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Цвітуть знамена^
На плечах тримають обеліски 
Неба голубого оболонь, 
А довкола, наче битви зблиски, 
Прапорів нев’янучий вогонь. 
То цвітуть Знамена Перемоги 
Над буянням світлої весни, 
Що зігріла радісні дороги 
У розкрилля мирне далини,- 
Нам іти по них у день чудесний —і 
З ленінською правдою іти, 
З іменами тих, що не воскреснуть, 
Тих, що шлях відкрили до мети. 
Ми, сини, звитяжно, крильно славим 
Тих, чия в знаменах квітне кров, 
Бо у наших діях, наших справах 
їхня честь і совість, і любов. 
Ну, а ті, хто нам завадить схоче. 
Хай затямлять: нас не залякатьі 
Бо ясніє завжди нам урочо 
Вічна дата: Травень^ Сорок п'ять!Георгій ЩЕРБИНА.
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ОКУ АКСИУ

РАДИ ИСЬ К0-ЧЕХ0СЛ0В А ЦЬ КИИ 
ДОГОВІР ПІДПИСАНО

ПРАГА. (ТАРС). Завершено ра
дянсько-чехословацькі перегово
ри. Під час переговорів, що від-., 
бувалися в дружній атмосфері, 
сторони обговорювали питання • 
дальшого зміцнення дружби і 
співробітництва між двома брат
німи народами. Було розглянуто 
також міжнародні проблеми, які 
являють взаємний інтерес. Знову 
було підтверджено повну одно
стайність в усіх обговорених пи
таннях.

6 травня відбулась урочиста це
ремонія підписання Договору про. 
дружбу, співробітництво і взаєм-, 
ну допомогу між Союзом Радян-. 
ських Соціалістичних Республік і 
Чехословацькою Соціалістичною 
Республікою.

Договір підписали: з радянської 
сторони — Генеральний секретар 
ЦК КПРС Л, І. Брежнєв і член

Політбюро ЦК КПРС, Голова Ра
ди Міністрів СРСР О. М. Косигін; 
з чехословацької сторони — Пер- * 
ший секретр ЦК КПЧ Г. Гусак і 
і член Президії ЦК КПЧ, Голова 
уряду ЧССР Л. Штроугал.

Новий Договір, зберігаючи тра
диції радянсько-чехословацького 
союзницького договору 1943 ро
ку, відображає зрослий рівень 

. відносин ’ між обома братніми 
країнами, як відносин нового ти
пу, які склалися, між соціалістич
ними державами.

Після підписання Договору на 
площі Празького Града відбувся 
мітинг. Членів радянської і чехо
словацької партійно-урядових де
легацій вітали десятки тисяч тру
дящих столиці, які тут зібралися. 
’ Над, площею — радянські і чехосло

вацькі прапори, транспаранти: «З Ра
дянським Союзом — па вічні часи!».

«ВІтаємс новий Договір!», «З Радянсь
ким Союзом — зг мир і соціалізмі».

До присутніх з промовами звер
нулись Перший секретар ЦК КПЧ 
Г. Гусак і Генеральний сеноетар 
ЦК КПГ’С Л. І. Брежнєв.

І олова Народної палати Феде
ральних зборів ЧССР С. Пенніге- 
рова оголосила вітальне послання 
чехословацьких трудящих до 
трудящих Радянського Союзу.

Мітинг вилився в яскраву де
монстрацію непорушної радян
сько-чехословацької дружби.

Після мітингу в резиденцію радянсь
кої делегації прийшли представники 
робітників празьких підприємств, шоо 
висловити свою радість у зв’язку з під
писанням нового Договору, поздоровити 
з 25-ю річницею Перемоги Радянського 
Союзу над гітлерівським фашизмом. 
Празькі робітники просили делегацію 
передати радянському народові поба
жання великих успіхів у будівництві 
комуністичного суспільства.

ДРУЖБА
МІЦНА

І НЕПОХИТНА
УРОЧИСТЕ ЗАСІДАННЯ В ПРАЗІ

ПРАГА. (ТАРС). 7 травня в столиці Чехословаччини 
відбулось урочисте засідання Центрального Комітету 
КПЧ, уряду ЧССР, Федеральних зборів ЧССР і ЦК 
Національного фронту, присвячене 25-річчю визво
лення країни від німецького фашизму. В засіданні 
взяли участь керівні партійні і громадські діячі Че
хословаччини на чолі з Першим секретарем ЦК КПЧ 
Г. Гусаком, партійно-урядова делегація СРСР на чолі 
з Генеральним секретарем ЦК КПРС Л. І. Брежнє
вим, делегації інших братніх соціалістичних країн, 
які прибули на торжества о Прагу.

Перед присутніми з доповіддю, присвяченою роз
виткові ЧССР за минулі чверть століття, виступив то
вариш Густав Гусак. У своєму виступі він відзначив, 
що міцною гарантією результатів революції і заво
ювань соціалістичного будівництва є зовнішньо-по
літична орієнтація ЧССР, на союзництво з соціаліс
тичними країнами, насамперед, з Радянським Сою
зом. Ми, підкреслив Г. Гусак, входимо у велику 
сім’ю соціалістичних держав.

Потім на урочистому засіданні виступив Генераль
ний секретар ЦК КПРС Л. І. ’ Брежнєв, який зазна
чив, що зараз між Комуністичною партією Радян
ського Союзу та Комуністичною партією Чехосло
ваччини, між урядами обох країн існує повна єдність 
поглядів, повне взаєморозуміння в усіх принципових 
питаннях.Підписаний договір, сказав він, усією своєю 
суттю-ясно і чітко говорить — дружба Радяньского 
Союзу і Чехословаччини, дружба наших партій і на
родів міцна і непохитна.

На засіданні з промовами також виступили керів
ники делегацій інших братніх соціалістичних країн.

НАГОРОДИ РАДЯНСЬКИМ КЕРІВНИКАМ

ЗГАДАЛИ ВЕТЕРАНИ ПОХІД
Вони були завжди першими, Це і тоді, коли треба було давати від

січ ворогам революції, і тоді як створювались перші комсомольські 
осередки. А коли в грізному 41-му над нашим краєм знову пролунав 
тривожний набат, вони очолили шеренги тих, хто став на захист рід
ної Вітчизни. Перші комсомольці йшли першими в атаку.

В ці передсвяткові дні вони зустрілися з молоддю обласного цент
ру. Студентам, школярам, молодим робітникам розповіли про виз
вольну місію Радянської Армії, згадали останні дні війни.

А вчора в обласному комітеті ЛКСМУ відбулася зустріч з ветера
нами комсомолу Кіровоградщини, біографії яких доповнились яскра
вими сторінками в роки минулої війни.

Великій групі перших комсомольців області було вручено почесні 
грамоти обкому ЛКСМУ на честь 100-річчя з дня народження В. І. 
Леніна та 25-річчя Перемоги над фашистською Німеччиною,

ПРАГА, в травня. (ТАРС). 
На пропозицію Президії ЦК 
КПЧ і уряду ЧССР прези
дент Чехословацької Соціа
лістичної Республіки Л. Сво
бода присвоїв по ч е с в с 
звання Героя ЧССР з пра
вом носіння Золотої зірки 
Героя ЧССР Генеральному 
секретареві ЦК КПРС Л. І. 
Брежнєву за виняткові за
слуги у визволенні Чехосло. 
ваччнни і розвитку дружби 
та співробітництва між на
родами ЧССР і СРСР.

Орденом Білого Лева 
першого ступеня з ланцюгом 
нагороджено Голову Прези
дії Верховної Ради СРСР 
М, В. Підгориого і Голову 
Ради Міністрів СРСР О. М.

Коснгіна за видатні заслуги 
в розвитку дружби та спів
робітництва між народами 
Чехословацької Соціаліс
тичної Республіки і Союзу 
Радянських Соціалістичних 
Республік.

Учора в Празькому Граді 
президент ЧССР Л. Свобода 
вручив Генеральному секре
тареві ЦК КПРС Л. І. Бреж
нєву Золоту зірку Героя 
ЧССР І Голові Ради Мініст-. 
рів СРСР О. М. Коснгіну ор
ден Білого Лева першого 
ступеня з ланцюгом.

Товариші Л. і. Брежнєв І 
О. М. Коснгін сердечно подя
кували КПЧ. урядові ЧССР 
і особисто президентові 
Л. Свободі за високі нагоро-
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СЕЛО стояло в супокої, у буйноквітті вишне
вих садів. І радісний хлібороб, засіявши 

свою ниву, чекав багатого ужинку. Готувалась 
наречена до гомінкого весілля...

Аж раптом стріли блискавиць і брами димо
вих завіс. Прощалися хлопці з своїми судже
ними, проводжала в далеку дорогу мати 
сина. Всі пішли Залишились лише жінки з 
дітьми та старі діди. Не зчали вопи тоді, що 
повернуться до рідною порогу менше полови
ни лих хлопців, що 188 воїнів-односсльчан 
скроплять своею кров’ю визволену землю і 
впадуть на Тій землі смертю хоробрих...

Село чекало визволителів. 1 вони прийшли. 
Кілька днів точився бій за Федорівну. Село 
палало. Ворожі снаряди зруйнували більше 
двох третин будівель. Падали солдати. Та 
червоне знамено з їх рук підхоплювали інші. 
І йшли вперед. Ворог відступив, але на око- 
л*7.ях перестали битися серця 387 воїнів, які 
його боронили...

і тепер, через чверть століття, знову в буй- 
иоквїгті садів стоїть степове село. На місці 
попелищ хлібороб звів нові будівлі. А посеред 
того квіту і оновлених вулиць стоять в урочис
тій тиші два обеліски. Один біля братської 
могили тих, хто боронив Федорівну від ворога, 
другий —> воїнам-землякам, які но вернулись 
у свій дім з далеких фронтових доріг.

Заради рожевого квіту
В її очах скор

бота і смуток. І 
тінь далекої три
воги. Вона зупи
нилась иеред обе
ліском загиблим 
вої н а м -од н о. 
сельчанам. А по
ряд з Іриною Іва
нівною Шпачен- 
ко інші федоріп- 
ські жінки, що 
втратили своїх, 
•пнів. В неї ж по
двійна втрата: 
фашисти замучи
ли и катівні чоловіка Петра Федорови
ча і _ старшого сина Володю. Оби
два були в партизанській групі. Обидва 
йшли на останнє бойове завдання. І раптом — 
невдача. їх схопили гітлерівці...

Ірину Іванівну оточують школярі. А вона, 
поклавши на гранітні плити квіти, каже їм:

—. Ви не бачили тих страхіть, і це ваше 
щастя. Лиш пам’ятайте їх. І зиаіігс, що вони 
пішли із життя, аби вже ніколи .ніхто не зні
вечив на землі цієї краси.

її погляд спрямований в молодий яблуне
вий сад, що білів понад вулицею. В тому по
гляді спалахи ненависті до тих, хто спопелив 
отакий сад 27 ліг тому. В її погляді глибока 
скорбота матері. А повернулась лицем до дітей 
<— знову в очах теплінь:

— Спасибі вам, мої рідненькі, що йдете зав
жди до цієї могили...

ДЕНЬ починається просто: дружина Анто- 
ніна Григорівна, приготувавши сніданок, 

збирається до свого двадцятилітнього робо
чого місця на взуттєву фабрику, старша 
донька Ольга ладнає конспекти, біжить до 
педінституту, меньшенька — Таня — до 
школи. У них безліч турбот, невідкладних 
справ, 1, можливо, не кожного ранку вда
ється їм спинитися на тротуарі( замилува- 
тися травневим цвітінням, буянням свіжого 
зеленого листу, котрий не запорошений по
рохом, не пахне димом... А тобі завжди 
згадується. Особливо, коли оживає земля 
від зимового сну.

Правда, тоді була осінь. Листопад місяць, 
рік 1944-й. Наш гвардійський стрілецький 
полк форсував Дунай в районі села Батина. 
Вирішено було спершу непомітно перепра
вити дванадцять бійців на протилежний бе
рег.

— Дозвольте піти з сміливцями, — по
просив я командира.

— Гаразд, старшина Єрещенко! Очолюй
те групу.

Човен відчали«. Весла то тихо занурювалися у 
воду, то розмірено з’являлися над поверхнею 
хвиль. Раптом з протилежного берега в нічне не
бо злетіла освітлювальна ракета.

— Лягай! — наказав однополчанам.
В одну мить бійці принишкли до днища, л? 

бортів. Гітлерівці помітили човен, вдарили по 
ньому кулеметною чергою.. Але десантники нічим 
не видали себе, і стрілянина затихла.

Знову весла занурилися у воду.
А ось і берег. Бійці непомітно, повзком, пере

біжками рушили вперед. Відчувалось, що иорог 
не ждав такої несподіваної вилазки. Гвардійці вже 
увірвалися в траншею, пустили в хід гранаті!; 
тільки тоді розпочалася безладна стрілянина. 1-і 
пізно опам'яталися вороги.

— Тримайсь, братва! — гукнув товаришам, ог
лядаючи відбиту ділянку траншеї. — Сюди куле
мет, по тих двох краях останні...

Хвилин через двадцять гітлерівці перейш
ли в контрнаступ. У розпалі бою поранило 
кулеметників. Тоді мені довелося замінити 
■одного з них. Піднялись вороги для вирі
шального кидка, та тут же були зрізані ку
лями.

Фашисти пішли на хитрість: підповзали по од
ному, закидали десантників гранатами. Одна за 
одною округлі, смертоносні «груші» впали і біля 
мене. Три з них, котрі зловіїцо шипіли, встиг схо
пити і метну ги у ворога. Моєму прикладу послі- 
дували й інші товариші.

Щоб 
голубів 
Дунай

М. ЄРЕЩЕНКО,

директор бази тресту 
«Кіровоградсільгоспиуд», 
Герой Радянського Союзу.

Потім — нова атака Але й вона захлину- ’

лася, напоровшись на кулеметний та авто
матний вогонь.

Ось наш стрій недораховує вже п’яти 
гвардійців. Семеро в живих, троє з нас по
ранені. Закінчувалися набої і гранати. А 
ворог тисне, напирає з трьох боків. На 
флангах гітлерівцям пощастило ввірватися в 
траншею.

Як тук бути?
Побратими дивляться на мене, мовляв, 

наказуй, командире...
— Бий грдів! —• і кинувся назустріч зеле- 

номундирним варварам. Пам'ятаю, п'ять 
фриців розстріляв, шостому розкраяв череп 
прикладом автомата.

Рукопашний бій був у розпалі, коли з на
шого боку пролунало багатоголосе «Ура!».

Група виконала свою небезпечну, я б ска
зав, смертельну, а в той час і почесну місію. 
Прикувавши до себе увагу ворога, ведучи 
мужній поєдинок з озброєними до зубів фа
шистами, радянські воїни прикрили пере
праву головного десанту. Дунай форсувало 
вже ціла рога і тепер йшла у вирішальну 
атаку.

Дещо пізніше, Указом Президії Верховної 
Ради СРСР в березні 1945 року, мені було 
приезоєно звання Героя Радянського Союзу.

В переддень Перемоги розглядаю ордени 
і медалі.

Наче читаю історію.
Історію своєї Віт чи ши. свою біографію читаю. 

І особливо дорогі мені спомини про однополчан, 
з котрими, вигнавши ворога з своєї землі, мав ве
лике щастя звільняти голубий Дунай, села і міста 
Європи від фашистської чуми.

— Татку, а цей орден за які бої? — запитала 
якось мене меншенька донька Таня. І показує па 
орден «Знак пошапя*. Торкається рожевим паль
чиком до металу, і солодко, приємно робиться 
на душі. Бо то ж тут, вдома, на рідній Кірово- 
градщнні, вручено високу нагороду за минулу 
семирічку... в ньому неабияка частка праці моїх 
колег по роботі — шоферів, техніків, інженерів. 
Адже не в перший раз нам, працівникам бази 
тресту «Кіровоградсільгоспбуд», одержувати гра
моти, перехідні прапори... За четвертий квартал 
минулого року, наприклад, ми вийшли перемож
цями у соціалістичному змаганні.

Як то добре, що нині кожен твій день по
чинається просто: квітучими вулицями рід
ного міста спішить дружина на роботу, Оль
га — до інституту, Танюшка — до школи.,.

в.Л>о імена ця — 
безсмертна

Біля обеліска 
внзволи- 
іцс одна 
Тут, біла

телям 
зустріч, 
кам’яних плит, на

Сергій Карпо
вич о глибокій задумі. А шлім до піонерів, що 
вишикувалися біля обеліска:

— Разом з своїми вчителями ви дізнались 
про біоі рафії 2-Ю цих воїнів. Довідайтесь і 
про останніх — оцих ПО невідомих. Довідай
тесь і розкажіть людям. Бо їх імена — без
смертні...

КІРОВО- •
ГРАДСЬКА
ШТУРМУВАЛА
БЕРЛІН

Від Сталінграда до Берліна, 
від берегів Волги до Шпрее — 
такни переможний шлях 89-ї 
Кіровоградської гвардійської 
стрілецької дивізії під коман
дуванням генерал-майора Се- 
рюгійа. Звільняючи рідну зем
лю від фашистських загарбни
ків, воїни дивізії принесли виз
волення трудящим нашої об
ласті, підняли переможні пра
пори над Бєлгородом, Харко
вом, Кишиневом і, нарешті, 
прапор остаточної Перемоги — 
над Берліном. За відвагу, яку 
виявила дивізія при визволен
ні нашого обласного центру, їй 
було присвоєно найменування 
Кіровоградської. Бійці гордо 
пронесли його по всій Європі, 
хоробро билися вони й при 
штурмі Берліна навесні 1945-го.

Виняткову відвагу проявили 
артилеристи — гвардії старшин

лейтенант, Герой Радянського 
Союзу Пузанов, старшина Сер- 
гієнко. Йшли попереду піхоти, 
командири батарей Канавцев, 
Агако, Наліній, Даниліи.

Парторг батальйону Василь 
Чалнк бив гітлерівців їхньою 
ж зброєю. З «фаустпатрона» 
він знищив 20 фашистів, спа
лив «фердипанд» і врятував від 
загибелі підрозділ наших сапе
рів.

Комсомолець Федоров, пора
нений, продовжував вести бій і 
нести вперед прапор. А коли 
підрозділ вийшов на Алексан
дерплац, він підняв ного над 
одним з будинків.

У боях за здобуття столиці 
фашистської Німеччини відзна
чились тисячі бійців дивізії. 23 
гвардійцям було присвоєно 
звання Героя Радянського Со
юзу, 2816 чоловік нагороджено 
орденами та медалями.

У боях за Берліп брав участь 
1416-й самохідпнй артилерійсь
кий полк, в якому перебував і 
наш земляк командир самохід
ки сержант Дацькнн. В облас
ному державному архіві збері
гається газета «Фронтовик» 
47-ї армії від 20 травня 1945 
року. На одній з її сторінок під 
рубрикою «Герої Великої Віт
чизняної війни» вміщена фото
графія з підписом: «Навідник 
артсамохода сержант В. Даць- 
кнй. У боях за Берлін вія зни
щив 3 бронетранспортери, 5 
автомашин, 3 гармати, 6 куле
метних точок і багато живої ск
ли ворога».

За цей подвиг артилерист був 
нагороджений орденом Слави.

На сторінках рейхстагу є на
писи, зроблені руками кірово- 
градців...

О. ФЕДОРЧУК.

„З гордістю вашою 
підемо..

Третя зустріч з 
Петром Богуслав- 
ськіїм, комсомо
льцем, який через 
декілька 
вперше 
військовий 
Він прийшов до 
обеліска разом зі 
своїм батьком.
Іван Карпович
— з бойовими на
городами. І з 
ювілейною медал
лю. Він нищив 
ворога в .Молдавії 
й Болгарії. Сьо
годні розповів 
сипові, як після 
тяжкою поранен
ня знову йшов у 
брав, здавалося б, 
болгарській землі.

І Петро відповів
Я гордий, тату, що ти такий у мене

Л коло обеліска:
— Нам завоювали щастя і спокій, д мн його 

будемо берегти.
Повернувся до поїііів-встеранів:
— Це я вам обіцяю віл Імені всіх ваших си

нів, наші горді | мужні батьки...

ДН 1 в 
одягне 

одяг.

бій разом і товаришами, 
неприступні укріплення на 
йому;

М. ШЕВЧУК. {
Кіровоїрадськшї район.

МІСТО, ніби зранене. Високі стовпи 
чорного диму тягнулися вгору, до

носилися глухі вибухи. Але щастям сві
тилися обличчя кіровоградців.

Повідомлення, що надійшло в штаб 
армії, було небагатослівним:

«В 3.00 7 січня 1944 року дивізія пе
рейшла в атаку і в 5:30 заволоділа пе
редмістям Кущівкою. Розвиваючи нас
туп, воїни дивізії до 10.00 7 січня 1944 
року вийшли на рубіж висоти 173,2 і, 
форсувавши ріку Інгул, лівим флангом, 
вийшли до фортеці. В 3.00 8 січня 1944 
року в місто з півночі вийшли частини 
5-ї армії, і дивізія, передавши їм місто, 
приступили до виконання нового нака
зу».

Кілька рядків, але за кожним з них 
постають героїзм, доба безперервного 
подвигу в боях за Кіровоград, доба без
смертя. Невмиручою славою вкрили 
знамена 297-ї стрілецької дивізії бійці і 
командири, які визволяли наше місто, 
всю Кіровоградщину від фашистських 
загарбників.

Мужність і відвагу виявили у великій 
битві воїни комсомольці дивізії. їх іме
на і подвиги записані в Книгу бойової 
слави.

В АТАКУ ВЕЛИ -

ПОЧЕРК СЕРЖАНТА ЗОЛКІНА
...Стрілецький ш»лк. який входив до складу 

дивізії, вів запеклі бої в районі села Привіл
ля, що поблизу Аджамки. Ворог укріпився, на
магався утримати позиції. Атака за атакою за
хлиналися у шаленому вогні.

Роті дано завдання: обійти село і придуши
ти кулеметні і гарматні гнізда ворога: дати 
змогу нашим воїнам пройти вперед. З боями 
рота йшла на виконання завдання. Кулемет-

ним дощем поливали позиції ворога. який 
уперто огризався. Раптом командир роти 
впав, мов підкошений. Солдати кинулися до 
нього, а комсомолець Золкін. не розгубився, 
дав команду:

— Рота, за мною! '
І першим кинувся у вогняне пекло.
Бійці увірвалися в село, гранатами закидали 

укріплення, розстріляли обслуги гармат і ку
леметів. Завдання було виконано.

Знали Зольіна як хороброго і винахідливо
го воїна. Якось у годину затишшя чекали його 
на передовій з вечерею. І яке ж було здиву
вання бійців, коли в окоп, наче з неба, зва
лився німець. Слідом за ним скочив сержант 
Золкін.

— Беріть, хлопці, «язика» на десерт. — по
жартував він. а потім розповів, як захопив по
лоненого.

Та сержант умів не тільки оповідати про 
пригоди. В тяжкі хвилини битви він завжди 
був на передньому краї, сміливістю своєю за
хоплював інших.

Ішов бій за село Федорівну. В його розпалі 
загинув командир. Сержант Золкін узяв ко
мандування па себе. Двічі водив комсомолець 
бійців в атаку, запалюючи їх своїм прикла
дом. Нарешті, рота прорвала смугу нищівно
го вогню, ввійшла в село і повела бій за кож
ну вулицю, кожну хату, де засіли гітлерівці. З 
автоматом в руках Зоїкіи був попереду. Але 
його скосила куля. Важко поранений сер
жант упав, крикнувши: «Вперед! Бинте їх. га
дів!...» Ного винесли з-під вогню. Він не стог
нав. не кричав, тільки щохвилини просив пити 
і говорив: «Все одно ми їх переб'ємо».

За героїчний подвиг комсомолець був наго
роджений орденом Слави 111 ступеня...

ПОКЛЯВСЯ БРАТ...
За виїво.теніта нашого краю бились воїни ба

гатьох національностей. їх об’єднувала спіль

на ненависть до загарбників, віра в перемогу, 
Визволяючи українську землю, вони відстою
вали життя на землі, мир і сонце для людей, 
у..п Тр”ШН пІ»омяттк зливалися сльози укра- 
, матеР*’ дітей якої закатували нелюдН, 
і горе матері - казашки, що втратила піт да
леким Кіровоградом енна Хозахвана.



»Молодий комунар*

зросту.

майора

бачнла. 
Галина 
Радян-

5 дотів, 
танків, 

ворожої

то ота 
студеііт-

летять 
снопом, від 

не вряту- 
Ластівку

Від-
Л1.0ТЧНЦЯ 
дев’ятку 

вда-
Вона передавала 

студентству й виклада-

слідопити — студенти 
факультету виготовили

» травня 1970 року

писано Транснь1П1Щ5'Ір;І1,-а‘ ’^КТ ПР° ^еззастсрЄЇКІ,У капітуляцію фашистської Німеччини під

ЦЕ БУЛО вісімнадцять років тому. В 
актовому залі педагогічного інстн- 

тнтуту кружляли пари випускників, лу
нали прощальні студентські пісні.

Неподалік естрадного оркестру про 
щось таємниче розмовляли дві подру
ги:

— Ой, Валю, я своїми очима 
Чорним по білому написано: 
Іванівна Джунковська — Герой 
ського Союзу...

До залу зайшла середнього . 
просто одягнена дівчина. Темне волос
ся її спадало на плечі. З-під карих 
очей вибивалася тепла, щира усмішка.

Раптом зі сцени виголосили:
— Дії їлом з відзнакою про закінчен

ня вузу вручається випускниці
Завдапня було не з 
ли пройти в районіфакуль-

мов Галині ДЖУНКОП-

підійма-

тсту іноземних 
ськін.

Галя, залившись рум’янцем, 
еться на авансцену...

І лише тоді, усі дізнались, 
скромна, працелюбна, кароока 
ка, яку ті поважали в групі і говори
ли на неї «Галочка», має на своїй 
військовій гімнастьорні «Золоту Зір
ку» ! орден Леніна, і ще ордени Черво
ного Прапора, Червоної Зірки.
і/ ОЛН фашистська Німеччина ски- 

пула перші бомби на жовтаві, до
стигаючі хліба нашого краю. Галича 
закінчувала другий курс Московського 
авіаційного інституту. На початку тре
тього курсу зразу ж подала з подруга
ми заяву, щоб їх направили на фронт.., 

В грудні сорок другого року в її ру
ках була вже срібляста ластівка, лі-

так. «ПЕ-2», на якому судилося здійс« 
нити великі повітряні бої.

Бої... Вони майже всі чітко закар
бовані в пам’яті, в передчасних зморш
ках на обличчі жінки.
ОЕСНЯННИ ранньоцвіт заквітував 

всіма барвами над Волгою. Не віри- 
лось, що війна... Галя підходила до 
своєї машини і думкою летіла на Ук
раїну, в свою рідну Юрківку, що на 
Київщині. Там, вже. мабуть, достига
ють черешні.

Лунає команда:
— По машинах!
Невеличкий розгін — і дев’ятка зама

ячила цяткою у просторі небокраю. 
Завдання було не з легких. Літаки ма- 

внеотн, де 
противника 
найбільш 
сивніїп.
лось, що
к и 
ним 
якого 
єшся.
пошкодило. Все ж 
екіпаж, де Джун- 
ковська була ве
дучою, не повер
нув назад. Гали
на вдало попела 
ланку на об’єкт 
ворога. Над ціл
лю дев’ятку ата
кувало десять 
винищувачів про
тивника, 
важна 
новела „ 
і. вибравши 

момент, екіпаж відкрив погоні, від
разу і усіх кулеметів.

Ворожий літак внїнчон т зови обстрі
лу і атакував машину Джунковської. 
Загорівся спочатку правий, а потім лі
вий двигун. Палаючий літак, немов 
підбита птиця, то стрімко падав дони
зу, то знову летів до неба. Льотчиця 
вирішила будь-що посадити машину па 
свою територію. До неї було ще дале
ко. Внизу, на землі . повзали хрестаті 
танки. Два ворожих літаки настирливо 
переслідували поранену машину. Стрі- 
лець-радист короткою чергою пошко
див один «Мессерж. інший повернув У 
ворожий тил.

Джунковська вивела свій літак до 
найближчого аеродрому і посадила па
лаючу сріблясту ластівку. Екіпаж був 
■рятований.

вогонь 
був 

ІІІТСН- 
Здава- 
оскол- 
ЩІЛЬ-

ОСТАННЯ
СТОРІНКА

З ФРОНТОВОГО ЗОШИТА

Пі, на війні душа не зачерствіла 
І не чужі нам радості слова, 
Тому у серці світло забриніла 
Палка травнева звістка фронтова,

Один одного цілували ніжно, 
Зірок піснями дзвінко досяглії. 
За тебе, рідна дорога Вітчизно, 
МН ТОСТ СВІЙ ПерШНІ'і ЩІірО ВІДНЯ' 
ли.

Шумить весна, немов ріка зелена, 
Рівняється на мир тепер вона. • 
А все здається, що вогніють клени 
І що іде дорогами війна.

Свою гвинтівку стискую рукою. 
Не вірю мертвій тишині квартир,

Вдруге довелося горіти в літаку о 
кінці сорок третього. Екіпажу загро
жував полон, але мужність відважної 
льотчиці знову зуміла перемогти паст
ку ворожої смерті.
ПИШЕ в сорок четвертом}' році, піс- 

•* * ля лікування Галина почала брати 
участь в операціях на Литовському на
прямку, допомагаючи військам 1-го 
Прибалтійського фронту.

Фашистська Німеччина капітулюва
ла. В той незабутній травневий день 
Галина добровільно пішла з своєю час
тиною па Сахалін. Вона брала участь 
в розгромі японських мілітаристів. За 
своє бойове життя мужня 22-річна дів
чина ліквідувала 3 склади з боєприпа
сами. 2 залізничних ешелони, 
80 автомобілів і тягачів, 10 
кілька винищувачів та багато 
живої сили.

Демобілізувавшись у званні 
ВПС. попа вступає на заочне відділен
ня Московської о інституту іноземних 
мов. Доля привела цю мужню льотчи
цю в наше степове місто. Тут вона іі 
навчалася в педінституті. Закінчивши 
пуз. пішла працювали вчителем англій
ської мови.

...Володимир Іванович Чниченко, го- 
• лова комітету ДТСААФ інституту, пе

ребирає листи. Розшукати героїню бу
ло не так вже іі легко. Один випадок 
прискорив розшуки В третьому номері 
журналу «Крылья Родины» за 1969 рік 
було вміщено знімки жінок — військо
вих авіатопів. що удостоєні найвищої 
нагороди Батьківщини — звання І 
роя Радянського Союзу.

Швидко полетів лист у редакцію, 
згодом і перша звістка від Галини Іва
нівни Джунковської. 
теплі вітання 
чам.

А невдовзі, 
англійського 
великий стена, з якого дивиться каро
ока дівчина, що вісімнадцять років 
тому теж ходила коридорами інституту, 
складала на «відмінно» екзамени, ла
сувала на великій перерві з подругами 
студентськими пиріжками. Тільки ма
ло хто знав, іцо вона героїня. Не зна
ли. що ця чорнява студентка наліта
ла під ворожими кулями 80 годин 48 
хвилин, скинувши по техніці І військах 
ворога 39 тисяч 955 кілограмів бомб..«

М. ЛИТВИНЕНКО.
позаштатний кор. «Молодого 
комунара*.
м. Кіровоград.

Я на отой будинок за рікою 
Дивлюсь, неначе на орієнтир.

День Перемоги. Травня крила 
Несуть до сонця радості слова.
Всю душу щастям засвітила 
Палка травнева звістка фронтова

9 травня 1945
Німеччина

Іван ІСЛЄВ.

...їх бую два брати: Хозихмаи і Козихаи 
Цорсаковя. Комсомолець і комуніст. Обидва не 
знали страху, а їх автомати били ворога без 
рромаху. Під час штурму однієї висоти брати 
Першими увірвалися о траншею гітлерівців, 
розстрілюючи їх впритул. «Смерть фашис
там!» —«крекнув Хоміхмвн і дав чергу вздовж 
трав леї. Скошеними падали вороги. А комсо
молець усе палив і палив. Раптом замовк йо
го автомат. Юнак опустився на землю. Біля 
|ІЛ1 брата Кознхан дав клятву — до остаїпіьо- 

фога. Посмертно Хозихмаи 
був нагороджений орденом Вітчизняної війни 
ІІ ступеня.
Партквиток перед боєм

Гнівом сповнювалися серця наших бійців, 
Нищівними ставали їх удари. Бонн швидко пе
реправлялися через ріки, ладнали укріплен
ня під палючим вогнем. Ішли далі. «Тільки 
вперед, тільки на лінію вогню!» — повторюва
ли комсомольці слова Миколи Островського, 
Що стали їх девізом. Перед наступом на міс- 
1о, перед по іа і ком артпідготовки в усіх під« 
Розділах пройшли мітинги дтід лозунгом «Да- 
йош Кіровоград!». Тільки за цей час від ком
сомольці« надійшло до партбюро дивізії 60 
0аяв з просьбою прийняти в партію. За дві го
дини до наступу секретар партбюро видав 22 
Партійних квитки. Молодий комуніст узбек 
Алтинбаєв на мітингу перед боєм сказав: «Я 
Воював піл Москвою і Харковом... ІДУ в бій з ві- 
Ьою , що ми розіб’ємо ворота, і Кіровоград бу- 

наш».
у*»яержуючи кандидатську картку, кулемет- 
>ІНК Клименко лав урочисту клятву: «З честю 
виправдаю високе звання комуніста і в май
бутніх боях громитиму німецько-фашистських 
загарбників!». 1 слова свого боєць дотримає. 
Лише в одній з атак під Кіровоградом знищив 
З автомашини і 12 гітлерівців. А кулеметник 
Борщ у вуличпих боях підбив 5 автомашин і 
іНнтцив 13 гітлерівців.

У тяжких боях. ЯКІ розгорілись на підсту
пах до міста, воїпи-комсомольці довели вір
ність рідній партії і народу. Особливо велике 
значення перед атаками мала робота комсо
мольців • агітаторів. Молодий кулеметник 
М. Кац закликав бійців: «Гітлерівські бандити 
залили кров’ю Україну. Бійці 1-го Українсько
го фронту переможно женуть їх з нашої свя
щенної землі. Настав час і нам виконати свя
щенний обов’язок перед Батьківщиною і виз« 
волити Кіровоград».

Гаряче слово аіігаторія поєднувалося з осо
бистою відвагою. Бронебійник Василь Кетля- 
ров з мітингу пішов у бій. Майже впритул 
він розстріляв німецький танк, знищив 12 фа
шистів. які намагались оточити воїна. Викли
кавши метутпню серед ворогів, Котляров за
безпечив підрозділам 1057-го стрілецького пол
ку успішне виконання бойового завдання.

Боновий приклад показували комсомольські 
організатори. Комсорг 4-ї роти 1055-го стріле
цького полку, рядовий Віктор Гетьман, коман
дир 2-ї роти цього ж полку Іван Лепілін, діс- 
ставши тяжкі поранення, не пішли з поля бою.

Під час штурму командир рою комсомолець 
Пеіро Егоров одержав бойове завдання —» 
блокувати фашистський бліндаж. Сержант 
вогнем свого підрозділу спочатку підбив його, 
а потім відрізав шлях до відступу. Жоден 
гітлерівець не залишився живим. Петро Его
ров загинув у наступальному бою при даль
шому визволенні Кіровоградшнни.

«Я ТЕЖ КОМСОМОЛЕЦЬ!»
До лав Ленінського комсомолу вступали мо

лоді воїни. Комсомольська організація 297-ї 
дивізії с боях за Кіровоград зросла на 53 
чоловік. Командир гармати Захар Фролов, 
який тільки-но став комсомольцем, заявив: 
«Я запевняю, піо від мене не втече жоден 
танк». І слово підтвердив ділом, відбиваючи 
контратаки ворога, особисто підбив два танки,

Вміння іі майстерність у боях за Кірово
град показали також комсомольцї-сапери. 
Особливо відзначилися лейтенант М. Казанцев 
і рядовий П. Кузьмін, які за дві години зне
шкодили 700 проти гайкових мін і цим забез
печили успішне просування дивізії вперед.

МІЦНА У ДІВЧАТ РУКА
Серед воїнів прославленої дивізії хоробро 

билися комсомолки Шура Платонова і Зоя 
Чорнобильська. Сімнадцятирічні дівчата добро
вільно прийшли на фронт, щоб помстптіїся за 
закатованих батьків. Стійко переносили веї 
труднощі фронтового життя, показували при
клали виняткової відваги. В одному з боїв, 
коли ворог нищівним вогнем примусив передо
ві частини залягти. Шура підвелась на пов
ний зріст і з вигуком «За Батьківщину!» повела 
бійців на штурм укріплень. Бійці знищили 
дротяні загородження. Комсомолка першою 
увірвалась у траншеї, на ходу стріляючи з ав
томата. За цей подвиг Платонову було наго- 
ролжепо орденом Червоного Прапора.

Коли Зоя Чорнобильська прийшла я полк, 
вона заявила твердо: «Хочу стати кулеметни
цею». Дівчина швидко вивчила зброю і була 
в числі перших у сміливих операціях. На од
ній і ділянок фронту підступи до міста ворог 
неабияк укріпив. Комсомолка Зоя Чорнобиль
ська була замаскована з кулеметом, ішов ко
лючий січневий лоїц. було холодно, Зоя за
хворіла малярією, але навідріз відмовилась 
Іти а санчастину. П’ять атак ворога підбив 
тоді полк, у якому служила Зоя. Бона пока
зала пинятковий героїзм. В одному з боїв дів
чина загинула смертю хоробрих. У наступних 
боях товариші по зброї жорстоко мстили по
рогові за смерть комсомолки.

ВАСИЛЬ ГРИЩЕНКО — № 15509716
Сьомого січня на світанку наші війська по

чали штурм укріплених позицій у передміс
тях Кіровограда. В них боях відзначився ком
сомолець Шайпа^Мухтасоп. Він першим ки
нувся в атаку Іі словами «За Кіровограді За 
визволення наїЛтРе^братіо — уперед!». Відваж
ний воїн знищив десятьох і ітлерівціп, двох за
хопив у полон. Визволяючії Кіровоірадщину, 
Шайвар загинув смертю хоробрих.

Протягом усього дня о місті клекотів бій. 
Тільки пізно вночі Кіровоград був повністю 
очищений від ворога. Райок 8 січня був для 
жителів обласного центру святковим. Воші 
сердечно зустрічали своїх визволителів, обні
мали. цілували їх. На уцілілих будинках поя
вилися червоні прапори.

Визволивши Кіровоград, 297-а дивізія пішла 
па захід добивати порога. Вона з честю про
несла на своєму прапорі ім’я нашого міста, 
якого удостоїлася за звершення подвигу. Бій
ці і командири хоробро билися в столиці 
Угорщини — Будапешті. Наслідуючи приклад 
комуністів, молоді воїни показували чудеса 
хоробрості.

В Книзі бойової слави є номери комсомоль
ських квитків, № 15195407 — комсомольський 
квиток Семена Гру шевського. В ньому корот
кий хвилюючий запне: «Геройськії загинув У 
бою за місто Пешт (Будапешт) у січні 1945 
року». Туг же повідомлялося про те. що ком
сомолець пагородженнГі орденом Слави III 
ступеня. Комсомольський квиток № 15509716. 
Ного власник — Василь Грищенко загинув у 
боях за Будапешт, рятуючи життя командира.

1 * * *
Разом з синами інших народів у рядах про- 

славленої дивізії воювало чимало наших зем
ляків. 234 з них нагороджені орденами і ме
далями. Цс — сержант О. ЛІ. Остапенко, ря
довий І. Я. Богаченко — з міста Кіровограда; 
сапер ЛІ М Клименко і старшина П. Р. 
Чміль, М. В. Кравченко. Г. О. Черпиш —Із 
Компаніївськ&го району.

Минули роки. Невпізнанним стало наше 
місто. З’явилися нові житлові квартали, широ
кі проспекти, екперп і парки. Наші люди зай
няті мирною творчою працею. Для них яск
равим прикладом підмого служіння Батьківщи
ні с звитяжні подвиги бійців і командирів, які 
но шкодували свого життя, визволяли наше 
рідне місто. Пам’яті, про загиблих І живих 
юних героїв, безстрашних воїнів-комсомоль- 
ція вічно житиме в серцях вдячних кірово- 
градпік.

О. НА ГОР НИЙ. 
директор обласного державного 
архіву.
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МАРШРУТ 
ТЕЛЕФОНІСТКИ
Вона прийшла до своїх молодших друзів по 

роботі, щоб розповісти про далекі буремні ро
ки, про бойових товаришів, якими крокувала 
воєнними дорогами від Волги до Варшави, 
прийшла, щоб згадати, якою дорогою ціною 
далася радянським людям Перемога.

У Віри Клнмівнн Змієнко скромна профе
сія, Вона працює телефоністкою па Кірово
градській міській телефонній станції. Вже 
більше тридцяти років. Це у мирні роки. А з 
перших днів війни вона теж не залишила своєї 
улюбленої професії. Комсомолка Віра Змієнко 
стає телефоністкою 212-го батальйону зв’язку.

Розповідає дівчатам, як залишали наші бій
ці Кіровоград, згадує, як вона рятувала пора
нених бійців, виносячн їх з аеродрому, який 
бомбардували фашисти. Один з льотчиків 

■ помер на її руках. І того дня комсомолка Віра 
Змієнко дала клятву мстити ворогу на кожно
му кроці. „ ,

Сталінградська битва. Віра Змієнко там, де 
найзапекліші сутички з гітлерівцями.

Далі — догога на захід. 1 знову вона з сво
їми бойовими друзями на найважчих ділянках* 

! фронту. Зв’язок між військовими підрозділами 
доводилось встановлювати під нищівним вог
нем. А коли треба, Віра Змієнко (вона тоді 
вже була комуністом) брала в руки гвинт<ьку.

; І йшла в атаку, рятувала своїх товаришів.
Сьогодні вона вийде на свято як поін-встс- 

Іран, як краща трудівниця міста. На її грудях 
разом з бойовими нагородами красуватиметься 
ювілейна медаль — це вже нагорода за працю.

П. СТЕПЧУК

ПІД КОЛЕСАМИ розмо
тувалась сіра стрічка 

дороги. «ГАЗ-93» легко до
лав кілометр за кілометром, 
обабіч пробігали зелені ма
сиви полів 1 перелісків. 1 
раптом — дуб. Красивий, 
могутній велетень. Немов 
щось штовхпуло в груди 
водія автомашини Петра 
Євтнхійовнча Кравця, нога 
мимохіть натиснула на галь
ма. Ні, це не той дуб, цей 
виріс, мабуть, вже після 
війни.

Домовилися з хлопцями: 
•— Уб’ють — поховайте під 

висохни деревом.
Щоб син, дочка, мати, на

речена знайшли місце, при
їхали, зронили сльозу...

Лід колесами розмотува
лась сіра стрічка дороги. 
Око впевнено вихоплювало 
вибоїни, круті повороти, а 
думки були далеко. В Лн- 
О’янці Новомнргородського 
району. Він, Петро, до ар
мії ще не доріс, та хіба си
да було терпіти? На фронт 
просився і, нарешті, прохан
ий задовольнили.

Потім — село Лстіж, що в 
Білорусії. Три доби не зати- 

* кав бій за це невелике оі-

конаності 
рів.

і все ж 
йшла

0 травня 1970 року

«Я ПОВЕРНУСЬ, МАМО!» йшли бої під Доброве*' 
личківкою,..

д

Мати тривожилась:
— І куди тобі такому 

воювати? Ще й 
цяти немає...

А він стояв на
— Я комсомолець, ма

мо. І мені обов’язково 
треба бути там.

І тулив її до своїх гру-

Тільки ти не поби
вайся так. Я обов’язково 
повернусь...

Луганськ залишив ра
зом з іншими своїми ро
весниками. А незабаром 
про нього перша звіст-

ка: 
тих, 
вав

Микола був серед 
хто героїчно форсу- 
Славутич.

У вересні мати вітала
сина з днем народжен
ня. Йому було вісімнад
цять. І того ж дня ще 
одна втіха у комсомоль
ця Миколи Обідняка. 
Йому було присвоєно 
високе звання Героя Ра
дянського Союзу. За 
подвиги на берегах Дніп
ра. Далі — дорога через 
Кіровоградщину. На на
шій землі комсомолець 
знову відзначився, коли

Нещодавно юні слідо
пити Добровеличківки 
дізнались про дальший 
героїчний шлях комсо
мольця Миколи Обідня- 
ка. Його іменем названо 
один з піонерських за
гонів восьмирічної шко
ли, Йдуть листи у вій
ськову частину, де слу
жить майор Микола Іва
нович Обідняк. А муж
ній офіцер пише учням...

На фото: М. І. Обід
няй.

U

*
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лоруське село. Петро Кра
вець разом з своїм гармат
ним розрахунком відбивав 
шалені атаки ворога. Пада
ли товариші. Під час два
надцятої атаки щось обпек
ло хлопцеві груди. Захитав
ся, ало втримався па йогах. 
Мишасті мундири були вже 
зовсім близько.

— Вогонь! — скомандував 
І повторив слабнучи, — Во
гонь, хлопці....

П’ясот снарядів 
випускали бійці 
сержанта Петра 
Земля стогнала, ________
горіла під ногами фашистів. 
Ворога було затримано, а 
сміливцеві вже в госпіталі 
вручено орден Слави 111 сту
пеня.

Петро Є5тііхійовнч Кравець, 
кавалер трьох орденів Сла
ви, вині — водій Новомир- 
городського автопідпрнем. 
ства 10-10. людина надзви
чайно скромна і лагідна. Лін 
сидимо з ним в кабінеті 
його дружини, директора 
їншківської середньої шко
ли Катерини Леонтіївни, 1 
бесідуємо.

Перемогли МИ, а не ВО
НИ. Чому? Петро Євтнхійо
внч Ще чверть віку тому 
ставив собі це запитання, 

— Наша безумовна пере« 
вага була в ідейній пере

за годину 
старшого 

Кравця, 
бугрил ас я,

непомітно мова за- 
____ і про власну участь 
Петра Євтпхійовича у війні. 
Адже трьома орденами Сла
ви, орденом Вітчизняної вій
ни може бути нагороджена 
лише людина виключно муж
ня. 1 ветеран розповів про 
ті воєнні епізоді), за які вій 
був нагороджений.

26 серпня 1943 року 194-а 
Речецька Червонопрапорна 
дивізія 11 Білоруського фрон
ту, в складі якої воював 
Петро Кравець, прорвала 
оборону противника. А 27-го 
серпня, вдруге цього року, 
Петро Євтнхійовнч потрапив 
до госпіталю.

Ледь став на ноги, по
просив лікарів:

— Випишіть. Хочу в свою 
батарею потрапити.

Не виписували. Бачили, 
що дуже засумував молод
ший командир. Знали, що в 
таких випадках краще пітн 
назустріч. І невдовзі Петро 
вже обнімався з бійцями.

А потім... Потім було те, 
прн згадці, про що Петро 
Євтнхійовнч виймає хустину. 
Командир батареї не викли
кав його до себе. Прийшов 
до Петра, сів, задумливо 
покусав самокрутку.

— Байдуже... — відповів. 
Сиділи, палили.
— Завдання буде серйоз

не, — мовив командир,
— Хлопці мої готові.
Петро навіть не запитав, 

що вони мусять робити,
А завдання було » таке: 

форсувати річку Нарву, зак
ріпитися на плацдармі, роз
ширити його до підходу на
ших військ.

Над Нарвою зайшла зви
чайна ніч. Спалахи блиска
виць перемішувались з ви
бухами на обох берегах річ
ки. Годинник показував рів
но дві поночі, коли семеро 
сміливців з малокалібер
ною гарматою па плоту пе
ресікали тьмяні води. Вже II 
висадились на ворожий бе
рег, коли раптом бійців по
чув ворожий вартовий. Здій
нялась буря вогню. Відгук
нулись наші гвинтівки І ав
томати. Німці кинулись в на
вальну атаку.

— Спокійніше, хлопці, 
говорить Петро.

Методично, прицільним 
погнем наші бійці розстрі
лювали наступаючих фашис
тів. Але що могла вдіяти 
купка сміливців проти пере
важаючої частини?

— Триматися!
Впав один з бійців, дру

гий, третій...
— Танки! — Івап Полюшко 

вхопив Петра за плече.
— Подавай, Ваню!
Чорне громаддя ось-ось 

мало розчавити нашу гарма
ту. Зблиснуло полум’я, ніх
то не почув вибуху. Німець
ка машина спалахнула. Спа
лахнув І вибухнув другий 
танк, Інші повернули назад, 
їх залишилось двоє *■» Нет-

рв Кравець та Іван Полюш
ко, коли на відбитому ни
ми плацдармі загриміло на
ше «ура!».

— Тоді Й вручили мені 
ден Слави 11 ступеня,

— А першого ?
— Довго розповідати, — 

Петро Євтнхійовнч довгий по
гляд зупинив за вікном, де 
над могилами загиблих схи
лились бронзові воїни. — 
Ось кому треба честь і ша
ну віддати, — сказав сумно, 
— а я що ж, я живий...

Та все ж, хоч 1 без особлн. 
вої охоти, повідав і про тре
тю свою високу урядову на
городу. Це було вніс на кор
доні з Польщею, Прийшов 
наказ командування з’єдна
тися з 65-ю армією. Кілька 
німецьких дивізій опинилися 
в «мішку», і «мішок» цей 
потрібно було зав’язати. Кра
вець зі своєю зброєю при
кривав наступ піхоти, але 
фашисти кинулись в контр
атаку. Трапилося так, що 
артилерія потрапила в ото
чення. Петро знав, що це не
надовго, що їх відіб'ють 
свої. Хлопцям наказав:

— Триматися!
і знову наші легіні стоили 

на смерть. Коли з 24 чоло
вік, що були в батареї, за
лишилось шестеро, лейтенант 
Кравець зв’язався по рації з 
начальником артилерії пол
ку, попросив вогонь па себе.

— Краще смерть від своїх, 
ніж полон у фашиста, чи не 
так, хлопці?

Всі мовчки поголились. Але 
свої снаряди обійшли смі
ливців. Смерть і цього Разу 
не торкнулася Петра Євтн- 
хійовнча.
ЩЕ БАГАТО військових

доріг пройшов кавалер 
трьох орденів Слави Петро 
Євтнхійовнч Кравець, ще не 
раз відчули на собі фашис
ти удари його гармат.

— Прикро, до Берліна не

Полс ятрили чорні маки.
День розгублено хмари жмакав, 
Затуманені молодиці
По зелених подвір’ях плавали, 
їхні руки, як мертві птиці, 
На тини кривобокі падали.
А хати, мов примари тихі, 
Із городів нестямно бігли.
І кричали їх жовті стріхи. 
] кричали їх стіни білі. 
А за них паничі чіплялися. 
Чорнобривці в шибках сміялися. 
Чорнобривці сміялись дико
І світились червоним криком.., 
Гримкотіли селом гармати. 
Обрій був, як шорстка парча. 
Відступали па схід солдати. 
Захід’сонца несли в очах.
1 цвіли їхні тіні дивно 
На обличчях, шляхах, дібровах. 
Вслід солдатам дивились димно 
Матері і... майбутні вдови.
Коли ішли ви з роботи 
З «Червоної зірки» вчора, 
Співали про вас ворота 
Й колишня четверта школа.
В сорочці від погу злнпиутій 
Минали вн площу Кірова.
і потім по Карла ЛІбкнехта 
Знайомі квартали міряли.

вдома — в просторій кухні 
Сідали до столу тихо.
На лутці вікна у кухлі 
Світились троянди сміхом.
Під вечір бузково-сивнй

ТРИПТИХ ПАМ‘ЯТІ
сад, повз „крислаті віти,

. небі очей мрійливих 
Несли голуби І квіти. 
Вертались назад небавом, 
В душі несучи зело. 
Волосси крилом русявим 
Вам падало на чоло... 
У сорок третьому літо 
Взяло вас, ковтнуло паче... 
А я ж вас, дядько Ліикнто, 
Ні разу в житті не бачив. 
Вони падали в чорних зблисках. 
Вони стали давно тополями, 
ІЦо трикутними обелісками 
Піднялись над степами голими. 
В наші ранки з важких походів, 
Прориваючи днів редут, 
Прапорами вони приходять 
І попереду нас ідуть.
Мовчазні назавжди, суворі 
Завмирають в стальній шерензі, 
П’ятикутні вогнисті зор). 
їхній обрій лункий мережать. 
Дзвінколнстий-оркестр травня 
Над віками гримить урочо. •, 
Чуєш, земле! Лише одна ти — 
Пильно' дивляться нам у очі.' 
Чуєш, земле! Лише одна ти — 
Вічний свідок життя і смерті. 
Вони падали, щоб піднятись 
На стрімкий п’єдестал безсмертя. 
Хай весна доокруж хороводить, 
Заливаючи сонцем путь...

...Прапорами вони приходять
1 попереду нас ідуть.

Валерій ГОНЧАРЕНКО
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ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

1

перегукувались
ніжних пелюстках.

устрілися двоє — паш 
ІЦО різні МОВИ В 1111X71 
соціалізму.

дійшов, а так мріялось про 
цс, про остаточну Перемогу. 
Під Кенігсбергом після п’я
того поранення — під чисту.

Петро Євтнхійовнч запро
понував підвезти своїм «За
порожцем» до авгобуспої зу
пинки. На шкільному подві
р’ї цвіли дерева, і бджоли 
працьовито 
в

В. ШАРІЙ.
с. Тпшківка, 
Новомирічфодського 
району.

НЕДІЛЯ, 10 ТРАВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.00 — Ран
кова гімнастика для дітей. 
(М). 0.15 — Новини. (М). 9.30
— Для школярів. «Будиль
ник». (Куйбишсв). 10.00 —• 
«Все для фронту, все для пе
ремоги», (ЛІ). 10.30 — Музич
ний кіоск. (М). 11.00 — Театр 
юного глядача. В. Лрдамат- 
ський «Я — 11-17». Прем’єра 
телеспектаклю. Частина друга. 
(М). 12.00 — Турнір старшо
класників. (Ленінград). 13.00
— Новині). (М). 13.05 — Ліузич- 
ний тузнір міст. (ЛІ). 14.50 — 
Наша афіша. (К). 11.55 — Те
лежурнал «Синам». (Донецьк). 
15.30 — Спецвипуск телсвістей. 
(К). 15.45 — Відгукнись, син 
полку. (ЛІ). 10.30 — «Репор
тер». (Харків). 17.30 — «До 
23-річчя визволення Чсхосло- 
ваччннн», (ЛІ). 18.00 — Новини,

(М), 18.05 — Кольорове теле
бачення. Клуб кіпомаидрівни- 
ків. (М). 19.05 — «Був місяць 
травень*. Телефільм. 21.00 — 
Європа через 25 років. (ЛІ). 
21.45 — Українське кольорове 
телебачення. «Це було недав
но, це було давно», (К). 22.45 
— ЛЇІжпародні змагання з 
спортивної гімнастики. (Со
фія). 23.30 — Новики. (ЛІ).

ПОНЕДІЛОК, Л ТРАВНЯ, 
ПЕРША ПРОГРАМА. )7.40 — 
Телевісті. (К). 18.00 — Наша 
програма. (Кіровоград). 18.05 
— Спецвипуск Інформаційної 
програми «День за днем». (Кі
ровоград). 18.30 — Програма 
УТ. 18.45 — «Від понеділка до 
неділі». (К). 19.00 — Худож
ній фільм «Перша дівчина». ------------ . 20 80 _ г(ро„ 

(М). 21.15 —

м, Кіровоград, вул, Лунвчарського, 36 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-33, 
відділу військово-патріотичного виховання 3 спор* 

гу — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

І(аша АДРЕСА і ТЕЛЕФОНИ і «МОЛОДОЙ КОМЛ1УНАР» — орган Кировоірлдского 
обкома ЛКСМУ. г, Кировоград.

НІЙ фільм ' ‘ 
(Кіровоград), 
грама «Час». ____ ___
І. Ірошиікова — «Здрастуйте, 
пап] Катерино». Спектакль 
Харківського україись кого 
драматичного театру імені 
Шевченка. (Харків). 23.00 —
Телевісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 1S.05 - 
Для школярів. Телеагентство 
«Піопсрія». (Одеса),

БК 02297. Індекс 0 і 197,

Друкарня їм, Г. ЛІ Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Гдіпкп, 2.

ВІВТОРОК, 12 ТРАВНЯ, 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 —

Телсвісті. (К). 11.10 — теле» 
фільм. (К), 11.35 — Шкільний 
екран. Фізика для учнів ? 
класу. «Принципи дії холо
дильної машини». (К). 11.55 •«* 
Кіножурнал та художній фільм 
«Вбивство по-чеськн», (КІ-* 
ровоград), 17.40 — ТелевісіІ» 
(К), 18.00 — Музичний салоіґ, 
(Кіровоград). 18.30 — Актуаль
ні питання наукового комуніз- 
му. «Міжнародне значення 
ленінізму». (ЛІ). 19.00 — Телеп 
нарис «Сонячні ритми». (Кірот 
воград). 19.10 — Художній
фільм «Вбивство по-чсськп». 
(Кіровоград). 20.45 — Програм 
ма «Час». (М). 21.30 — Кіно* 
панорама. (М). 23.00 — Спор* 
тнвпий щоденник. На всл5* 
гонці миру. (ЛІ). 23.13 — Тези«« 
вісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. І8.00 
Сторінки піонерської о літа« 
лису. (К),
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