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КВІТУЧА УКРАЇНО!
і вся наша
Батьківщина
як одна

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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На цій землі криляться будівельні крани. I стели
ться смарагдовим килимом озимина. Тут б'ється по
тужне серце атомних електростанцій, тут ростуть 
шахтарські терикони. Справляє новосілля щасливий 
кіровоградський хлібороб і донецький робітник. Ви
ходить на оновлену вулицю молода мати, зустрічає 
свою багату рідню.

Бо — свято. Бо світлий і радісний день на нашій 
Радянській Україні. Україна вільна. У великій і могут
ній державі вона йде до нових висот.

Не вдалося поневолити її чужинцеві. Навіть вогнем 
і мечем не примусив її скоритись ненависний ворог.

Славній партії комуністів, великому російському 
народові, усім народам-братам нашої багатонаціо
нальної соціалістичної Батьківщини український на
род завдячує за щастя жити і працювати під мирним 
небом. У нашій пам’яті — героїчні подвиги воїнів Ра
дянської Армії, партиза- 

' ні в і підпільників, трудів
ників тилу — всіх тих, хто 
кував Перемогу і підні
мав з руїн наші міста і 
села.

Понад Дніпром і Си
нюхою, понад Інгулом і 
Південним Бугом стоять 
обеліски. Тут пройшли 
наші визволителі. У беях 
за Україну на кірово
градській землі проявили 
безприкладний героїзм 
тисячі радянських воїнів- 
визволителів. Лише під 
час форсування Дніпра, 
розширення плацдарму 
на дільниці Куцеполів- 
ка — Дереївка 218 воїнів 
37-ї армії (командуючий 
генерал-лейтенант М. М. 
Шарохін) були удостоєні 

рвання Героя Радянсько
го Союзу.

На вечорах бойової сла
ви, під час зустрічей з виз
волителями України комсомольці Ульяновського, Го- 
лованівського, Новоархангельського районів згадують 
партизанів кавалерійського з'єднання М. І. Наумова. 
Ми з вдячністю називаємо імена своїх славних земля
ків Героїв Радянського Союзу Т. X. Уманського та 
Л. Д. Червонія, під проводом яких полки визволите
лів пройшли з боями всю Україну. Дивізія полковни
ка Уманського однією з перших гнала фашистів з 
Києва. Тут, на високих дніпровських берегах поблизу 
Києва здійснив свій подвиг ще один наш земляк — 
Герой Радянського Союзу комсомолець Василь Га- 
лушкін, який зі своїми бойовими побратимами забез
печував прорив радянських підрозділів на правий бе
рег Дніпра. Сотні кілометрів у партизанському з’єд
нанні О. Ф. Федорова пройшов уродженець села Бе- 
рестяги Гайворонського району керівник диверсійної 
групи Герой Радянського Союзу Г. В. Балицький.

Тут, у сьогоднішньому Кіровограді, живе пам'ять 
про наших братів-визволителів — росіян В. І. Акімова, 
і. І. Зкбіна, І. Г. Шабанова, білоруса М. П. Котловця, 

Б. Г. Габдрахманова... 
обелісках.
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«7. :У кращоький

самовіддано 
бився за всю
Радянську 
Батьківщину

людина, 
билася 
за Україну»

«Правда»,
15 жовтня 1944 року.
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На' марша
зіркова

НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ, 
НІЩО НЕ ЗАБУТЕ!

естафета

Шаймарданова,
Імен золотом винарбувані на 
вікопомний.
1944 року в Києві відбулися

Татар 3. Ш. 
Сотні, тисячі 
їхній подвиг

14 жовтня 
збори, у яких взяли участь представники 
Українських і 1-го Білоруського фронтів. Тут було 
прийняіи звернення до воїнів Червоної Армії, які 
щойно визволили Україну від німецько-фашистський 
загарбників, до всіх радянських народів. У цьому 
історичному документі с такі рядки: «У великий уро
чистий день визволення ми звертаємо слова гарячої 
вдячності до всіх народів-братів, які прийшли на до
помогу своїй багатостраждальній сестрі Україні... 
Тільки разом з усіма народами Радянського Союзу, 
пліч-о-пліч із старшим братом — великим російським 
народом, в сдиній могутній Радянській державі укра
їнський народ зміг перемогти... лютого ворога...»

А 15 жовтня 1944 року газета «Правда» писала: 
«Український народ самовіддано бився за всю Радян
ську Батьківщину, і вся наша Батьківщина, як одна 
людина, билася за Україну».

З тих пір минуло 35 літ. Розквітла, піднялася з руїн, 
стала ще могутнішою Радянська Україна. В дружній 
сім’ї народів-братів вона йде до нових оисот. Пре- 
нрасна і сильна, вільна — наша квітуча Україна.

урочисті 
чотирьох
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Бони вирушали у далекі 
і близькі походи, вони ста
вали біля обелісків полег
лим героям. І з уст юнаків 
та дівчат натхненно і гор
до звучала клятва:

— Будемо схожі!..
Готуючись до 35-річчя 

визволення Радянської Ук
раїни від 
ШМСТСЬКНХ 
спілчани вийшли на старт 
зіркової естафети, присвя
ченої цій знаменній даті. В 
колгоспах' і радгоспах', на 
підприємствах і будовах, у 
навчальних закладах від
булися театралізовані ви
стави, уроки мужності, 
громадсько-політичні чи
тання, зустрічі з ветерана
ми війни. У перших числах 
вересня в усіх дтсаафів- 
сі.кнх' організаціях' прове
дено заходи за програмою 
місячника оборонно-масо
вої роботи. Комсомольці 
Ульяновського району 
влаштували змагання на 
призи героїв - земляків, 
юнаки та дівчата Світло- 
водська взяли участь у ма
сових поєдинках з багато
борства ПІО, в Олександ
рії майстерністю мірялись 
мотоциклісти. Проведено 
також комсомольські 
ди по впорядкуванню 
м’ятнпків та обелісків.

ІПС- 
ко-

німецько-фа- 
загарбішків,

ВАХТА ПАМ'ЯТІ

КОЖЕН ДЕНЬ-УДАРНИЙ
35 років тому на Україні точилися запеклі бої з фа

шистами. А сьогодні на заводах і фабринах, на полях 
і фермах республіки — трудовий фронт. Поряд з ве
теранами вахту пам’яті загиблих несе молодь. Ось 
кілька повідомлень про ударну працю комсомольців 
Ніровоградщини.

II Л 130 гектарах зібрали 
цукрові буряки и кол

госпі «Жовтень» Повомир- 
горрдського району ком
байнер. групкомсорг трак
торної бригади Дмитро 
Кваша і його помічник Ми
кола Комаров. Агрегатує. їх- 
ній КСТ-3 батько Дмитра — 
Панас Петрович. Щоденне 
перевиконання норм під 
час вахти пам'яті па 25—30

процентів стяло для них 
правилом.
*| (І І БІЛЬШЕ кілограмів 

молока надою« що
дня від кожної норови мо
лодий дояр колгоспу 
• Дружба» Олександрівськи- 
го району Олексій Буша. 
Лого трудовий здобуток — 
3700 кілограмів молока на 
корову з початку.року.

рсіі- 
па- 

Мо-

долі робітники «Червоної 
зірки», школярі обласною 
центру побували в госпіта
лі інвалідів Великої Віт
чизняної війни; вони, 
фи, виступили перед
.’ніпіпімп фронтовиками з 
концертам п, принесли їм 
книги, розповіли про свої 
здобутки у праці і навчан
ні, про свою пошукову ро
боту лід час походу 
«Шляхами слави батьків».

Плідну роботу провели у 
дні місячника комсомоль
ські пропагандисти, лекто
ри, агітатори. Вони роз’яс
нювали молоді всесвітвьо- 
історичне значення пере
моги радянського народу 
над фашистською Німеч
чиною, розкриваючи дже
рела невичерпної сили, ма
сового героїзму радянсько
го народу у Великій Віт
чизняній війні. Особлива 
увага зверталась на про
паганду миролюбної зов
нішньої політики Комуніс
тичної партії і Радянської 
держави, па викриття ре
акційної суті і, агресивною 
характеру сучасного імпе
ріалізму.

Сьогодні учасники зірко
вої естафети зберуться в 
Кіровограді, біля монумен
та героям громадянської і 
Великої Вітчизняної воєн.

ГІреДСІЇІЬІІНКИ 
75 комсомоль
сько - молодіж
них колективів 
рапортув а г и- 
муть про до
строкове вико
нання • завдань 

п’ятії річки, 
організа- 
вихосаіи 

людину

І
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чотирьох років 
Комсомольські 

ції намагаються 
ножну молоду ____
справжнім патріотом-Інтер- 
націоналістом, готову до 
захисту Вітчизни. Нині на 
Кіровоградщині працює 587 
клубів інтернаціональної 
дружби, міжнародний клуб 
молодих механізаторів «Кі
ровоград— Толбухін». Тіль- 
ни в першому півріччі в 
області 8213 чоловік здобу
ли технічні спеціальності. 
Понад 180 тисяч членів 
ДТСААФ взяли участь у 
змаганнях з військово-тех
нічних видів спорту, біль
ше 21 тисячі з них викона
ли нормативи спортивних 
розрядів, 4 стали майстра
ми і 18 кандидатами в май
стри спорту.

Комсомольські і дтсаафів- 
ські колективи активно 
включились у республікап- 
ськ у комсомол ьсько*моло- 
діжну і рпрічку будівни
цтва об'єктів військово- 

фізичної під-

і рпрічку 
об’єктів 

технічної та 
готовки.

Юнаки та 
р,оградш,шін 
усьому бути

Й
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дівчата 1\іро- 
прагнуть в 
схожими на 

тих звитяжців, які вручили 
їм естафету своєї слави. 
І вони впевнено йдуть до 
визначеної мсти.

С. ШАПОВАЛОВ, 
завідуючий відділом 
спортивної та обо
ронно-масової робо
ти обкому ЛКСМУ.

її А РЕСПУБЛІКАНСЬКО- МУ конкурсі молодих 
мулярів, що відбувся цими 
днями у ВорошиловградІ, 
перше місце вибороли на
ші земляки — бригадир 
комсомольсько - молодіж
ної бригади мулярів буді
вельного управління № 2 
тресту «Кіровограднаж- 
машбуд» Олександр Ссмп- 
ДІтниЙ та його «другий но
мер» Олександр Плотников.
П РАСУВАЛЫ11ЩЯ тре

тього щвейного ательє 
кіровоградської фабрики 
«Індпошив»* Надія Велич
ко — справжній майстер 
своєї справи. За старан
ність, постійне иеревико- 
пашні норм товариші по 
спілці обрали Надію груп- 
комсоргом.

Ставши ьа 
ударну трудову 
вахту пам’яті, 
присвячену 35- 
річчю визволен
ня України 
німецько - 
шистських 
гарбнинів, 
лектив сокового 
цеху Доброве- 
личківсь кого 
консервного за
воду виконав до 
цієї знаменної 
дати план 
року.

На з н і 
майстер 
вого цеху 
Карпович 
ПАРЕНКО.
Фото В. ГРИБА.

ВІД 
фа- 
за- 
но-

1970

м к у: 
соко-
Іван 
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ПОДВИГУ
Фільм «Відродження», 

створений за книгою 
Я. І. Брежнєва кінемато
графістами Української 
студії телевізійних філь
мів, викликав великий ін
терес у молодих робіїни- 
кіг. нашого заводу. Всі ми 
читали книгу з одноймен
ною назвою, нас вразив 
чудовий публіцистичний 
стиль цього твору. Тому 
з нетерпінням чекали по
казу фільму. Після пере
гляду кінострічки дов<о 
обговорювали Ті. Події і 
люди перших повоєнних 
років постають перед на
ми в матеріалах кінохро
ніки і фотографіях, які 
гідобразили трудовий ге
роїзм народу, виявлений 
під керівництвом Кому
ністичної партії. Фільм 
справляє велике вражен
ня, виховує у молоді муж
ність, патріотизм.

В. З И МОВЕЦЬ, 
робітник Кіровоград
ського заводу трак
торних гідроагрега
тів, член заводського 
комітету комсомолу.

ФІЛЬМ
НАДИХАЄ

Мабуть, не було того 
дня, жодної людини в на
шій країні, яка не чека
ла б початну демонстру
вання документально- 
публіцистичного фільму 
«Відродження», основою 
якого послужила ннига 
спогадів Я. І. Брежнєва. 
Коли з екрана прозвучав 
голос Вячеслава Тихоко- 
ва, який читав текст 
спогадів, я й мої подруги 
завмерли біля телевізора 
та так і просиділи до кін
ця передачі. Фільм — це 
широке полотно про чу
дових людей, які уособ
люють кращі риси радян
ського робітничого класу. 
Ми мали можливість по
бачити, як у напружені, 
ражкі рони товариш Я. І. 
Брежнєв, працюючи пер
шим секретарем Запо
різького, а потім Дніпро
петровського обкомів пар- 
тії, постійно перебував у 
іущі мас,;надихав їх сло
вом і ділом. Після пере
гляду такого фільму хо
четься працювати краще, 
результативніше, з пов- 
ноіи віддачею.

К. ІВАННИК, 
доярка Несватківсьно- 
го відділка радгоспу 
Другого імені Пет- 
ровського цукроиом- 
бінату Олександрів- 
ського району.

УРОК 
МУЖНОСТІ

І І

Ці

Уроком мужності, само
відданості. трудового ге
роїзму став перегляд до
кументально публіцис
тичного фільму «Відрод
ження». Схвильована роз
повідь з телеекрана без
посередніх учасників від
родження не може зали
шити байдужим нікого. У 
надзвичайно важких умо
вах люди фактично зано
во будували гідроелектро
станцію. місто. Ми поба
чили Л. І. Брежнєва у 
перші повоєнні роки, йо
го творчий, справді ле
нінський стиль роботи, 
його чуйне ставлення до 
людей. Хочеться вислови
ти подяку українським 
кінематографістам за 
створення чудового філь
му.

Ю. СОПІЛЬНЯК, 
учитель Знам’янсьної 
середньої школи № 6.
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ЛИСТ ВЕТЕРАНА
“З руїн —

І

о Л ОКУПОВАНІЙ гітле- 
рівцями території Ук

раїнської РСР загинуло 
понад 5 мільйонів чоловік 
і більше 2 мільйонів було 
вивезено на каторжні ро
боти до Німеччини.

* * *
М А ТЕРИТОРІЇ УРСР 
1га окупанти спалили 18 
мільйонів гектарів посі
вів сільськогосподар
ських культур, у селах 
зруйнували 1808 тисяч 
житлових будників. Фа
шисти зруйнували і спа
лили на Україні 711 місі 
і селищ міського типу, 
понад 28 тисяч сіл, по
збавили при гулку близь
ко 10 МІЛЬЙОНІВ ЧОЛОВІК.

г- е *

•

17 березня 194-1 року 
воїни 13-ї, 97-ї та 50-і
гвардійських стрілецьких 
дивізій у взаємодії з 27-ю 
гвардійською танковою 
бригадою штурмом взяли 
Новоукраїнку. Семи час
тинам і з'єднанням, які 
особливо відзначилися лід 
час визволення міста, було 
присвоєно найменування 
Новоукраїнських. У боях 
за місто загинуло 3655 вої
нів Червоної Армії, серед 
них — росіяни, українці, 
вірмени, узбеки, чуваші...

На знімку: колишні 
фронтовики біля пам’ят
ника визволителям міста.

ГЕРОЇВ НАШИХ ІМЕНА

! ііД А ВІДБУДОВУ народ-ш 
ш тп ного господарства І

України держави асигну-1 
■ вала більше 15 мільярдній 
І карбованців. Уряд виді-и 
І лив для визволених 
? бонів України 1400 трак-Я 
« торів, 1700 моторів для® 
І комбайнів. У 1944 році 
" колгоспи республіки
!> одержали кредиту майже 

на 40 мільйонів карбо- 
_ ианців.

■4: * $:

V ЛЮТОМУ 1941 року 
із східних районів 

РРФСР для відбудови 
житла, медичних і куль
турно-освітніх закладів у 
Кіровоград було завезено 
20 тисяч кубічних метрів 
будівельних матеріалів.

У 1944—1945 роках і’ 
Кіровограді було відкри
ті, 5 дитячих’будинків.

¥ Є *

|О УКРАЇНСЬКІЙ РСР
** протягом десятої ля- 

тпрічки передбачається 
ви-, ра тній па житлове бу
дівництво 12,1 мільярда 
карбованців.

Ч; * *

198® ?оку суспільнії І, ж V, V фопдИ СПОЖИВШІ 
он в нашій республіці 
зростуть порівняно з 1975
риком на 25 процентів.

З * * *
V ВИЩИХ І середніх
* спеціальних закладах 

передбачено підготувати 
1,8 мільйона спеціалісти«, 
у системі професійно-тех
нічної освіти республі
ки — 1,7 мільйона квалі
фікованих робітників.

1.—
Дніпро кипить, Дніпро 

вирує. І, здається, немає 
такої сили, котра могла б 
подолати його і той вог
ненний вал на правому 6е 
резі, який перегородив 
шлях радянським воїнам. 
Але переправа триває. Хто 
на човнах, хто на бочках, 
хто просто на збитих доку
пи дошках — усі сюди, на 
правий берег. Щоб захо
пити і розширити плац
дарм. Тільки не всі з тих, 
що переправилися, йшли 
далі. Дехто повертався. 
Доставивши на поромі оз
броєних бійців, вони знову 
вирулювали до лівого бе
рега.

Це найважче — переси
нити клекіт вогню й води і 
знову почати все спочат
ку. Таке випало саме йому, 
Михайлові Лисову, комсо
мольцеві з кубанської ста
ниці Холмської. Очоливши 
групу саперів, він ось уже 
другу добу переправляє 
на правий берег гармати.

Настав новий день, але 
він його не помічає. Бо 
навколо — Дніпро горить, 
Дніпро вирує. Торкнув
шись берега, пором зупи
нився. І раптом — вибух 
ворожого снаряда. Гарма
та вціліла, а «господар
ство» саперів зачепило.

— Ремонтувати — і зно
ву назад!—командує стар
ший сержант.

Якби вони могли піти а 
атаку разом з усіма, було 
б, мабуть, легше. Вибили б 
фашистів з їхніх укріплень, 
і настав би перепочинок. 
Хоч на годину. А так — на 
лівий берег. Ще одну гар
мату викочують на пором. 
Іще. Десяту, двадцяту... 
Так п'ятдесят годин. Дві 
доби без перепочинку.

Гинули його друзі. А він 
брав саос спорядження і 
вирулював останній раз на 
здиблене плесо річки. Але 
ні, ще треба повертатисо— 
на лівому березі чекають 
гармаші. Був упевнений: 
якщо всі вони переправля
ться, якщо захоплять по
зицію — ворог не втри-

липівна до матері Михай
ла:

— 8ін теж наш, рідний...
І сказав тоді на мітингу 

сивий ветеран з кубансько
го колгоспу «Родина», який 
раніше побував у Кам яне- 
чому Новоархангельської о 
району на Кіровоград- 
щині:

мається. То буде і його 
удар, сапера Лисова. І аін 
бере в руки сокиру і авто
мат...

Плацдарм на правому 
березі захопили. І розши
рили його. І пішли далі. 
Аж сюди, до цього гарно
го українського села, що 
зветься Кам янечим. Туг 
уже молодий кубанський 
хлібороб Михайло Лисзз 
на вістрі атаки. У бій за 
невелике село йдуть сотні 
воїнів. Ось уже й остання 
хата. Фашисти тікають у 
степ.

А Михайло впав. Ні, він 
просто зупинився серед 
цієї краси, відчувши гост
рий біль біля серця. Куля 
пробила гімнастерку по
ряд із Золотою Зірко о.

Над ним схилилась укра
їнська жінка — Зінаїда Пи
липівна Зименко:

— Виживи, сину!
Перебинтувала рану, на

поїла теплим молоком,
— Мамо, я житиму...
І затих.
Село ховало його, лк 

рідного сина. Село, яке 
так хотіло миру. Виріс 
обеліск на його могилі. А 
через роки — другий, у 
станиці Холмській.

Приїхала з Кубані сім'я 
М. С. Лисбза. Зінаїда Пи-

— Село, яке визволяв 
наш Михайло, тепер пра
цює на мир...

Назвав імена хліборобів 
Нам янечого, які вирощу
ють 300-пудові врожаї 
пшениці. А потім сказав і 
про них, людей, що теж 
обрали собі мирну профе
сію — кандидата технічних 
наук 8. М. Дубенюка, лау
реата Державної премії 
СРСР заслуженого гірника 
УРСР П. Д. Поліщука, док
тора медичних наук В. М. 
Хмелівського, заслужено
го лікаря УРСР М. І. Голов
ка, кандидата хімічних на
ук Я. С. Косматого, канди
дата біологічних наук М. Я. 
Кучеренка, заслуженого 
артиста УРСР М. Г. Грисен- 
ка. Усі вони вихідці з Ка- 
м янечого.

— От я й кажу: село, яке 
визволяв Михайло Лисов, 
працює на мир, — закін
чив свій виступ фронтовик 
з Кубані. — Аз ним — і 
наш Герой...

Стоять обеліски. 8 Ка- 
м янечому і станиці Холм
ській...

2.—
Удар буз блискавичним. 

Танковий корпус полков

ника Тирсовича прорвав 
оборону фашистів і рушив 
на село Зелене. Тут, як і в 
інших населених пункіах 
Петрівського району, ве
лике скупчення гітлерів
ців. На вулицях ворожі ав
томашини, бронетранспор
тери. Танкісти їх застали 
зненацька.

Попереду танк лейте
нанта Івана Дунаева.

— Йдемо через усі їхні 
загородження.

...Фашисти вибігають з 
будинків, падають у вияр
ках. На майдані два гітле
рівці розвертають проти
танкову Тармату. А машина 
Дунаева мчить на повній 
швидкості, трощачи воро
жу техніку. Поруч вибухи 
снарядів, розриви гранат. 
А стрілець-радист Олек
сандр Безсонов тент поси
лає вогняні м ячі в скуп
чення гітлерівців. Ще 
якась хвилина, і танк про
скочить заслін. Та раптом 
спалах перед «тридцять- 
четвіркою». Вбито ко
мандира башти М. Леоно
ва, нерухомий механік-во- 
дій М. Сисолетін, Не по
дає команди Дунаев. А 
танк палає. Комсомолець 
Олександр Безсонов спря
мовує танкову гармату на 
фашистську бронемашину 
і робить останній постріл...

146 ворожих солдатів і 
офіцерів, 15 транспорте
рів і танк знищили в тому 
бою чотири радянські вої
ни. І загинули смертю ге
роїв. Четверо синів брат
ньої Росії залишили тут, в 
українському селі Зелено
му вічну пам ять про себе.

...Лягає на червоний, гра
ніт гірлянда Слави. І ком
сомольці називають їхні 
імена — Героїв Радян
ського Союзу і. В. Дунае
ва, О. А, Безсонова, М. І. 
Сисолетіна, М. О. Леоно
ва...

М. ВІНЦЕВИЙ.

1

СПАСИБІ Зі
ПЛИ'ЯТЬ!

Щосвята до мене захо
дять піонери Кіровоград
ської середньої школи № 5. 
Приносять поздоровні лис
тівки, сувеніри, квіти.

— Абдула Дусманбеко- 
вич! Ми прийшли вас при
вітати і дізнатись про ва
ше здоров’я. Може, допо
могти треба в чомусь?

Мої любі маленькі друзі 
знають, що я інвалід Вели
кої Вітчизняної війни. їм 
відомо, що моя дружина— 
теж літня людина, їй важ
ко впоратись у нашому не
великому господарстві 
Тож і пропонують свої по
слуги.

Та для мене головне — 
їхня увага, їхня привіт 
ність; вони для мене — на
че подих свіжого весняно 
го леготу.

ПрОСЯТЬ розповісти Про 
війну, про визвольні боі за 
Україну. Важко згадувані 
ті давні страхіття, той жах. 
У моїй нам’яті — спалені 
квартали Мелітополя і 
Дніпропетровська, Києва її 
Житомира. Тисячі кіломет
рів крізь вогонь бнтв про
мчав я за кермом автомо 
біля. По хочеться розпові
дати, як надали мої бонові 
побратими, як сам,, стікаю
чи кров'ю, рятував 
небезпеки пораненого
.мандпра. Краще про тс, як • 
пас зустрічали в кожному ■ 
місті іі селі щасливі люди л 
котрим ми принесли визви І 
лешія. То — справді 
бутні дні.

Я, татарин, бачив, 
сплюндрованою була 
їііська земля. Жахався в І 
тому торі, яке посіяли на 
ній загарбники. Та водно
час жив надією і вірою: | 
знову тут цвістимуть сади. 
Бо україйськгіп народ буз 
не самотній. Ми всі йшлі: 
йому на підмогу. Мільйон 
по йшли, щоб загасиш по
лум'я і Прогнати ворога. 
Нас рятувала дружба, 
братерство. Нас надихала 
на подвиг наша партія, і 
ми перемогли. Ми вистоя
ли. Ми стали знову щасли
вими — на нашій вільній 
Радянській Україні.

І я кажу всім моїм 
юшім друзям: «Спасибі з.т 
пам'ять!»

від
КО

неза-

ЙКОЮ 
укра-

А. МАМЕТО8,
учасник визволення 
України від німецько- 
фашистських загарб
ників, інвалід Великої 
Вітчизняної війни.

м. Кіровоград.

Біля входу до обласного госпіталю для інвалідів 
Великої Вітчизняної війни — мальовничий планшет, 
па якому вирізняються слова Л. І. Брежнєва: «Серед 
соціальних завдань немає важливішого, ніж турбота 
про здоров’я радянських людей».

НЕМАЄ
ВАЖЛИВІШОГО...

АА 0ЖЛІІВ0, я бачив йо- 
’ 5 го літак £ світлі зимо

ві ночі 1944 року, коли ми 
з надією дивилися в про
зоре небо, яким пливли по
тужні літаки. Ми знали —• 
паші. Вони «вішали» пал 
Кіровоградом освітлю
вальні ракети на парашу
тах, а десь тут, на землі, 
гуркотіла потужна радян
ська артилерія.

— Можливо, —• стенув 

плечима капітан запасу, 
один з тих, хто поправляє 
здоров’я в госпіталі, — Ге
оргій Іванович ІІІлеєа. — 
Тільки ми окупований Кі
ровоград не бомбардиру- 
вали.

— Георгію Івановичу, ви 
тут, у госпіталі, вперше?

— Вперше. І умови, ска
жу, відмінні — і обслуго
вування, і лікування, і 
харчування. Добре дбають 

про здоров'я фронтовиків.
— Так, держава нічого 

по шкодує для тих, хто 
відвойовував свободу і не
залежність Баїьківщиіш,— 
говорить начальник госпі
талю, відмінник охорони 
здоров’я, лікар вищої ква
ліфікації Леонід Олек
сандрович Нагорннй. — 
Повий госпіталь діє трохи 
більше року. Цс, образно 
кажучи, — справжня кузня 
здоров’я. Маємо сучасну 
апаратуру. Тут одразу лі
кується 250 чоловік.

Справді, туг робиться 
все можливе, щоб підтри
мати здоров'я ветеранів, 
вилікувати їх, додати їм 
бадьорості й сил.

— От я, — розповідав 
Георгій Іванович Щ.чсєв,— 
довго не згадував старі ра
ни, та вовн мене згадали, 
А ран — чимало. Коли ви
зволяли Україну і Білору
сію, в одному з бойових 
нальотів на фашистський 
аеродром наш літак збили. 

У мене —- перелом ноги і 
ключиці. Але літак я поса
див. І, на щастя, натрапи
ли на наш екіпаж партиза- 
іш-ковнаківці...

А через шість днів льот
чика доставили в тиловий 
госпіталь. Лікували в Кис
ловодську, П’ятигорську. 
Потім він воював до кінця, 
до Перемоги.

...Йдемо коридорами гос
піталю — широкими, світ
лими. Всюди — КВІТИ, про
сторі холи, зручні крісла. 
Палати — на одного, двох 
і чотирьох чоловік. На 
кожному поверсі — зимо
вий сад, кімната з телеві
зором. «Телевізори — по
дарунки шефів — заводів 
«Червона зірка» і трактор
них гідроагрегатів», — го
ворить Л. О. Нагорннй.

Часті гості тут і учні мі- 
ськпк шкіл: приходять з 
квітами і концертами.

А лікарі вищої кваліфі
кації — завідуючий хірур
гією А. А. Плам, завідую-

чий очним відділенням 
II. О. Курята, рентгенолог 
В. І. Квашин та інші по
всякденно, повсякчасно 
піклуються про тих, хто 
чекає від них допомоги.

А от медсестра комсо
молка Тетяна Дереш — 
полігінформаїор. її появи 
завжди чекають, знають; 
без новіш ніколи не заві
тає. І слухають її уважно, 
і дякують щиро.

У госпіталі активно діє 
комсомольська організація 
па чолі з Наталією Хар- 
ленко. 24 члени ВЛКСМ. 
Воші віддають весь жар 
сердець ось цим людям, які 
проливали свою кров за 
їхнє щасливе сьогодення.

...Одна з палат. Тут лі
кується Іван Борисович 
Бутенко. Далекого 1944-го 
його, 18-рІчпого хлопця з 
Онуфріївського району, 
призвали в армію. Перше 
бойове хрещення — під 
Знам’янкою. Далі — Хк- 
рівка, Лелеківка, бої за

Кіровоград. А під Корсунь- 
Шевченківським Івана бу
ло тяжко поранено. Тут і 
скінчилася для нього війна.

1 ось уже протягом 35 
років йде вперта боротьба 
лікарів за його здоров'я. 
Багато місяців провів Іван 
Борисович у госпіталі. Ос
танню операцію зробили 
зовсім недавно.

— І почуваю себе бадьо
рим, — усміхається І. Б. 
Бутенко. — Добре дбають 
про нас, фронтовиків. 
Ось, — поклав руку иа ба
тарею центрального опа
лення, — ледь похолодало, 
а вже дали тепло.

...Тепло. Тепло людських 
сердець, тепло держави, 
тепло народу...

Справді, немає для Бать
ківщини нічого важлнвішо- 
го, ніж здоров’я радян
ських людей.

А. КЛИМЧУК.
М; Кіровоград.
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D 01 Ні і крові чахлинав- 
м ся і різний 1941-й рік; 

чорного хвилею накотилась 
фашистська навала на і1а. 
шу рідну землю.

У же в перші дні війни 
понад 500 моїх односель
ців пішли на фронт. Пом
ста і гнів виповнювали їх- 

О. 1\лоч- 
написав: 
з нахабні- 
псів на 

викликав

І на оновленій землі
ні серця. Так, М. 
ко у своїй заяві 
«Звірячий напад 
лих фашистських 
радянську землю 
у моєму серці хвилю гніву 
і подесятерив любов до 
нашої квітучої Вітчизни», 

Липень ТОГО року у 
Верблюжці започаткував 
страшні часи для мирних, 
мешканців села. Фашисти, 
наводячи свій «порядок», 
стратили кілька родин, 
скарали па смерть одного

й ЕТЕРАН не може втри
мати сліз. Його, Генна- 

д;я Федоровича Сидорен
ка, розшукали у Львівській 
області червоні слідопити 
міста Олександрії, щоб 
повідомити про обставини 
героїчної загибелі 
ка. Трапилося ц_ 
Олександрією під час ви
зволення району 
мецьких загарбників.

Батько, Федір Іванович 
Сидоренко і син Геннадій 
служили з одній військо
вій частині. Бій буз 
пеклий. Снаряди й 
шмату-зали землю, 
виїдав очі. Падали пора
нені й вбиті. Впав і Генна
дій. Сина 
госпіталь, 
тор-батько 
перев’язувати 
з поля бою 
Ворожа куля 
життя солдата...

Госпіталь евакуювали, 
Геннадія аилікували. Але 
про долю батька він ні
чого дізнатися не міг. І 
ось недавно вони зустрі
лися. — ветеран-воїн і чер
воні слідопити, засновни
ки кімнати-музею бойової 
слави при олександрій
ському Палаці піонерів — 
Віра Портянко, Сергій 
Петренко, Іра Заніздра, 
Ігор Суржик та багато ін
ших хлопців і дівчат. 8о- 
ни розлозіли Геннадію 
Федоровичу, що 
батько загинув як герой. 
А дізналися про це слідо- 

щоденника штабу 
з артилерійських 
який відшукали 

рейду 8 село Ко- 
Олександрійського 

Щоденник 
ще 25 

радянських

це
багь- 

під

ВІД ні-

за
міни 
дим

відправили в 
А санінструк- 

продовжуваз 
і виносити 
поранених, 

обірвала

його

пити зі 
одного 
полків, 
під час 
сівку 
району, 
міг знайти 
імен 
які брали участь у визво
ленні сіл Олександрійсь
кого району та міста 
Олександрії.

«Солдати смертні, под
виги безсмертні», — 
писали школярі над 
моріалом, створеним 
музеї бойозої слави 
проектом учня сімнадця
тої міської школи Сергія 
Летренкз.

Справді безсмертний 
подвиг юної Антоніми 
Лаврової, яка разом з то
варишами по зброї одні
єю з перших увірвалася а 
місто, виганяючи з нього 
чужинців. Антоніна Семе- 
нівяа надіслала в дарунок 
музею свої польові пого- 
нм, бойові нагороди.

Портретом дівчини у 
військовій формі і почи
нається галерея 
визволителів, 
місце серед 
ють портрети 
пільників Феді 
Саші Шакало, Володі Гру
ші, Мишка Олвфіренка, 
Паті Дегтяра, яких по-зві
рячому закатували геста
півці. Тоді їм було стіль
ки ж, скільки нині — чер
воним слідопитам. Тоді 
нони приймали клятву 

а партизана: «Я клянусь, що 1 буду нещадно бити фа- I шистіа і їх прислужників, 
І на шкодуючи ні крові, ні І жигтя свого. Клянусь, що Я на видам ні партизанської

допо- 
нозих 
воїніз,

на- 
ме-

У 
за

ге роїв- 
Почесне 

них займа- 
юних під- 

Шепеля,

■ аа

із активістів ________
Руху Д. 11. Крнсу, відпра
вили у табори смерті ко
муністів М. І. Ппнькало і 
Ф. О. Опойка.

1 все ж верблюжці 
здавались. Бонн 
опір окупантам: не виходи
ли на роботу, зривали бу
дівництво шляхів, перо

вії везенії ю до 
награбованого

КОЛГОСПНОГО

не
ЧІ НІ или

ДІВІІІ1ЦТВО 

шкоджали 
Німеччини 
хліба, худоби. ГІ. Л. Ремха 
та І. С. Таратухіп вчинили 
напад на коменданта і\ла. 
Почали з’являтись ластів
ки, які виготовляли комсо
мольці В. А. Бондарчук та 
Ф. Й. Непомнящий...

У ніч на 12 грудня 1913 
року село було віізволснс 
від фашистських загарбни
ків. Настав світлий ранок 
мирного дня. Саме за ньо
го па підступах до Верб
люжин полягли смертю хо
робрих славні радянські 
еоїнп: начальник штабу 
41-ї гвардійської стрілець
кої дивізії Герой Радян
ського Союзу полковник 
О. П. Беляев, Герой Ра
дянського Союзу гвардії 
лейтенант Г. М. С грене гов 
та інші. Всього близьке 
4 тисяч солдатів га офіце
рів поховані в чотирьох 
братських могилах, гад

І)

якими встановлені 
ліски.

Близько 1500 жителів 
Верблюжий загинули на 
фронтах Великої Вітчизня
ної війни.

З перших же днів визво
лення у нас відновили ді
яльність гри сільські Ради, 
а також партійні організа
ції, в яких налічувалось 46 
комуністів. В усіх 11 кол
госпах було обране прав
ління.

На польових роботах хлі
бороби використовували 
власних корів, косили піс
лявоєнну пшеницю косами. 
! тут верблюжці показува- 
ли'зразки героїчної праці. 
Скажімо, рільнича бригада 
А. П. Сулими першою за
кінчила сівбу ярих. Кожен

09.

«лен бригади щодня вико
нував норму на 120—125 
процентів.

Сьогодні наша Верб- 
люжка гортає сиплі сто
рінки десятої п’ятирічки. 
Післявоєнні трудові будні 
позначені славними ділам» 
невтомних рук хліборобів. 
За цей час у нашому селі, 
як ознаки високого добро
буту, з'явились ноні доб
ротні кам’яниці колгосп
ників, просторі приміщен
ня сільського Г 
культури, школи, 
тощо. Над селом 
голубіє безхмарне 
завтрашнього дня. 
ся передбачення 
поста:

І на оновленій землі 
Врага не буде 

супостата,
А буде син і буде мати, 
1 будуть люди на землі.

Будинку 
лікарні 

мирно 
небо 

Зиулн- 
ВС.ЛІкОГ'.)

З рядів моїх односельців 1
вийшло чи дало відомих 9
людей. Наприклад, В. А. 
Чубеїіко у 30-ті роки Gvi> 
за ч і ui а теле м с і а;; ановсько- 
го руху серед мегалуріів 
Криворіжжя, І. К. Сиволап 
у 50-ті роки працював мі
ністром харчової промис
ловості СРСР, II. Л. Цо- 
грібпяк — міністр сіль- 
Сокого господарства І'РСР 
та багато інших,

Наше село гарнішає, ба
гатшає і молодіє з кож
ним роком. У Ш>(.;му — 
суть доби соціалізму. Так 
диктує наше прекрасне ра
дянське сьогодення.

таємниці, ні своїх товари
шів».

Юні підпільники зали
шились вірними своїй 
клятві... Вони вже ніколи 
не побачать, як розквітло 

місто Олександрія, Та сла
ва про їхній подвиг не 
зітреться в пам'яті поко
лінь. їх подзиг невмиру
щий. Жити йому у віках!

У ці дні, коли наша рес
публіка святкує 35-у річ
ницю свого визволення 
від німецько-фашистських 
загарбників, зростає потік 
відвідувачів музею бойо
вої слави, створеного 
міськими школярами. їх 
зустрічають керівники

Приїхала з рідні місця і 
дочка командира уславле
ного партизанського з’єд
нання Іллі Даниловича 
Дібрози — Людмила Іл
лівна. Не проминає музею 
бойової слави героїчна

Солдати
—-77—

подвиги
безсмертні
гуртка черзоних слідопи
тів Інна Антонівна Шуль
га, директор музею, се
микласниця Віра Портян- 
ко, її товариші Сергій 
Петренко, Ігор Яковлєз, 
Сергій Прокопенко, чле
ни лекторської групи му
зею, екскурсоводи Світла
на Литаинова, Яна Левиць- 
ка,

Ось у задумі зупинила
ся перед фотокопією за
кривавленого партійного 
квитка Степана Титовича 
Чабаненка учениця п’ят
надцятої міської школи 
Ганна Голуб. Комуніст буз 
ще зовсім молодим, коли 
груди його пробив воро
жий метал.

Вони, відважні сини 
партії, у страшній борні з 
поневолювачами вели за 
собою радянський народ, 
першими піднімалися в 
атаку, і гинули першими... 
Тільки за роки Великої 
Вітчизняної війни ряди ко
муністів поповнили міль
йони кращих радянських 
людей. Багатьом з них не 
довелося побачити світло
го свята Перемоги.

Не гасне Вічний вогонь 
біля підніжжя меморіалу 
а кімнаті-музеї бойозої 
слави. Не в’януть осінні 
квіти, принесені вдячними 
жителями шахтарської 
Олександрії тим, хто від
дав життя за наше щасли
ве сьогодення. Біля Вічно
го вогню — пучки черво
ної горобини, ягоди якої 
нагадують краплини кро
ві, пролитої воїнами Ра
дянської Армії і партиза
нами у боротьбі за визво
лення рідної землі від чу
жинців.

Йдуть і йдуть у ці ДНІ 
до музею сизі ветерани.

бойової 
землячка юних слідопитів 
— льотчиця, Герой Радян
ського Союзу Антоніма 
Федорівна Худякова. Як 
найпочесніших гостей зу
стрічають їх юні лектори 
й екскурсоводи, розпові
дають про історію ство
рення музею, показуюта 
його експонати, нагороди.

Однією нагородою
особливо пишаються чер
воні слідопити. Це — гра
мота переможця огляду 
кімнат-музеїз бойової 
слави, проведеного рес
публіканським Товарист
вом охорони пам'яток іс
торії і культури. Юним 
олександрійцям присуд
жено перше місце. Ство
рюючи музей, вони справ
ді доклали чимало зусиль. 
Добули дані про , 
ність партизанського 
нання І. Д. Діброви, 
боротьбу месників 
нашої області.

Горіла земля лід 
ми чужинців. З серпня 
1941 по березень 1944 ро
ку народні месники об
ласті пустили під укіс по
над 70 ешелонів, знищили 
близько 1500 вагонів, май
же 4 тисячі автомашин. 
Бійці партизанських заго
нів та підпільно-диверсій
них груп знищили близько 
8 тисяч фашистів, у тому 
числі понад триста офіце
рів і генералів.

Про все це розповіда
ють школярам юні лекто
ри та екскурсоводи не 
тільки під час ексурсій до 
музею (а відбуваються ео
ни систематично, за гра
фіком). З лекціями в<?ни 
йдуть у школярські колек
тиви, у середні спеціальні 
заклади. Зустрічають їх 
радо, бо знають: розпові
ді хлопців і дівчат завжди 
цікаві, насичені фактами, 
побудовані на місцевому 
матеріалі. Недавно, напри
клад, вони дізналися, що з 
одному з міст Німецької 
Демократичної Республіки 
відкрито школу імені капі
тана Василя Степановича 
Карпенка — їхнього зем
ляка. Нині молоді олек- 
сандрійці листуються з го
ловою відділення товари
ства німецько-радянської 
дружби цього міста Валь- 
тером Шрайбером. Він 
надіслав у дарунок музею 
фото відважного радян
ського офіцера, який 
гинув за визволення 
нього міста. Червоні 
допити теж готують 
мецьким ровесникам 
дарунки.

...Не гасне Вічний 
гонь у музеї бойозої сла
ви. Запалили його червоні 
слідопити шахтарського 
міста і турботливо підтри
мують. А ягоди горобини 
нагадують краплини крові, 
пролитої за визволення їх 
рідного міста...

В. ШАРІЙ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

діяль-
> з'єд- 
, про 

усієї

нога-

Під час літніх канікул в піонерському таборі імені 
Юрія Гагаріна, де відпочивали діти робітників заводу 
«Червона зірка», відбулася лінійка Слави. До школя
рів завітали колишні фронтовики, які визволяли Ук
раїну від німецько-фашистських загарбників. Вихо
ванці піонерського табору вшанували пам’ять піоие- 
рів-героїв, які разом з народними месниками боро
лися з ворогом на території Кіровоградщини.

На знімку: лінійка Слави біля галереї піоме- 
рам-героям.

Кумач Краснодона
Над будовами крани кранять. 
Дзвонить райдужно кожна мить. 
Кумачем огортається ранок. 
Краснодоне, мій спокій візьми! 
Терикони димлять чи вуса 
Розколошкали дідугани...
Як я збочити тут боюся, 
На шляху золотої шани.
Хай зрадливий клубок у горлі. 
Множу віру свою на спів.

за- 
їх- 

слі- 
ні- 

по-

go-

В. ЛИТВИН, 
голова виконкому Верб- 
люзької сільської Ради 
народних депутатів.

НЕПОРУШНОЇ
ДРУЖБИ ТЕПЛО Е

Уже другий рік я — кур
сант Кіровоградською І 
льотпо-іптурМанського учи
лища. За цей час познайо
мився з минулим і сучас
ним України. Скільки 
труднощів, скільки горя і 
страждань випало у гріз
ний час Великої Вітчизня
ної на долю народу, що 
став мені близьким і рід
шім!

35 років мішає відтоді, 
як з української землі був 
вигнаний останній фашист. 
І нині не можуть не вразн- ; 
тії зміни, що відбулися за 
три з половиною десяти
річчя па землі великого 
Кобзаря.

А які щедрі, щирі і пра
целюбні люди живуть туч!

Давня дружба єднає ук
раїнський і болгарський 
народи. . Юнаки та дів
чата ІІРБ часто відвідують 
Кіровоградщину, а молоді 
Кіровограді — завжди ба
жані гості болгар. Один з 
красномовних доказів то
му — клуб молодих меха
нізаторів «Кіровоград - 
Толбухін».

1 в день свята від імені 
всієї болгарської молоді я 
щиро бажаю кіровоград
ським ровесникам великих 
успіхів у будівництві світ
лого завтра.

Залері ДИКАНАРОЗ, 
курсант Кіровоград
ського льотно-штур
манського училища.

- J

Б'ється Вічний вогонь у горі 
Над сизинами матерів. 
Зупиняються сквери м вулиці 
З цього полум’я на путі. 
Комсомоле, хай зір мій звуглиться. 
Коли тлітиму у житті. 
Комсомоле, немає скону, 
Тільки горде безсмертя є... 
Кумачем святим Краснодона 
Закривавлене серце моє.

Валерій ГОНЧАРЕНКО, 
м. Кіровоград.

КИРОВОГРАД, СОЛДАТСКАЯ, 40
Солдатская, 40, Солдатская, 40... 
Военным пожаром истерзанный город. 
Знал адрес, как помнят теперь номер «скорой». 
Здесь штаб находился отважных саперов... 
Им тяжко бывало, им страшно бывало: 
Кто мины носил из глубоких подвалов? 
Кто бомбу лишал рокового запала? 
Кто вывез за город сто тонн аммонала? 
Спроси, и ответят тебе обелиски, 
Расскажут на стенах саперов расписки, 
Кто ТОЛ видел б/'ИЗКО, кто смерть видел близко. 
Геройству их тихому кланяюсь низко. 
«Мин нет. С-т ЛЕБЕДЕВ». Г од. Месяц. Дата...*» 
Откуда он родом, узнайте, ребятаї 
(А были под домом здесь мины зарыты), 
Найдите, узнайте о нем, следопыты! 
Вы знаете, как над Незой, на стене 
Писали: «Ходите по той стороне»? 
Для вас над Ингулом саперы писали, 
Которые город от смерти спасали. 
За дело от слова! За депо от сказки! 
возьмите такие же красные краски, 
По городу с краской и кистью пройдите, 
Автографы смелых опять наведите. 
Пусть помнит цветущий и радостный город 
Отважных минеров, Солдатскую, 40,

Вадим СМОТРЕЯНО.

Над нами сонце сяє, 
Вітчизна день стрічає. 
І есе навкруг співає, 
Сміється, гомонить.

ідуть до школ« діти.
В руках — «пишка і кзіїи. 
Для іиїх сріблясто дзвоник 
Віісшвує-дзвсішть.

Ось на поля росисті 
Виходять тракторист«. 
Засмаглі і «лечпсті 
Сільські богатирі.

г. Кировоград.

Там, де бої точились, 
Хліба заколосились 
І п заіншипх оселях 
Щасливі матері.

Кость ЛЕСЬЄЗ. 
с. Солгутозо, 
Гайворонський район.
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І

Вони йшли і йшли — го
лодні. виснажені, в подер
тих гімнастерках, у тяжкій 
солдатській взуванці, а хто 
й босоніж. Ішли з пї&рев’я 
заними руками й головами, 
зарослі І мовчазні.

З-під ніг випорскувала 
нурява і важко осідала на 
придорожньому ......... :
забивала горло, 
на зубах, а дорозі не було 
кінця — вона то завертала, 
то знову випростувалася за 
обшир. Та ось із тупоту ніг 
вихопився чийсь здушений 
крик. І тут же пролунав 
постріл — ще одне життя 
обірвалося серед шляху...

За Поворотом показався 
лісок, подув вітерець, і ди
хати стало легше. Ус роз
стебнув гімнастерку ще на 
один гудзик і вперше "" 
всю дорогу придивився до 
найближчого сусіда по не
щастю. Бліде, аж синє об
личчя солдата не виражало 
нічого, окрім смертельної 
втоми.

Поранена голова нестерп
но дзвеніла — було таке 
відчуття, наче в ній оголив
ся бджолиний рій. З тих 
пір. як прийшов до тями і 
свої ж солдати, що, як і 
він, потрапили в полон, 
сяк-так перев'язали рану, 
біла марля на голові стала 
такою ж сірою, як і доро
га. якою вони йшли. За 
весь час їм жодного разу 
не давали їсти, і коли- ко
лона стекла 
майже поруч 
ще зеленаве 
ня — головні 
потягнулися 
Потягнувся й 
тут же дістав 
кланом, а моложавий 
лерієець погрозливо 
пив брови. Г 
вдивившись 
мець я^сь 
упритул біля 
побачив там 
невдоволення.
ненависть, навіть не знева
гу — просто звичайне роз
дратування. Він запам’ятав 
цей вираз обличчя ще з 
першого і-ня попону. Ось 
так збайдужіло, навіть 
лінькувато фашисти при
стрілювали наших тяжко
поранених. І те, що відкри
лося йому тоді, приголом
шило своїм відвертим ци
нізмом; їх не вважали за 
людей.

В Макарові полонених 
загнали в криті вантажні 
машини і гіивезли в Жито
мир. Знесилені люпи важко 
дихали, віп недоїдання і 
втоми паморочилосл в го
лові.

На житомирських вули 
цях їм кидали шматки хлі
ба, варену картоплю, буря
ки. а якась відчайдушна 
бабуся втиснулася прямо в 
колону, шарпнула Уса за 
рукав:

— Бери синочку, бери, 
страднику...

З почуттям безмірної вдяч
ності він затис черствий 
кусень хліба, жадібно рвав 
його зубами — здавалося, 
нічого смачнішого і не їв у 
житті. І на всю дорогу, аж 
доии їх не привели у табір, 
вистачило йому світла ка
рих із сухим блиском бабу- 
єйних очей, її гноячкового 
напІЕкриї у. напівшеп.ту.

Те. що називалося табо
ром для військовополоне
них, раніше було нашими 
солдатськими казармами. 
Заскрипіли і широко розчи
нилися залізні ворота, но
воприбулих вишикували на 
Широкому плацу, і гучний 
голос коменданта повідо
мив про те, що німецька 

1 влада не тільки сувора, а й 
справедлива; вона дас мож
ливість ножному заслужи
ти п прихильність і довір’я. 
Та для цього не досить до- 

, тримувагися розпорядку, 
* встановленого адміністра

цією табору. Треба ще й 
. проявляти деяку ініціативу.

На перших порах вимагає
ться зовсім мало: назвати 

1 прізвища або й просто вка
зати командирів, євреїс. 
політруків...

Полонених 
хитувало, їх 

і чила спрага,

спориип, 
скрипіла

за

рядах зомлів, 1 товариші 
підхопили його під руки.

Коли їх нарешті впусти
ли в казарми, то всі мали 
єдине бажання — дати спо
чинок обважнілому тілу, і 
^с згодом ніяк не міг зга
дати, чи впав прямо на це
ментну підлогу, чи пощас
тило забутися на дерев’я
них нарах.

Втім, у Житомирі затри
малися недовго. Якось уно
чі виштовхали їх прикла
дами надвір, і знову кригі 
вантажні машини помчали 
в невідомому напрямку.

тепер стояла безлиста, об
чухрана. неприродно біла: 
полонені об'їли не тільки 
листя, а й кору. Дивлячись 
на ту липу, незнайомець 
промовив, обережно торк
нувши Уса за лікоть:

— Подумати 
Чиста робота... 
чивши момент, 
мець-охоронник 
ся, додав:

— Коли б могло оце де
рево колись заговорити. 
Уявляєш, брате-товаришу...

Це було сказано роздум
ливо, більше, мабуть, для

тільки„га?
— І, влу- 
коли ні- 

відвернув-

рівця дубків, довго відса
пувались, не в змозі сказа
ти один одному й слова. За 
посадкою знову починали
ся городи, а еже за ними 
гаразд проглядався разо
чок червоних і сірих цегля
них будиночків. Іти в тому 
напрямку було ризиковано, 
і вони рушили праворуч, 

4 поповзом долаючи небез
печні ділянки. Десь поряд 
несподівано загавкав соба
ка, і обидва здригнулися: 
ще цього не вистачало. Але 
пес замовк і більше не ози
вався.

За містом починалися 
поля у зеленому напливі 

; бурякових плантацій, що 
про них нікому було подба
ти. Уніс надвечір набрели 
на минулорічну скирту со
ломи і забулися глибоким 
сном смертельно вимота
них людей.

Першим проснувся Ва
силь і прислухався. Стояла 
ніч, яка випадає тільки 
ранньої бездощової осені, 
висока, з холодними зоря
ми, мовчазна і загадкова. 
Ліворуч і попереду стели
лися поля, а праворуч, —

ви нещас- ’

у вибалок і 
зашурхотіло 
кукуруд.тин- 

руки жадібно 
до качанів. 
Василь, але 
стусана при- 

гіт- 
насу- 

Проте пильно 
у них — ні- 

мнть стояв 
нього — Ус 
тільки сите 
Не злість і

В Роєно. — а доставили 
їх саме сюди. — в місті, яке 
незабаром німці обрали за 
центр свого окупаційного 
режиму на Україні, повто
рилося те ж саме, що й у 
Житомирі. Однак ровен- 
ський табір відрізнявся від 
житомирського і масштаба
ми, і зовнішнім виглядом — 
це був глибокий тиловий 
табір, обнесений потрійним 
колючим дротом. Гітлерівці 
тут почувалися господаря
ми: фронт відкотився
вглиб.

Нонцтабірне пекло., як гі
гантський иотел, щодня ви
кипало людськими життя
ми. Полонених 
вали під вечір 
розстрілювали тут же, 
дощатими баранами.

Раз у день в’язні ставали 
в чергу і довгий ланцюжок 
нещасних тягнувся до та
бірної кухні, де вертлявий ---------_ ----- що вмі|ОГЬ 

за будь- 
орудував 
Полонені 
що

розстріл ю- 
партілми, 

■— — за'

бірної кухні, 
чоловік, з тих, 
пристосовуватись 
яких обставин, 
довгим черпаком, 
протягували хто 
бляшанну, виміняну 
пачку махорки, шапку 
пілотку, а хто й просто під
ставляв полу сорочни — 
найчастіше з новеньких, 
ще не обізнаних із вовчи
ми законами концтабору.

Рідка, малопоживна ба
ланда, заправлена якоюсь 
зеленню. відворотна 
смак, була святом 
бранців. Люди пухли

має: 
за 
чи

на 
для 
від 

голоду, тут і там валялися 
трупи, їх давно не приби
рали, мертві перемішалися 
з живими — і це стало та
ким же буденно звичним, 
як постійний гнилий смо
рід, щоденні побої і лайка, 
як оті щовечірні розстріли 
за бараками.

Ус хоч 
здоровий 
проте з кожним днем 
більше відчхвав, що

і мав організм 
і витривалий, 

все 
______ _____ , ... сили 
покидають його. Треба ті
кати — ця думка не вихо
дила з голови звідтоді, ян 
трохи оклигав після пора
нення.

За наказом адміністрації 
табору в перших числах 
жовтня п’ять тисяч Поло
нених вели ближче до вок
залу, в старі сараї, що ра
ніше правили за пакгаузи 
при залізничній станції.

В’язні завантажували 
розвантажували 
управлялися з 
під недремним

самого себе, і з такою жу- 
ринксіо в голосі, що дивно 
було її чути від чоловіка 
зовні грубуватого нрою.

Познайомилися. Назвався 
солдат Гнатом, родом був з 
Вінницької області, потра
пив у полон під Бородян- 
кою.

Увечері в бараці він опи
нився поряд. Спали поло
нені в один ряд, прямо на 
підлозі, тісно збившись до- 
купи. Годі було й думати у 
тій жахливій тісняві пово
рухнути рукою чи ногою, 
тим більше повернутися на 
другий бік. А оскільки ле
жати нерухомо було не
можливо, то час від часу 
лунала команда старшого- 
«Перевертайсь!» — і в’язні 
переверталися з лівого бо
ку на правий і навпаки.

Другого дня їх вивели за 
околицю міста і примусили 
прибирати цеглу біля зруй
нованих будинків. Сади 
стояли в багрецевому сяй
ві — тихі і зачаровані, на 
вулицях перегукувалась 
малеча - 
лонених защеміло серце 
від невідповідності їхнього 
становища з цією мирною 
дниною і чистим, по-лигіне- 
вому набряклим густою си
нявою небом.

— Слухай, брате-товари
шу. — упівголоса обізвався 
Гнат, коли вони піднімали 
удвох носилки з цеглою,— 
чи не сон цс? Що сталося 
з нами?

— 0, коли б тільки сон! — 
зітхнув і собі Василь.

Вони висипали цеглу 
повернули назад. Вартово
го, що сидячи понрикував 
на в’язнів, либонь, розмо
рило на сонці: він весь час 
клював носом. ” 
помітивши це, 
припинили |_.‘ 
чи вали, 
лися.

Ус озирнувся — момент 
слушний. Іншого могло й 
не бути. План визрів блис
кавично:

— Слухай, бачиш отой 
крайній будиночок під бля
хою, з розцяцькованими 
ставнями. Ти заходь до 
нього з того боку, а я з 
цього... На випадок чого —

з дороги ГІО- 
нестерпно му- 
хтось у задніх

І 
вагони, 

цементом, 
наглядом 

конвоїрів укріплювали
шпали. На цих роботах < 
приглянувся Усові міцний 
(це було видно по тому, як 
він піднімав мішок, як під
ставляв плече під колоду) 
солдат. За його зовнішнім 
спокоєм вчувалися пев
ність у собі, ще не витра
чена сила. Уже кілька ра
зів ловив на собі його ви
вчаючий погляд і приязно 
озивався на нього словом 
чи й просто усмішкою.

Неподалік вокзалу росла 
липа. Колись вона вільно 
гойдала над землею свої 
крислаті крони, повесні 
встеляла землю воскувато- 
ніжним цвітом, принаджу
вала хмільним запахом. А

до нього було руною пода
ти, — вивищувалася темна 
стіна лісу. Пішли прямо на 
нього. •

Коги м'яко занурювали
ся в опале листя: за ніч во
но відвологло. Випадково 
набрели на дичку і тепер 
запихались терпкуватими 
грушками. Шукали їх на
впомацки, промацували 
траву. Уже на світанку ви- ■ 
брались на широку галяви
ну з копичкою 
складеного сіна.

За галявиною 
зник зовсім і ліс 
Невдовзі він

дбайливо

підігрію, от які 
ні...

І загуркотіла 
Скоро хата 
їдким димом.

— А ти, — спитала Уса,— | 
видно із сільських?

— З-під Кременчука, чу-> 
ли, може?

— Чути-чула, а в яну во-' 
но сторону — не ВІДЙЮ... 
Далеченько од нас? *

Далеченько, — зітхнув

І ти нетутешній? — це ' 
вже до Гната.

— З Вінничини я, — сна-Г 
зав Гнат. t

У печі весело гоготало 
полум’я, а тим часом бабу
ся принесла з повітки ба-гі 
лію, налила в не» гарячої?; 
води, і незабаром хлопці ц! 
уже сиділи за столом, від-її 
даючись блаженству посві-и 
жілої, визволеної з бруду " 
плоті.

— Та ви їжте, їжте, — 
ласкаво припрошувала ха- 
злйка, — он ви які, самі ; 
кістки.

А хлопці жадібно оруду-, 
вали ложками, обпікалисяЬ 
гарячим, прямо з печі су
пом.

— А дрантя ваше я за
раз спалю, — сназала ха
зяйка і тут же відчинила 
стару скриню. Попорпав
шись у ній, видобула звід
ти костюм.

— Беріть, повинен пі
дійти...

— Синів?
— Його, — потемніла з 

лиця. — Воює з проклятою 
німчурою, а може, сердеш
ний. отак як і ви... Та ви не 
сумнівайтесь, — зауважив
ши, що гості ніяково пере
минаються, заметушилася 
хазяйка, і глибоко зіїхну- 
ла: — Живий буде, повер- і 
петься, то не один костюм 
буде, а не доведи господи, 
щось трапиться, то він ме
ні ні до чого.

Знайшовся одяг і для 
Гната. Сутужніше було з 
куфайкою: одна на двох.

— Поченайте, я збігаю 
до свахи, це тут, поряд.

Повернулася вона хутко 
з благенькою куфайчиною 
в рунах. На прощання 

.клала окраєць хліба.
— Щасти вам, дітки!
Тшли більше ночами, 

минаючи великі села, 
вдень спали, 
у лісі, в кукурудзинні 
соломі.

Наближалася зима. Обрії 
розсувались, -------------
ли. Одвічний 
здасться, ще 
зачепи землю 
вдарить у ніздрі . 
таємним ароматом трав. На 
окраїнах вбирався у си- 
зість терен, кучерявилися

рогачами, 
наповнилась

Ус.

L

по-

об- 
великі села, а 

де випадало: 
чи

ВЕСЕЛКОВИМИ 
БАРВАМИ
Позавчора у виставочному 

залі художнього салону від
крилася виставка робіт ви
кладачів Кіровоградської ху
дожньої школи. Вернісаж 
присвячений 20-річному юві
лею цього навчального за
кладу.

Сорок дві роботи експо
нуються в залі. Це пейзаж?, 
натюрморти, портрети. їх ав
тори — Л. І. Бондар, Л. Л. 
Ходак, Л. Г. Кир’янова, Г. Л. 
Печенкова...

За роки існування худож
ньої школи її закінчили 503 
учні, які зараз успішно тру
дяться в художніх майстер
нях, рекламних комбінатах. 
Б. Іванов, скажімо, худож- 
ник-оформлювач обласного 
музично-драматичного теат
ру, М. Кисельов працює на 
Кіровоградському заводі ра- 
дювиробів. г

Т. ТЕРНЮН.

СПОРТ

У Тольятті. відбулися 
всесоюзні змагання з боксу 
серед спортсменів товари
ства «Трудові резерви». У 
складі збірної України, яка 
па цьому турнірі в команд
ному заліку зайняла другу 
призову сходинку, висту
пав студент факультету 
фізичною виховання Кіро
воградського педагогічно
го інституту імені О. С. 
Пушкіна, майстер спорту 
СРСР Дмитро Бурлаков. 
Пані земляк добре провів 
усі поєдинки на рингу міс
та автомобілістів. Серед 
тих', хто мірявся силами в 
другій середній ваговій ка
тегорії, він завоював брон
зову. нагороду.

п
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І

молодняк 
порідшав, 

розступився, 
щоб випустити на косогір 
куций рядок обгороджених 
штахетом хатинок. Це було 
перше село, яке трапилося 
на їхньому шляху.

...Навряд чи Ус зміг би 
пояснити, чому він посту
кав саме в цю. хату, а не в 
іншу, тим більше, що стоя- ____ . _І___, ..._________
ла вона не нрайньою, та й ’пущі глоду, наливалася ба- 

.......  ..................... ............гряною барвою шипшина.
Пройшли Г ощу. Курне. 

Звідти — на Попельно. До 
Фастова добиралися поїз- ■ 
дом, до Бобринсьної 
пішки. Ударив перший мо
розець. Стелилася на доро
гах біла поземка. Не сьо
годні-завтра могло засні
жити.

У Бобринську прийшли 
надвечір. У місцевому 
торані п’яні фашисти 
•дали пісню.

Гранату 6 туди, - 
хмуро сказав Гнат.

Тут, у Бобринсьній, . 
обнялися

нічим примітним З-ПОМІЖ 
інших не вирізнялась. А 

  все ж постукав, спонуканий 
— і в кож'ного з по- якимось чуттям, що часом 

---------- • ------- надійніше віл тверезих ло
гічних розрахунків. На 
його обережний стукіт фі- 
--------- .. розсунулася 

припало об-

і

Полонені, 
тут і там 

роботу, відпо- 
тихо перемовля-

ранка у вікні 
і до шибки 
личчя.

— Хто ви і 
ба? — озвалося 
старечим голосом.

— Свої, — стримуючи 
гучне серцебиття, упівго
лоса сказав Ус, — відчи
ніть...

— Усі ви зараз свої, а 
вештаєтесь як неприкая
ні.—пробурмотіла хазяйка.

У сінлх щось лунно 
брязнуло, двері г ; ”.
прочинилися, і перед втіка
чами з'явилася похила ни- ( 
зенька постать.

— Німці е селі є?
— Немає...
За мить вони обидва вже 

сиділи в хаті і слухали ____і
господиню, яка, було вид- м’янку 
но, знудьгувалася за живи
ми людьми і тепер відводи
ла душу.

— Оце промчали лк наві
шені з десяток днів тому на 
машинах і мотоциклах, по- 
гелгали й подалися доро
гою, а куди — не

чого вам тре- 
ламним

просторіша- 
дух лісу, 

погустішав, 
ногоюгою — і 

сирість, 
трав. На
- " й

В нартою

ПО

роз-

І 
$ 
'о.

лучилися. міцно 
на прощання.

— Що думаєш робити, 
з рипом брате-товаришу?

— Авжеж не сидітиму, 
склавши руки. — посміх
нувся Ус. — Ми ще побо
ремось...

І

цього... па випадок чию —
~=! й’Хйу ро“"° -ночком — ’сади, городи, там 
і здибаємося...

Напарник кивнув, і вони, 
навмисне уповільнюючи 
крок, пішли врізнобіч. Сту
пали немов по мінному по
лю, кожної миті чекаючи 
злісного окрику, а то й по
стрілу в спину. Уже й бу
диночок поряд. Тільки б не 
проснувся проклятий фа
шист, тільки б не помітив!

За садом, старим і за
недбаним. починалися за
рості лободи, за якими ши
рокою улоговиною —скіль
ки сягало око — зеленіли 
луки. Тут їх було легко на
крити, і Гнат першим ки- 
нуєся у той бік, де за па
горбом маячила лісосмуга. 
Перетнувши картоплище, 
втікачі кинулися вгору і, 
діставшись ріденького ост-

скажу, 
куди ж

— А поліцаї?
— Був один, та 

чорти вхопили. Чи 
брали його куди, чи 
подався. Подейкують 
ди, буцім то в сусідньому 
селі він...

— То що ж це виходить — 
ніякої влади тут немає? — 
посміхнувся Гнат.

— Село у нас маленьке, 
самі бачили, та й на від- 
шибі воно, не з руки, отож 
і обминають його всі... А 
влада, чого ж, — влада у 
нас є. Староста... Господи, 
що ж це я теревеню, — 
схаменулась раптом бабу
ся, — знімайте своє дран
тя. бо, недобра година, ще 
зайде хтось. Воно наче й 
люди, як люди, але парши
ва вівця завжди знайде
ться. Зараз л вам водички

И 
то

того 
за- 

сам 
лю-

— А тани поборемось!
Товарним прибув у Зна- 
’-•■■■у пізно вночі, і Ус, : 

не гаючись, пішов далі 
пішки. Це були вже рідні 
місця. І Хоч почувався роз- ( 
битим, ноги самі несли в 
дорогу — Білсцьнівиа була , 
зовсім близько. У Павлиш • 
заходити не став. Там роз
ташувався один з найбіль
ших у цих краях німець
кий концтабір для військо- 1 
вополонених. Чутки про 
нестерпні тамтешні умови 
не раз доганяли в дорозі. 
Люди розповідали: 400 на
ших солдатів, не витри
мавши щоденних тортур І 
наруги, нинулися голіруч 
на колючий дріт і грудьми 
розірвали огорожу. Всі во
ни загинули.

...Поля уже лежали під 
снігом, останні кілометри 
долав із останніх сил.

Він уже не пам'ятав, як’ 
ішов вулицею, як брів го
родами навпрошки, як на 
його стукіт двері розчини і 
лися і худеньне, безмірні-, 
дороге тіло припало йом». 
до грудей:

— Васильку!
— Ма-а-мо!

й
К
і

Змагання зі спортивного 
орієнтування на місцевої'гі 
за програмою Спартакіа- 
ди-79. серед . колективів 
фізкультури обласної ради 
ДСТ «Авангард» проходи
ли поблизу села Підлісно
го Олександрійського ра
йону. З компасом і картою 
в руках па лісових трасах 
першими були представни
ки спортклубу «Зірка» за
воду «Червона зірка», дру
гими — фізкультурники 

. тресту «Кіровоградеіль- 
буд». Третє місце дістало
ся спортсменам чавуноли
варного заводу.

Першість 1 Ієн гральної 
ради товариства «Аван
гард» з легкої атлетики се
ред опорних пунктів олім
пійської підготовки і про
відних клубів УРСР відбу
лася в Ялті. Звання чем
піонів завоювали майстри 
спорту СРСР кіровогра- 
дець Леонід Левченко (в 
потрійному стрибку) та 
Ольга Дсмсха з Олександ
рії (у бігу па 1500 метрів). 
Кандидат у майстри спор
ту вихованець спортклубу 
«Зірка» Віктор ЛьогКпх 
другим закінчив дистанцію 
400 метрів (49,6 секунди) 
А його одноклубниця пер
шорозрядниця Олена Ко
вальова стрибнула в дов
жину на 5 метрів 62 санти
метри. Цс був третій ре
зультат у цьому виді зма
гань.

В. о. редактора 
В. СТУПАК.
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Друкарня імені Г, М. Димитрова 

видавництва
«Молодой коммунар» — Газета І И 316050. МСП еідділ листів 1 масової роботи, ЕІДДІЛ 

пропаганди — 2-45-36; відповідальний
орган Кировоградского виходить 

у еіеторон, 
четвер

м. Кіровоград,
секретар, відділ учнівської молоді — 
2-46-87; відділ комсомольського життя, «Кіровоградська правда»

областного комитета відділ військово-патріотичного вихо
вання та спорту — 2-45-35; фотолабо- Кіровоградського обкому

ЛКСМ Украины.
украинской языке.

І суботу. вул. Луначарського, 36. раторія — 2-56-65; нічна редакція — 
3-03-53.
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