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Великої

СВЯТКУЄ МОСКВА, 
СВЯТКУЄ КРАЇНА

МОСКВА. (ТАРС). Три десяти- ги радянського народу у Великій 
річчя тому перемогою радянського Вітчизняній війні.
народу над фашизмом завершилася 15 година. Бурхливими, тривали- 
Велика Вітчизняна війна. Це була 
війна за свободу і незалежність 
соціалістичної Батьківщини, за 
врятування світової цивілізації, за 
грядущий справедливий мир. Ось 
чому разом з Радянським Союзом 
ЗО річчя Великої Перемоги відзнак 
чило в ці дні все прогресивне люд
ство.

Кремлівський Палац з’їздів.
8 травня тут відбулись урочисті 
збори, прпевячепі 30-річчю Перемо-

ми оплесками, стоячи зустріли при
сутні товаришів Л. І. Брежнєва,
Ю. В. Андропова, А. А. в - -
А.
Ф.
М.
го,

в.
П. Кирилснка, 0. М. Косигіна, 
Д. Кулакова, ”.
В. ГІідгорпого, Д. С. Поляіісько- 
М. А. Суслова, П. Н. Демічсва, 

Б. М. Пономарьова, М. С. Соломеи- 
цева, В. І. Долгих, І. В. Капітопо- 
ва, К. Ф. Катушева.

(Закінчення на 2-й стор.).

УРОЧИСТІ ЗБОРИ
Сьомого травня в Кіро

вограді відбулися урочис
ті збори представників 
трудящих і воїнів місце
вого гарнізону, присвяче
ні 30-річчю Перемоги.

З доповіддю про 30-річ- 
чя Перемоги радянського 
народу у Великій Вітчиз
няній війні виступив пер
ший секретар обкому 
Компартії України М. М. 
Кобильчак.

На зборах виступили 
ветерани війни, Герой Ра
дянського Союзу В. О. 
Верхоланцев, робітник за
воду «Червона зірка», Ге
рой Соціалістичної Праці 
О. О. Кошурко, гості Кі- 
ровограда.

Учасники урочистих 
зборів прийняли вітальні 
листи Центральному Ко
мітетові КПРС, Президії 
Верховної Ради СРСР, Ра
ді Міністрів СРСР, Цент
ральному Комітетові Ком
партії України, Президії 
Верховної Ради УРСР І 
Раді Міністрів УРСР.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАПІ, ЄДНАЙТЕСЯ!

«о. їодмн
>7
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вороття...

Уклін — від матері й дитяти, 
Уклін — від цвіту і долонь,
Ти йшов крізь вирви і вогонь 
Щоб прапор цей сонцям підняти

І не було тобі зупину, 
А вражим зграям ___
Квітуй і слався Батьківщино! 
Щаслився і радій життя!

Мг.л. В. ОСТАПЕ НК А.
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ПОДВИГ НАРОДУ
Безсмертний 

ти стоїш 

на п'єдесталі 

шани, воїне- 

переможцю...

Сьогодні в Кіровограді відкривається
IV обласний зліт учасників походу 
комсомольців та молоді 
„Шляхами слави батьків“

З синівською вірністю
У ДНІ великих свят ми приходи

мо до високих обелісків воїнам-
,’визволителям. Перед ПОСИВІЛИМИ 
’ветеранами присягаємо па вірність 
Вітчизні, па вірність ідеалам, за які 
йшли в бій з ворогом наші батьки. 
І сьогодні, в день відкриття облас
ного зльоту учасників походу КОМ
СОМОЛЬЦІВ та молоді місцями рево
люційної, бойової і трудової слави 
радянського народу, ми гордо скла
демо рапорт про свої звитяжні діла.

Майже 80 тисяч юнаків та дівчаг 
області повернулися з далеких і 
близьких доріг. В похід вони виру
шали з девізом «Ніхто не забутий, 
ніщо не забуте». Молоді робітники, 
хлібороби, учнівська молодь їхали 
до Москви, Ленінграда, зустрічали
ся з колишніми фронтовиками біля 
стіп Брестської фортеці, на Мамае
вом у кургані, їх шлях — місцями 
тих частин і з’єднань, які визволяли 
наш край від німецько-фашистських 
загарбників. Тільки за час VII ета
пу походу юнаки та дівчата зібрали 
матеріали і відкрили 48 музеїв, 
кімнат бойової слави, спорудили 
27 пам’ятників, встановили 611 

І імен донині невідомих героїв-внзво- 
лнтелів.

Напередодні сьогоднішнього свя
та за мужність і героїзм, виявлені 
комсомольцями і молоддю в роки 
Великої Вітчизняної війни, активну 
роботу по комуністичному вихован
ню підростаючого покоління і у 
зв’язку з 30-річчям Перемоги Го- 
лованівську -районну комсомольську 
організацію нагороджено Почесною 
Грамотою Президії Верховної Ради 
УРСР. Сотні комсомольців і молоді 
цього району пішли на фронт, біль
ше трьох тисяч з них нагороджені 
орденами і медалями, шість вихо
ванців районної комсомольської 
організації стали Героями Радян
ського Союзу. Завдяки копіткій ро
боті комсомольського активу, «чер
воних слідопитів» стали відомі сто
рінки подвигу підпільної комсо
мольської організації «Спартак» 
с. Красногірки. 1 сюди, в рідне село 
патріотів Люби Римар, Михайла 
Громового теж пролягли шляхи 
учасників походу.
ГОТУЮЧИСЬ до 30-річчя Пере- 
■ моги, молодь області стала па 
ударну трудову вахту і нині зустрі
чає свято вагомими трудовими здо
бутками. Підтримуючи почин мос

ковських комсомольців — трудити
ся за себе і за тих, хто не по
вернувся з поля бою, пішов захища
ти Вітчизну, більше ста комсомоль
сько-молодіжних колективів облас
ті включились у змагання. Воші за
рахували до своїх бригад героїв- 
земляків, героїв-внзволптелів. Пе
реможцями у змаганні вийшли 
бригада різчиків по металу коваль
сько-пресового цеху заведу «Черво
на зірка» Г Л уценка, зміна розкрив
ної дільниці вуглерозрізу Морозів- 
ський В. Безуглого з Олександрії, 
тракторна бригада В. Глущснка з 
колгоспу «Дружба» Новоукраїя- 
ського району та інші колективи. 
68 молодих гвардійців п’ятирічки 
вибороли право сфотографуватись 
біля святіші нашого народу Прапо
ра Перемоги. Серед них — комбай
нер колгоспу імені Фрунзе Долин- 
ського району Микола .Панкратов, 
бригадир комсомольсько-молодіж
ної бригади мулярів Новгородків- 
ського міжколгоспбуду Василь Ко- 
бігієв, старішій науковпії співробіт
ник Придніпровського відділення 
ІіДІ праці Петро Даниленко, слю
сар Побузького нікелевого заводу 
Павло Левченко, лікар обласної лі
карні Володимир Жаравін. Під час 
зльоту ударники вахти Перемоги 
пройдуть в шеренгах правофланго
вих. Працюючи під девізом «Рів
няння на героїв війни» і «Ветера
нам — комсомольську турботу», 
комсомольці і піонери Кіровоград- 
щпіііі взяли шефство над ветерана
ми, інвалідами війни, сім’ями по
леглих". Юнаки та дівчата області 
підготували^рапорт і про тс, як во
ші склали залік з фізичної та вій
ськово-технічної підготовки. Тільки 
торік близько 80 тисяч молодих хлі
боробів, робітників, студентів, 
школярів виконали нормативи 
комплексу ГПО, 23 з них стали 
майстрами спорту СРСР, 630 — 
кандидатами у майстри і першороз
рядниками. А нині в колективах 
фізкультури тривають змагання з 
багатоборства ГПО на призи 
« Ко м со мол ьской п р а вд ы ».

Так, у колишніх фронтовиків є 
спадкоємці, які звіряють свої пла
ни, мрії по Іллічу, завжди готові 
повторити подвиг своїх батьків.

В. ПЕТРАКОВ, 
секретар обкому ЯКОМУ.

СВЯТКУЄ МОСКВА, 
СВЯТКУЄ КРАЇНА

(Закінчення. Початок на 1-й стор.).

Разом з ними в президії керівники деле
гацій соціалістичних країн і країн антигіт
лерівської коаліції, визначні радянські воє
начальники.

Урочисті збори відкрив член Политбюро 
ЦК КПРС, перший секретар Московського 
міськкому партії В. В. Гришин.

В зал вносять Прапор Перемоги, встанов
лений над поверненим рейхстагом у травні 
1945-го. В супроводі почесного ескорту 
гвардійців і прапорів трьох видів Збройних 
Сил СРСР Прапор Перемоги вносять Герої 
Радянського Союзу С. А. Неустроев, М. В. 
Кантарія і М. О. Єгоров.

Слово надається Генеральному секрета
реві ЦК КПРС товаришеві Леоніду Іллічу 
Брежнєву. Учасники урочистих зборів вста
ють і зустрічають його бурхливою, трива
лою овацією.

Промова товариша Л. І. Брежнєва була 
вислухана з величезною увагою, не раз пе
реривалася бурхливими, тривалими оплес
ками і вітальними вигуками на честь Кому
ністичної партії Радянського Союзу, її ле
нінського Центрального Комітету, ГІолітбю- 
ро ЦК КПРС, на честь радянського народу, 
його доблесних Збройних Сил.

Потім на урочистих зборах виступили ве
терани війни і праці, представники Зброй
них Сил, передовики виробництва, посланці 
молоді країни.

З великим піднесенням учасники урочис
тих зборів прийняли вітальний лист Цент
ральному Комітетові КПРС, Президії Вер
ховної Ради СРСР, Раді Міністрів СРСР.

ПА ФОТО: ГЕРОИ РД ДЯНСЬКОГО СОЮЗУ В. М. ГАЛУШКІН ЗІ СВОЇМ СИНОМ ВОЛОДИМИРОМ. 
Фото В. КОВПАКА.

/і

Комсомолець з Кіровограда Василь Галушкін перте бойове 
хрещення прийняв на берегах Волги. Молодий розвідник від
значився в боях в районі Ясної Поляни. Потім був Курськ, Су
ми, Чернігів. Гвардієць В. Галушкін успішно виконав завдан
ня під час розширення плоцдарму на правому березі Дніпра, 
під Києвом. Йому не було ще й вісімнадцяти, коли став Геро
єм Радянського Союзу. Судилося йому дійти фронтовими до
рогами аж до Берліна.

Напередодні свята ми попросили Василя Максимовича роз*- 
повісти про його пам'ятні дні війни.

НА ЛЮТЕЗЬКОМУ 
ПЛАЦДАРМІ

Ті вересневі бої на берегах 
Дніпра в 1943 році запам'я
таються назавжди. Ми успішно 
підготували переправу. Але 
фашисти чинили жорстокий 
опір. Наш загін захопив ні
мецький буксир з порому і пе
редав радянським воїнам, які 
переправлялись на протилеж
ний берег.

Протягом трьох днів гітле
рівці контратакували п'ятнад
цять разів, але ми вистояли. 
Поранено командира роти 
старшого лейтенанта Целише- 
ва, впав лейтенант Карасьов. 
І тоді я повів в атаку бійців, 
Захопленого плацдарму ми 
не залцщили,

З радістю в ті дні я дізнався 
про переможний наступ усієї 

240-ї стрілецької дивізії під 
командуванням нашого земля
ка генерал-майора Т. X. Уман
ського. Коли було захоплено 
Лютеж, командуючий фронтом 
М. Ф. Ватутін сказав:

— Це — перемогаї
Справді, стійкість наших вої

нів була неймовірною. Фашис
ти пустили на нас «тигри», 
«фердинанди». Але взвод стар
шого сержанта Петра Нефедо
ва, оволодівши маленьким 
клаптиком землі (по фронту 
100 метрів, в глибину — 150 
метрів), тримався під нищів
ним вогнем.

Сорока п'яти воїнам за за
хоплення і утримання лютезь- 
кого плацдарму було присвое- 

но звання Героїв Радянського 
Союзу. Серед них і сержант 
Нефедов, рядові Кремльов, 
Чернов, Попов. Вони першими 
форсували Дніпро. 6 листопа
да Київ був визволений від ні
мецько-фашистських загарб
ників.

Кажуть, що я був наймолод
ший серед учасників тієї бит
ви. А чи так? В бій йшли росія
ни і білоруси, українці і грузи
ни — мої ровесники, яким 
сповнилось по сімнадцять—ві
сімнадцять. Сини полків ата
кували ворожі позиції. На
приклад, на батареї лейтенанта 
Капралоза всі гордились 12-річ- 
ним Георгієм Денисьєвим, яко
го нагороджено орденами 
Червоного Прапора і Вітчизня
ної війни.

В ці дні, коли ми святкуємо 
30-річчя Великої Перемоги, я .. 
згадую той далекий червневий 
день 1945 року, коли йшов у 
зведеному полку Героїв Ра
дянського Союзу Красною 
площею. Падали на брук хрес
таті фашистські знамена. А над 
Москвою майорів розкриле- 
ний прапор нашої Вітчизни, 
країни, чиї сини перемогли гіт
лерівську армію і звільнили 
народи від фашизму. Та рв- 
ДІсть — на все життя.

В. ГАЛУШКІН,
І ерой Радянського Союзу.

кладовище і вшанували иам'яіь загиблих героїи-визволителін.
*■  ................... ..................... .... 1 ■ 1  —— ■ ■ ------------- ------------------

и.к.ЛД.? 'сьогоднішнього свята я Кіровограді було вручено ювілейні медалі «30 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні іялі—нн- г
мв* ерам ордени Глави. Ветерани відвідали меморіальне кладовище і вшанували пам’ять загиблих героїв-визвочитечіп 94э ₽₽'* Іе₽оям Радянського Союзу та повним

' Фото Г. ЗУБЕНКА.
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ЖИТИМЕ ВІЧНО
Перше напутнє слово учасникам зльоту переможців походу ком- 

сомояьщв та молоді «Шляхами слави батьків» сьогодні скаже голо
ва обласного штабу походу Герой Радянського Союзу Валерій Олек
сандрович Верхоланцев. Про нього ---------
деита.

— розповідь нашого кореспон*

1 ~
а КЕ це жахливе чекання! Гіг- 
* ’ лерівці сунуть на Москву, во
лають зухвало, що через день по
рядкуватимуть на її вулицях, а 
тут раптом щось схоже на пере
починок Швидше б у небо! Дар
ма, що воно захмарене — летіти 
можна.

Нарешті з бліндажа виходить 
комісар полку Павлов, з шш — 
капітан Мамій. Льотчики шикую
ться біля своїх машин.

— Маємо завдання негайно під
нятись у небо. Розвідка передала, 
що за станцією Енгельгардівською 

; на аеродромі велике скупчення ні
мецьких бомбардувальників. Під
ступи туди сильно укріплені. В 
повітрі чатують винищувачі, а 
навколо снла-сплеіша зеніток. Ко
жен з вас може не поверну тисі 
уже сюди, але треба будь-що зни
щити їх. гніздо. Полетять добро
вольці, — комісар обвів сюМле- 
ннм поглядом молодих 
ків. — Хто полетить, 
комсомольці?

Ніби по команді крок вперед 
зробила вся шеренга.

Капітан Мамів зворушено ус
міхнувся:

— Спасибі, орли! Але я вже пі
дібрав собі подорожніх.. Полетять 
екіпажі Верхоланцева і Почева
лова...

льотч ij-
товариші

До аеродрому наближались при
земним льотом. А коли побачили 
ціль, небо стзло темним — «заго
ворили» німецькі зенітки.

— Заходимо на перше коло, — 
дав команду капітан Мамів, — 
під ліс.

В И JI ІT A 1O
НА СВІТАНКУ

Неймовірної сили вибухи зняли
ся па землі. Одразу десять вог
нищ. Спалахували бензобаки, рва
лися бомби під літаками, які ось- 
ось мали вилетіти .на Москву. По
жежа охопила пів-аербдрому. А 
гітлерівці тікали в ліс.

— Добре, орли! — радів коман
дир ескадрильї. — Заходимо ше 
раз.

Знову внизу громниці. Але що 
це з літаком Маміна? 1 по ньому 
язики полум’я.

— Верхоланцев, керуй! — над-’ 
ломленим голосом кричить капі
тан. — Я падаю. Але їм.не бачи
ти Москви...

І направив палаючий літак на 
скупчення ворожих машин. Здава-

лося, то від того вибуху може 
розколотися земля. А від лісу по
казались винищувачі. Почевалов і 
Верхоланцев відкривають остан
ній раз бомболюки, і завертають 
на ліс. Сім «хейвкелів» перетина
ють їм шлях і знову бій. Вбитий 
штурман Почевалова Вася Міхап- 
кіи. Поранений Верхоланцев, але 
він !1Є виходить з бою. Ось уже 
спалахнули два «хейнкслі», та по
шкоджена й машина Почевалова.

— Давай вперед! — командує 
Верхоланцев. — 
А я поміж 
ними.

Два «хейнке- 
лі» насіли на ра
дянського бом
бардувальника. 
Але Верхолан
цев раптово ки
дає машину 

вліво, і ворожі літаки протара
нили один одного.

— Виходимо з бою! — передає 
Почевалову Верхоланцев. — Тн 
повинен дотягти до лінії фронту.

Почевалов посадив свій літак 
на позиціях наших танкістів. А 
Валерій — па свій аеродром. 
Бомбардувальник, в якому було 
більше трьохсот пробоїн, сів на 
«живіт». Льотчика направляють в 
лазарет, але він своє;

— Перев’яжіть рани, і я сам ре
монтуватиму літак. Треба знову в 

■небо. Там же Москва...
2 —

Уже є 190 успішних вильотів. А 
тепер — на Варшаву. її треба 
рятувати.

— Капітан Верхоланцев, ви по
ведете дев’ять дев’яток. Па ліс. 
Гам бомби повинні впасти на фа
шистські танки і гармати. - Ліс 
весь начинений ними. І повно 
складів з боєприпасами та паль
ним. Вилітаєте на світанку,..

Бомбардувальників супровод
жує армада винищувачів.

— Бачу ціль. Виходимо на ви
соту, — спокійно командує Вер
холанцев і робить перший заліт на 
ліс.

Через хвилину;
—• Відкрити оомболюки!
Палали сосни, горів метал. Гіт

лерівці в розпачі не знали куди 
тікати, — навколо скрізь полум’я.

Та раптом по шнї капітана по
текла кров — у тіло вп'явся оско
лок. Другий — у праве око.

Верхоланцев ледве вирулив ма
шину на другий заліт. Скинувши 
бомби, передав старшому лейте
нанту Полупанову;

— Веди всіх на третій. Я пора
нений — виходжу з бою...

— Вліво, тримайте, вліво, •— 
раз по раз вигукував штурман 
Саша Устимов.

Колн літак торкнувся зльоти Я 
полоси аеродрому, ’ Верхоланцев 
втратив свідомість.

його відразу направили у по
льовий госпіталь 16-ї повітряної 
армії.

Вже збиралися видалити око.
— Я полечу в Москву. Я пови

нен бачити, бо ще далеко до Бер
ліна.

М. ШЕВЧУК.

(Закінчення в наступному номері)

АНКЕТА „МК“
1. Твій внесок в достро

кове виконання п'ятиріч
ки, якщо ти навчаєшся — 
твоя успішність, громад
ська робота.

2. Як ти особисю при
четний до інтернаціональ
них ЗВ ЯЗКІВІ АТО З ДІЯЧІВ 
міжнародного комуністич
ного н робітничого руху, 
борців за свободу і неза
лежність сучасного і ми
нулого викликає найбіль
ше твоє захопленняі 
Чому!

3. З кого береш при
клад у житті!

Призовник Сергій САВЧУК, 
шліфувальник Кіровоград
ського заведу радіовнробів:

1. Моє прагнення тепер — 
закінчити успішно навчання п 
морському клубі ДТСЛЛФ. 
Щоб стати класним спеціаліс
том. Вже склав залік із фі
зичної та військово-технічної 
підготовки,

2. Хочу найбільше дізнатися 
про життя і діяльність Ернсгм 
Тельмана. Захоплююсь його 
мужністю і стійкістю, вірою в 
щасливе майбутнв свого на
роду.

3. Бути б таким, як мій ви
кладач в морському клубі 
ДТСЛАФ капітан другого ран
гу у відставці Олексій Дсм'я- 
нович Свнрндов. Він став 
справжнім військовим моря
ком, досконало оволодів вій
ськовою професією. Його бо
йові ордени — то відзнака за 
безприкладний героїзм на 
морських широтах під час 
боїв з фашистами.

ЗЕЛЕНИЙ ПАМ’ЯТНИК
Ми не знали історії 

цього шматочка землі. Чи 
І кипів тут бій, чи падали 

солдати, чи вбирала вона 
і кров. Ми знали інше — 
і перед нами частинка Кі- 

ровоградщини, відбитої у 
, німців, частинка Країни 
І Рад, осяяної салютом Пе

ремоги, частинка святко
вої планети, яка відзначає 
звільнення від фашизму, 
і ми відзначили це по- 

. своєму. Ветерани Вели
кої Вітчизняної війни, пе-

дагоги 30-ї школи Василь 
Тихонович Гросул, Федір 
Васильович Матюшенко, 
Пилип Філатович Кара- 
сьов, наші гості, старшо
класники посадили сосно
ву алею біля школи. 
Алею 30-річчя Перемоги.

Я дивився у ті хвилини 
на обличчя наших вихо
ванців — школярів. Вони 
були схвильовані і уро
чисті. Юра Волошко, Во
лодя Яцун, Саша Нікіфо- 
ров, Микола Олійник, Во-

лодя Тегрик і десятки їх 
друзів дивилися на нас 
не тільки як на вчителів, 
а як на учасників великої 
війни. З щирою людською 
повагою. А це значить ба
гато. І тому такими схви
льованими були слова ве
теранів, звернені до 
школярів під час теоре
тичної конференції, при
свяченої 30-річчю Пере
моги.

Р. ДАЙДАКУЛОВ, 
учитель 30-ї середньої 
школи м. Кіровогра
да, учасник Великої 
Вітчизняної війни.

МІСІЯ ВИЗВОЛИТЕЛІВ

Jean lca.ee — учасник Великої Вітчизняної вій
ни. День Перемоги він зустрів поблизу Берлі
на. В цю радісну мить і народився вірш, який 

■ми сьогодні друкуємо.
1САЄВ

В ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ
Ні, па війні душа пе зачерствіла, 
1 не чужі нам радості слова, 
Тому у серці світло забриніла 
Палка травнева звістка фронтова. 
Однп одного цілували ніжно, 
Зірок піснями дзвінко досягли. 
За тебе, рідна, дорога Вітчизно, 
Ми тост свій перший щиро підняли. 
Шумить весна, немов ріка зелена, 
Рівняється па мир тепер вона. 
А все здається, що вогні ют ь клопи, 
1 що іде дорогами війна.
Свою гвинтівку стискую рукою, 
Не вірю мертвій тншпні квартир 
І на отой будинок за рікою 
Дивлюсь неначе па орієнтир.
День Перемоги. Травня сильні крила 
Несуть до сонця радості слова.
Мою всю душу щастям засвітила 

Палка травнева звістка фронтова.
‘ 9. V. 19-15 р.

ПІД стягом 
БАГРЯНИМ
Вітер — стяги полоще, 
Сонце — золото сіє. 
Вічний вогонь на площі 
Ватрою пломеніє.
Стою у величнім 

збентеженні
Перед святим обеліском, 
А в думах — поля 

безмежні
І славне радянське 

військо.
Бій гримить на світанні, 
Горить земля під ногами. 
Для когось він був 

останнім,
І смерть розчахнула 

браму.
Хтось ■ останню хвилину 
Пішов під стягом 

багряним, 
І пломеніли, мов маки, 
Герячі солдатські рани. 
Те близився час Перемоги, 
Дзвеніли сурми урочі, 
Й на захід важкі дороги 
Ставали усе коротші. 
Розчавив свастику чорну 
Солдат моєї держави. 
Про силу її незборену 
Світ облетіла слава.
Над ними сонце сіяло, 
Лунали дзвони пташині, 
Над ними квіти не в яли 
І сльози лилися вдовині. 
Та пам’ять про воїв 

збережена,
І, чолом уклонившись 

низько, 
Стою у величнім 

збентеженні 
Перед святим обеліском.

Степан ШЕВРЯКОВ.

В піснях і легендах, поемах і романах, 
мемуарах і нарисах уславлено нечува- 
ний героїзм наших людей на фронтах 
Великої Вітчизняної війни. Подвиг ра
дянських воїнів був справді масовий. 
Героїзм проявили цілі військові частини 
і з’єднання. 10 900 бойових орденів вру
чено полкам і дивізіям Радянських 
Збройних Сил. Більше 16 мільйонів тру
дівників тилу нагороджені медалями «За 
доблесну працю у Великій Вітчизняній 
війні 1941—1945 рр.». В ході війни Ра
дянська Армія розгромила 607 дивізій 
фашистської коаліції.

В нас була найвища місія — місіч 
визволителів Нас єднало братерство, в 
нас був великий керманич — партія ко
муністів. І ми перемогли.

Згадуючи нині дні сійни, з гордістю усві- 
дом.т оз> скою скромну причетність до подви
гу воїііів-визволитслів. Від нас є шо успадку
вати синам...

Особливо пам'ятний мені період боїв за 
визволеівиі міста Шауляіі в Литві. Наші під
розділи відбивали настирливі атаки ворога і 
безперервно просувалися вперед. Л коли опір 
фашистіь бую зломлено і його відкинули на 
річку Вирвиган, гітлерівці зовсім озвіріли. 
Ввівши в бій свіжі резерви, вони спрямували 
на радянських воїнів всю силу артилерійсько
го й мінометного вогню. Наш взвод обслуго
вував спостережний пункт артполку. Зо тут, 
то там посіійно переривався ■ зв'язок, шо 
утруднювало керування артилеристами. З дво
ма телефоністами я постійно був на лінії вог
ню, .ми виміряли десятки кілометрів, усуваючи 
пошкодження.

За ці бої мене було нагороджено орде
ном Слави І ступеню.

Перші дві такі нагороди я одержав у

тому ж 1944 році — орден Слави 111 cry 
пеню за забезпечення зв’язком артполку 
на початку літа в районі міста Вітебськ^, 
а II ступеня — влітку за бої у Білорусії 
після визволення міст Вітебська і 11о- 
лоцька.

В грудні 1944 року під Ригою я був 
тяжко поранений. Лікувався в Харкові 
кілька місяців. 8 травня 1945 року в 
годину ночі на Південному вокзалі міс
та я з радісно взнав про пашу Пере
могу 1

Тепер, коли ми, ветерани, приходимо 
на зустрічі з молоддю, я поруч себе ба
чу з орденами Слави багатьох наших 
земляків, які скромно називають себе 
солдатами. 24 уродженці області стали 
повними кавалерами орденів Слави, 
10 — .приїхали на Кіровоградіцину, і во
на стала їм рідною. Окремі з них визво
ляли її від ворога.

Велику роботу по патріотичному вихо
ванню молоді ведуть Я. 1- Чупін, В. С. 
Сімухіп, О. П. Івапьков, В. І. Суворов, 
М. 1. Сичов, інші колишні фронтовики, 
чиї нагороди рівняються Зіркам Героїв 
Радянського Союзу. Mil вчимо юнаків і 
дівчат вірності ідеалам комунізму, спра
ві партії, які стали невичерпним джере
лом радянського патріотизму, величі ду
ховної сили нашого народу.

М. ЖОСАН, 
член Радянського комітету ветера
нів війни, повний кавалер орденів 
Слави.

Фото В. КОВПАКА. 1

і І

Иі-г...,„е Кіровоіра Иі.коіо району. На мирній землі розцвітає житія. Жив^ь в пьо 
му і люди, які відстояли незалежність Батьківщини. Сьогоднішня щаслива доля шев- 
ченківців завойована у великій битві.

І

L.
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РОВАНЕ
її ОЛЕ бігло назустріч. По-весняному 

парке, очікуюче, зливалося з небом 
па горизонті і здавалося, немає йому 
краю. Навіть лісосмуги не збавляли цьо
го враження, бо гільки-по майнуть вер
хівки. як знову — густофіалкова рівни
на. В перспективі вона й справді видава
ла ідеально гладеньку поверхню. А 
і близька...

Мадшну раз по раз підкидало і тоді 
водій переключав швидкості.

— Чого це поле, ніби після віспи? В 
іаглибинах ямках?..

Нараз машина різко загальмувала. В 
кількох метрах па дорозі лежала ве
личезна гільза від снаряда.

— Протитанкова... Трактор, мабуть, 
виорав... Все поле ними всипаііе...

І СКЛАДНО і просто водночас було 
Сашкові йти в доросле життя. Про

сто. бо доріг змаплпвих і цікавих пс 
злічити і всі вони твої, а складно — 
а я же впбпр.ііп тільки одну і не хотіло
ся ніколи б\ іи перебіжчиком. Юначі 
мрії заносили тс в геологорозвідувальну 
партію, то за Полярне коло, то в кабіну 
пілота . Та дивна річ, — варто було опц
ии іпся в полі, чи просто-на городі, як ці 
бажання зникали, а натомість першим 
ставало — «гут моє місце». Сашко ріс
4 сім’ї хліборобів, і. коли вдома заявив, 
що працюватиме r колгоспі, батьки не 
пі ’І мовляли

. Була весна сімдесят третього року—
5 травня Олександр Судак готував клин 
під посів. Слухняно йшов його Т-74, за
лишалося закультивувати ще половину 
лапу, а ioiii'k уявляв вже завтрашнє свя
то Багато односельчан вийдуть на вули
ці в орденах, медалях... І хоч він вже її 
дорослий, та. як і в дитинстві, в цей 
тень нуой'.'.' заздрість: раніше йому б 
народитися, іпоб ровесником воїпів-веге- 
папів бути . Від думок відірвали гості 
Олександр і не помітив, коли па узбіччі 
«упинився газик і вже як секретар парт- 
прганізапії Іван Михайлович Бондар і 
головний агроном Микола Ілліч Оста- 
ренко були майже біля трактора, заглу
ши с. двигун.

Пора міняти машину, — по приві
танню сказав парторг, і. посміхаючись 
Сашковом у здивуванню (нещодавно 

і бригадно на зборах похвалив хлопця за 
І хороший стан його трактора), продов-

жив: — Є бажання пересісти па сТ-150»?
Цього можна було й не питати. Вдома 

Сашко зібрав цілу бібліотечку з книжок, 
брошур, довідників про новин трак- 
тор-велет. Не говорив товаришам в 
бригаді (ще хвальком назвуть), але ба
чив нодумки свої руки на кермі «Т-150». 
1 не знав Олександр, що його кандида
туру па право водити нову потужну ма
шину одноголосно затвердили па засі
данні правлінця колгоспу.

Ще коли вчився працювати па трак
торі у досвідченого механізатора Юрія 
Петровича Кузьменка, звернули увагу 
на Сашка. Акуратним був. 1 тією зон- 
ійшпьою акуратністю, коли спецівка пі
дігнана і кепка якраз на місці, і акурат: 
пістю професійного. Часто ного бачили і 
до і після зміни ще довго біля машини. 
Так було, коли вчився так було пізніше, 
коли самостійно став працювати. Ремон
тував взимку сам свого трактора і за 
весь час роботи па «Т-74» жодного разу 
не ставив його на капітальний. А пра
цював з повним навантаженням: щороку 
О. Сугак перевиконував свої річні зав
дання. 1 єдиного трактора «Т-150», що 
прийшов в колгосп, дали саме Сашкові.

В історію відійшов той пам’ятний день 
8 травня 1973 року. Олександр згадує 
про нього з хорошим настроєм і каже, 
що він. той донь, з сьогоднішнім пов'я
зання.

— Чіпав, Жсшо, «Комсомолку», зма
гання оголосили? — зустрів якось вран
ці свого суперника Євгена Лепського. — 
Біля Прапора Перемоги фотографува
тись будуть, хто вийде в перші.

— Спробуємо й ми свої сили?
Євген і Олександр підійшли до дошки 

виробничих показників За минулий рік 
О. Сугак па «Т-150» виробив па 400 гек
тарів умовної оранки більше н.гапу. Єв
ген на машині іншого класу бус теж се
ред перших.

А через три місяці члени тракторної 
бригади колгоспу імені Леніна провод
жали до Москви свого товариша. Ясним 
березневим днем в музеї Збройних Сил 
СРСР урочне го звучало: «Для фотогра
фування біля Прапора Пепемогп викли
кається Сугак Олександр Іванович...».

ПОЛЕ бігло назустріч. Зоране війною. 
“ Поле, виходжене з ран солдатами, 
що повернулися до нього в сорок п’ятім, 
їх син іми-хліборобамп.

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

Петрове — Олександродар.

9 травня 1975 року

А

V

НА „ЖИГУЛЯХ«
Тепер у 

власному 
хліборобів 
сімдесяти а 
9 Травня, в 
Великої Перемоги, 
їдуть колгоспники 
центральну площу села. 
На «Жигулях», «Москви-

ВерблюжцІ у 
користуванні 

села більше 
втомашин. 
день 30-річчя 

при- 
на

ДО ВЕТЕРАНІВ 
чах», «Волгах» поїдемо ві
тати з святом ветеранів 
війни, повеземо наших 
гостей на місця визволь
них боїв.

І. СЕМЕРЕНКО, 
голова Верблюзької 
сільради ІІонгород- 
ківського району.

СЫНОВЬЯМ
СТИХИ Р. ГАМЗАТОВА.
МУЗЫКА л. ЭКИМЯНА.

Сыновья, стали старше вы павших отцов. 
Потому что на марше любой из бойцов, 
Потому чго привалы годам не даны, 
Вы о нас. сыновья, забывать не должны. 
Не чернила, а кровь запеклась па земле. 
Где писала любовь свою повесть в седле. 
Этой повести строки поныне красны. 
Вы о нас, сынозья, забывать не должны. 
В вашем возрасте мы возглавляли полки.

Отсвет звездности падал па наши 
Опустили нас в землю, как саблю в ножны, 
Вы о пас. сыновья, забывать не должны. 
Мы не знали испуга пред черной молвой, 
И своею за друга клялись головой.
II отцов не позорили мы седины, 
Вы о нас, сыновья, забывать не должны.
Все, что мы защищали, и вам защищать, 
Все, что мы завещали, и вам ззвещать, 
Потому что свобода не знает цены. 
Вы о нас. сыновья, забывать не должны. 
Нужно вам. как вершинам, далеко смотреть, 
Волноваться как морю, как звездам, горсть. 
Будьте долгу верны, добрым думам верны. 
Вы о нас. сыновья, забывать не должны.

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 

ПЕРША ПРОГРАМА, 
15.05 — Наша афіша, 
(К). 15.10 — «За україн

ський мільярд 1970 року». 
(Х-в). 15.45 — Для школярів. 
«Сурмач». (Львів). 10.15 •— 
Для дітсії. Мультфільм «Як 
зайчик Пстрнк розлучається s 
друзями». (К). 16.30 — «Шко
ла О. Гіталова», (К-д на Рес
публіканське телебачення), 
17.00 —- «Запрошуємо на піс
ню». Концерт. (У-д), 17.30 — 
«Назустріч XXV з'їздові 
КПРС», «Партійне життя», 
(Одеса). 18.00 — «День за 
днем». (К-д). 18.15 — «Назу
стріч XXV з’їзду КПРС»» 
«П’ятирічку — достроково», 
(М). 19.00 — к. т. «Танцю*
В. Щубаріи». (М). 19.20 —
«Шляхами перемоги». Тел, 
док. фільм, к. т. (М). 19.50 — 
Тел. багатосерійний худ, 
фільм «Знайдені у бою». 1 се
рія. (М). 21.00 — «Час». (М),
21.30 — «На вулиці Неждано» 
вої». (М). 22.40 — К. т. «Спор
тивний щоденник». (М). Ио 
закінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.20 — 
к. т. «Ми знайомимось з при
родою». (М). 14.-15 —* В. Мая- 
ковський. «Незвичайна прпго- 
да». Передача з літератури, 
(ЛІ). 15.15 — «Суворов». Худ. 
фільм. (М). 17.CÔ — «Мамина 
школа». (М). 17.30 — к. т.
«Приходь, казко». (М). 18.00
— «Вогню по пройти». (К).
18.30 — Муз. фільм. (К). 19.00
—- «Вісті». (К). 19.30 — Вечір- 
зустріч з заслуженим арг. Уз
бецької PCP, нар. арт. УРСР 
Б. Сабуровим. (Донецьк). 
20.2С — «Свої вірші читають 
поети». (К). 20.4з — «На доб
раніч, дігіїі». (К). 21.00 —
«Час». (М). 21.30 — к. т. «Са
тиричний об’єктив». (К). 21.55
— «Старт». (К). 22.40 — ІІО' 
вини (К).

VI літня Спартакіада УРСР
ПЕРШЕ КОЛО—УСПІШНО

Як ми повідомляли, в 
Кіровограді розпочалися 
фінальні змагання VI 
Спартакіади Української 
PCP з боротьби самбо. 
Першого дня після ран
кової частини відбулося 
урочисте відкриття зма
гань. Учасників привітали 
заступник голови облви
конкому Є. М. Чабаненко, 
ветеран Великої Вітчизня
ної війни В. П. Повійчук, 
юні гімнасти піднесли кві
ти. Слово-аідповідь від 
імені самбістів проголо
сив чемпіон світу львів’я
нин Михайло Юнак. і

У першому колі пора
дували своїх земляків Кі
ровограді^ Віктор Литви» 
ненко та Валерій Ханце- 
вич, які за явною перева
гою виграли відповідно у 
майстра спорту з Києва
A. Цингауза та С. Марточ- 
ненка (Київська область). 
А ось майстри спорту
B. Коновка та В. Гриценко 
перші поєдинки програ
ли. Другу зустріч, аби 
увійти до наступного ко
ла, їм потрібно було ли
ше вигравати. І хлопці ви
правдали надії багаточи- 
сольних уболівальників.

в.

І?) Наша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
«МОЛОДОП КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

; ЛКСМУ. г. Кировоград.

316050. ГСП, Кіровоград-50, вул, Луначарського, 36. 
іїелефониі відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2*45*35, відділу пропаганди, 
•іДДілу листів І масово] роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.
*~6К 03595, Індекс 61197,

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

поліграфії і книжкової торгівлі.
м Кіпппоград. вул. Глінки 2

Гриценко — М. Марти- 
нюка (Чернівці), В. Конов
ка К. Вілпема (Хмель
ницький) перемогли.

Достроково закінчили 
поєдинки Юрій Насипай- 
ко (у першому колі — 
вільний), Віктор Литвинен
ко та Валерій Ханцевич. 
Після першого дня зма
гань у В. Литвиненка, 
Ю. Насипайка та В. Ханце- 
яича не було штрафних 
очок і вони мали всі під
стави увійти до десятки 
найсильніших у своїх 
гозих категоріях.

10. СТОРЧАК.

П ПЕРША програма. 
9.00 — Програма пере
дач. (М). 9.05 — к. т.

Гімнастика. (М). 9 20 — Нови
ни. (М). 9.30 — «Один за ВСІХ, 
всі за одного», к. т. (Л-д), 
10.30 — «Знайдеш у бою», 
Телеп, багатосерійний худ, 
фільм. 1 серія. (М). 11.-10 —
«Шкільний екран». Укр. літ, 
для учнів 8—16 кл. Консульта
ція до екзаменів. (К). 12.10 — 
к. т. Для дітей. «Сонячне ко
ло». (К). 13.45 — Програма
передач. (М). 13.50 — к. т.
Програма док. фільмів теле
бачення соціалістичних країн, 
(М). 14.30 — «1. С. Тургенев». 
Передача з літератури. (М). 
15.00 — «По рідній країні». 
(М). 15.30 — к. т. «Вам наші 
пісні і танці». (М). 16.00 •—
Тур Хейердал. «Експедиція на 
Кон-тікі». Передача з літера
тури. (М). 16.30 — «Хлопці
справжні». (М). 17.30 — «Лю
дина І. закон». (М). 18.00 —•
Для школярів. «Клуб трьох ■ 
китів». (Донецьк). 18.30 -• 
Реклама. оголошення. (К)« 
18.50 — Теленарис «Ветеран». 
(К-д на Респхбліканське те
лебачення). 19.10 — «.Могутній 
союз». До 20-річчя Варшав
ського договору про дружбу, 
співробітництво І взаємодопо
могу. (М). 19.55 — Тел. бага
тосерійний худ. фільм «Знай
деш у бою». 2 серія. (М). 
21.0(1 - «Час». (М). 21.30 — 
к. т. Заключний концерт фес
тивалю мистецтв «Московські 
зірки». По закінченні 
вини. (М)

ДРУГА ПРОГРАМА. 
Наша аФІша. (К). 51.00 
вини. (І<). 11.15 — Док. фільм 
«Найземніші турботи*. (К), 
15.40 — Наша афїша. (К). 
15.45 — «На головних напрям
ках п'ятирічки», (К). 16.00 —» 
«Екран молодих». (Ужгород). 
17.00 — Фінал VI Спартакіади 
УРСР з фехтуваішя. <В-д), 
18.00 — Новини. (М). 18.15 -- 
«Загадки і відгадки», к. т. 
(М). 18.30 — «Творчість Наро
дів світу». (М). 19.00 — «Віс
ті». (К). 19.30 — «Перемагать 
і жить». Літ. передача. (К)< 
20.05 — «Молоді виконавці». 
(Львів).-20.45 — «На добра
ніч. діти!». (К). 21.00 -•
«Час»,- (М). 21.30 — Худ.
Фільм «Незакіпчсна повість*- 
(К). 23.05 Вечірні' нови
ни. (К).

— но-

А

А

Зам. № 13214.

ПОГОДА
За даними Українського 

бюро погоди по території 
області і міста Кіровограда 
9 травня передбачається 
мінлива хмарність, без опа
дів. Вітер змінних напрям
ків 3—7 метрів па секунду. 
Температура повітря вночі 
10—15, вдень 19—21 градуси 
тепла.

Наступний номер сМо- 
лодого комунара» вийде у 
вівторок, 13 травня.
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