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ВРУЧЕННЯ ТОВАРИШЕВІ А. І. БРЕЖНЄВУ 
ОРДЕНА „ПЕРЕМОГА“

20 лютого в Кремлі в урочистій обстановці відбулося вручення 
ордена «Перемога» Генеральному секретареві ЦК КПРС, Голові 
Президії Верховної Ради СРСР, Голові Ради Оборони СРСР Ма)й 
шалові Радянського Союзу Л. І. Брежнєву. Цього найвищого віГр 
ськового ордена товариш Л. І. Брежнєв удостоєний за великий 
вклад у персмоіу радянського народу і його Збройних Сил у Ве'г 
ликій Вітчизняній війні, видатні заслуги в зміцненні обороиоздат, 
кості країни, за розробку і послідовне здійснення зовнішньої по« 
літний миру Радянської держави.

При врученні нагороди були члени Політбюро ЦК КПРС
10. В. Андропов, В. В. Гришин, А. П. Кириленко, О. М. Косигіїг. 
Ф. Д. Кулаков, Д. А. Кунаев, К. Т. /Мазуров, А. Я. Пельше, М. А. 
Суслов Д. Ф. Устинов, кандидати в члени Політбюро ЦК КПРС 
Г. А. Алієв, П. Н. Демічев, В. В. Кузнецов, Б. М. Пономарьов, 
М С Соломенцев, К. У. Черненко, секретарі ЦК КПРС В. І. Дол
гих, М. В. Зимящн, Я. П. Рябов, К. В. Русаков, а також заступил'- 
ки голів Президії Верхогноі Ради СРСР і Ради Міністрів СРСР, 
члени колегії Міністерства оборони СРСР, визначні военачальни
ки, ветерани війни, відповідальні працівники ЦК КПРС, Бсрхов- 
ної Ради СРСР. .

Під бурхливі, тривалі оплески присутніх товариш М. А. Суслов 
вручив товаришеві Л. І. Брежнєву найвищу нагороду — орден 
«Перемога»._____  _

Сьогодні радянський народ і його воїни, тру
дящі братніх країн соціалізму відзначають 60-річ- 
чя Радянської Армії і Військово-Морського Флоту

НА ВАРТІ МИРУ 
І СОЦІАЛІЗМУ

Становлення і розвиток Радян
ських Збройних Сил нерозривно 
зв’язані з діяльністю Комуністич
ної партії, Володимира Ілліча 
Леніна.

Формування Радянських Зброй
них Сил почалося на основі прий
нятих 28 січня і 11 лютого 1918 
року декретів Ради Народних Ко
місарів про організацію Робітни
чо-Селянської Червоної Армії і 
Робітничо-Селянського Червоного 
Флцту.

Частини Червоної Армії почали 
формуватися в Петрограді, Моск
ві, на Уралі і в багатьох інших ра
йонах країни. Особливо активно 
ця робота розгорнулася після 18 
лютого 1918 року, коли полчища 
кайзерівської Німеччини, пору
шивши перемир’я з Радянською 
Росією, відновили воєнні дії і пе
рейшли в наступ но всьому фрон
ту’. 21 лютого Рада Народних Ко
місарів звернулася до трудящих з 
написаним В. І. Леніним декре- 
том-відозвою «Соціалістична Віт-, 
чпзна в небезпеці!». Заклик Кому" 
містичної партії і Радянського 
уряду викликав серед трудящих 
мас піднесення революційної енер
гії. У країні по суті почалась ма
сова мобілізація революційних сил 
па боротьбу з ворогом. 23 лютого 
в Петрограді, Москві та інших 
містах відбулися мітинги трудя
щих. Петроградська Рада оголосн- 

чла 23 лютого «Днем захисту со
ціалістичної Вітчизни».1 —

На ознамену
вання початку 
масової мобілі
зації революцій
них сил на за
хист соціаліс
тичної Вітчиз
ни, а також 
мужнього опо
ру загонів Чер

воної Армії німецьким загарб
никам день 23 лютого за рішен
ням Радянського уряду-був ого
лошений днем Червоної Армії.

Тяжким випробуванням для 
Червоної Армії і Червоного Флоту 
стала Велика Вітчизняна війна. 
Величезна армія вторгнення обру- 
шилась на нашу країну. Весь ра
дянський народ від малого до ве
ликого став на захист своєї Бать
ківщини.

Минули роки. Успіхи в розвитку 
соціалістичної економіки, науково- 
технічної революції дали змогу 
здійснити серйозні якісні перетво
рення в усіх галузях військової 
справи. Наші Збройні Сили нині 
оснащені сучасним ракетно-ядер
ним озброєнням, авіаційною, вій
ськово-морською, бронетанковою, 
артилерійською та іншою бойовою 
технікою.

Зустрічаючи 60-річчя Збройних 
Сил, радянський народ, Комуніс
тична партія впевнені, що наші 
еоїни завжди з честю і гідністю 
виконуватимуть свою історичну 
місію, почесний обов’язок грома
дян СРСР. У патріотичних справах 
особового складу армії і флоту 
проявляється його висока ідейна 
переконаність, вірність ленінським 
заповітам, прагнення бути надій
ним стражем нашогсоціалістичної 
Вітчизни — Батьківщини Великого 
Жовтня.

(ТАРС).

БУЛИ НАПРУЖЕНІ ГОДИНИ ФІ
ЗИЧНОЇ ТА ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОЇ 
ПІДГОТОВКИ. КОЖЕН З НИХ. МО
ЛОДИХ ВОЇНІВ КІРОВОІРАДСЬКО- 
ІО ГАРНІЗОНУ. НАМАГАВСЯ БУТИ 
ПОПЕРЕДУ. 1 НА ВОГНЕВОМУ РУ
БЕЖІ. І НА СПОРТИВНИХ МАЙ
ДАНЧИКАХ. В НАВЧАЛЬНИХ КЛА
САХ. А НИНІ — ГОДИНА ВІДПО
ЧИНКУ.

НА ФОТО (ЗЛІВА НАПРАВО!: РЯ
ДОВІ ОЛЕКСАНДР КИР’ЯН ВІКТОР 
БОГАГИРЬОВ. СЕРЖАНТ СЕРГІЙ 
ЯКОВЛЕВ. РЯДОВИЙ ДМИТРО ФИ- 
ЛОНЕНКО. СЕРЖАНТ ВОЛОДИМИР 
ГОНЧАРУК. РЯДОВИЙ ОЛЕКСАНДР 
ЯКИМОВ ГОТУЮТЬСЯ ДО КОНЦЕР
ТУ. З ЯКИМ ВОНИ ВИСТУПЛЯТЬ 
НА ВЕЧОРІ БОЙОВОЇ СЛАВИ.

Фото В КОВПАКА.СЛУЖБУ НЕСУТЬ СИНИ

ІИТ’ІП.ИІІІ і
ЄІІІІІІ

УРОЧИСТІ ЗБОРИ
В КРЕМЛІВСЬКОМУ ПАЛАЦІ З’ЇЗДІВ

У Кремлівському Палаці з’їздів 22 лютого відбу
лись урочисті збори представників трудящих Москви І 
і воїнів столичного гарнізону, присвячені 60-річчю 
Радянської Армії і Військовр-Морського Флоту.

Бурхливими, тривалими оплесками зустріли при
сутні товаришів Л. І. Брежнєва, Ю. В. Андропова, 
В. В. Гришина, А П. Кириленка, О. М. Косигіна, Ф. Д. 
Кулакова, Д. А. Кунаева, К. Г. Мазурова, А. Я. Пель
ше, М. А. Суслова, Д. Ф. Устинова, Г. А. Алієва, 
П, Н. Демічева, В. В. Кузнецова, Б. М. Пономарьова, 
Ш. Р. Рашидова, М. С. Соломенцева, К. У. Черненка, 
В. I. Долгих. М. В. Зимяніна, Я. П. Рябова, К. В. Руса
кова, заступників голів Президії Верховної Ради 
СРСР і Ради Міністрів СРСР, членів Президії Верхов
ної Ради СРСР.

Урочисті збори відкрив член Політбюро ЦК КПРС, 
перший секретар Московського міського комітету 
КПРС В. В. Гришин.

Товариш В. В. Гришин надає слово Генеральному 
секретареві ЦК КПРС, Голові Президії Верховної Ра
ди СРСР, Голові Ради Оборони СРСР Мзршалові Ра
дянського Союзу Л. І. Брежнєву.

Товариш Л. І. Брежнєв оголосив привітання Цент
рального Комітету КГ1РС, Президії Верховної Ради 
СРСР і Ради Міністрів СРСР воїнам доблесних Зброй
них Сил Радянського Союзу.

З доповіддю «Шістдесят років на варті завоювань 
Великого Жовтня» виступив член Політбюро 
ЦК КПРС, Міністр Оборони СРСР Маршал Радян
ського Союзу Д. Ф. Устинов.

Гарячі поздоровлення радянськи/л воїнам у зв яз- 
ку з славним ювілеєм передали від.трудящих Моск
ви — бригадир слюсарів автозаводу імені Лихачова, 
учасник Великої Вітчизняної війни, Герой Соціалістич
ної Праці Н. Г. Мячин, від імені комсомольців і мо
лоді столиці — перший секретар ММК ВЛКСМ В. М. 
Мишин, від імені представників соціалістичних ар
мій — член Політбюро ЦК ПОРП, Міністр національ
ної оборони ПНР генерал армії В. Ярузельський.

З великим піднесенням було прийнято Вітальний 
лист Центральному Комітетові КПРС, Президії Вер
ховної Ради СРСР і Раді Міністрів СРСР від особово
го складу Радянської Армії і Військово-Морського 
Флоту.

(ТАРС).
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НЕПЕРЕМОЖНА,
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понад 
воїнів.

1500

• НА УРОК МУЖНОСТІ
Армії
500

- Близько 
хліборобів се-

СОЛДАТСЬКЕ
ців

ПОЧИНАВСЯ урок мужності. Вчитель жено бойовими орденами 
її історії Григорій Васильович І ригір Ірое з них — В. Ф. Ск(

ворогом, 
верб.іюзь- 

пагород 
медалями

Т. X.
лершігл узяв слово.

— Село наше якось назвали 
ським. Бо звідси пішли в бій з 
цілі батальйони наших односельчан..

І це справді так. ІЦе влітку 1918-го 
175 жителів Верблюжкії згуртувались у 
повстанський загін, що громив кайзе
рівських окупантів, а потім петлюрівців. 
1919 року в загоні вже було близько 
4 тисяч бійців, які йшли на допомогу ро
бітникам Миколаєва, визволяли Зна
м’янку.

Тільки в 
иої війни

солдат- 
ворогом

перший рік Великої Вітчизни- 
Верблюжка дала Радянській

1 І
Скопенко, 

Уманський, І. О. Кобилянськпй — Герої 
Радянського Союзу. Кавалерами орденів 
Слави стали В. II. Сало, 1. Ф. Мірошник 

Ось про цих звитяжців і веде нині 
розмову сільський учитель, вихованці 
якого тепер стають кадровими військо
вими офіцерами. Таких з Верблюжим 
нині 24.

Йшли і йдуть радянською землею ба
тальйони, котрі поповнюються воїнами із 
села, названого солдатським. Ідуть, щоб 
захистити наш щасливіш мирний день.

і напутнє слово перед дорогою 
ім прославлений полководець:

скаже

КОРДОНУ
Берег Пруту. Я стою на 

тик місцях, де тридцять 
п’ять років тому частини 
’нашої 240-ї Київсько-Дні
провської дивізії після 
запеклих боїв вийшли на 
державний кордон Союзу 
?С?. Ніщо сьогодні не на
гадує про бої. Заросли 
давно окопи, зрівнялися 
зирзи від снарядів та 
бомб, на місці руїн звели
ся нозі будинки. І все ж 
спогади накочуються, не
мов хвилі, що хлюпочуть 
біля берега. І спогади пе
реносять мене з далекі 
дні війни, боїв за визво
лення Радянської України 
від німецько-фашистських 
загарбників.

...У вересні І943 року 
дивізія, переслідуючи зо- 
pGra, зийшла до Дніпра. 
Фашисти укріпили празий 
берег, створивши непри
ступну оборону, котру на
звали «Східним валом». 
Гітлер заявив: «Скоріше 
Дніпро потече назад, ніж 
росіяни зможуть перепра
вшись на правий берег...» 

Ми готувалися до битви 
за Дніпро. В частинах про
ходили мітинги. Воїни да
вали клятзу — підняти бо
йові знамена 
березі, над 
Києвом.

У ніч на 27 
п’яти вутлих рибальських 
чознзк зиоушили на пра
вий берег бійці зззоду 
старшого сержанта Петра 
Нефедова. Sopor освітлю
вав Дніпро ракетами, про
стрілював трасуючими ку
лями. Підійшли до се
редини ріки — і прямо 
над човнами зависла ос
вітлювальна ракета. Фа
шисги відкрили артилерій
ський і мінометний во
гонь. вода кипіла від ви
бухів. Та ніхто не повер
нув назад. Один із човнів 
від вибухової хвилі пеое- 
ворнувся. Бійці попливли 
вперед.

Взводу здалося захопи- 
• ти маленький клаптик 

землі: по фронту — лише

А Кобнляїіськіїі’і і Скинеико вже’не 
скажуть Напутнього слова сіич’м снігам, 
t внукам. І тепер Г. В. Грнпір зачитує 
майбутнім воїнам рядки зі сіалілгрзд 
СІ.КОГ0 щоденника льотчика Кобнлян- 
ського який на той час уже май понад 
14« бойових вильотів, знищив два воро
жих сшелонії з боєприпасами, 7 цистерн 
з пальним, два батальйони живої сили 
ірогивпика. десятки танків і літаків:

Т. X. Уманський, 
колишній командор 240-ї 

Київсько-Дніпровської 
стрілецької дивізії, 

генерал-майор у відставці

100 метрів, у глибину — 
159. Важко розповісти, що 
коїлось на цьому клапти
ку. Здавалося, він увесь 
був переораний снаряда
ми. Зоїни мужньо трима
лись. І не тільки трима
лись, а й просувалися 
вперед. На десять метрів, 
на двадцять, п’ятдесят...

На захоплений плац
дарм висаджувалися все 
нові підрозділи. Фашисги 
кинули проти нас важкі 
танки «тигри» і самохідні 
гармати «фердінанди». 
Бійці не злякалися, хоча 
багато з них уперше зу
стрілися з ними. Лютізь- 
кий плацдарм було вдер
жено. А незабаром під 
натиском наших військ во
рог став відходити.

Про взяття Лютежа я 
доповів у штаб армії. Як
раз там був присутній 
командуючий фронтом ге
нерал армії Микола 
дорович Ватутін. Він 
зав:

— Це — перемога!
За захоплення і вдер

жання Лютізького плац
дарму 45 воїнів було /до- 
сгоєно звання Героя Ра
дянського Союзу, і серед 
них — старшин сержан: 
Нефедов, рядові Забояр- 
кііі, Чернов, Кремльов, 
Панов — ті, що першими 
форсували Дніпро.

Третього листопада
перейшли в наступ за Ки
їв. А вже шостого на 
танку столицю 
було визволено
мецько-фашисгських 
гарбників.

Після битви за Дніпро— 
знову важкі бої. Ми ви
зволяли міста і села Ук
раїни, вперто

били- 
націо-

і

офіцера 
дзанадця- 
Денисьез. 
на фрон-

>і молоді краєзпапці і утїаемн- 
ільки за час сьомого 

;ага області ^Сганезилц імена 
б,.-Ці ПевІДОМНМИ. Пошук Tpjf- 
оіуойппх СіиЛ'СРСР, бО-річц-^j

Пошук вели піонери і Ш1о 
КП походу «Шляхам.« славі.7 
сі а ну Нього походу лнаК1! , 
814 героїв-вг.зголите. ів, щ0 ;?’• 
рзє. Вії! присвячений ЗД-річІ’ 
Ленінської о комсомеяу.
І ОЛКОЗН/1К Кравченко гер-
1 таз цю книжку вже не нет. 

ший раз. І Іеречитуваз цілі 
діли, підкреслював Окремі 
рядки.

«....Ьиі увійшов СТрОЙЗЗКМ ириіон 
ляснув ьачтіу«.»ми, »орілко пні 
рч ку до юзпрхл і ьориїли вгирз,. 
її" вин >

— дозвольте ввійти? -- вііг,;„ .. 
НІІ1 ПИСКЛЯВИМ ДН І »ЧИМ ГО.ІОсСм 
яі.ии йому самому здавен. .. 
дспькии І войовничим.

— Увійдіть.
— Товаришу капітан, за шц,-., 

наказом з явився псрвоноарЧцц, 
солицев...»

«...попи обидва довів мовчали- 
коландир оатарсі і Ванн, — 
наш одним моїутшм ивчуням.

— Ну, 10 ЯК ЖС, В.НІЮ? І і- _ 
нарешті сказав капітан.

— Як вн иаважехс, — >«хо 
зав ванн і опустив иії.

— Наказати мені недовіо. Д к, 
и хочу знати, пк ти сам виршяш.

— що там вирішувати? я зле ви- 
рішив.

— Що жіі ти вирішив?
— Буду артилеристом.
— іпітаини серйозне. Тут би 

погано оатьків гвоїх спитати, д.
у тебе, здасться, нікого не зали

шилось.
— іак. Кругли« сиріла. Всіх рід. 

іміх фашисти зшііци.ш. Никни
ше нема».

— Виходить, сам собі голова?
— Сам соїл голова, товаришу ка

штан.
— Ось і я сам собі голов*- ~ 

несподівано для самого сеое<^^і- 
пою усмішкою сказав капітан Єна- 
мен, але ікі ж миті схвмеаувси і 
додав жартівливо: — Одна голові 
добре, а дві — краще. нрави.іи>п, 
пас іу шок.-..»

«...КОЛИ Вавя, важно дичаючи г.і 
обливаючись йотом, добіг до арти- 
лсріиськпх позицій і нарешті роз
шукав командний пункт див ..ог, 
ья тій висоті, де він залишив »Чи
тана Єнакіева, вже кипів оіа.

Уся висота оу.іа суцільно вкрита 
змішаними каїуоаа.ми оілого. чинно
го н сірою диму, густого іі кучс- 
риього, як нова овчина. Ь диму ми
готіли блискавки вибухів, осч і ■ 
здригалася. Новітра ходило полем, 
наче весі, час десь розчиняли і з»- 
икни.тп величезні ворота.

і десятки снарядів наших ближніх 
і дальніх батареи кожну мить про
косились над головою в напрямі 
цієї висоти.

11с дивлячись на баню, начальник 
штабу в ілв накег, прочитав, спо
хмурнів, сказав:

— Так. Я в.ке знаю...»
«...1, віддаючи хлолчнковтч^уоііи 

капітана ьпакієва, ііолііов/гДг ска
зав так:

— Тн був хорошим сином у С30І0 
рідною батька з матір’ю. Ти бук 
хорошим сином у розвідників і гар
машів. І її бук достойним сином ка
пітана Єиакієва — хорошим, короб 
рим, справним. 1 тепер увесь наш 
артилеріиськнії полк вваїкаї тебе 
сі-оїм сином...»

Захар Олімпійояич закрив 
книжку і зітхнув.

— Колю, Колю, дорогий мій 
хлопчику! Якими захмареними 
були твої дороги... Але й со
нячними...

Так, Баня Солнцев, герой по
вісті Валентина Катаева «Син 
полку», — це не хто інший, як 
Коля Яшний, дез ятирічний

БЛИЗЬКЕ

ЖОВТЕНЬ 1913-го. 37-а армія генерала М. М. Шарохі* 
иа вела бої за Кривий Ріг. Форсування Дніпра біля 

Кременчука і вихід наших військ на оперативніш простір 
неабияк 'збентежили гітлерівських генералів. Хваленим 
оборонной вал нз Дніпрі розвалився. Але фашисти упер- 
ю огризалися. Маючи завдання вийти на Ганнівку і 
П’ятнхатки, ворог завдав удару по ослабленому в боях 

і 57-му корпусу і примусив його 62-у, 92-у, 110-у дивізії 
до відступу.

— Я вважаю • 
обов’язком негайно 
їхати у війська, товари
шу генерал'. — І1ачаль-М 11 І А 0 

політвідділу врмії || У П І V Л І 
полковник М. В. Емель
янов підвівся, поправив _ __ _
іімцастсрку. УчаснякиЬ С О || ІЗ Ц
аасідаяня Військової ра їй >1 Ж Л а 1V Іи
ди 37 ї армії зрозуміли 
його: він пропонує, щоб усі 
працівники політвідді.ту відбу
ли па передній край.

Генерал дав згоду. Шарохін 
зказ, що Емельянов зробить 
усе належне, аби переправу 
через Інгулець було одержано. 
Ного особисту мужність і ду
шевність, готовність піддаш 
життя інших переймуть 
воїни.

Командарм ро-.ракоиузав на 
абг.лнй досвід полковника, 
їлатоустіаського робітника 
ла Емельянов 
верствами ще в грізному 
Він знав особисто 
бив банди Махна. Після громадянської війни — політрук, ко
мандир роти, комісар полку, начальник лелігаідділу танкової 
Оригади. комісар мотомехкорлусу. З вересп-.і 1941-го — комісар 
!а-І танкової бршади. Весною 1943-го полкового комісара М. В. 
Емельянова за зразкове виконання бойового завдань«! нагороди
ли орденом Червоною Прапора. Потім він — иачальнмк іголгг- 
підділу 56-ї армії. Ще одна нагорода —■ другий орден Червоного 
Прапора. Командуючий 30-ю армією генерал-майор А. А. І реч 
«о писав про шию: «...зумів правильною організацією рооотп 
політвідділу забезпечити високе політнко-моральїіс становищ,- 
армії. Працівники політвідділу і особисто т. Емельянов мобілі
зували комуністіч. комсі-мольців і весь склад частин на розгром 
ворога...

За час бойовик дій з 16 січня по ІЗ лютого 1943 року прийнято 
в партію понад 1300 чоловік...»

Велику допомогу в організації партійно політичної ро
боти у військах у ході боїв у районі Ростова-на-Дону, 
па Кавказі подавав пслітвідділу армії заступник на
чальника поліїупразлішія Південного фронту бригадний 
комісар Л. 1. Ьрсжнєв. Він часто бував у з'єднаннях, 
піклувався про В0Ї.1ІЗ, вимагав від командирів і поліг- 
працівників, щоб кожен со.іда>т<ськнй подвиг було від
значено, очна берегти в бою людей. Цього вчився у ньо
го і Емельянов.

Із серпня 1943-го він — начальник політвідділу 37-ї 
армії. Іут, на берегах Дніпра, полковник Емельянов чи
тав кориті рядки заяв воїнів; «Хочу йти в бій кому
ністом».

І вона йшли першими, комуністи і комсомольці. Тільки 
в боях за Куцеволівськнй плацдарм 218 воїнів 37-і армії 
було удостоєно звання Героя Радянського Союзу, 3439— 
нагороджено орденами і медалями. Еме.тьяноз отримав 
тоді третій орден Червоного Прапора.

...Сержант і'їухорі’Ов упевнено вів автомашину. Світа
ло. Попереду показалися башти заритих у землю танків. 
Підійшли офіцери і доповіли Емельянову, що перервали 
зв'язок з иіхотою, мале снарядів і пального, повідомили, 
що фашисти потіснили наші стрілецькі частини. По.ікоз- 
І;ПК зрозумів, що це мине й 2—3 годнії, як ворожі ди
візії посунуть сюди, на Гаїшіику. І Емельянов думав щ о 
те, щоб терміново вжити всіх заходів, аби зупиниш во
рога. «Швидше в полки!»

Він поспішав. Зустрічався з командирами підрозділів. 
Давав пораді., цікавіївся, як організовано оиороиу. І зно
ву в дорогу...

У цей час німецькі автоматннкм, ведучи розвідку іліходу на 
шлях до І а.іпівьи. почуян іу і мотора, за.і.и.ін у нііярку. Офіцер 
дав команду, і кілька сотдатів, цригпїіаинниь за кущами, ио- 
оіг.’іи вперед, переганяючії авгомзшнну справи.

Лоьтрі і Убито Иукортова. Ще постріл. Полксзііика поранено 
п руху. X «зі.ч.ііс», роблячи іііі -.аіи, коїинся у пияро*. Гітлерів
ський офіцер спрямував автоматну черіу на колеса.

Командир фашистської розвідки сподівався, що радянські офі
цери які були и авіомаїипиі, мали тільки особисту зброю. Та 
ось Микола Васильович стрибнув з «вілліса», нідніиипп над со
бою ЛИШ.

— Комісари не здаються! — вигукнув і.ін і вдарпє по 
гітлерівцях.

Друїа куля влучила в ікну. Але він продовжував від
бивати на і иск фашистів. Поруч нього — працівники 
поліівіддіКомаров та Байчмап. їх теж оточували.

— Пі, гадщ не візьмете! — знову вигукнув полковник 
і ослаблою рукою кинув гранату.

Автоматна черга з-за куща прошила його груди. На 
хвилину пізніше було вбито майора Комапова. Відстрі- 
.лоюіись, почав відходити майор Байчмап...

1 тоді, наче взнавши про героїчну загибель комісара, 
ожив наш передній край. Ударили танкові гармати. За
говорила артилерія. Закипів бій. Радянські воїни брали 
иепрпетуииі висоти, і вперед їх вели комуністи, виховані 
комісаром Емельяновны.

своїм • У бІЙ вели
, вн. комуністи

Мнки- 
ііііив во< некіпіми 

1918-му. 
Блюхер t.

я

хлопчик із села Дереіакь 
Онуфріїаського району. І хочг 
образ Вані Солнцева в якійсь 
лмрі збірний, та Захар Ощм- 
пійозич Кразченко пізнав 5 
ньому Колю Яшного, згадав т’ 
вогненну й грозову ОСІН1 

1943-го...Коли через тридцять літ вії 
приїхаз ’ ’------ —
місЦЄчР-ОЇ
і.—., 
його розповісти 
найменших — 
спогад і____ ,
колишнього 
стояв перед 
гордий...

V" ОЧА 
всього

ко розмовляв 
рослим. --V

Ти ТІЛЬКИ не бійся,

у Куцезолівку, піонері 
І ШКОЛИ, ЯКІ ДО ЦЬОГІ 

листувалися з ним, попросил 
про все д<

— "ч подробиць. Бу 
ветерана. Був спогад 

сина полку, ьці 
ними, шасливии

ХЛОПЧИКОВІ

> сім років, 
з ним, як

бул 
бать 
з де

------ ГИ іілолп ГТЬ. СИН' 

Ми все одно переможемо їх,
Василь Хрисанфович Яшни 

тільки-но повернувся з околиі 
села, де у виярку ховав зброн 
Як учасник громадянської вії 
ни, він був найбільш досоідчі 
ним серед тих, хто збирався д 
загону ополченців. Але на са 
танку прийшли поліцаї з гіглі 
рівсьїЯ£л офіцером і забраг 
патріота. Хтось доніс, що вно 
з хаті Яшного відбулися зб< 
ри, — Василь Хрисанфозич р 
дився зі своїми друзями, 5 
помстмтися фашистам...

Востаннє Коля побачив свої 
батька за гратами.

Фашисги розстріляли вФ 
хто не скорився їм.

1 Коля Яшний залишився са. 
Але ні, допоміг Петро Петр 
зич Сагач: дав йому хліба, д< 
притулок. А потім гітлерів 
виганяли його односельців і 
озрег Дніпра копати тра 
~и®‘- Люди повертали«
ЗВІДТИ.

вперед. Пліч-о-пліч 
ся воїни різних 
наявностей — росіяни 
українці, грузини і казахи, 
азербайджанці і татари. 
Поруч дорослих ішли в 
бій хлопчаки — сини пол
ків. В одній з наших час
тин на батареї 
Капралова був 
тирічний Жора 
Його підібрали
тозих дорогах. І всю війну 
він ніс на своїх дитячих 
плечах нелегку ношу сол
дата. За бойові подзиги 
Жору нагородили ордена
ми Черзонсго Прапора і 
Зітчизняної війни.

У середині березня 1944 
року ми вели зажкі бої в 
районі Мурованих Кури- 
лівціз. Звідси до Пруту 
лишалося кілометрів зі 
сто. І дались вони нам 
нелегко. Ворог чиниз 
упертий опір.

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

— Наказ виконаної Ви
йшли на державний кор
дон!..

Я тут же кіньми (при
йшла рання весна, страш
не бездоріжжя, і машини 
не могли проїхати) виїхав 
на берег Пруту. Побачив 
комбата: той, розправ
лаючи гімнастерку, підбіг 
до мене, підняв було ру
ку для доповіді, та... не 
витримав: кинувся мені на 
шию. Ми обнялися.

— Ось він, кордон, 
батьку! Тридцять три мі
сяці ми думали про ньо
го. — На очах у Рикалова 
були сльози.

Цього дня чекали всі 
ми, весь фронт, уся краї
на. Я бачив щасливі об
личчя бійців. Загартовані 
в боях солдати цілували 
край рідної землі, при
горщами пили воду з Пру
ту. Прикордонники прий
няли зід нас ділянку кор
дону, а ми вирушили далі, 
на захід...

згрзсня на

ми

на правому 
стародавнім

Фг-
ска-

• Д. ДЕЙНЕКІН, 
ветеран 37-ї армії.

csi-
У країни 
від ні-

за-

і

ПОКЛИКАЛО МОРЕ

земля-
Кірозо- 

обласиої ком- 
і організації-

мотористів на і 
роки ВІЙНИ ком; 

ВЗйЄ)ДОМ
•• орав

А СЛУЖБУ несуть сини

просувалися

«Якщо Вітчизна накаже бути героєм, у 
нас героєм стане кожен».

Він б\с смертельно поранений У небі 
рад Берліном. Ім’я йою викарбукаке на 
обеліску, що висолять у Кракові. Гам 
хе. на польській землі, в м. Сандомнрі, 

поховано колишнього директора Верб- 
..юзької школи В. Ф. Скопенка.

Вони сьогодні промов і,їй ні, до нас із 
постаментів. І дають наказ бути гідними 
слави наших батьків.

Завдання виступити перед 
першокурсниками інколч 
техніків Військово-Мор
ського Флоту. яке НОМ\ 
дав заступник командира 
по політичній частині, В 
дим сприйняв із задозо 
денним — серед курсанті^ 
було немало його 
ків, вихованців 
градсшої < 
сокольської
І старшині було цікаве 
зустрітисязустрітися з хлопцями, 
розповісти Про свою флот* 
ську службу, зикати рід
ні місця. Можс^Мтось Із 
них розкаже і про його 
село Хащувате, що 8 Гам- 
воропському районі. Пого 
бидько, колишній

м 
раблі, в 
дував вводом морсьі 
розвідки, брав ак'гиї 
участь боях під Севас полем.

...Підводний човен 
вертався з походу. 1 
стрій у старшини пера 
статті Вадима Паламар1 
ка був піднесений. Завд« 
ня командування скік 
виконав успішно. І йо 
стажиста, ставлять те* 
У рівень з бувалими мої 
кахишЛ Іередтмовою усп 
булі^зразкове навчання 
Школі техніків ВА\Ф, ВИ' 
на фізична і військово-1 
зична підготовка, і гх'т. 
їйхводному кораблі, 1
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1 тепер увесь наш 
полк вважає тебе

мпійозмч закрив 
муз.
олю, дорогий мій 
ими захмареними 
»роги... Але й со-

ЇОЛНЦЄ8, герой ПО- 
<а Катаєза «Сим 
» не хто інший, як 

дев’ятирічний
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■н молоді краєзнавці і учаснн-
Тільки за час сьомого 

. області встановили імена 
бу.ці незідомичн. Пошук іри- 

\щ.^.ііиіх Сил СРСР, 60-річчіо

Коля ззяв у торбинку окоаєць 
черствого хліба та «Букзар», 
пішов із села. Фашисти-схопи
ли його на аеродромі. Знай
шовши з його торбинці олівець

ДАЛЕКЕ - 
БЛИЗЬКЕ

Ü

і довгий цвях, загорланили: |
— Партизан!..
Допитували, били.
— Де є партізан?
Обливали водою. І знову би

ли. Потім кинули в хлів. Хлоп
чик лежав на соломі. Звідкись 
батьків голос: «Ги не бійся їх, 
синкуі» Вночі він утік. І пішов 
тУДи, де рвалися снаряди. Блу
кав лісом. Хворий, знесилений, 
У ніч на 15 жовтня впав в окоп. 
Задрімав. Коли це | 
чиясь рука торкнулася 
плеча. Хлопчик схопився і на
цілився на незнайомця...
хом. Але в ту мить йому зату
лили рота. Коля почув росій
ську мову. «Наші!» То були ра
дянські розвідники.

Гак Коля Яшний потрапив у 
1328-й артполк. Його хотіли 
відправити в тил. А сержант 
Будкін заперечував. Він просив 
у командира полку:

— Хай буде з нами. Хай по
бачить, як ми поластимося за 
його батька. Хай буде сином 
полку.

Кравченко дозволив.
Хлопчикові зшили новенький 

мундир. І він став зв язковим 
артилеристів. Коли вщухаз бій, 
хлопчик сідав за книжку. Його 
першою вчителькою на війні 
була Людмила Петрівна Воро- 
ніча.

А копи на фронт 
письменник Валентин 
йому показали сина 
сказали:

— Це наш Ваня Солнцев.
Потім — суворовське учили

ще. І знозу фронт...
«Я багато чого тоді Ае розу

мів, — пише нам у листі до 
ре'дакції Мико/’а Васильович 
Яшний, який тепер живе в 
Дніпропетровську. — Я не міг 
тоді жити без тих дорогих ме
ні Людей, які мені стали рідни
ми. Я хотів помститися за бать-

раптом 
і його

цвя-

хлопчик із села Дереївки 
Онуфріївського району. І хоча 
образ Вані Солнцеза в якійсь 
мірі збірний, та Захар Олім- 
пійович Кравченко пізнав у 
ньому Колю Яшного, згадав ту 
вогненну й грозову осінь 
1943-го...

Коли через тридцять літ він , 
приїхав у Куцеволівку, піонери 
МІС^РЇ школи, які до цього 
листувалися з ним, попросили 
його розповісти про все до 
найменших подробиць. Буз 
спогад ветерана. Був спогад і 
колишнього сина полку, що 
стояв перед ними, щасливим і 
гордий...

ХОЧА хлопчикові було 
всього сім років, бать

ко розмовляв з ним, як з до
рослим. V ,

— Ти тільки не бійся, сину. 
Ми все одно переможемо їх...

Василь Хрисанфович Яшний 
тільки-но повернувся з околиці 
села, де у виярку ховав зброю. 
Як учасник громадянської вій
ни, він був найбільш досвідче
ним серед тих, хто збирався до • на. Наздогнав свій полк аж у 
загону ополченців. Але на сві
танку вийшли поліцаї з гітле
рівський» офіцером і забрали 
патріота. Хтось доніс, що вночі 
з хаті Яшного відбулися збо
ри, — Василь Хрисанфович ра
дився зі своїми друзями, як 
помстигися фашистам...

Востаннє Коля побачив свого 
батька за гратами.

Фашисти розстріляли всіх, 
хто не скорився їм.

І Коля Яшний залишився сам. 
Але ні, допоміг Петро Петро
вич Сагач: дав йому хліба, дав 
притулок. А потім гітлерівці 
виганяли його односельців на 
берег Дніпра — копати тран
шеї. Люди не поверталися 
звідти. ’ :

приїхав
Катаев, 

полку і

Східній Прусії...»
І ось через багато років піс

ля війни йому написали куце- 
еолівські школярі, 
до себе на свято 
адресу полковника 
3. О. Кравченка...

Бони зустрілися на берегах 
Дніпра. Там, де радянські роз
відники знайшли осиротілого 
хлопчика... Піонери і комсо
мольці Куцееолівки слухали 
оповідь про перший і останній 
день війни, про битву за 
Дніпро. Про непереможну й 
легендарну Радянську Армію.

М. ВІНЦЕВИЙ.
II а фото: 3. О КРАВЧЕНКО 

і М. В. ЯШНПИ.

запросили 
і надіслали 
у відставці

у МІСЦЕВІМ «Черзоний
■* шлях» за 9 січня 1930 року було 
опубліковано таке повідомлення: 
«!ов. Будьонний С. М. з окружному 
центрі. Позавчора до міста прибув 
член Реввійськради СРСР, інспектор 
кавалерії Радянської Армії тов. Бу
дьонний С. М. Він ознайомився із 
станом Української кавалерійської 
шг.ог.и, яка носить його ім’я.

Вчора Семен Михайлович виступив 
на заводі «Червона зірка» з доповід
дю про міжнародне становище СРСР. 
Тоз. Будьонний С. М. відвідав також 
цехи підприємства з метою ознайом
лення з виробництвом та умовами 
праці його трудівників».

На пам ять про ту знаменну подію 
на фасадній частині зазодського 
спортклубу «Зірка» встановлено ме
моріальну дошку з відповідним напи
сом.

Це перебування С. М. Будьонного 
в нашому степовому краї було тоді 
вже не першим. Вторгненням на Ук
раїну військ буржуазно-поміщицької 
Польщі навесні 1920 року почався ще 
един ачтирадязський похід Антанти.

Скінчився короткочасний перепочи
нок. У квітні — травні 1920 року ле
гендарна, озіяна бойовою славою 
Перша Кінна арчтія під командуван
ням С. М. Будьонного і К. Є. Вороши
лова здійснила стрімкий, героїчний 
марш від Майкопа (Північний Кавказ)- 
на Правобережну Україну і зосереди
лась у районі с. Федорізки—с. Верб
люжий — м. Олександрії. Польовий 
штаб цього оперативного об єднання 
кавалерії містився в Олександрі’.

У цьому повітовому місті й довко
лишніх селах червоні кіннотники по
повнювали боєприпаси, приводили з 
порядок військове спорядження, обо
зи, лагодили тачанки-ростовчаики, 
перековували коней. На відпочинок і 
саму підготовку до бойових дій від
водилось усього дві доби.

Армійські політгірацівники тим ча
сам прозодили як у війську, так і 
серед місцевих жителів цілеспрямо
вану агітаційно-пропагандистську ро
боту. Повсюдно відбувались мітинги, 
на яких перед трудящими виступали 
С. М. Будьонний і К. Є. Ворошилов. 
Після таких зібрань сотні доброволь
ців з робітничої і селянської молоді 
Олександрії, Нової Праги та інших 
населених пунктів зступали до ісінар- 
мійських полків.

Пізніше С. М. Будьонний у своїх 
мемуарах не обмине й Олександрії, 
гіоаідаг. сучасникам про те, як у ра
йон цього провінційного містечка ви
ходили ударні сили Першої Кінної 
армі", як приводили себе тут у повну 
бойову готовність для виконання го
ловного бойозого завдання — рішу
чого наступу проти білополяків. Ра
зом із К. Є. Ворошиловим, який був 
членом Реввійськради армії, Семен 
Михайлович побував тоді з кожному 
полку, щоб допомогти командирам і 
комісарам піднести боєздатність, під-

піл S Тик ЛІТ 
не змовкне 
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КІНЯРМІЇ
вищити дисципліну і зібраність військ 
перед нас.утіними вирішальними боя
ми на радянсько-польському фронті. 
Це забуде командарм згадати й про 
те, як 16 травня було влаштовано су- 
ботник. Загін із 120 чоловік — узбсь 
склад Реввійськради, лолітуправління 
і польового штабу армії — у взаємодії 
з олександрійськими залізничниками 
розчищав другу під’їзну станційну 
колію, котра ще з часів першої імпе
ріалістичної війни була завалена зем
лею та різним мотлохом.
£ » АМЕ тоді проїздом на фронт че- 

рез станцію Хорисгівка до Олек
сандрії прибув агітпоїзд, очолюваний 
А. В. Луначарським. Перший нарком 
освіти зустрівся із С. М. Будьонним, 
членами Реввійськради Першої Кінної 
К. Є. Ворошиловим, С. К. Мініним та 
іншими військовими, місцевими пар
тійними й радянськими працівниками. 
Розмови мали ділозий характер: про 
невідкладне забезпечення армії най
більш підготовленими політпрацівни- 
ьами, про поповнення частин зброєю 
та іншим спорядженням.

Анатолій Васильович телеграфу»*3 У 
Москву В. і. Леніну. В лаконічній депеші 
А. В. Лупачарськни, зокрема, повідомляв 
Іллічеві, що вважав «справою першоклас
ної важливості у воєнному й політичному 
відношенні прискорити всемірно справу 
постачання, особливо обмундирування». 
Згодом С. М. Будьонний засвідчить. ж0 
після цього запиту Голові Раднаркому 
постачання вищого оперативного кавале
рійського об'єднання значно поліпшилось; 
па інтендантські склади надійшли додат
ково десять тисяч пар білизни, велика 
кількість військовою одягу, два ешелони 
rluca, в дивізії було передано 1100 щабель 
і стільки ж ІВНІПІВОК.

Тут же, в Олександрії, па пристанційній 
площі тоді відбувались багатолюдні мітин
ги, на яких з промовами виступали А- “• 
Лупачарськни, С. М. Будьонний', К. 
Ворошилов.

Нагромадивши вдосталь сил та по
повнивши арсенал зброї і боєррипа- 
сів, дивізії Першої Кінної з Єлисавст- 
градщини пішли з наступ. Навальність 
дій будьонівців призела до розпаду 
польського фронту, примусила інтер
вентів залишити Київ і почати на Ук
раїні і в Білорусії поспішний відхід, 
що перетворився в безладну втечу.

У вересні 1920 року за вказівкою •• 
Леніна Перша Кінна передислоковує <І*СЯ 
щ. Південний фронт проти останнього 
оплоту контрреволюції — ираіігслівіцияо. 
Перш ніж форсувати Дніпро в йою пониз
зях, на Каховському плацдармі, прорвати-

ся в Північну Тазрію І переслідувати недо- 
битих вояк чорної о барона, ііиіно.іиги 
Сімферополь і. Севастополь у жовтні—лис
топаді 1920 року, будьонівські пілроіділи 
знов-таки готувалися до цих вирішальних 
наступальних операцій у наших краях.

Саме підготовна до двобою .і ііраіігелів- 
ським охвістям збіглася перебупанням у 
районі зосередження кавалерійсьішх час
тин у прифронтовін смузі ще раз направ
леного на правобережну Україну агітпоїз
да «Октябрьская революції» > на чолі і: 
г.ссросійіькнм старостою М. І. Колишнім. 
Н жовтня прикрашений кумачем «ВЦІІК 
на колесах», як любоцію називали тоді 
трудящі цей невеликий паса кнрсьчин 
состав, прибув па вузлову станцію Зна
м’янка, де зустрівся з штабним поїздом 
ііершої Кінної армії. С. А\. Будьоніїнй, 
К. е. Ворошилов, и. я. ііархоменко та ін
ші військові діячі, рядові кпіармпщі, міс
інні жителі тепло її зворушливо привітали 
дорогих гостей. Опівдні п залізничному 
клубі щдбувся велелюдний мітинг. З про
мовою про сутність Радянської влади, її 
іоль у захисті кровних інтересів народних 
мас, значення Ори горського союзу Роси та 
України и боротьбі з внутрішньою і зов
нішньою контрреволюцією виступив ЛІ. 1. 
Калінін. Він вручив кращим частинам Кін
армії, які після запеклих сутичок із оїдо- 
поляка.мн перебували тут на короткочасно
му відпочинку, оойові червоні прапори.

ОЖЕН день колективу агітпоїзда 
’ 1 оув заповнений напруженою ро
ботою з гущі народних мас, у будьо- 
нібських кіннотних частинах. Вона 
підпорядковувалась 'головній меті — 
якнайскорішому розгрому ставлени
ка Антанти Врангеля, Після повер
нення «Октябрьской революции» з 
Єлисаветграда на привокзальному 
майдані відбувся масовий мітинг у 
бригаді особливого призначення, яка 
вирушала на Південний фронт. У сво
їх промовах Михайло Іванович та ін
ші посланці Ілліча висловили тверду 
впевненість у тому, що Перша Кінна 
завдасть остаточного нищівного уда
ру по врангелівському охвістю махро
вої білогвардійщини, «Вперед, на 
останню гадину — чорного барона 
Вренгелв!» — таким було одностайне 
рішення учасників мітингу.

Через два дні, 21 жовтня, всеросійський 
староста телеграфував Іллічу: «Закінчив 
роботу в Першій армії. За погодженістю 
з Фрупзе їду поїздом у Другу Кінну». На
прикінці жовтня, коли будьонівські полки 
разом із стрілецькими дивізіями перейшли 
в рішучий наступ па Перекоп і Крим, агіт- 
пеїзд «Октвбрьская революцію:» —робив 
еслапній за період громадянської війни 
рейс у прифронтовій смузі на ділянці 
Кременчук — Знам'янка — Є.інсаветград— 
Огсксаіідрія.

1920 року в казармах дореволюцій
ного юнкерського училища (м. Єли- 
сазетград) відкрили Українську кава
лерійську школу, присвоївши їй ім’я 
легендарного героя громадянської 
війни С. М. Будьонного,

У повоєнний період з ініціативи 
Маршала Радянського Союзу С, М, 
Будьонного в селищі Онуфріівці на 
базі місцевого радгоспу назесні 1947 
року створено одинадцятий у нвшій 
республіці державний кінзазод.

В. КРАМАРЕНКО, 
відповідальний секретар прав

ління обласної організації Ук
раїнського товариства охоро
ни пам’ятників історії та 
культури.

іужбу несуть СИНИ

ф 3 іменами герої»
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взводом
:«. брав 
у боях під Севасто-

мотористів на ко
ро:.:! війни коман

дорської 
активну

подем.
ідводдий човен по- 

я з походу. Иа- 
у старшини першої 
Вадяча Паламарчгу- 
піднесенин. Заздан- 
апдгвания екіпаж 

успішно. І його, 
, ставлять тепер 
з бувалими моря- 

мовою успіху 
кове навчання в 

!.,ІК0:. те’<иікіз ВМФ, віісо- 
ійськозо-фі- 
8. І тут, на 

кораблі, він
Q.

зрозумів, иіо в екіпажі ис 
може бути «зайвих* лю
дей, які посередньо зна
ють військову справу.

Після практики старши
на першої статті знову 
взявся за підручники. І ви
йшов у відмінники. Ста
рався і товаришам допо
магати. Як заступник сек
ретаря комсомольської ор
ганізації, проводив додат
кові заняття, технічні ве
чори, вивчав і пропагував 
положення пової Консти
туції СРСР. Партійна ор
ганізація виявила 
польському 
відмінникові 
В. Паламарчуку 
довір’я, прийнявши 
кандидатом 
КПРС.

І ось перше партійне до- 
ручеяпя...

Капітан -лейтенант 
В. НІКУЛІН.

комсо- 
акі «вістові, 

навчання 
високе 

його 
члени•у

БУВ серпень сорок 
першого. Фашист

ське угруповання гене
рала Клейста наступа
ло на Кіровоградсько
му напрямі. Радян
ським воїнам довелося 
вести тяжкі бої, аби 
стримати загарбників, 
дати можливість ева
куювати за Дніпро ус
таткування заводів, ху
добу, поранених. Тре
тій день навколо міста 
палала земля. Разом 
з черзоноармійськими 
частинами діяли загони 
народного ополчення, 
що налічували у своїх 
лавах понад шістдесят 
шість тисяч патріотів.

У ті тяжкі дні до 
командира однієї з 
частин прийшла висока 
дівчина:

— Я — Тамара Ак- 
сьонкіна. Прошу зара
хувати бійцем.

Він не спав уже тре
тю добу і був знерво
ваний:

— Хлопці йдуть. А 
куди тобі?..

— Я комсомолка. 
Медсестра...

— Ну, коли так, іди 
в госпіталь. Там один 
лікар. Допомагатимеш 
йому.

До вечора не присі
ла. А перед самим за
ходом сонця прибіг 
вістозий:

— На передовій уби
то санітара.

Тамара зрозуміла: 
настала її черга. І ось 
вона на полі 
Свистять кулі, 
ревуть хрестаті штур
мовики. Вона не звер
тає ні на що уваги. Її 
справа — виносити по
ранених. Другого дня 
— знову. Двадцяти 
воїнам Тамара вряту
вала життя під стінами 
рідного міста. Коли ж 
довелося залишити йо
го, йшла звідси остан
ньою.
...Операційній сестрі Ч.іс- 

топольського пологового 
буднику Аіітоіііні Цукано- 
вііі повістку про призов до 
армії вручили ріпно мере» 
місяці, після початку вій
ни. Відтоді почався боАо-

бою. 
в небі

Ми зламали йому хребет. 
Незабаром і голову підсі
чемо.— Трохи помовчавші., 
він зняв з голови каш
ке г. — Ми відомстимо во
рогові за наші играгн. За 
всіх відплатимо. І за нашу 
незабутню Тамару. — Го
лос йою знову притих. — 
Хоробра жінка була, смі
лива. Перед атакою пере
дала мені ось це. — Він 
підняв над головою ма
леньку книжечку. — Ком
сомольський квиток. Учо
ра були партійні збори. 
Ми в кандидати парти 
7_ у —------ . Коман
дування представило її до 
нагородження орденом 
Червоної о Прапора.

У травні сорок другою 
завершила свій життєвий 
цілях мужня санітарка Та
мара Аксьопкіна. В степу 
під Чарковим її скосила 
куля фашиста, пробила 
полум’яне комсомольське 
серце.

Над могилою видзво
нюють у тиші вітри, 
приносять привіт ВІД 
рідного міста. Там, у 
Кіровограді, такі ж ти
хоні? ніжно перебира- 
ють.шати струнких то
поль на вулиці, шо но
сить її, Тамарине, ім’я.

вий шлях медсестри.
Бої не припинялися. Са

нітари не встигали енноси- 
•ти поранених. Медсанбат, 
обладнаний у хліві, був 
переповнений. Не вистача
ло бинтів — рвали на 
смужки білизну. Вчора во- 
иа віддала кров поране
ному. 1 це вже не вперше. 
Л сьогодні ледве тримає
ться на ногах.

— Сестричко, допоможи 
піднестися. Перед смерпо 
хочу на небо подивитися, — 
чується поруч.

Вона підходить до блі- .
дого, покраяного осколка-' Тамару приймали, 
ми бійця:

— Ти житимеш, . чуєш', 
житимеш!

І .миттю
— Бери 

вливай он 
стіною.

— Не можна тобі, То.ио. 
Ти вчора вже піддала. Не 
витримаєш.

— Берн негайно. Я про
шу...

...Одинадцятої о поране
ного винесла Тамара .» пе
редової в лазарет, аж тут 
у землянку вбіг схвильо
ваний .замполіт:

— Німці пішли у психіч
ну атаку. П’яні, сполота. 
Наші можуть ііс витрима
ти. їх же баї ато, ой як ба
гато!..

— Тобто, як цс не ви
тримати? Як цс можуть?— 
(іона схопила з 
мат.

І за кілька 
бійці бачили 
медсестри за 
ром окопу...

— З атаку!
Полк вирвався з ото

чення. Надвечір усі, 
хго зціліз, зібралися у 
вибалку. Замполіт під
нявся на ящик 
снарядів:

— Тяжкі дні ми 
жіжасмо, товариші, 
усе іцс переважає 
силі.

до подруги: 
у мене крон і 
тому, що ПІД

пар авто-

хвилин 
постать 

брустве-

з-під

нере- 
Ворог 

........ нас у 
особлива в техніці. 

Ллє він уже видихається.

Щодня з будинку 
№ 51 по вулиці Тамари 
Аксьонкіної виходить 
невисока, лагідна жін
ка. Неквапливо йде до 
зупинки автобуса, сідає 
в нього. Через півгоди
ни її вже вітають у ма- 
ніпуляційиому кабінеті 
поліклініки обласної 
•лікарні. Тут вона 
цюс медсестрою. Вже 
три десятки літ. 
йшла сюди відразу піс-

пра-

Гіри-

ля повернення з Ні
меччини...

...Війська Першого Біло
руського фронту штурмом 
оволоділи Берліном. Осі. ; 
попа, цитадель фашизму, ; 
лігво звіра, до якого Ап- 
тоиіііа та її друзі йшли 
чотири довгих роки. Рейх
стаг. Посічений кулями та 
осколками, оповитий терп
ким пороховим димом. 
Багато років над його ку
полом звисало зміїне ио- 
лот пище із зловіщою свас
тикою, а тепер над ним 
полоще і ься серпасто-мо-
лоткасте знамено. Колони 
псі в автоірафах: «Іванов, 
Семенов, Кириченко. Сах- 
нідзе, Акопян...» Імена пе
реможців Ліітоніпа по
вільно піднімається схода
ми Бере в руки грудку 
крейди. «Цу-ка-нова».

Здійснивши подвиг, 
ступила в безсмертя 
медична сестра Тамара 
Аксьонкіна. Всім смер
тям наперекір тисячі 
кілометрів до Перемо
ги пройшла інша ме
дична сестра — Аню- 
ніна Цуканова. І вони 
тепер з однієї родини. 
Дівоче прізвище нашої 
землячки, уродженки 
Кіровограда Тамари 
Пилипівни Аксьонкі
ної — Цуканова. А Ан- 
тоніна Степанівна Цу
канова (вона родом з 
м. Чистополя Татар
ської АРСР) — дружи
на брата Тамари. Бага
то спільного у обок 
Цуканових. І професія 
однакова. І вірність 
Вітчизні...

Ю. МАТІВОС, 
краєзнавець.

11 а фото: А. ЦУКА
НОВА.

I вірність
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Стрибок у безсмертя
12 УВ наказ оволодіти сс- 
" лом Чернушками, що 
неподалік Великих Лук. 
Перед боєм у підрозділах 
269-го гвардійського стрі
лецького полку 56-ї гвар
дійської стрілецької диві
зії відбувалися комсо
мольські збори. Олександр 
Матросов сказав тоді: 
«Товариші, я битимусь, 
поки мої руки тримають 
зброю, поки б’ється серце. 
Я битимусь, ненавидячи 
смерть». А після комсо
мольських зборів у листі 
до дівчини він писав; 
«Я люблю життя, хочу 
жити... Та якщо, мені буде 
суджено загинути, я хотів 
би вмерти... в бою і облич
чям на захід...»

Радянські піхотинці пі
шли в атаку. Але їх зупи
нив нищівний кулеметний 
вогонь — гітлерівці стрі
ляли з трьох дзотів. Наші 
бронебійники та автомат
ники погасили дві вогневі 
точки, а третя зоставалась 
неушкодженою. Тоді на 
очах усього батальйону 
побіг уперед рядовий Мат
росов. Він падав, знову 
підводився. Коли до дзоту 
залишилось кілька метрів, 
Олександр кинув гранату, 
заговорив його автомат. 
Фашистський кулемет за
мовк. Та тільки гвардійці 
кинулись в атаку, як зно
ву дзот ожив. А перед ним 
постаті радянських воїнів. 
Матросов робить рішу
чий стрибок до вогневої

пащі і закриває амбразу
ру грудьми. Гвардійці пі
шли в атаку і захопили 
Чернушки...

Тепер у Центральному му
зеї Радянської Армії збе
рігається його комсомоль
ський квиток 17251590. 
ІІа ньому напис: «Ліг на 
вогневу точку противника 
і заглушив її, виявив ге
ройство».

Указом Президії Вер
ховної Ради СРСР від 19 
червня 1943 року гвардії 
рядовому О. Матросову 
присвоєно звання Героя 
Радянського Союзу. Нака
зом № 269 наркома обо
рони гвардійському полку, 
в якому служив герой, 
присвоєно найменування 
«254-й гвардійський стрі
лецький полк імені О.іек*

сандра 
же наказом О. Матросова 
навічно занесено у списки 
1-ї роти цього полку. 
ПУВ Матросов. І були 
м Матросові!, які теж 
здійснили подібний подвиг, 
—було майже триста Мат- 
росових. Росіяни і україн
ці, вірмени і естонці, кир
гизи і татари, удмурти і 
марійці. А серед них і на
ші земляки. Під стінами 
-с-тародавпього Новгорода 
поліг житель Знам’янки 
Іван Герасименко. А в 
липні 1944-го біля молдав
ського села Шараспп по
вторив подвиг Матросова 
Дмитро Крпжапівський, 
уродженець села Красно- 
сілля Олександрійського 
району. В польському міс-

Матросова». Тим ’ ті Ключбсрці 
пам'ятник карельцю Мико
лі Рнчагіну, що деякий 
час жив у селі Злинці Ма- 
ловисківського району.

Комсомолець села Лозу- 
ватого Ульяновського ра
йону Архпп Маніла звер
шив безсмертний подвиг у 
Берліні. А під Куцеволів- 
кою (Онуфріївськпй ра
йон) закрив собою амбра
зуру фашистського дзоту 
комсомолець із Кубані 
Павло Кузуб. За кілька 
кілометрів від могили Ку- 
зуба споруджено пам’ят
ник комсомольцеві з 
м. Слов’янська Анатолію 
Комару, який теж лічи
ться в списках Матросо- 
В1ІХ.

За Олександрією, непо
далік села Сметаііівкп, з

13■

височить

23 ЛЮТОГО МИНАЄ 35 РОКІВ 
З ДНЯ ПОДВИГУ 
ОЛЕКСАНДРА Л1АТРОСОВА

23 лютого 1978 року

гранатами та автоматом 
кинувся до ворожого ку
лемета полтавчанин Ко
стянтин Ємельянснко. 6 
грудня 1943 року за. Мо- 
шоршіим знищив кулемет
не гніздо і дев’ятьох гіт
лерівців Іван Сиєгірьов, 
уродженець села Акіпсикн 
Іііішіського району Кіров- 
ської області.

Піонери ^ссла Бапдурів- 
кп Олександрійського ра
йону в ні дні на уроці 
мужності назвуть ім’я ві
сімнадцятирічного москви
ча Василя Карпешпна, 
який у бою за визволення 
нашого краю 
смертю героя.

Живуть Матросові!. В 
наших серцях. У нашій 
пам’яті.

Ілля ГЕЛЬМАН

несуть снаряди. Кожний 
падаєш). Задихаються,

загинув

/7£. РКЯ ПО..

:> і

С песней
шли«СО.ТКА» НА ВОГНЕВІЙ ПОЗИЦІЇ.

солдатыпіхот-

X

Музыка
Владимира КОСТЕНКО.

Слова
. Дмитрия ЧИБИСОВА.

важкої артилерії

піхота штурмує
ЛЕРШОЇ 

А. Л.

забув, що за плечима 
з автомата, кричить 
Піднімаємося все ви- 
серцс.

Збори закінчилися пізно. Коли всі розійшлися, Ку
льбаба наказує Поморцеву:

— Залишся. Повчимося годинку.
«Годинку!» Коли на світанку ми знову приходимо 

в клас, виявляється, що вони ще не лягали. Очі в обох 
почервонілі, повіки припухлі, але обидва бадьорі.

— А ну покажи ланцюг «ми говоримо», — Тоном 
екзаменатора говорить Кулпбаба.

Поморцев водить паличкою по схемі.
— Ні-ні! Ти мені в апараті, на живих деталях!..
І новачок упевнено показує й розказує про призна

чення деталей, вузлів. Кулпбаба явно, задоволений. 
Він «розвиває успіх»: втаємничує Поморцева в най
глибші премудрості свого ремесла. Відкинувши су
бординацію, садовить бійця рядом:

— Покажу тобі, дорогий, як проводити ремонт у
бою. Дивися! ■ • ’

У класі повно людей. Чути стукіт телеграфних 
ключів, писк морзянки, волання умформерів.

Інтенсивність вопчо німецької
з-під самого Берліна все зростає. Па ранок «батя» 
вивів увесь полк на пряму наводку. Братимемо участь 
в атаці, що готується вздовж пасма Зеєловських ви

сот. З ревом проносяться 
штурмовики ІЛ;2. Ідуть 
над самою землею, «пра
сують» фашистів. Верга
ють блискавки «катюші».

. — В атаку! — звучить 
по всіх проводних лініях і 
радіо.

— За Батьківщину! Впе
ред! — роздається коман
да в наступаючих 
них цепах. Сотні бійців 
водночас появляються біля 
підніжжя пасма. І пішли— 
в касках, з автоматами 
наперевіс. Ведучи па ходу 
вогонь, 
висоту.

вперед. У запалі 
і теж строчить 
відставати й я.

КОМАНДИР
БАТАРЕЇ КАПІТАН 
БЕНДА.

Кулибаба гірвався 
катушка з кабелем, 
«ура!». Старіюсь не 
ще й вище... Здається ось-ось лопне

І раптом — рівнина. Переводжу подих і бачу — ми на 
Зеєловській ьисоті. Псруч, справа і зліва, видирається піхо
та. Ми опиііипися раніше інших на юрі, бо потрапили на 
зриту воронками, посмуюеану гусеницями й колесами від
ступаючих німецьких частин, а все ж дорогу.

І відразу — під вогонь. Метрів за сто попереду — ворожа 
траншея.

Починається те. чого ніколи не побачиш у кіно. Хвилину- 
Другу намагаємося піднятися, рушити вперед, та не допо
магають ні підстьобуючі викрики, ні лайка. Вогонь против
ника! Ми лежимо, ссім тілом припагши до землі. Над са
мою головою висвистують кулі, по беках, ззаду і спереду— 
вибухи. Гітлерівці б’ють по вас із кулеметів і автоматів, 
летять >іа нас з диким вереском головки фауст-патронів. Кі
нець: ні рушити з місця, пі поворухнутись. Лежу, приглуше
ний вибухом. — ні живий, ні мертвий. Хтось хапає і рве 
мене вгору. Над самим вухом — крик. Гнідий! Обличчя чор
не, зуби білі-білі, очі палають.

— Вперед!
Тут гармата — наша довгоство.іа сотка. її котять 

на руках. Зупиняються, ведуть вогонь. Постріл — 
вибух! Постріл — вибух! Всього п’ять постріліз. Але

(Продовження: Псч. див. «Молодий комунар* за 9, 11, 11, 
16, 18 та 21 лютого ц. р.).

0 «.
Гй

316050. ГСП, Кіровоград 50, вуп. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 23029, Обсяг 0,5 друк, арк, Зам. № 84,

що сповістив про прихід"як важливий перший 
па висоту гармати.

Гармату котять уперед. І 
по одному. (З одним ■— і то 
падають, але несуть. І котять гармату. Радисти і те
лефоністи Гнідого — теж. І я кочу. Зараз немає па 
всій землі нічого важливішого від оцієї гармати. 
Гнідий — без головного убору. Із злпплим волоссям 
і мокрим лицем. Гімнастерка на ньому — хоч викру-

2--/-я—/—1 .з
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непе. НЫ. е в ссг. дце
і

ти. Котить гармату. Він знає: одна гармата па погріб
ному місці і в потрібний час вирішує все.

Справа вириваються на висоту танки, вал за валом 
іде піхота. Рівні, густі цепи.

Ідуть і йдуть війська наші. Стиснуті, сковані під 
прицілом там, у рівнинній поймі Одера, тепер вони 
виходять на оперативний простір.

Держись, Берлін!
❖ $

Зв’язок з командиром першої батареї капітаном
Бендою пропав. «Батя», відірвавшись від карт і вогпс- 

еих планшетів, дивиться на годинника'. Я безперервно 
вигукую в трубку позивні полка.

Ніде ще не було так трудно із зв’язком, як тут. у центрі 
Берліна. Горить, лопається прокладений вулицями й дворами 
провід. Трідіить, свистить, завиває насиченні! тисячами ра
діостанцій ефір.

Поглядом зустрічаюся з командиром взводу зв’язку лей
тенантом Апдріюком, і вій без слів розуміє, що цього разу 
па лінію йти ііому, бо в резерві нікого немає. Він надіває 
каску, бере на плечі велику трофейну котушку з кабелем, 
ставить па бойовий взвод два пістолети і зникає в сходово
му прорізі.

Раптом на нашому об’єднаному КП все завмирає. Офіцери 
мотострілецької бригади полковника Охмана. поляки иа чо
лі з бородатим, але молодим полковником Псрхоропським. 
які вмудрилися затягнути в підпал автомобільну радіостан
цію. — усі гслухаються. Хтось уключив трофейний приймач, 
чуються до болю знайомі, рідні звуки.

— Москва, — хтось шепче, — Красна площа...
Б’ють куранти. Закінчився перший день міжнарод

ного свята — Першотравня.
Біля розжареної пічки щось уточняють по карті 

Охман і Перхоровйький. Знову почулися голоси роз- 
ріднпків-спостерігачів. Зі своїх амбразур вони постій
но інформують про результати спостереження за по
лем бою.

По дороге селом с песней шли солдаты, 
А вокруг все в цвету: и сады и хаты, 
Пашей песне окно девушка открыла, 
Светло-русой косой парня покорила.

Припев:
Пусть и наши подружки узнают 
И по песне солдатской поймут, 
Что под грубой солдатской шинелью 
Чувства нежные в сердце живут.
С этой самой поры лейтенант наш строгий 
На ученье ведег только той дорогой, 
Нс затем, что по ней ближе путь далекий, 
/X чтоб снова пройти мимо светлых окон.

Припев.
Понимаем псе мы: дело нс простое, 
Знать, те окна ему нс дают покоя. 
Рота песню поет, молодецки, лихо, 
Словно клич, подаст: «Милая, на выход!»

Припев. . '
Пам пока что, друзья, вовсе неизвестно, 
Помогла ли в любви строевая песня. 
Но любовь помогла в нашем ратном деле, 
Мы па смотре полка лучше всех пропели.

Припев:
Пусть и наши подружки узнают 
11 го песне солдатской поймут, 
Что под грубой солдатской шинелью 
Чувства нежные в сердце живут. .
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БАСКЕТБОЛ. Відкрита пер
шість Ленінського району об
ласного центру серед чолопі- 
чііх команд, присвячена 
60-річчю Збройних Сил СРСР, 
відбулася в Буднику фізкуль
тури заводу «Червона зірка». 
Без жодної поразки пропели 
всі зустрічі студенти факуль-

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

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Гліики, 2.

’ .Тираж 60 600,
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тету фізичного виховання іме
ні О. С. Пушкіна.

МІНІ-ФУТБОЛ. У розпалі 
спартакіада-78 заводу «Черво
на зірка».- Черговим її видом 
були поєдинки з міні-футбо
лу. В них узяли участі, десяті1. 
команд колективів фізкульту
ри цехів - і відділів першої 
групи. Право вести боротьбу 
у фіналі вибороли спортсмени 
першого й другого механо
складальних цехін. Перемогу 
з рахунком 6:4 здобули фут- С 
болісти першого цеху.
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