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Двадцять працівників Кірово 
градської швейної фабрики 
Одержали нагороди Батьківщи
ни за чудову самовіддану пра
цю. Ордени та медалі вручив 
перший секретар Кіровоград
ського міськкому партії І. П, 
далявський.

! ®

Голова Кіровоградського 
Облвиконкому депутатів трудя
щих П. С. Кошевський вручив 
ррдени та медалі 22 робітни
кам та службовцям Кірово
градського заводу тракторних 
іМдроагрегатіз.

' І
І

' За трудові подзиги 192 пра
цівника тресту «Олександрія- 
ругілля» отримали нагороди 
країни. Ордени та медалі ву
гільникам вручили секретар 
"іровоградського обкому пар
тії І. С. Ізаненко та перший 

Олександрійського 
партії П, Ю. Гри-

' Трьом робітникам та служ
бовцям Побузького нікелевого 
Заводу та чотирьом будівель
никам Побузького будівельно
го управління тресту «Кірово- 
ррадпромбуд» вручила ордени 
Та медалі член облвиконкому 
•депутатів трудящих, голова об
ласної планової комісії Н, Я. 
Артюшенко,

•

Голова Кіровоградського 
облвиконкому депутатів трудя
щих П. С. Кошевський вручив 
урядові нагороди трьом пра
цівникам тресту «Кіровоград-: 
йуглебуд».
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Завтра День иіеремогіи
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І1_3 АД нашою юністю, над квітом 
“ “ землі нашої ворог замахнувся 
кривавим мечем і прийшов до на
шого дому з вогнем ката і понево
лювача. Та супроти нього став зі 
своїм гнівом і ненавистю радян
ський воїн, стали мільйони радян
ських людей. Крізь полум'я боїв і 
стогін землі пронесли наші бать
ки прапор, якому судилося ніколи 
не бути переможеним. Вистояв 
солдат, повернув щасливий світа
нок нашій юності.

»»
ВАШОЮ
СІІТІМСЬQ

Ми їх хотіли бачити живими. І 
вони вижили. Йдуть світлою дни
ною Герої Радянського Союзу 
В. О. Верхоланцев і Г. В. Балиць- 
кий, кавалери трьох орденів Слави 
В. І. Суворов і М. І. Жосан. Ведуть 
нас на свято. Ведуть на славні діла, 
які ми вершимо вже тепер — се
ред нашого щедрого степу, на 
риштуваннях новобудов, в завод
ських цехах. їх молоде завзяття 
топер у наших дужих руках.

Піднявши високо свої прапори, 
стоїмо на міських площах і сіль
ських майданах. Перед сизими ве
теранами даємо клятву на вірність 
їх ідеалам.

А потім червоне розкрилля стя
гів гойдається біля обелісків. В 
урочистій тиші стоїмо ми знову 
перед героями, які постали в гра
ніті, з своєю славою і доблестю.

В шанобі й світлі пам'яті ми знову 
клянемось:

— Будемо схожі.
І згадуємо Олександра Маніту, 

Федора Пазлозського, Дмитра Гу
ляева, Павла Линника, Юрія Глібха, 
Василя Колісниченка... Вони пішли 
у вічність, а свої найпрекрасніші 
людські поривання передали нам. 
Заради сонячного сьогодення, за
ради щаслизого зеатрішнього дня, 
І з нього ми одкриваємо широкі 
брами. Вперто, схвильовано, гор- 
дісно. Чуєте — наші серця палах
котять любов’ю, якої навчили зо
ни, живі і мертві. Чуєте — ми про« 
мовляємо:

— Славою вашою клянемось!
•— Гордістю вашою...
— Помислами вашими.,,
— Ділами вашими...
А завтра — дорога. З Кірово

града, Олександрії, Знам'янки, 
Бобринця, з усіх сіл нашого степо
вого краю вирушимо ми з похід. 
Підемо туди, де впали наші бать
ки, щоб зберегти нам юність, де 
стали старші брати в дужому тру
довому пориві, щоб згоїти на зем
лі рани і воскресити на них квіт 
щедрості. Похід молоді по місцях 
революційної, бойової і трудової 
слави радянського народу, присвя
чений 50-річчю створення СРСР, 
знову одкриє нам світло, під яким 
ми побачимо дальшу свою дорогу, 

...Рік 1941-й. Свавільний чужи
нець хотів відібрати у нас небо І 
своїм чоботом чавив колос, випле- 
каиий руками матерів.

Рік 1945-й. Тразень. До нас при
йшло свято. 1 наші батьки над 
усім світом сказали:

— Країна Леніна — непере- 
можнаї

Рік 1971-й. /Ли зздизляємось у 
прозорість мирного неба і летимо 
до зірок. Ми пишаємось кзітом 
колосу, вирощеного нашими моло
дими руками. Бо ми хочемо щас. 
тя — для себе, для всіх. Бо так 
сказав тоді, в травні 1945-го радян
ський воїн-зизволитель, піднімаю
чи прапор перемоги над рейхста
гом. І ми щасливі.

Про вас, ветеранів другої світової, про вас, переможців, 
годні наша дума. Світла дума. Дума вдячності.

Більше тисячі юнаків та дівчат Кіровограда вирушать завтра 
у похід по місцях слави своїх батьків. А їх загони поведуть ті, 
хто більше чзергі віку тому своєю доблестю і мужиків» розгроу 
мив фашизм. Буде про що розповісти молоді підполковникові 
запасу М. І. Каліхову. В складі 8-го механізованого Олександ
рійського корпусу він брав участь у визволенні Кіровограда від 
німецько - фашистських загарбників. А кіровоградець В. П. По- 
оійчук пішов на війну рядовим червоноармійцем, а в Кіровоград 
прийшов полковником. Alu пишаємось своїм земляком Героєм 
Радянського Союзу О. М, Боровкочим. Поряд з Золотою Зіркою 
на його грудях чотири ордени Червоного Прапора, орден Черво
ної Зірки, інші нагороди.

Низький уклін вам. ветерани!
lia знімку: (зліва направо) В .П. ПОВІЯЧУК, О. IW. БОРОВ

КОВ, М. І. КАЛІХОВ. Фото В. КОВПАКА.
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НА ЧЕСТЬ ДНЯ ПРЕСИ
5 травня в Кіровограді відбу

лися урочисті збори, присвя
чені Дню радянської преси. В 
них взяли участь представники 
партійних, радянських 
Аадських організацій, 
ники обласних газет 
градська правда»» і 
комунар», радіо і телебачення, 
громадські кореспонденти.

і гро- 
праців- 

«Кірозо- 
і «Молодий

працівники агентства «Союз- 
друк» та громадські розпов
сюджувачі преси.

З доповіддю про День преси 
виступив голова обласного від
ділення Спілки журналістів 
УРСР, редактор газети «Кіро
воградська правда» А, П. Мо
стовий.

В роботі зборі» взяли участь

завідуючий відділом пропаган
ди і агітації обкому КП України 
О. К. Піскуноз, заступник го
лови виконкому обласної Ради 
депутатів трудящих Є. М. Ча
баненко, заступник завідуючо
го відділом пропаганди і агітації 
обкому КП України І. П. Оліфі- 
ренко, другий секретар Кіро
воградського міськкому КП Ук
раїни А. Д. Сухачоз,

Учасники зборів прийняли 
вітальні листи на адресу ЦК 
КПРС та ЦК КП України.

ПРИСВЯЧЕНІ ДНЮ РАДІО
7 травня в Кіровограді в 

приміщенні музично-драматич
ного театру ім. М. Л. Кропнв- 
ннцького відбулися урочисті 
збори, присвячені Дню радіо. В 
них взяли участь представники 
партійних, радянських і громад
ських організацій, працівники

обласного радіо і телебачення* 
громадські кореспонденти.

З доповіддю про День радіо 
виступив голова обласного ко
мітету по телебаченню і радіо
мовленню О. В. Цпбульчак.

Учасники зборів прийняли ві
тальні листи на адресу ЦК 
КПРС і ЦК КП України.

В бригаді Віктора Максимова двадцять чоловік: дві 
дівчини і вісімнадцять юнаків. Всі — молоді, невтомні, 
працьовиті. Повагу своїх товаришів • виробничників 
головного заводу виробничого об'єднання «Днінроенер- 
гобудіндустрія» завоювали ударною працею і в соціаліс
тичному змаганні на честь XXIV з’їзду КП України і 
XXIV з’їзду КПРС серед комсомольсько-молодіжних ко
лективів Світловодська вибороли перехідний Червоний 
прапор Свіг.іоводського міськкому комсомолу. А днями 
комсомольці бригади були нагороджені пам'ятним вим
пелом ЦК ЛКСМУ

На фото*- члени бригади (зліва направо) Микола Вла
сенко, Іван Кайгородов. Микола Пивоваров, Олександр 
Стенашко, Анатолій Дерев’янко, Галина Якимець.

Фото Ю- Лівашникова.
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Ції А СТОЛІ переді мною — 
лист. А за вікном — ку

мачем розцвілі вулиці. На 
кольоровій листівці навкіс 
напис: «Поздравляю. Твой 
подруг Миша». Це Михайло 
Камзрв, вчитель з села Яб
лунево Сливенського окру
гу Народної Республіки 
Болгарії пише.

Згадую наше перше зна
йомство, що відбулося во
сени минулого року в Між
народному молодіжному

не раз пересвідчувалися, 
наскільки дороге для бол
гар ім’я Володимира Іллі
ча, як вони високо цінують 
і бережуть віковічну друж
бу з російським і всіма ін
шими радянськими народа
ми. Це ми ві^чулц і в Пде- 
вені, і в Софії, в Старій За
торі, і підіймаючись на 
Шипку.

В Софії, па одному з обідів, 
загоріла. чорнява діо'їникл ро
ків семн-ііосьмн, неппспіігно ви
мовляючи російські слова, по-

МИ - ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ

ясно-
НЕ ТІЛЬКИ
ВІД погоди
центрі на березі моря, зга
дую сонячні дні, проведені 
в Болгарії. Щодо погодних 
умов вони були дійсно пре
красними, але по-справж
ньому сонячними стали від 
теплоти зустрічей і дружніх 
посмішок та привітань.

Тільки-но поїзд «Москва 
—Софія» перетнув Болгар
ський кордон, ми відчули 
цю теплоту. Люди дружні
ми помахами проводжали 
наші вагони, жестами пока
зували: «Хай живе друж
ба!» А в місті Русса, де ми 
вийшли на болгарську зем
лю вперше, нас прийняли в 
обійми. І я відчув, настіль
ки приємно, коли тебе обій
має товариш, хоч і незнайо
мий, але товариш по класу, 
по спільній меті. Обмінюва
лися сувенірами. Найдо
рожчим для них був суве
нір — значок із силуетом 
В. І. Леніна. Потім ми ще

просила заспівати «Катюшу», 
її батьки, симпатичні молоді 
люди, в знак підтримки заапло
дували. І ми піжоиали просьбу. 
Але точніше буде сказати, що 
ми стали заспівувачами, а «сі 
присутні підтримали пісню.

І так було не лише в сто
лиці. Щоб згадати пісні, які 
звучали дружно болгар
ською, українською, росій
ською мовами, гортаю то
ненький, продовгуватий 
збірник «Улюблені пісні». 
Його подарували мені в 
міськкомі ДКСМ в Старій 
Загорі Таня Радева і Нікола 
Чапаров. В ньому — гімн 
НРБ, «Інтернаціонал», «Гімн 
демократичної молоді сві
ту» і «Варшав’янка», «Свя
щенна війна»...

До речі, пісня — цей чу
довий супутник молодості
— засвідчила, що пориван
ня юнаків і дівчат різних 
національностей схожі. Це
— прагнення до миру і 
дружби. Коли в Міжнарод

ному молодіжному центрі 
розпалили традиційне ба
гаття дружби, то і над зеле- 
ленню дерев, і над хвилями 
морськими хвилююче поп
ливла мелодія російської 
«Катюші». Співали її різни
ми мовами. Коли ж догоря
ло багаття дружби, то на 
різних мовах зринуло «Хай 
завжди буде сонце». Разом 
з усіма дружно підтягував 
пісню і Михайло Камзсв 
російською мовою. Після 
того і познайомилися, обмі
нялися адресами.

Про ці зустрічі я згодом роз- 
новіп у одній, другій школах 
свого району. Поділилися свої
ми враженнями від поїздки в 
Болгарію і тракторист з колгос
пу імені Уриці.хого Дмитри Лі- 
совський, трактористка з кол
госпу імені Чапаепа Марія Гор- 
дашко. Коли від .Михайла Кам- 
зова і його вихованців надій
шов лист, то бажаючих відпо
вісти було багато. Сьогодні уч
ні Компаніївської, Першотра- 
пенської середніх шкіл та інших 
листуються майже з сотнею 
своїх ровесників лише з Болга
рії.

УРИСТСЬКІ маршрути 
комсомольців і молоді 

до інших країн мали подіб
ні результати. У школах 
створені кутки інтернаціо
нальної дружи, комсомоль
ці, піонери одержують 
предметні уроки інтерна
ціональної дружби.

Включившись у кампанію 
«Молодь звинувачує імпе
ріалізм», учні шкіл, молоді 
виробничники не лише про
вели бесіди на цю тему, а 
й постаралися, щоб заоща
дити кошти для допомоги 
молоді, що бореться за 
свої права. Зокрема, в день 
народження В. І. Леніна, 22 
квітня цього року, відправи
ли колону металолому у 
фонд солідарності з наро
дами, які борються проти 
імперіалізму.

Розуміючи свій високий 
інтернаціональний обов’я
зок і те, що наша країна — 
оплот миру, взірець для 
інших народів, комсомоль-

ці не шкодують сил, щоб 
успішно виконати плани но
вої п’ятирічки, ще більше 
зміцнити свою Вітчизну. 
Серед ТИХ, хто йде перши
ми у змаганні, — деі егат 
XXI з їзду комсомолу Ук
раїни, завідуюча тварин
ницькою фермою колгоспу 
імені Тельмана Євгенія Ли
маренко, делегати III Всесо
юзного з’їзду колгоспників 
тракторист з артілі «Біль
шовик» Василь Марченко та 
трактористка колгоспу іме
ні Чапаева Олександра Не
покрита і багато інших.

... Переді мною на столі 
— лист з братньої Болгарії. 
За вікном — кумачем при
крашені вулиці, білий цвіт 
абрикос. Згадую живі квіти 
біля меморіальної плити в 
парку-музеї імені генерала 
Скобелева в місті Плевені, 
квіти, які поклали болгар
ські друзі. Згадую хвилюю
чий напис на плиті:

ГЕРОЯМ ПЛЕВНЫ
От частей 3 Украинского 

фронта победоносной Крас
ной Армии

Вдали от русской матери- 
земли

Здесь пали Вы за честь 
Отчизны милой, 

Вы клятву верности 
России принесли 

И сохранили верность 
до могилы...

Сентябрь 1944».
Знову згадую всі зустрічі 

в Болгарії і повторюю в 
пам’яті напис на листівці 
Михайлу в Яблуневе: «З 
Днем міжнародної солідар
ності трудящих у боротьбі 
проти імперіалізму, за 
мир, демократію і соціа
лізм! Великих успіхів бажаю 
у виконанні накреслень X 
з’їзду БКП!»

А. КОРОТЧЕНКО, 
перший секретар Компа- 
ніївського райкому ком
сомолу.

У нари

„Молодий кому

*^ЛМН> ПЕРЕМОГИ

ЗАМІСТЬ ПРОЛОГА
Не знаю, чи вдається Володимиро

ві Івановичу хоч зрідка залишитися 
в кабінеті одному. Ось і я взявся за 
ручку дверей з табличкою «Заві
дуючий відділом... Суооров В. І.», та 
зачувши розмову в кабінеті, не від
чинив їх. Став прогулюватись дов
гим коридором міськкому партії і 
знечів’я дійшов думки, яка б мала 
виникнути трохи раніше: «Адже у 
нього робочий час. Небагато вільних 
хвилин у партійного працівника. Міг 
би знайомитися з ним після шостої».

Ясна річ, я не сподівався за робо
чим столом побачити людину при 
всіх орденах та медалях. І сам зди
вувався, коли зрозумів, що десь у 
підсвідомості жевріла така надія.

Ні. З-за столу підвівся, на мій по
гляд, чоловік не військового крию. 
Тільки орденські стрічки на полі сі
рого піджака стиха, між іншим, не 
втручаючись в гомін мирної буден
ності чи святкової піднесенності, роз-

ловІдак>Ть
пекло вибЛ- ?9° соядата’ ПР° 
поразки - ® ’ бРуА окопів, про гнів 
про смерть буР*л»«'сть перемоги, 
ч*‘-ть жерте.• немину" 

ЗгддОВСя _
то »бравц. Робітник, у свя-
колов три *-Л я*омргі краще, при
ївся вули.. РДйНи -лави' пРогулю‘ 
НО’ ГОРДО8ИТИЗ‘ НаЗ)СТРІЧ ЙОМУ ЧИК" 
У сірій Папа^? СтУпгз сивии генерал 
чи під ру" ' °бережно підтримую- 
жінку. Генг-г л'°ножг8Уг симпатичну 
робітником Коли порівнявся з
каблуками ОиструНчився, цокнув
«оно. Найп^,.:'ддав честь. Ото ж бо 
вітати поеип^; ві*ськові чини мають 
ви. А воКі ° Гелере ордена Сла- 
ніяковий НЛК Ь
Лічену ЙГ!^ Намагався вирівняти ска- 

в оматною чергою спину.
ПРЕЛЮДІЯ 
ДО НАГОРОД 

нібм !^У^°СЬ' А»ла. і все термінові,—

справи? СК'ЛЬКИ Років уже термінові

8 травня 1971 року
■■■КСЕВ ЧЛХ.'Кі 1 "ЦРЬ-ЗДДйТ.Мі Дг«»Ы-иД

Ігор БЕЗДІТНИЙ

ЗІРКИ СТАРШИНИ КОРОВА
Він усміхнувся:
— Давно.
Давно. Мабуть, з тої злопам’ятної 

неділі 1941 року, з тої миті, коли над 
радянською землею просунула чор
ним хрестом страшна тінь ворожого 
літака. Тоді Зоя Василівна Суворова 
попрощалася з чоловіком, а шко
ляр Володя Суворов — з батьком. 
Тоді ще прощання обіцяло, хай не
твердо, зустріч попереду. Та чи всі 
надії справджувались, коли вже всім 
світом керувала війна і по-своєму 
креслила — перекреслювала і пла
ни, й сподівання, й саме небо над го
ловою?

А мирна ж була професія в Іва
на Суеорова: будівельник. Тесав ка
мінь, мурував у Калінінській обла-

сті — для житла, для праці, для 
супокою. І материн день на будовах 
минав. Де камінь, різнодерев’я бу
дівельне, пісок, цемент, де люди 
трохи грубуваті, зате щирі й відверті 
до краю, любив проводити годину— 
другу і син Суворових.

Ніколи, ніколи не повториться хо
ча б хвилина тих важких і радісних 
часів. Но вернувся каменяр тесати 
камінь, війна серед перших забрала 
його. І зараз Володимир Іванович 
буває на будовах^ вдихає знайомі з 
дитинства запахи, ловить серцем 
пам'ятні здавна звуки, слухає май- 
стрів-будівничих. Та Суворова Іва
на серед них уже ЗО років не стрі
неш...

Запитати б: Володимире Івановичу

ДГГ— ЛЮДИ З КРАЇНИ МУЖНОСТІ

чи знали-відали ви, що й вам до
ведеться потоптати фронтові стеж
ки? Чомусь гадаю, що сьогодні це 
вже не має значення. Те, що прой
дене, — вже пройдене, вже чітке, 
ясно, тисячу разів осмислене, вива
жене на терезах історії, власних дій, 
переживань і світосприймання.

А перший бій був невдалим. Для 
нас невдалим...

Гриміла війна. А Володя, як і його 
ровесники, день за днем відвідував 
школу. І тільки напринінці 1942 року, 
коли лічені місяці залишались до 
атестата зрілості, сказала йому Бать
ківщина: пора, юначе. Пора.

Прощай, школо.
Прощай, мамо. Ти у відчаї. Ти зна

єш, куди вирушає син, тебе печуть

передчуття, — ти згадуєш батька, 
але, зціпивши зуби, ти наказуєш, як 
усі матері на світі:

— Бережи себе, Володю. До поба
чення, сину.

— До побачення, мамо.
1 знову йому не щастить. Не за

кінчує піхотного училища в Рибін- 
ську. Курсанти їдуть на фронт

В липні 1943 року молодший сер
жант Володимир Суворов познайо
мився з окопами на Північно-Західно
му фронті. Стрілецький полк зустрів 
його не фанфарами, проте бойовим, 
впевненим настроєм, цілковитою ві
рою в непереможність Р"“”“ 
Армії.

І все ж 18 серпня 1943 року 
пам'яталось як день... Важко й підіб
рати до нього епітет. Який день?

У вас бувають невдачі серед за
гального успіху? Кругом торжество, 
а у вас на душі — темна ніч.

Кругом — наступ, тріумф, а части
на, де служить молодший сержант 

. Суооров, піхотинець, зазнає невдачі.
Командир відділення Суооров 

штурмуоао місто Стара Руса...
(Далі буде).

непереможність Радянської

за-

ПЛЕНУМ
ЦК сєпн
БЕРЛІН. (ТАРС). З травня тут від

бувся пленум Центрального Комітету 
Соціалістичної єдиної партії Німеччи
ни.

У комюніке про пленум повідомля
ється, що на засіданні з заявою ви
ступив товариш Вальтер Ульбріхт. Він 
звернувся з проханням до ЦК увіль
нити його від обов'язків першого 
секретаря ЦК СЄПН у зв'язку 3 ві
ком.

Центральний Комітет одноголосно 
схвалив заяву В. Ульбріхта і вирішив 
на пропозицію политбюро задоволь
нити його прохання. На знак визнання 
його заслуг товариш Вальтер Уль
бріхт був обраний головою СЄПН і 
продовжуватиме свою роботу як Го
лова Державної Ради НДР.

Центральний Комітет одноголосно 
обрав товариша Еріха Хонеккера пер
шим секретарем ЦК СЄПН.

* * »
Еріх Хонеккер народився п 1912 році в 

сім’ї шахтаря. У 1926 ропі вступив до Ко
муністичної спілки молоді Німеччини, в 
грудні 1929 року — до КПН. Брав участь 
у боротьбі проти гітлерівського режиму. 
Перебував на підпільній роботі. Був ареш
тований і засуджений до 10 років тюрем
ного ув’язнення.

Е. Хонеккер — один з керівних діячів Со
ціалістичної єдиної партії Німеччини. З 
1950 року входить до складу політбюро. З 
1958 року — секретар Центрального Коміте
ту.

СЛ УЖ БУ НЕСУТЬ СИНИ

МИ
на-

ГАГАР1ВЦІза 
для

їх батьки чверть віку тому йшли г. полум’я боїв. А вони сьогодні стоять на 
парті завойованого миру.

Символічно: воїни біля трудового прапора Кіровоградіцини.
Фото А. ПЕЧВНЮКА.

Кіровоградщини від і
тні 

жовіан_

ГВАРДІЙЦІ ВИВОДЯТЬ У НІЧ...

Мені хочеться на основі вивчення в\1і- 
ликого фактичного матеріалу Архіву Лро 
пістерства оборони СРСР розповісти 
один, подвиг розвідників 69 гвардійських 
стрілецької дивізії, здійснений в б°ні- 
за визволення 
мецько-фашистських загарбників.

Розвід роті цієї дивізії в
1943 р. ставилось відповідальне завда^в, 
ня: в районі села Дереївки Онуфрії^, 
ського району розгромити штаб протиих, 
пика, захопити документи і полонені 
по можливості офіцерів...

и сутінки, ладапа артилерійська
канонада. Розвідники шмигнули як тінь 

ні звуку, ні шороху. Нейтральна зона по- 
два полкових розвідники вже в тилу 

ворога. Пройдено 3 кілометри Провідники 
повернулися. Стрілянини не чути.

— Значить група залишилась непоміче
ною, — робить висновок Б:твицький — 
чаль ник розвідки корпусу.

Завдання — знайти штаби, встановити 
ними спостереження і підшукати умови
нападу. Цілий день з біноклями в руках 
розвідники вибирали зручний об’єкт. Без
перервні спостереження показали, що на

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ
ПЛЕНУМ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОВАРИСТВА «ЗНАННЯ»

Понад 17 тисяч членів товариства 
«Знання» області несуть в маси живе 
слово, пропагують досягнення науки, 
новини техніки, передовий досвід у 
промисловості й сільському господар
стві, роз'яснюють рішення партії та 
уряду.

Нині немає більш важливого зав
дання у товариства «Знання», аніж 
широка пропаганда, вивчення і ро
з'яснення матеріалів і рішень XXIV 
з’їзду КПРС та XXIV з'їзду Компартії 
України. Про це йшлося на чер
говому пленумі обласної організації 
товариства. Його учасники заслухали

і обговорили доповідь секретаря об
кому партії Д. С. Сиволапа «Про 
завдання організації товариства 
«Знання» області по пропаганді мате
ріалів XXIV з’їзду КПРС та XXIV 
з’їзду КП України».

У доповіді, а також у виступах го
лови правління Кіровоградської місь
кої організації товариства «Знання», 
Т. В. Жарких, секретаря Світловод- 
ського міськкому партії В. Ф. Шелес- 
тенка, голови первинної організації 
товариства села Добрянки Вільшан- 
ського району Ф. Д. Гетьманця, сек
ретаря обкому ЛКСМУ В. П, Крише-

вича, наголошувалось на необхіднос
ті поліпшення організації лекційної 
пропаганди серед молоді, виховання 
юнаків і дівчат на революційних, бо
йових та трудових традиціях партії 
й народу.

На пленумі зверталася увага на 
співдружність комсомольських орга
нізацій, комісій по пропаганді знань 
серед молоді при обласній, міських 
та районних організаціях товариства 
«Знання» з культурно-освітніми зак
ладами області — клубами, будинка
ми культури, бібліотеками, музеями 
тощо.

По обговореному питанню пленум 
прийняв розгорнуте рішення. У робо
ті пленуму взяла участь заступник 
голови облвиконкому Є. М. Чабанен
ко.

П. ДМНТРЕНКО.

О АЖКО переоцінити роль командир'53' 
який йшов на таке завдання. Гвардії киа“ 

пітан І. А. Пахольов, безстрашний офіцее^’ 
не раз особисто брав участь в подібних опе
раціях. Зупинив свій вибір на командире08* 
взводу гвардії лейтенантові Миколі Бараьно“ 
ві. Вибір цей без сумніву був вдалим. Ба«Ра" 
нов — винахідливий, рішучий, з неабиякгим 
бойовим досвідом. Кремезний, з дужим Iго" 
лосом, він був улюбленцем усієї роти.

Серед відібраних був і гвардії рядов3** 
Редькін. Цей боєць любив наставляти то?еа” 
ришів, які йшли на бойове завдання, слоіва_ 
ми пісні: «Смелого пуля боится, храброг<о— 
штык не берет». Найстаршому в групі — 
Харченку — під 50. Але своєю вдачею він 
не поступався молодим.

В складі цієї групи була Даша Мельничен
ко, яка офіційно числилась санінструктором 
роти, але часто діяла як розвідник. їй 19 
років. Невеликого росту, скро>м- 
на, Даша користувалась великою повагоно в 
своїй роті. Свій бойовий шлях розпочала^ з 
битви на Волзі. Батьківщина її — Біла Церк- 
ва — стогнала під гітлерівським чоботом*. У 
неї були особисті рахунки з фашистськими 
загарбниками. І розвідниця рвалася на жай- 
небезпечніші завдання.

південно-східній околиці Дереївки, біля бу
диночка стоять 3 автомашини, одна з них 
штабного типу. Там сходились дроти, вид
но антену на машині. Помічено невелику 
групу людей, серед яких два офіцери. Не
подалік від будиночка — ще 10 автома
шин, 3 бронетранспортери і 2 танки. Все це 
говорило про ге, що тут розмістився якийсь 
штаб.

Густішали сутінки. Тепер залишилось про
йти по відкритій полосі десь 400 метрів. 
Поповзли. Спокійно, не поспішаюии. Підій
мали один одного без слів. Все обговорено, 
продумано, вирішено раніше. Даша з аато- 
ллатом е РУЦІ« 3 санітарною .сумкою на боці 
разом з друзями теж повзе до цілі. Десь 
осторонь гуділи мотори. Інколи тишу теплої 
ночі порушу03™ рідкі постріли.

40 __  50 метрів від таємничого буди
ночка залягла група прикриття, готова на
дійно підтримати групу захват/. Харченко— 
в центрі. Поряд — комсорг Шукалін, заслі- 
еувач роти Милєєв, далі — Даша, радист Кі- 
рюшин.

Групи нападу і захвату на чолі з Барано
ві вийшли вперед і були вже біля цілі.

“ і_|аступили тривожні хвилини. Здавалося б 
готово. Але ЧОМУ иема умовленої 

команди? Трапляється, що навіть в бувалих

розвідників не витримують нерви, напад 
розпочинається заздалегідь, порізно, тс 
скоріше всього — провал усієї операції 
навіть загибель групи.

Нарешті, командир групи Баранов, рядові 
Редькін і Тимошенко рушили на весь зріст 
до будиночку. З ним потрібно розправитися 
в першу чергу. А група гвардії сержанта 
Сластникова в складі чотирьох чоловік по
явилися біля штабної машини. А ще п'ятеро 
взяли на приціл гітлерівців, які спали на сі
ні в машині.

Вартового, що куняв, ліквідував Тимошен
ко. І у вікна полетіли дві гранати...

Оглянули машину, забрали карту і папку 
з документами. На завершення операції Ти
мошенко зі злістю у відкриті двері штабної 
машини кинув гранату і вигукнув: «Ось вам 
українська пшениця і сало 1»

Група захвату почала швидко відходити. 
Але збентежені гітлерівці заметушилися і 
відкрили по розвідниках безладний вогонь. 
Зав'язалась перестрілка. Розвідникам все ж 
пощастило відійти неушкодженими. Тепер 
уже готував відхід Харченко, під прикрит
тям Баранова. Упав поранений розвідник 
Наумов. Даша кинулась до нього, але об
ставини заважали робити перев'язку. Треба 
виносити. Милєєв з допомогою Даші поклав 
пораненого на спину і під вогнем пішов да
лі, Даша зробила пораненому перєв язку, 
подала першу допомогу. Одержав легке по
ранення і Редькін. Група зосередилась в 
лощині, де був густий чагарник...

Тяжко поранений Наумов і полонений 
офіцер затримували швидке пересування 
групи. Але все обійшлось на рідкість спо
кійно. На п'ятикілометровому шляху дозори 
два рази зіткнулися з невеликими групами 
.німців, яких розвідники без будь-яких труд
нощів обійшли. На світанку прийшли до 
своїх. Були стомлені, але в очах — світло 
радості.

В штабі з великим задоволенням і інтере
сом продивилися карту, інші документи, що 
доставили розвідники,

Майстерність розвідників допомогла ус
пішно виконати наказ командування 4 армії 
перед наступом на ворога.

О. Н А ГОРНИ Я. 
директор Кіровоградського обласного 
державного архіву.

Віп з перших днів навчання 
у Військово-Повітряній Акаде
мії імені 10. О. Гагаріна про
явив себе здібним комсомоль
ським активістом, відмінним 

•спеціалістом. Володимир Голуб 
— інжепер-механік, працював в 
Кіровоградському інституті 
сільськогосподарського маши
нобудування і, звісно вже має 
чималий досвід роботи з мо
лоддю.

Тепер у всьому і всюди наші 
воїни беруть приклад з цього 
ентузіаста- Вже па першому 
році навчання вів став відмін
ником бойової і політичної під
готовки, активно включився в 
життя комсомольської ергапіза- 
ції. Як агітатор, Володимир чи-

мало зробив .для того, щоб 
особовий склад підрозділу ус
пішно виконав зобов'язання, 
взяті на честь XXIV з’їзду 
КПРС. В першу 'чергу сам по
казав приклад іншим. Він вико- 
нзв нормативи військово-спор
тивного комплексу« успішно 
склав Ленінський залік. І ми 
вважземо, що вихованець Кіро
воградської міської комсомоль
ської організації Володимир 
Голуб своїм сумлінним навчан
ням ще раз підтверджує, що 
ми, сини тих, хто двадцять 
шість років тому переміг фа
шизм, з гідністю несемо прапор 
наших батьків.

Лейтенант В. Б1НДЮГ.

ДО ЧИСТОЇ КРИЙИЦІ
ГЕНЕРАЛ СКАЗАВ ПРО РЯДОВОГО ЗОЗУЛЮ -.

ЦЕ розповідь про відважних 
воїнів-артилеристів, які хороб

ро билися, визволяючи наш край.
... Під зливою ворожих куль 

Андрій Зозуля одним 3 перших 
переправився зі своєю гарматою 
на правий берег Дніпра і ступив 
на землю Кіровоградщини. На 
маленькому п'ятачку гвардійці 
відбивали шалені контратаки во
рога. Фашисти хотіли скинути смі
ливців у води Славутича. Та ті 
готові були загинути, але не від
дати клаптика рідної землі. При
бувало поповнення. І радянські 
воїни розвивали наступ, визволяю
чи все нові й нові населені пункти 
області.

Стояв ясний січневий день. Три нари 
доро’і ТЯГвула га«’маіУ по слизькій

тр*<нйЛ1,ять во-
3-З;а лісу онт^у,,’^га І10М»"ДУ-

рожкІХ машин- Обе. У «гупалв гарма- 
вав ІБілан, швидко зОзуля П„1ЧІІав іД0 ту бою. Андрій -;овУ0ід Т.ШИІВ від- 
панорами. Артилср;‘гаТІВГо,му «'ш-
ДІЛЯЛа глибоко •
лн І3" обхід. сКОманАУВ«тн старший

— Вогонь! —
сержант. . попереду

Снаряд Р°3'РД ійно зробив по
тану. Зозуля спок л , однез
праївку'. Знову " спалахнув 
ворожих З'явилися ао-

А в небі а Цеї *а 6оМбити наші 
рожі лижи. дум» ШЬ.
позиці!, та нлард'^ иТи «анки.

зУп ..-V в» другу ки про гаР'-’-'І;, ,н перш^
Зозуля ^'іб’\,;1(лоплик»

хрестату ,,0ТОО;;а0ІЛ//нк гливії по- 
же снарядом. раптом г ца хо.
третю маНП1І*.У'.п1ЛІ У*’
текла кров. ' гарМаГІ' «рикнув ря- 
ло.пюмУ мСТЛЛ’ єни»! -

— Зозуля пор федяев- иомАЙДИр ба- 
ДОВШЙ А'ПКОЛапідСКО,,ИВ.І14

До гармати Т'йналов»’ *'
тареї Микола

він, а сам 

а потім —

■

БАЛАДА
ПРО ДІВЧИНКУ

повернули

— Перев’язати! — наказав 
стає вести вогонь.

Одразу підбив третій танк, 
четвертий.

Фашисти розгубилися і 
назад.

— Дали гадам «гостинців» яа твою 
рану. — сказав командир батареї, під
ходячи до Зозулі.

— Спасибі! — відповів навідник і 
потиснув командирові руку.

Видужав солдат. Командир 89-? 
Червонопрапорної дивізії генерал- 
майор М. П. Серюгін писав: 
«Особливо відзначився в боях за 
визволення Кіровограда навідник 
Герой Радянського Союзу Андрій 
-Пукич Зозуля, командир Война- 
лович і комсорг Москоеченко. Во
ни захопили у ворога 75-мілімет- 
рову гармату, повернули її проти 
фашистів і відкрили шалений во
гонь по відступаючому ворогу».

Зустрічаючи своїх визволителів, 
люди плакали від радості.

Як склалася їхня доля? Чи всім 
пощастило дійти до Берліна? Важ
ко сказати. Але ті, хто зустрічав 
своїх визволителів, звичайно, за
пам'ятали їх назавжди.

О. ФЕДОРЧЕНКО.

Бігла дівчинка. 
Ой бігла маленька дівчинка, 
Рученятами розмахувала
І тихенько про щось наспівувала, 
І так любо-любо всміхалася. 
Бігла, бігла вона, радіючи. 
Задивилась — чи то па горличку 
Чи на квітку, чи па метелика. 
Та й упала, колінцем одарилась, 
І заплакала тихо-жалісно 
Покотились, мов роси ранішлі. 
Сльозенята дрібні-дрібнессиькі 
По дитячих щічках замурзапих. 
А проходив старий дідусь якраз.
1 підняв він маленьку дівчинку. 
Пригорнув, мов рідну онученьку 
їй утер оченята заплакані. ж 
Та про Котика і про Півника 
Розповів їй казочку дафнію. 
А вона обіруч обняла його
І крізь сльози праз розсміялася. 
И закричала: «Дідуню рідний мій, 
Ти прийшов, ти вернувся до мене 
То ж неправду мама казали 
Що убили тебе на фронті/..»

Степан ШЕВРЯКОВ

с. Капітанівка,
Голованівськпй район.

ТІ ИСТИ приходили звідусіль. 
Писали воїни-земляки, мо

лоді -офіцери, в райкомі ком
сомолу з'являлись ватажки 
юних слідопитів — приносили 
нові матеріали про подвиги 
своїх батьків в роки Великої 
Вітчизняної війни. Як повідати . 
про все це юнакам та дівчатам 
району?

1 тоді секретар райкому комсомо
лу Катерина Гуйван запропонувала:

— А що як нам сипускаїи в ра* 
Фопиїй газеті військово-патріотичну 
сторінку? € в нас спої кореспонден
ти, б їх перші листи...

Знам'янські журналісти прислуха
лись до пропозиції комсомольських 
активістів. І невдовзі в газеті «Серп 
і молот* з’явилася перша сторінка 
молодих ентузіастів «Патріот Віт
чизни».

Спільно 
ДТСААФ 
згуртував

з міськк ОМОМ 
МІСЬКОМ комсомолу 
позаштатний відділ

військово - патріотичного вихо-

РОЗПОВІДАЄ 
«ПАТРІОТ 
ВІТЧИЗНИ»
вання, який і очолив роботу по 
випуску своєї сторінки в газеті. 
Тепер, переглядаючи матеріали 
знам'янських юнкорів, вже 
можна зробити певні висновки 
гро їх діяльність.

Лютневий номер «Патріота 
Вітчизни» присвячений Дню Ра
дянської Армії і Військово-Мор
ського Флоту. Приверіає увагу 
розповідь офіцера К. Голубєє- 
ва про вихованця районної ком
сомольської організації, відмін
ника бойової та політичної під
готовки Миколу Гусєва. А далі 
репортаж —- про вечір бойової 
слави в МПТУ N2 2, на який до 
молоді прийшли ветерани вій
ни, воїни-відпускники.

Офіцер військкомату В. Гріїгор’еп 
одкривае читачам газети історію 
подвигу їхнього земляка В. В. Ма- 
риніиа. Бойові нагороди — орден 
Червоного Прапора то медаль 
знайшли його через 20 рокіп. З паго.

Су ботцях ела ш ту-

кореспондент
з теплотою

Вітчизни» 
про те,

випуску 
вміщені 
ян пра-

дії цього в селі 
вали свито.

Позаштатний 
газети К. Почкун 
лише про розвідника А. Г. Ман
глева, який разом з своїми бо
йовими побратимами визволяв 
Знам'янку від німецько-фа
шистських загарбників

А в березневому
«Патріота 
матеріали
цівники низових організацій 
ДТСААФ, комсомольські акти
вісти шкіл району організували 
роботу по військово-патріотич
ному вихованню молоді. 
Вчителька Цибулвської С11І 
Є. Пшеничне ділиться досвідом 
діяльності загонів 
питів, розповідає 
молоді по місцях 
ків. А організатор 
і позашкільної
ти Знам’янської

ЮНИХ СЛІДО- 

про походи 
слави бать- 
позакласної

виховної робо- 
СШ № 1 

В. Грудзинський пише в своїй 
кореспонденції про те, УК 
школяоі вшановують пам’ять 
тих, хто не вернувся до рідного 
пооогу з далеких доріг війни.
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ЗИЧНИЙ вогонь

— синова і батькова.

о така 
велич-

молочным пухом на щепах, 
больших н стертых сапогах, 
шинеле серой фронтовой 
с автоматом за спиной...

них і щасливих.,,

МОЛОДИЙ КОМУНАР“ -

гоиь гота»

ЗУСТРІЛИСЯ

м, Кіровоград.

будь людиною». (М), 18.30 -» і. 
В ефірі «Молодість». Передач

— Кольорове телебачення для 
дітей. Мультфільм «Баранкіи,

ДВІ ЗЕМЛІ...

Ху-

і стор

Завдання 
шукати

було простим, — роз
шукати колишнього рядового 
бійця, який зустрів День Перемо
ги в Берліні, І ВЗЯТІ! в нього ко
ротке інтерв’ю. Був певен — поба
чу таку людину на святковій Пер- 
щотравневій демонстрації. І не 
помилився. Зі святом мене вітав 
капітан міліції Дмитро Федорович 
Чнбісов. Про нього ми вже якось 
коротко розповідали па сторінках 
нашої газети, друкували його вір
ші. І ось він знову стоїть переді 
мною в парадному мундирі, па яко
му виблискують нагороди. Згадує 
далекі воєнні роки, розповідає як 
по війні працював і вчився в інс
титуті. А потім:

— Питаєте про перше випробування? 
— На якусь мить замислився, глянув па 
зачервонену стягами вулицю. — Це як
раз було тоді, коли ми форсували 
Дніпро. На нас йшли їхні танки, багато 
танків. Бувало в таких випадках ми не 
витримували, але тепер... 1 одразу 
якоїсь миті — невпевненість змінюється 
рішучістю. Стою біля гармати, чекаю 
команди командира. Нарешті постріл, 
потім ще і ще. Спалахнув однії фашист
ський танк, другий... Невдовзі нам вру-

тач cor-dan pa- dfw- ettuu спить.

ДО НАШОЇ СВЯТИНІ Фото В. КОВПАКА,

ТГп ОЧИНАВСЯ третій місяць війни.
Шістдесят два дні йшов з бійцями 

Федір Гардаш. Ішов на схід, ішов по 
землі батьків, над якою стояли туга і сто
гін, На шістдесят третій дійшов до рід
ного села

хата біла, почорніла солом'яна 
гніздо лелеки. А вздовж вулицістріха, _

ряди акацій. Біля воріт жінка, з-під до
лоні дивиться. Чорне волосся, прикрите 
білою хусткою і сукня вишнева, знайо
ма... Мати! Вона зустрічає і проводжає 
усіх. Кожен солдат став її дитиною, бо 
син теж солдат.

Сини, сини! Чи знаєте ви його, найдо- 
бріше, найоірніше серце матері? Кожна 
ваша біль — рана для нього.

Коли вирушали в дорогу, пішла проводжати, 
і за селом, біля кладовища, просила зупини
тися, щоб син попрощався з могилою батька. 
Підійшов до металевої огорожі, поклонився 
яворові, що розкинув широке гілля, охороняю
чи від непогоди останню домівку старою Гар
даша.

: ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

НЕДІЛЯ. 9 ТРАВНЯ. ПЕР- 
ША ПРОГРАМА, 9.05 — Гім
настика для дітей. (М). 9.15 — 
Новини. (М). 9.30 — Для шко
лярів. «Будильник». (М). 10.00 

«Тобі юність». (М). 11.00 — 
Музичний кіоск. (М). 11.30 — 
Сьогодні — День Перемоги. 
(М). 12.15 — Художній фільм

«Батько солдата». (М). 13.45 — 
Для воїнів Радянської Армії І 
Флоту. (М). 14.15 — Фінальні
змагання з легкої атлетики на 
приз газет «Правда», (М). 
16.00 Кольорове телебачення. 
«Клуб кіноподорожей». (М). 
17.10 — Художній телефільм 
«Назад дороги немає». Ill се
рія. (М). 18.15 — «Ветерани».
(М). 18.50 — «Світлої пам’яті

м. Кіровоград, вуй, Луначарського, 36 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45,35, 

відділу військово-патріотичного виховання І спор»
ГУ — 2-45-35, решти відділів — 2-45*36. 

ІБК 01ЇІ1.
Індекс 61187. Зам. № 2738.

чади ордени, мені — Червону Зірку.
—• А там, у Берліні, що найбіль

ше врізалось в пам’ять?
Думав, Дмитро Федорович, зга. 

дає про вуличні бої, а він інше:
— Найбільшою була напруга, 

коли ми рятували дітей, стариків, 
їх фашисти загнали під землю, в 
метрополітен, і пустили воду. Ми 
увірвались туди на танках- Вино
сили немовлят, яких тримали па 
руках старенькі бабусі, стоячи по 
коліна у воді. Одноразово захопи
ли тюрму, де були політичні в’яз
ні. Там, в камерах, наглухо закри
тих залізними брамами, нацисти 
запалили папір. З великими труд
нощами роздобули автогенну уста
новку і різали нею метал. Бо 
фауст-патронами. звісно, стіп не 
могли пробити — за ними люди. 
Виносили їх з диму. А вони обій
мали нас, дякували за рятупок...

Останнє повідомлення колиш
нього фронтовика мене найбільше 
схвилювало.

— Ми переносили □ надійне місце 
поранених жінок, дітей. А гітлерівські

снайпери періщили по нас погнем. Схо
ватись нікуди. Та й як вичікувати го
жого часу? В штольню вороги теж 
пустили воду. Хлопці бігли з немовля
тами. І падали підкошені ворожими 
кулями. Тоді I сталося диво: посивілі, 
змучені чесні берліиці, яких ми тільки- 
но врятували від гибелі, стали тісною 
стіною вздовж вулиці А своїми грудь
ми прикрили радянських солдатів. 
Прикрили своїх онуків І пас...

Розхвильований капітан міліції 
обірвав свою розповідь, А потім 
одразу згадав той день, коли над 
головами ’ воїнів-визволителів про
лунав дужий голос'-

— Перемога!
I вже його уста ясніли посміш

кою, він з втіхою дивився на шко
лярів, що простували площею в 
святкових колонах демонстрантів. 
А потім читав свої фронтові вірші:

О юность, ранняя моя.
Как пс запомнить мне тебя
С 
В 
в
II
На прощання ще одне запитан

ня Дмитру Федоровичу:
— Що б ви хотіли сьогодні ска

зати моєму молодому ровеснику?
— Нещодавно на мої слова ком

позитор Аркадій Дмитрович Філі- 
пенко написав музику. Пісню свою 
ми назвали «Вічний вогопь'>, І її 
ми з радістю даруємо молоді. Бо 
вона —наша юність...

М. ВІНЦЕВИЙ,
м, Кіровоград,

Музика А. Філіпснка, 
Слова Д. Чибісова.

Ми у тихий парк ходили 
До солдатської могили. 
Вічно там вогонь горить, 
Там солдат радянський спить. 
Ми йому вклонились низько 
Край підніжжя обеліска, 
І поклали ми вінок 
З польових живих квіток, 
Мир солдати захищали 
І життя за нас віддали, 
їх ми будем пам’ятать, 
Світлу пам’ять шанувать!

— Батьку, чуєш? Я повернусь. Син спокійно, 
Я не зганьблю честі нашого роду.

Підійшла мати, хутко набрала У маленький 
мішечок землі I простягнула синові:

— Щоб з тобою завжди був батько, наш 
степ. Як переможите ворога, повернись, висип 
знову сюди цю землю.

Сказала мати — і спогади попливли над

ф НОВЕЛА
роками... __ зовсім-зовсім маленький.
Батько, голова комнезаму, сидить за столом, 
тримаючи на руках сина. Тишу розвіяв по
стріл за вікном, дзенькнула шибка, 1 батько, 
навіть не зойкнувши, упав головою на стіл, 
Відчай матері, кров і ніч...

Мов сьогодні це було.
— Мамо, — промовив солдат.
Та вийшов командир, старий ! мудрий 

воїн, дав команду «струнко» і до всіх:
— У кожного є мати. Наш товариш 

прощається з своєю, яка вручила йому 
найцінніше — рідну землю. Покляне
мося перед матір’ю всі...

— Клянемось, мати! —- Вигукнули сол
дати. — Клянемось...

— Щасти ж вам, сини... Хай кулі мине« 
ють вас.

загиблих у боротьбі з фашиз
мом». Хвилина мовчання. (М), . ......... ___  __
19.10 — іиформаційла програ.- ло*. (К). 20.35 — «На добраніч, 
ма «Час». (М). 49.30— Кок- -і—«- — — ---------
церт. (М). 22.00 — Художній
телефільм «Замість епілогу».
(К). 22.45 — Спецвипуск теле- 
вістей. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.50 — 
«Світлої пам’яті загиблих у 
боротьбі з фашизмом», Хвили-

«МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского ' 
обкома ЛКСМУ, г, Кнровоірад.
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Пішли у ніч, що насувалась на жовтий 
стоп.

Далеко позаду залишилися рідні- краї. 
Смерть ходила поруч, не раз схилялася над 
червоним кулеметником, не раз відчував він її 
холодні обійми. Здавалося, доля берегла сол
дата. Коли було надзвичайно тяжко, коли охо
плював відчай, біля серця оживала батьків
ська земля, вливаючи в жили мужність І твер
дість. /Але війна не знає жалю. В одному з 
боїв на березі тихого Дону не стало сина Гар- 
дашихн. Хоробра бішся воїн. Був наказ: не 
пропустити ворога. Полягли товариші, сам сті
кав кров’ю. І «максим» вірний замовк — па
тронів не стало. Засунув Федір За попе гра
нати, підвівся над окопом, і пішов уперед, па 
ворога. А коли його уже оточили фашисти, 
рвонув гранату...

Місячної ночі знайшли його тіло. Роз
пізнати допоміг мішечок землі. Коли хо
ронили молодого воїна, висипали з то
го мішечка землю на його могилу. А 
натомість набрали свіжої, з його, Федо
ра, могили. Передали той мішечок то
варишеві Гардаша.

І знову йшли солдати. Ішли на захід, 
на Берлін. •

Ще попіл був гарячим на руїнах, ще 
не охололи автомати, а солдати-побра- 
тими зібралися на раду. Із тих, хто почи
нав війну з Гардашем, лише один зали
шився живим. І сказав тоді воїн:

— Земля з могили друга не дає спо« 
кою, палить серце. Матір його бачу, що 
чекає край села, в хустині білій. І очі її 
бачу... в надії... очі матері...

Слухають солдати, і шлях війни про
пливає перед їхніми очима. А над ним 
— світлий, величний, скорботний образ 
матері.

—- Правильно, — говорить командир,

па мовчання. (М), 19.10 — Ху
дожній фільм «Підірване пек*
Діти!» (К).' 21.00 - Телефільм 
«Був місяць травень», (К).

ПОНЕДІЛОК. 10 ТРАВНЯ, 
ПЕРША ПРОГРАМА. 17.10 - 
Длл дітей «Перо павича», 
Зоовікторйнаі (Харків). 17.40 — 
Телевісті. (К). 18.00 - Програ
ма передач, (Кіровоград). 18,05

ча, присвячена Всесоюзним 
комсомольським зборам. (М). 
19.00—За накресленнями XXIV 
з’їзду КПРС, Тележурнал 
«Суспільство». (К). 19.30 —
Художній фільм «Мій друг 
Надар», (К). 21.00 - Програма 
«Час», (М). 21.30 - «Запро
шення до фільму». (Кірово
град), 22.25 — Документаль
ний фільм «Це Грузія». (К), 
23.20 — Українське кольорове 
телебачення. Концерт біло
руського вокально - інструмен
тального ансамблю «Пісняр,«», 
(К). 23.50 — Телевісті. (К).

мати Гардаша,
ж по-

—• іди, воїне, виконувати останню запо
відь. Земний уклін солдатській матері...

... Біля могили бійців, що загинули, визво
ляючи село, зібралися люди: старі 1 молоді, 
чоловіки і жінки.
Коли вже закінчувався святковий мітинг, пі
дійшов солдат, в новій шинелі, з сумкою за 
плечима. Сам — молодий, а голова як сніг 
біла. Шкутильгає, на ціпок спирається. ПІдій > 
шов до трибуни, руку підняв. І тримає щось, 
щоб усі бачили.

— Мене послали бійці з частини, 
якій служив ваш земляк,

Все розповів солдат: як клятву дава
ли, як дотримали її □ бою...

Зірвалась з місця 
пташкою припала до грудей, така 
сивіла, як і воїн:

— Сину мій, сину...
Все навколо плакало і гордилось. Що 

дружба І вірність на землі. Дзвеніло 
ного ЛІСИ .‘10 життя.

Передав мішечок матері, а та й слова вимо
вити не може, тільки сльози котяться і нада
ють па землю... Вітер пригортається І шепоче 
голосом сина: мамо, мамо... Мамо! Я тут, я 
скрізь, я в кожній билинці, я в променях сон
ця. Дай сльози висушу твої, руки натруджені 
твої обцілую, болі серця твого заберу.

— Мамо, мамо! — лунало з могил.
Мамо, мамо! — дзвеніло у небі..,

Як розійшлися всі від обеліска, вона 
рушила на околицю села, туди, де похо
ваний старий Гардаш. Залишилась біля 
його могили. Розв'язала мішечок. І зу
стрілися дві землі —• синова і батькова.

І мати бачила їх обох — живих, радіс->

Павло ЗУБЕНКО-

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.30 
Кольорово телебачення. «Ряч 
{ИІ,І*С,,.Ка Грузія в живопису»« 
(М). 18.05 —• Телефільм «Та« 
М ж самі хлопці». (К). 10.00-* .. 
ті?'1'1«ГОСТІЇ- Концерт. (К)/-> 
19.45—Екран молодих «Здрас- 
туй, людино!», (Дніпропси 
ропськ), 20.30 - «На добрані^ 
діти!». (К).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ« ' ’
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