрічі виступили Герой Ра
дянського Союзу В. О. Верхоланцев, 
повний кавалер ордена Слави М. Г 
/Кос а в з Кіровограда, ветеран війни 
М. М. Добровольський із Знам’ян. 
ського району. Герой Радянського 
Союзу А. К. Цимбал із Світловод- 
ська. Вони говорили про високий | 
обов'язок служіння Батьківшинв в | 
ім’я миру, про величні завдання | 
комуністичного виховання молоді. І

Групі ветеранів Великої Вітчизня
ної війни було вручено на зустрічі 
вітання ЦК Компартії України, 
Президії Верховної Ради УРСР та І 
Ради Міністрів УРСР з нагоди І 
40-річчя визволення Радянської Ук- І 
раїни від німецько-фашистських за- І 
гарбників, а також Почесні грамоти 
та Грамоти Президії Верховної Ра
ди Української РСР.

На знімку (зліва направо): Ге- 
^ої Радянського Союзу І. Р. УСЕН- 

О, В. О. ВЕРХОЛАНЦЕВ. А. Т. БУР- 
НОВСЬКИЙ, А. К. ЦИМЕАЛ: П. А.-ГНУ
ЧИЙ, Г. Є. ТКАЧСВ. В. Ю. БРЕУСОВ.

Фото В. ГРИБА.



2—3 сто? «МОЛОДИЙ КОМУНАР»

Згідно з планом Верховного 
Головнокомандування Радянських 
Збройних Сил зимозо-зесняна 
наступальна кампанія почалася 
наступом на Правобережній Ук
раїні. З кінця грудня 1943 року 
до середини квітня 1944 року на 
величезних просторах від Поліс
ся до Чорного моря, від Дніпра 
до Карпат розгорнулась одна з 
найбільш грандіозних битв дру
гої світової ВІЙНИ...

Командуючий Першим Українським 
фронтом генерал армії М. Ф. БАТУТІН.

Фотохроніка ТАРС.

ЗЕМНИЙ УКЛІН ВАМ, С.
ПАМ'ЯТ
ЦІЄЮ X

О СТОЮ на високому 
березі Пруту, де сорок 

років тому частик* нашої 
210-ї 'Київсько-Дніпров
ської дивізії після запек
лих боїв вийшли на дер- 
зкавїшй кордон Союз}' 
РСР. Ніщо нині не нага
дує про бої. Заросли дав
но окопи, на- місці руїн 
звелися нові будинки. І 
все ж спогади накочую- 
ться, немов хвилі, що хлю

почу гь біля берега. І споіа- 
ди переносят;, мене в да. 
лею дні боїв 3'1 визволен
ня Радянської .'- країни віч 
Німецько-фашистських за
гарбників.

,..У вересні 1943 року 
Л'і'і- ;іи, . переслідуючи во
рога, вийшла до Дніпра. 
.Ф.иі їсти укріпили правпіі 
бере-. стзорпвіші непри
ступну оборону, котру на
звали «Східним валом». 
Гітлер заявив: «Скоріше 
Дніпро' потече назад, ніж 
росіяни зможу і:, нерепра- 
в';і'.;сь па правий берег...».

Ми готувалися до битви 
за Дніпро. В .частіших іі[>). 
ходили мітинги. Воїни да
вали клятву піднятії би- 
йові знамена на правом\ 
бере:; на • стародавнім 
Києвом.

У піч і; і 27 вересня на 
п’яти вутлих рибальських 
•човнах вирушили па пра
вий- берег бійці взводе 
старшого сержанта Петра 
Нефедова. Ворог освітлю
вав Дніпро ракетами, иро- 
ст^ілюнав трасуючими к\- 
лямя. Підійшли до середи, 
нг: ріки — і прямо на і 
човаачи завпеда оезіглю- 
в іл-.нз ракета. Фашиста 
ібдцрдти аі’трлеріііськпп і 
мінометний вогонь. Вод і

кипіла від ииб} хіп. І а ь 
хто 'не повернув назад. 
Один із човнів від вибухо
вої хвилі перевернувся. 
Бійці попливли вперед.

Взводу вдалося г.ахои і- 
ти маленький клаптик зем. 
лі: но фронту — лише 100 
метрів, у глибину — 150. 
Важко розповісти, що 
коїлось па цьому клапти
ку. Здавалося, він увесь 
був переораний снаряда
ми. Воїни мужньо трима
лись. 1 не тільки трима
лись. а й просувалися впе
ред. На десять метрів, на 
двадцять, п'ятдесят.

На захоплешпі плацдарм 
висаджувалися все нові 
підрозділи. Фашисти кипу, 
лп проти нас важкі танки 
тигри» і самохідні гарма

ти «фердннандп». Бійці не 
злякалися, хоча багато хто 
уперше зустрівся З ІІІІЛІП. 
Лютізькнй п.тацдаом було 
відвойовано. А незабаром 
під натиском наших військ 
ворог став відходити.

Про взяття плацдарму 
доповів у штаб армії. Як
раз гам був присутній ко
мандуючий фронтом гене
рал армії Микола Федоро
вич Ватутін. Він сказав: 

Це — перемога!
За захоплення і лідер 

жаіши Ліоіізькою плац
дарму 45 воїнів було удо 
стоено звання Героя Ра
дянського Союзу. І серед 
них — старшин сержант 

І Іефедов, рядові Забояркін, 
Чернов, Кремльов, Ка
пов — ті, що першими 
форсували Дніпро.

Третього листопада ми 
перейшли в наступ на Ки
їв. А вже шостого па сві
танку столицю України 
було віїзйолепо від німець

ко-фаіішстськнх загарбни
ків.

Після битви за'Дніпро— 
знову важкі бої. Ми визво
ляли міста і села України. 
Пліч-о-пліч билися воїни 
різних національностей — 
росіяни і українці, грузи
ни і казахи, азербайджанці 
і татари. Поруч дорослих 
ішли в бій хлопчаки — 
спин полків. В одній з на
ших частіш па батареї 
офіцера Каприлова був 
дванадцяти річний Григорій 
Дсннсьєв. Ііог.о підібрали 
на фронтових дорогах. І 
всю війну він ніс на своїх 
дитячих плечах нелегку 
кошу солдата. За бойові 
подвиги Григорія нагоро
дили орденами Червоного 
Прапора і Вітчизняної 
війни.

У середині березня 1944 
року ми вели важкі бої в 
районі Мурованих Курн- 
лівців. Звідси до Пруту 
лишалося кілометрів зі сто. 
Дались вони нам нелегко. 
Ворог чиннії упертий опір.

Якось уранці, коли я був 
на К1І, мене негайно ви
кликали до рації. Допові
дав командир батальйону 
капітан Федір Рпкалов:

-— Ііака:; виконано! Ви. 
йшли на державний кор
дон!.. '

Я тут же кіньми (при- • 
йшла рання весна, бездо
ріжжя, і машини не мюгли 
проїхати) виїхав на берет 
Іірут'. Побачив комбата: 
той, розправляючи гім
настерку, підбіг до мене, 
ПІДІІЯ‘1 "було руку ДЛЯ ДО
ПОВІДІ. та не витримав: ки. 
иувся мені па іншої ' Ми 
обнялися.

— Ось він, кордон, бать- 
ку! Тридцять Трі! місяці 
ми думали про НЬОГО.

Па очах у Рнкалова бу
ли сльози.

Цього дня чекали всі ми. 
весь фронт, усі країна. Я 
бачив щасливі' обличчя 
бійців. Загартовані в боях 
солдати цілували край 
рідної землі, пригорщами 
ішли воду з Пругу. При. 
кордошшки прийняли ВІД 
нас ділянку кордону, а мп 
вирушили далі, на захід...

І. УМАНСЬКИЙ, 
колишній командир 
240-ї Київсько-Дніп
ровської стрілецької 
дивізій

и Е ДАВНО трудящі Го- 
лованівбького та г,ри- 

бузьких сіл інших районів 
відзначили 40-річчя виз
волення від німецько-фа
шистських загарбників. То
го далекого березня 44-го 
на просторах Правобереж
ної України розгорнулися 
запеклі бої. В цьому виз- 

I вольному^, поході взяли 
участь і воїни нашої 6-ї 
Орловської стрілецької к дивізії.

Славн^^Вррію частини 
започати,пітерські ро
бітники. Дизізія брала 
участь у громадянській 
війні. Її 84, 125 та 333 стрі
лецькі полки вкрили себе 
невмирущою славою коли 
в перші дні Великої ВІТ
ЧИЗНЯНО: війни захищали 
Брестську фортецю ВІД 
гітлерівських загарбників. 
У бойовий літопис дивізії 
вписані героїчні подвиги 
воїнів по оточенню і зни
щенню Корсунь-Шевчен- 
ківського угруповання во
рога. А потім наш і 25 стрі
лецький полк розгорнув 
наступ у напрямі Злато- 
піль — Новомиргород. В 
результаті навчального ка-

Г*ступу 1 березня 194-і ро
ку дивізія визволила Но- 
вомиргород. За три доби 
полки дивізії з боями по
долали стокілометрову 
відстань. З ходу форсуза- 

Синіо^^біля Федорів-, 
ки ДоЯКеличкізського 
району. Полоса наступу 
пролягла на південь через 
Голованівський район до 
Південного Бугу,

Всюди в селах радо зу
стрічали визволителів. За
прошували до хат. Та зу
пинятись ніколи. Попереду 
ще далека дорога до пе
ремоги. Визволили Липо- 
веньке, Капітанку...

...На околиці села Довга 
• Пристань готувалися до 

форсування весняної ріки. 
І Не встигла й половина

Вячеслав КОЛЕСНИКОВ
ПОДВИГ КЛИЧЕ

СТО ПРОЦЕНТІВ 
ЕФЕКТУ

г-
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ДОЛГУШИНЮрій
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— За мной!
То П бой чдуі се Н,!Є <•
В чх C ..T . ощо.бх'ШУсі аотоГн-тнел, 
(їм чуДнкя
UO:ili-.1B|l'.--: ;о"! . ..

халат xuov;t'.-i
бел ... .... ,

Они встают.
• А в мнр.е — тишина.

Mlip С1ШТ, заб WIIIIIC!,, — 
никакой (резо-в.
Для мира
это прошлое — война,
для них же что —
ч юности дороги.
Леин Земли по вечной круговой — 
ничто ее «ращеш.и не нарушит, 
ведь er.iu снова грянет смертный 6oi 
их сыновья

г • •
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«СО-ОНА РІЧЧЮ емзео- 
ЛЄИНЯ УКРАЇНИ — НАШ 
УДАРНИЙ ТРУД!». «40-РІЧ- 
ЧЮ ПЕРЕМОГИ — 40 УДАР
НИХ ТИНІНІЗ!». Подібні цим- 
плакати й транспаранти зу
стрінеш на прохідних, і кор
пусах багатьох підприємств 
та організацій Світловодська. 
Визішені тут жз діаграми, 
схеми, таблиці з цифрами 
продуктивності праці, ефек
тивності виробничих проце
сів нрасномовно езідчать, 
що світловодці, жителі райо
ну спевнено працюють над 
виконанням узятих собоз’я- 
зань. показують зразки тру
дового ентузіазму.

Комсомольці та молодь 
саітлозодського заводу чис
тих металів імені 5()-річчя 
СРСР організовують свою 
Працю тан, щоб досягти най
вищої ефективності вироб
ництва за рахунок виявлен
ня резервів, и'о їх народжу 
югь передові методи праці, 
бригадна її форма, зокрема. 
КМК цехів заводу стали на 
по чесну Захту пам’яті, при
свячену 40-рчччю Вег.иної 
Перемоги. Свій труд сьогодні 
еони присвячують одному з 
тижнів Вахти — 40-річчю 
визволення України від ні
мецько-фашистських загарб
ників. Серед.них і герой 
«Спартака» Михайло Громо
вий.

...У вимірювальній лабора
торії восьмого цеху напру
жена тиша, Вимірювальниці 
зосереджені до максимуму: 
лаборат'рія є складовим 
елементом у стрункій си
стемі контролю за якістю 
продукції, тож пропущений 
грек плавильників (від ник 
надходить продукція на

контроль) автоматично стає 
їх браком. Лабораторія пе
ребуває на першому етапі 
цього «конвейєра якості», 
тож- зрозуміла атмосфера 
відповідальності за кожен 
грам продукції, що опісля 
вже — на кінцевому етапі, 
до виходу в інші цехи — 
витримує безсторонній 
контроль ВТК та представ
ника замовників. Якість ме
талу практично завжди ся
гає позначки 100 процентів.

Вимірювальниці лабора
торії стабільною лродуктив. 
мою працею завдячують 
саме бригадній формі орга
нізації. Підсумки соціаліс
тичного змагання, що під
биваються щокварталу, не
одмінно виявляють у ше
рензі призерів І 8имірю- 
вальниць цеху № 8. вони ці
нять дух здорового трудо
вого суперництва із подіб
ними лабораторіями тре
тього та п’ятого цехів. У по
рівнянні з минулим роком 
продуктивність праці по це
ху № 8, зокрема, зросла на 
2,3 процента. Що за цією 
цифрою?

КМК сильний єдністю. І — 
свідомим ставленням до 
праці. Кожна із працюючих 
у трьох змінних бригадах 
оволоділа суміжною спеці
альністю. Це дозволило 
бригадиру сьогоднішніх мо

їх знайомих Зої Тендітній, 
як і керівникам інших 
бригад, заявити, що проб
лем із продуктивним вико
ристанням кожної робочої 
хвилини у них не може бу
ти. Аналіз якості металу що
разу іншої марки, що над
ходить із цеху, буде одна
ково ефективним, сидить за 
приладом Мирослава По- 
лянська, Галина Денисова чи 
Тетяна Карченко. 1 таким 
поняттям, як «досвід», уда
ному випадку це не пояс
ниш: КМК вимірювальниць 
ледве два роки з дня на
родження. За цей час пере
можці соціалістичного зма
гання Люба Коетун, Тетяна 
Кириченко, Світлана Єлиси- 
чева та Ірина Лашко були 
премійовані туристичною 
поїздкою до Могильова. 
Комсомолка Мирослава По- 
лянська минулого року бу
ла удостоєна звання «ААоло- 
дий гвардієць п’ятирічки». 
Керує КМК лабораторії мо
лодий комуніст Віталій Ле
щенко, комсомольців орга
нізовує Ірина Лашко. Нині 
КМК взяв зобов’язання за
вершити п’ятирічку до 
40-річчя Великої Перемоги. 
Свідомі дівчата і важливості 
участі в дусі за комуністич
не ставлення до праці: 
50-річчя стахановського ру
ху їх орієнтир. Серед 
членів бригади працює й 
«спартаківець» Михайло 
Громозий. Зароблені ком
сомольцем гроші перерахо
вують до Фонду миру.

_ 1. СТАЯ1СЛАВЧИК.
м. Світловодськ.

Дззенікь медалі й
На батьковому кітелі у рнд 
Виблискують медалі й орде. 
Немов солдати стали на пз( 
Про що йому нагадують вс 
Нагадують про мить, коли 
Підкошений на землю ішць

ГЕРОЇВ Н
До 40-річчя визволення 

України у Кіровоградсько-
му краєзназчому музеї 
створено пересувну ви
ставку фондових матеріа
лів. Сотні реліквій амстаз- 

| ки розпродають про г©- 
Й^рбїзм, відданість партії і 

народу воїнів, котрі виз
воляли нашу республіку
від окупантів.

...25 серпня 1943 року 
штурмовики нашого зем
ляка підполковника М. Д. 
Захарченка скинули бом
бовий зантаж на станцію 
Барвінкове, потім дали
залп реактивними снаря
дами. Ворожі склади па
лали протягом Двох діб. 
Пізніше льотчики Захар
ченка громили фашист з 
на аеродромах Краматор
ська, Дніпропетровська, 
де знищили і пошкодили 
понад 200 літаків.

Про славні бойові звер-
шення земляка свідчать 
поедставлені на виставці 

^його фонтов! карти, 
планшет, орденська книж
ка, ІНШІ документи та осо
бисті речі.



«МОЛОДИЙ КОМУНАР»

ЛІН ВАМ, СЛАВНІ ПЕРЕМОЖЦІ!
ПАМ’ЯТТЮ
ЦІЄЮ ЖИВУ

5^1 ЕДАВНО трудящі 
** лованівеького та

Го- 
при- 

бузьких сіл інших районів 
відзначили 40-річчя виз
волення від німецько-фа
шистських загарбників. То
го далекого березня 44-го 
на просторах Правобереж
ної України розгорнулися 
запеклі бої. В цьому виз
вольному '^ПОХОДІ 83ЯЛИ 
участь і воїни нашої 6-ї 
Орловської стрілецької 
дивізії.І. л

^^кзапочатк пі
ірію частини 

_ пітерські ро
бітники. Дивізія брала 
участь у громадянській 
війні. її 84, 125 та 333 стрі
лецькі полки вкрили себе 
невмирущою славою, коли 
в перші дні Великої Віт
чизняної війни захищали 
Брестську фортецю від 
гітлерівських загарбників. 
У бойовий літопис дивізії 
вписані героїчні подвиги 
воїнів по оточенню і зни
щенню Корсунь-Шевчен- 
ківського угруповання во
рога. А потім наш 125 стрі
лецький полк розгорнув 
наступ у напрямі Злато- 
піль — Новомиргород. В 
результаті навчального на
ступу 11 ідарезня 1944 ро
ку дивізія визволила Но
вомиргород. За три доби 
полки дивізії з боями по
долали стокілометрову 
відстань. З ходу форсува- 

“>Філя Федорів- 
РіЄЛИЧКІВСоКОГО 

олоса наступу 
пролягла на південь через 
Голованівський район 
Південного Бугу.

Всюди в селах радо зу
стрічали визволителів. За
прошували до хат. Та зу
пинятись ніколи. Попереду 
ще далеке дорога до пе
ремоги. Визволили Липо- 
веньке, Капітанку...

...На околиці села Довга 
Пристань готувалися до 
форсування весняної ріки. 
Не встигла й половина

ДО

складу дивізії переправи
тись через Південний Буг, 
як налетіли ворожі бом
бардувальники. Бійці з ав
томатів та гвинтівок від
крили по них вогонь і од
ного збили. Біля села Іва
нівни він врізався з землю.

Друга хвиля бомбарду
вальників знову обрушила 
на нас лавину вогню. Та 
стримати наступ наших 
військ не могло ніщо. Зем
ля гула від вибухів, але 
бійці дивізії просувалися 
вперед і метр за метром 
закріплювались на право
му березі. Ось і околиці 
Великої Мечетні. Плацдарм 
усе розширювався, сюди 
стягувалися підкріплення. 
Фашисти, відчуваючи за
грозу, кидали проти нас 
свіжі сили, бронетранспор
тери, піддавали шалено
му артилерійському об
стрілу. Протитанкові руш
ниці та дв> 45-міліметрові 
гармати були на плацдармі 
найкрупнішою зброєю, і 
воїни, вміло користуючись 
ними, стримували ворожий 
натиск. В цім бою броне
бійник Г. А. Негода підбив 
два бронетранспортери, за 
що нагороджений орде
ном Зітчизняної війни.

Відважно відбивали ата
ки артилеристи, якими ке- 
рузав начальник артилерії 
125 стрілецького полку 
майор М. Шестаков. Зго
дом тут у боях відзначив
ся командир батареї про
титанкових гармат Шалза 
Малазонія — син грузин
ського народу, відважно 
вів за собою бійців ко
мандир 125 стрілецького 
полку підполковник М. Лю- 
бицький. Та не довелося 
дожити йому до світлого 
Дня Перемоги. Поховали 
ми свого улюбленого ко
мандира в грудні 1944 ро
ку на центральному май
дані угорського міста 
Дьєндєш.

Вночі на позиції дивізії 
доставили протитанкові 
гармати, боєприпаси. На 
ранок Велика Мечетня бу
ла повністю визволена від 
фашистів. Вибили ворога 
і з села Тридуби. Частини 
дивізії розгорнули наступ 
далі, визволяли Молдавію, 
вийшли на західний кор
дон СРСР, потім — Руму
нія, Угорщина, Чехосло- 
ваччина. Війну закінчили 
біля Праги.

ДЕ Б НЕ ДОВЕЛОСЯ нам 
бувати, ми завжди па- 

м’ятаємо, що на прибузь- 
ких плацдармах поховані 
наші бойові побратими.

У березні 1978 року ве- 
відвідали 

околиці
терани дивізії 
місця боїв і на 
Довгої Пристані, де висо
чить обеліск, 
парк пам’яті. Він 
про тих, хто загинув 
форсуванні 
Бугу. На плиті рядки з вір
ша Є. Долматовського:

И пускай в каждом доме 
Снятся мирные сны, 
Чтоб никто не услышал 
Грома новой войны.
А нижче в його перекла-. 

ді — вірш норвезького 
поета-антифашиста Нур- 
даля Гріга:

Каждый, кто знал их 
живыми.

Памятью этой богат.
Мужество, стойкость — 

наследством 
Дети погибших хранят, 
Саме з тих місцях, де 

проходила дивізія, визво
ляючи села, влітку 1941 
року попали в оточення 
частини наших ’ зійськ. 
Долматовський був пора
нений у руку і голову, утік 
з полону. Його врятувала 
і виходила жителька Олек- 
сіївки Вінницької області 
М. М. Вербіна. Потім че
рез два місяці поет пере
брався через лінію фрон
ту.

Багато його віршів при
свячені воїнам-перемож- 
цям.

О. МІРОШНИЧЕНКО, 
колишній помічник ко
мандира взводу, член 
ради ветеранів 6-ї стрі
лецької дивізії.

м. Ноаоукраїнка.

посадили 
нагадує 

при 
Пізденного

ПОШУК

ДЕ ДІЯВ 
«БУРЕВІСНИК»

...29 липня 1941 року. Над Бандуровіїм 
зав’язався жорстокий повітрянім бій. 
Підбито радянський літак. Палаюча ма
шина різко втрачає висоту і врізається 
в криницю на одній із вулиць. Згорів лі. 
так, загинув і його екіпаж. Залишилися 
невідомими імена льотчиків-героїв...

Цей страшний епізод війни, свідками 
якого були старожили села, знає нині 
кожен мешканець Баидурового. У місце
вій десятирічці про нього розповідається 
особливо часто па виховних годинах, 
урочистих лінійках, уроках мужності... 
Члени ж шкільного пошуково-експедицій
ного загону, котрий очолює вчитель С. А. 
Бондар, взялися розшукати і назвати 

. поіменно полеглих льотчиків. Розіслано 
листи до Києва, інших міст. Перегорнуто 
дуже багато архівних документів, вкот
ре, до найменших дрібниць, вивчено той 
повітряний бій. Поки що пошуки нсувін. 
чалпея успіхом.

Па братській могилі, що в центрі села, 
поховано тринадцять воїнів-ввзволптелів 
Баидурового. Імена семи з них червоним 
слідопитам вдалося дізнатися. Рядові 
Дмитро Монсейкін, Михайло Коршунов, 
Савелій Сьомак, Михайло Онопа... Гвар
дії рядовим Ользі Домксвнч, Миколі 
Вислаиьку, Дмитру Танцюрі у боях за 
Бандурове було трохи більше двадцяти. 
Поклонитися пам’яті фронтових друзів з 
усіх куточків країни приїжджають на 
гайвороцську землю їхні однополчани.

А в невтомних пошуковців школи є вже 
нові завдання. Одне з них — вивчити 
бойовий шлях партизанського загону 
«Буревісник», що активно діяв на терн- 
торії Гайворопського району і сусідньої 
Вінницької області. Від Кіндрата Тпмо- 
фійовнча Тишука та Бориса Проколови- 
ча Пііпенка (обидва живуть у Бандуро- 
вому) немало дізналися про бойовий 
шлях загону.

Участь у шкільному пошуково-експе
диційному загоні не проходить у юних 
серцях безслідно. Вона-викликає особли
вий інтерес до вивчення історії рідного 
краю, виховує у школярів почуття пат
ріотизму. Певно, всі ці риси прищеплено 
ще з школи у Віктора Моргача та Мико
ли Чежегова — нинішніх воїнів Радян
ської Армії. Приємно й радісно читати 
лнетн-подякп, адресовані педколектйвові 
десятирічки, де названі імена цих хлоп
ців — відмінників військової підготовки,

А. АНДРУСЕНКО.
Гайворонський район.

13 жовтня 1984 року-------- *______-
Комсомольсько-молодіжний колектив молочнотоварної 

ферми колі оспу «Путь Ильича» Знам’янського району у 
числі інших колективів господарства відзначений як один 
із передових області у Всесоюзному огляді на краще 
проведення зимівлі громадської худоби 1983—1981 рр. 
День працівників сільського господарства, який відзна
чається завтра, вини зустрічають новими трудовими до- гсігпрпііа м<ісягненнями.

З РАДОСТ
шістнад- 
'будинку

їх знайомих Зої Тендітній, 
як керівникам інших
бригад, заявити, що проб
лем із продуктивним вико
ристанням кожної робочої 
хвилини у них не може бу
ти. Аналіз якосм металу що
разу іншої марки, що над
ходить із цеху, буде одна
ково ефективним, сидить за 
приладом. Мирослаза По- 
лянська, Галина Денисова чи 
Тетяна Карченко. І таким 
поняттям, як «досвід», у да
ному випадку це не пояс
ниш: КМК вимірювальниць 
ледве два роки з дня на
родження. За цей час пере- 
’.ожц' соціалістичного зма
гання Люба Ковтун, Тетяна 
Кириченко, Світлана Єлиси- 
чеза та Ірина Латко були 
премійовані туристичною 
поїздкою до Могильова. 
Комсомолка Мирослава По- 
лянсь.ча минулого року бу
ла удостоєна звання «Моло
дий гвардієць п'ятирічки». 
Керує КМК лабораторії мо
лодий комуніст Віталій Ле
щенко, комсомольціз орга
нізовує Ірина Лашчо. Нині 
КМК взяв зобов язання за
вершити п’ятирічку до 
40-річчя Великої Перемоги. 
Свідомі дівчата І важливості 
у^аст: з дус за комуністич
не с.ааленмя до праці: 
50-річчя стахановського ру
ху — їх орієнтир. Сеоед 
членів бригади працює й 
«спартаківець» Михайло 
Громовий Зароблені ком- 
со.мольцем гроші перерахо- 
•зучзгь до Фонду миру.

і. СТд НІСЛАвЧИК.
м. Саітлсаодськ.

І

Вячеслав КОЛЕСНИКОВ

Дзвєнрзь медалі я ордени
На батьковому кітелі у ряд 
Виблискують медалі й ордени, 
Немов солдати стали на нарад, 
Про що йому нагадують вони? 
Нагадують про мить, коли комбат 
Підкошений на землю ниць упав,

І він за нього в бій повів солдат,
І висоти фашистам не віддав.
Тг ордени нагадують йому
Про друзів мужніх, вірних, фронтових, 
Як місяцями у вогні, в диму
Вони ділили хліб і біль на всіх. 
Він друзів багатьох недолічивсь, 
Злягли вони на злих полях війни'. 
Неначе шану їм віддаючи. 
Дзвенять па кітелі медалі й ордени.

м. Олександрія.

ми — ЗА МИР!

НА ВІРНІСТЬ

□ д

ГЕРОЇВ НАШИХ ІМЕНА
До 40-річчя визволення 

України у Кіровоградсько
му краєзнавчому музеї 
створено пересувну ви
ставку фондових матеріа
лів. Сотні релікзій вистаз- 
ки розповідають про ге
роїзм, відданість партії і 
народу воїнів, котрі виз
воляли нашу республіку 
від окупантів.

...25 серпня 1943 
штурмовики нашого 
ляка підполкозника 
Захарченка скинули 
боаий вантаж на 
Барвінкове, потім 
залп реактивними 
дами. Ворожі склади па
лали протягом двох діб. 
Пізніше льотчики Захар- 
ченка громили фашистів 
на аеродромах Краматор
ська, Дніпропетровська, 
де знищили і пошкодили 
понад 200 літаків.

Про славні бойові звер
шення земляка 
представлені на 
його фунтові 
пла>'ше-, орденська книж
ка, інші документи та осо
бисті речі.

року 
лем- 

М. Д.
бом- 

станцію
дали 

снаря-

свідчать 
виставці 

карти,

Значне місце серед екс
понатів виставки займа
ють нові документи, на
городи, фронтові речі, 
зброя.

Ось годинник, медаль 
«За відвагу» М. Ю. Лит
винова... Тут же виписка з 
нагородного листа арти
лериста: «Молодший лей
тенант Литвинов одним із 
перших переправився че
рез Сейм, Десну, досяг лі
вого берега Дніпра і на 
підручних матеріалах фор- 
сузаз його. Завдяки його 
рішучим діям піхотні під
розділи форсували Дніпро 
без найменших втрат».

Чимало цінних матеріа
лів зібрано під час опера
ції «Згадаймо всіх поімен
но». З Гайзоронського ра
йону нам передали наго
роди і документи майора 
А. Д. Ящуринського. Він 
воював у складі 18-ї ар
мії, обороняв Кавказ, фор
сував Дніпоо, визволяз-Ки- 
їв, а згодом братню Че- 
хослозаччину. Його ратні 
подвиги відзначені ордена
ми Червоного Прапора,

багать/ла медалями, а мир
на праця орденами Тру
дового Червоного Прапо
ра Жовтневої Резолюції. 
Ці нагороди, а також че
хословацький орден «Вій
ськовий Хрест» зможуть 
побачити відвідувачі ви
ставки.

Попоанилася виставка і 
матеріалами про кавалера 
3-х польських нагород гай- 
воронця 
ського. 
ський у 
ної 25-ї 
лецької 
Дніпро 
петроаська. брав- участь у 
Корсунь - Шевченківській 
битві, визволяв Нозомир- ' 
городщину, території Но- 
зоархангельського, Голо- 
ванівського районів. У цій 
дивізії зоюзали також на
ші земляки Герої Радян
ського Союзу М. М. Тур- 
гель, П. С. Гришко.

Г. КОГАН, 
старший науковий спів
робітник Кіровоград
ського краєзнавчого 
музею.

К. П. Тіманов- 
Майор Тіманоз- 

складі прославле- 
гвардійської стрі- 
диаізії форсуваз 
поблизу Дніпро-

ДАМО ПРИСЯГУ
Мир. Сьогодні це поняття набуло особ

ливої значимості. І для нас, тих, кого 
Батьківщина незабаром покличе на служ
бу до лав Радянської Армії, мир — це 
все те, що ми маємо захищати. До ар
мійської служби ми готуємося вже сьо
годні, Початкова військова підготовка 
починається у нашому технікумі з дру
гого курсу. До нас на зустріч приходять 
ветерани Великої Вітчизняної війни і 
розповідають про те, як кувалася Пере
мога, 40-річчя якої ми готуємося відзна
чити. Кожен із майбутніх воїнів, замис
люється, чи зможе відстояти мир, здо
бутий чотири десятиріччя тому.

З року в рік У технікумі ведеться вій
ськова підготовка учнів. І кожного року 
молоді випускники нашого навчального 
закладу, призиваючись до служби в Ра
дянській Армії, приймають присягу. А 
потім до технікуму йдуть листи, в яких 
хлопці пишуть про те, як проходять їхні 
армійські будні. Дехто з них служить на 
кордоні, дехто виконує свій інтерна
ціональний обов’язок в Афганістані. Зу
стрічаючись із цими хлопцями, ми ще 
більше усвідомлюємо, як важливо нині 
зберегти мир на Землі, не допустити но.і 
вої війни.

Велика увага у технікумі приділяється 
фізичному загартуванню учнів. Під час 
польових занять з ясозується, на які ви
ди вправ тому чи іншому юнаку треба 
звернути увагу.

Мине рік, і хлопців нашого випуску 
призовуть на службу. Кожен із нас з чес
тю нестиме звання радянського солдата, 
звеличене ще нашими дідами і батьками.

0. КОНЮХ, 
учень 4 курсу Кіровоградського 
машинобудівного технікуму.

Г’ВІТАНОК. Вік- 
на будинків 

сліпо дивляться 
на ворога май
стерні, звідки ви
їжджають авто
мобілі, висвічую
чи дорогу про

менями фар. Тро
хи згодом іим же 
світлом, озиваю
ться й вікна буді
вель: доярки зби
раються на фер
му. Від під’їзду 
цятиквартирного
асфальтовою смугою до
роги ідуть вони до корів
ників, струшуючи з плечей 
залишки сну. Попереду —> 
робочий день. Починається 
він і для Валентини Куче
ренко. Вона — старший . 
майстер машинного доїн
ня. Разом з подругами по
спішає на ферму.

У своїх дівчатах Вален
тина впевнена. Із ними не 
тільки еесело, а й надійно. 
За одинадцять років здру
жилися. Галина ~ 
добра, совісна. 
Сусанна Божук 
Пікель взаємно 
ють одна одну, 
язик Сусанна 
сестру, якщо треба, і сло
вом, і ділом. А ще під 
опікою Валентини • Куче
ренко працює Люба Нель- 
га. П’ять доярок на третій 
молочнотоварній фермі 
об’єднані в бойовий ком
сомольсько - молодіжний 
колектиз.

Кучеренківці міцні. В 
усьому, а найперше — у 
слові. Середньофермоаий 
показник по надоях мо
лока складає 3100 кілогра
мів. І всі знають, що ціна 
стабільності — совість. Без 
неї ніяк. Почуття до всьо
го, що навкруг. Любов до 
землі (пораються дівчата 
на присадибних ділянках, 
а чоловіки пестять кол

госпні чорноземи); до жив
ності (корівки одна в од
ну, стіни ясел СВІТЯТЬСЯ СВІ
ЖИМ вапном щодня). А най
більше — до дітей. Чека
ють матусь з роботи, коли 
вже й сутеніє, а вдосвіта 
наосліп чмокають пухлими 
губенятами — «Приходь, 
мамої» — і в ліжко, доси
пати, поки в школу. Толик, 
Оксанка, Іван, Інна, Олен- 
ка, Ігор — їм солодко 
спиться.

Зате ж і щебечуть, коли 
їх тата й мами збираю
ться у свята разом чи а 
когось у квартирі, чи в 
будинку тваринника — 
світлим і радісним стає 
оточення. Про що тоді 
розмовляють батьки? По
чинати можуть .із спогадів 
про чиєсь весілля чи на
родний, а потім усе одно 
перейдуть на роботу. Пси
хологія колгоспника бере 
своє. Бідкаються? Ні, влас
не, ні на що. Права настав-

Посунько 
А сестри 

та Надія 
ДОЛОВНЮ- 

Метка на 
«визволяє»

ниця — їм тільки працю* 
вати, а це вже не пробле
ма. Ох, як не розуміють 
дівчата тих ровесниць, хто 
шукає (а в «Пути Ильича» 
не знаходить) причіпок- 
проблем, щоб, прикрив
шись їх невирішеністю, 
дременути світ за очі. У 
колгоспі в пошані труд. За 
нього й дяка.

Прийшла оце недавно 
головний зоотехнік Л. І. 
Островська на ферму.

— Ну, як, дівчата?
— Нічого, Лідіє Іванівно! 

Встигаємо. А що?
— Телеграма!
Урочистий мітинг, по

здоровлення, квіти, пода
рунки — все це було тро
хи опісля. Все не забуде
ться. І оті теплі материн
ські очі Л. І. Островської 
там, у гурті, коли вона ра
зом із ними раділа успі
ху — Почесній грамоті ЦК 
КЛРС, Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРПС та ЦК ВЛКСМ 
— за успішне проведення 
зимівлі худоби 1983—1984 
років! То було неабияке 
визнання результативності 
і їх праці.

Немаленькі в них гру
пи — по 28 корів, а вміють 
дівчата «порозумітися» із 
кожною.

Працюють, перемагають 
у районі, області, респуб
ліці на конкурсах профе
сійної майстерності. Радя
ться з Олегом Івановичем 
Колоусовим, котрий недав
но очолив комсомольську 
організацію колгоспу, — 
як підвищувати продук
тивність молочного стада. 
Беручи участь у Вахті па
м’яті, нині вони присвя
чують свої успіхи 40-річчю 
визволення України від ні
мецько-фашистських за
гарбників.

А поки що, закінчуючи 
робочий день, тваринниці 
неквапом обходять свою 
царину, чепурять, готують 
до вранішнього доїння. 
У кожної в голові вже 
звичні плани — що приго
тувати на вечерю (а, може, 
донька постаралася?), які 
там школярик оцінки при
ніс... А Валентина підхо
дить до Галини Посунько: 
«Галю! Згадай минуле — 
зроби «фірмову» зачіску, 
їдемо в гості, а коли ж тут 
до перукарні..,».

І. КУЦЕНКО. 
Колгосп «Путь Ильича». 
Знам'янський район.

Що може
ЩЕ ОДНЕ судно з нової 

серії екологічно чис
тих танкерів — «Маршал 
Баграмлн» спустили на во
ду корабели Керченського 
суднобудівного заводу «За
лив» клені Б. Є. Бутоми. 
При спорудженні цього бо
гатиря вантажопідйомністю 
65 тисяч тонн особливо 
відзначилась комсомоль
сько ■ молодіжна бригада 
судноскладальників Воло 
диглира Сапожнова з лойо
вого цеху.

Перевиконання 
ничих завдань 
колективу справа звична. 
Ось І в минулому, 
шальному 
нового 
бригада 
план на 170 процентів.

Робітничий календар у 
бригади вкрай напруже
ний, На спорудженні тан
кера за місяць було впер
ше здано під зварювання

бригада

аироО. 
для цього

внрі- 
на будівництві 

судна. місяці 
виконала свій

шість секцій. Це — ре
кордний на підприємстві 
показник.

Високі темпи роботи 
йдуть в ногу з суворим 
режимом економії. Тут 
приклад показав грулном- 
сорг Володимир Бобров, 
яний зобов'язався зеноно- 
мити 20 кілограмів елент- 
родів. >

Цікаво, що о зобов’я
заннях молодих судноскла
дальників нема пункту про 
трудову дисципліну. Цо 
розуміється само по собі. 
Вже четвертий рік брига
да. яка носить Ім’я XXIV 
з’їзду ЛКСМ України, пра
цює за принципом колек
тивної відповідальності за 
стан трудової і громадсь
кої дисципліни.

С. КОНСТАНЇИНОЗ. 
кор. РАїАУ-

Керч,
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Не було оркестру, не звучала чарівна музика Ан
тони) Спадавеніа до відомого кінофільму «Попелюш
ка», яка супроводжує і виставу «Кришталевий чере
вичок» народного театру «Резонанс» при Кіровоград, 
ському педагогічному інституті імені О. С. Пушкіна. 
На сцені звичайна репетиція. Слуга оголошує появу 
казкових героїв — Короля і Королеви... А потім 
з’являється Принц, який раптом задумав одружити
ся на загадковій володарці кришталевого черевичка. 
З цього приводу й бал.

В. Тендрякова. Ви
пас дуже об’єднала 

гляда-

Зустріч з визволителями.
Фотохроніка ТАРС.

; У ФОНД БУДІВНИЦТВА ПАМ’ЯТНИКА
Тиждень, присвячений 40-річчю визволення України 

від німецько-фашистських загарбників, позначений 
трудовими здобутками комсомольців і молоді Кірово- 
градщини, мітингами і зборами, новими починами.

Ось і в Кіровоградському СПТУ № 4 учні й викла
дачі на мітингу схвалили ініціативу колективів Харків
ського СПТУ № 35 імені двічі Героя Радянського Сою
зу В. І. Чуйкова та Луцького СПТУ №10 про внесення 
коштів У фонд будівництва пам’ятника Перемоги у міс- 
ті-герої Москві. Кіровоградці зобов’язалися відпрацю
вати день на будівництві ноеого комплексу свого учи
лища, а зароблені гроші перерахувати на спорудження 
пам’ятника.

У групах училища проходить конкурс на краще ви- 
готовлення сувеніра для Еетерена війни.

П. ДОББНЕНКО.

БАРВАМИ КВІТІВ
Гарпо оформлену виставку квітів, присвячену 40-річ

чю Перемоги радянського народу у Великій Вітчизня
ній війні, можна було побачити цими днями у Велнко- 
чечеліївській восьмирічній школі. Виділялися компози
ції четвертокласників «Щасливе дитинство», «Доброго 
ранку, Батьківщино!», «Пам’ять друга», «Серце Лан
ко», семикласників «Квіти Перемоги», «Світ очима ді- 
теи» та п’ятикласників «Слава радянським героям!» і 
«Мир дітям, планети». А восьмикласниці ІІеля Лота- 
щук, Віта Кузенко і Тетяна Бартош приготували буке
ти під девізом: «Пам'яті полеглих будьте гідні!».

«Мир планеті — щастя дітям!» — таким був за- 
гальвий девіз свята.

А. РИБАК. 
НодгородкІБСький район.

Але ось настає пауза в 
репетиції, режисер театру 
Валерій Дейнекін просить 
своїх підлеглих попрацю
вати самостійно, а ми 
влаштовуємося -у гриму
вальній кімнаті для бе
сіди.

ИОР.: — «Кришталевий 
черевичок»... Це вже яка 
вистава? Не Набридає стіль
ки повторювати?

В. ДЕЙНЕКІН: 3 якого 
запитання починати? ВистІ- 
ва... Б минулому сезоні зі
грали її всоте. 25 грудня 
1983 року. Ювілей, так би 
мовити. З’їхалися всі ко
лишні виконавці ролей. 
Уявляєте, на сцені—шість 
Попелюшок, шість Прин
ців... У кожного з них жит
тя склалося по-різному. 
Працюють у школах міст і 
сіл не тільки нашої облас
ті. Театр залишився для 
них прекрасним спогадом 
студентської юності. І вар
то. було зібратися разом, 
щоб переконатися: це на
завжди — любов до теат
ру. А той заряд доброти, 
який отримали бони тут, у 
«Резонансі», допомагає їм 
у повсякденні.

Чи не набридає мені ви
става? Як може набридну
ти справа, якій присвя
чуєш життя, тобто театр? 
Я не пам’ятаю жодної ви
стави, яка була б схожа йа 
іншу. А скільки несподі
ванок, скільки доводиться 
імпровізувати!

КОР.: Чому ноеий сезон 
яи відкриваєте «Криштале
вим черевичком»? Цг тра
диція вашого колективу?

ком...». Вистава схвилюва
ла. Це — нагорода кожно
му колективу, а самодіяль
ному — честь.

КОР.: Валерію, а пробле
ми у вас с?

Б. ДЕЙНЕКІН: Звичайно. 
Нас, наприклад, хвилює 
проблема плинності в ко
лективі. Це неважко зро
зуміти — студенти відучи
лися чотири 
«Щасливо 
Вистава, яка ще 
жити і жити, мусить зніма
тися. Турбує і проблема 
репертуару. Що грати в 
студентському театрі?

...І ще мені хотілося б 
розповісти... При театрі 
створено студію, де на
вчаються студенти, учні 
старших класів. По закін
ченні еони зможуть керу
вати гурткалли в школі. Ми 
не тільки своїми силами 
викладаємо. Нам допома
гають наші педагоги. На
приклад, Федір Іванович 
Прокаєв читає лекції з іс
торії зарубіжного драма
тичного театру. Я актор
ську майстерність викла
даю. Цікаєо. І думаю, це 
принесе результати.
Ш И ЩЕ ДОВГО гОЕорн- 
Щ ли з Валеріє»: про 

‘ народний театр, про те, 
яке значення мас вій у жит
ті .студентів, як сприяє ці
кавому відпочинку. Тому 
що для них студентський 
театр — цс їх вільний час. 
Та чи не в цей час фор
мується духовний 
майбутнього вчителя, 
хователя підростаючого по
коління?

У цьому році керівник 
студентського театру «Рс- 

• зонапс» Валерій Дейнекін 
закінчує театральне учи
лище імені Щукіна в Мо
скві. Залишиться він зі 
своїм колективом чи піде 
на професійну сцену? Не 
знаю. Але віриться: в його 
душі завжди житиме театр.

В. ЛЕЕОЧКС.

вістю 
става 
в бажанні сказати 
чам, що виховання люди
ни набагато важливіше, 
ніж засвоєння знань. Ко
ли б треба було визначи
ти одним словом, про що 
наша вистава, я б сказав— 
про жорстокість. Жорсто
кість і учнів (що зрозумі- 
ліше), і вчителів (що 
страшно). Світ так потре
бує любові. Л\и про це го
ворили. ------ . ".
стави 
дили 
аморальність сеоїх життє
вих позицій. Так, як- вони 
жили, жити не можна. До 
речі, саме після цієї ви
стави ми отримали облас
ну комсомольську премію 
імені Ю. Яновського за 
розв’язання громадян
ських проблем.

КОР.: Читаю на афіші те
атру «Резонанс» несподіва
не: Олександр Гельман.
«Наодинці з усіма».

В. ДЕЙНЕКІН: Право на 
цю виставу нам треба бу
др дободити. Мені тверду 
ли — студенти не зможу^ 
А я прочитав п’єсу і від
разу зрозумів, що не мо
жу її не поставити. Неспо
дівана річ! Чому не зро
зуміють студенти? Адже 
мова йде про моральні 
компроміси. За кожний 
компроміс треба платити— 
ось висновок із того, що 
відбувається в родині Го- 
лубєвих. /Ли трактували 
п’єсу як соціальну драму.

КОР.: І глядачі зрозу
міли?

Дейнекін показав мені 
книгу відгуків на роботу 
колективу, а точніше, кни
гу подяки. Солідний зошит 
у коленкоровій обкладин
ці. В одному відгуку на 
ниставу «Наодинці з усі-

В. ДЕЙНЕКІН: Звичайно.
Ця вистава 
нам. Мова 
тільки про 
ра і зла — 
бою — ми 
про те, що 
шого почуття, ніж любов. 
Треба ечитися любити. 
Для цього с прекрасна лі
тература, музика, театр... 
«Кришталевий черевичок» 
— п’єса про любов. Про 
красу і молодість. Не ви
падково у нас в самому 
фіналі, коли вже виконав
ці виходять на поклони, 
звучить «Весільний марш» 
Мендельсона і з’являються 
перед глядачами Попе
люшка і Принц в сучасно
му вбранні нареченого і 
нареченої... Ви давно бачи
ли Еиставу?

КІ)Р.: А хто вам допома
гає в оформленні сцени?

В. ДЕЙНЕКІН: В основ
ному сценографією зай

маюсь я сам. Консультуюся 
у спеціалістів. Наприклад, 
багато порад дас мені наш 
кропивничанин художник 
В. Іванов. Консультації по 
світлу беру в освітлювача 
з Палацу імені Жовтня 
Ю. П. Жуліна.

КОР.: А костюми?
В. ДЕЙНЕКІН: Ну, це на

ші дівчата... Все самі роб
лять. ■ . і

КОР.: Валерію, ваші си- 
стави привертають увагу 
не менше. ніж вистави про
фесійного театру. їх добре • ма», зокрема, прозвучало: 

«Ми ж самі завтра станемо 
перед вибором: ставити 
трійку Бобі чи псувати 
стосунки з його батеч-

дуже дорога 
йде в ній не 
боротьбу доб
ре само со- 
говоримо нею 
немає красиві-

роки і — 
залишатися!», 

могла б

І. Молоді герої ВИ- 
самостійно прихо- 
ДО БИСНОВКУ Про

світ 
ви-

знають. А яка з цих вистав 
мас для вас найбільше зна
чення?

В. ДЕЙНЕКІН: Певно, 
«Ніч після випуску» за по-

КРОКИ РЕФОРМИ НАВЧАЛЬНИЙ КЛАС ЗАВОДУ
Символічний ключ до професії з рук знатного слюсаря- 

екладальншо Героя Соціалістичної Праці В, М. Сухано
ва одержали учні МИТУ № 14 і № 47 — базових центрів 
підготовки кадрів для виробничого об’єднання «Ново- 
краматорський машпйобудівпий завод». Тут став до ла
ду великий павчально-виробипчпй цех. Всі учнівські ро
бітничі дільниці оснащені сучасним устаткуванням і вер
статами, найновішими приладами і наочними посібни
ками. <- •

Майже п’ятсот вихованців училищ щороку поповню
ватимуть ряди краматорських машинобудівників. Підпри
ємства Донбасу, де піші кожні вісім з десяти робітників 
основних професій с випускниками ПТУ. беруть активну

участь у зміцненні матеріальної бази системи профтех- 
освіти. Відповідно до Закону про реформу загально
освітньої і професійної школи на багатьох шахтах/ заво-' 
дах і фабриках створено свої навчальні класи. Щороку 
майже двісті тисяч учнів професійно-технічних училищ 
індустріального краю, набувши доброго робітничого гар
ту на виробництві, впевнено починають трудову біогра
фію.

С. САБЧЕККО, 
нор. РАТАУ.

Ирематорськ
Донецької області.

«ДИНАМО«-

«ЗІРКА»- •
4:3

ХІД ПЕРЕДПЛАТИ
«а ©власну молодіжну газету «Молодий комунара 
стеном на 8 жовтня ц. р.

Газети передплачено 40Б64 примірники, або 70 про
центів минулорічного тиражу. Кілька районів області 
значно відстають від цих показників, приміром, Олек
сандрійський Маловисківський, Новгородківський, Кі- 
ровський (м. Кіровограда), де передплачено менше по
ловини минулорічного тиражу. Такий стан передплати 
свідчить про те, що на місцях ще незадовільно ставля
ться до цієї роботи комсомольські пропагандисти, гро
мадські розповсюджувачі преси, працівники поштових 
відділень. І

о « хсі

Райони, міста
• іп
о. а

• ш
гг -• р.и8*о
н®

н<0ло, вігЧ Ео ь о яи.О« о.’'*л 5 о> пі
Яї С Я >■ Е

Ксмпвніївський 1260 1115 88,5
Вільшанський 899 753 83,8

Онуфріївський 1127 936 83,1
Ноеоукраїнський 2195 1674 76,3
Олександрівсьний 882 636 72,1
Новоархачгельський .1062 715 67,3
Кіровоградський 1292 820 63,5
Добровеличківський 1989 1264 63,5
Світловодський 3187 2002 62,8
Новомиргородський 1600 1000 62,5
Бобринецький 1316 820 62,3
Петрівський 802 485 60,5
Гайворонський 2361 1424 60,3
Устинівський 844 490 58,1
Долинський 1660 940 56,6
Ленінський 
(м. Кіровограда) 10190 5388 52,9

Голозанівський 1095 554 50,6
Новгородківський 1044 512 49,0
Знам’янський 3059 1483 48,5
Малов непівський 2141 1014 47,4
Кіровоград 20294 9527 96,9
Олександрія 4635 2125 45,8

• Ульяновський 1158 528 45,6
Олександрійський '2470 1068 43,2
Кіровський
(м. Кіровограда) 8503 3591 42,2

У першому колі сильні
шими були кіровогредці. 
Еони зуміли тоді /забити 
у вороте динамівців три 
гели, а у єеої пропустили 
два. «Зірка», .в активі якої 
тридцять три очка, перед 
цим' матчем займала п’я. 
тий рядок у таблиці дру
гої групи, а ірпенці — 
одинадцятий (26 очок).

Черговий поєдинок по
чався натиском гостей. 
Бони першими повели п 
рахунку. Автором гола 
був Едуард Денисенко. 
Потім ірпенцям вдалося 
естановити рівновагу.

Натиск «Зірки» не при
пиняється. До відпочинку 
нашим землякам вдалося 
ще двічі примусити госпо
дарів вводити м’яч у гру 
з центру поля — влучно 
пробили по воротах Сер
гій Ралючєнко та Володи
мир Димов.

Другий тай/и. Ініціатива 
на боці ірпенців. Вони за

били у ворота Олега Діб
рови три голи — 4:3.

«Зірка» виступала у.та
кому складі:' О. Діброва, 
С. Улицьктій, М Латиш, 
С. Кучеренко (О. Іванов), 
О. Коломієць. В. Днмов 
(К. Мельников), В. Само
фалов, І. Черненко, М. Кп- 
лпта. С. Ралючєнко 
(С. Локтіопов). Е. Дени
сенко.

Інші матчі закінчилися 
7ак: «Десна» (Чернігів) — 
«Металург» (Дніпоодзер- 
жинськ) — 2:1, «Поділля» 
(Хмельницький) — «Атлан
тика» (Севастополь) — 3:0, 
«Нива» (Бережани) — 
«Океан» (Керч) — 4-.0 «Бу
ковина» (Чернінці) — «Ста- 
хановець» (Стаханов) — 
2:0, «Дніпро» (Черкаси) — 
«Маяк» (Харків) — 0:2.

Наступний тур у середу. 
У7 жовтня. «Зірка» б себе 
вдома приймає «Ниву» з 
Бережан.

В. ШАЕАЛІН.
и

Редактор Ю. СЕРДЮЧЁНКО.
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