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Кіровоград

ЩАСЛИВСЯ, НАШ КІРОВОГРАД!
З усіх куточків нашої Вітчизни з'їхались в Кірово
град колишні фронтовики, які сорок років тому визволя
ли місто від ненависного ворога. І, як у січні 1944-го,
степівчанн зустрічають їх як рідних,
найдорожчих лю
дей. Оновлене місто святкує знаменну дату.
А тоді, на початку серпня 1941-го, блакитне небо над
Інгулом розітнули спалахи блискавиць. Прорвавши обо
рону військ Південно-Західного фронту, фашистські пол
чища рушила на Кіровоград. До воїнів гарнізону, яким
командував підполковник С. Г. Грачов, приєднувалися
загони червоноармійців, що вийшли з оточення, а з ними
— добровольці-ополчепці. З повітря обороняли місто
льотчики 4-го авіаційного
корпусу полковника В. О.
Судця. Зразки героїзму проявили в гі дні пілоти 290-го
винищувального полку. Тисячі жителів міста йшли на
будівництво оборонних споруд.
Вій був жорстоким. І все ж радянським воїнам дове
лося відступати із зайнятих рубежів. 29 трагічних міся
ців Кіровоград перебував у лапах ворога. Окупований
загарбниками, він не корився.
Наприкінці 43-го року в Кіровоградській підпільно-ди
версійній організації налічувалось більше 709 патріотів,
в місті діяли 6 диверсійних загонів і 16 груп. Вони пере
правляли в Знам'янський ліс зброю
і продовольство,
здійснили 682 великі диверсії, знищили 1660 гітлерівців,
розповсюдили серед населення 17500 листівок і відозв.
В грізні дні загинуло більше ста партизанів і підпільни
ків.
У книгу бойової слави навічно вписані імена керівника
підпільно-диверсійної комсомольської групи П. Лахмана, активних учасників підпілля О. Бур’янової, І. Гон
чаренка, Ю. Голуба,
В. Конарєва, С. Ліновиченка,
Г. Мамалиги, Т. Жабо, інших патріотів. Вони боролися
З окупантами і чекали своїх визволителів. Як і все місто.
На світанку 5 січня 1944 року війська 2-го Українсь
кого фронту під командуванням генерала армії I. С.
Ионєва почали битву за визволення
Кіровограда. Вони

зустріли шалений °пір. відбірних частин 8-ої армії гене
рала Веллера і підрозділів 6-і армп - 22 дивіз1и, в тому
числі 5 танкових і 2 моторизованих.
У наступальній операції орали участь війська 5-ї гвар
дійської армії генерал-лейтенанта О. С. Жадова, 7-і гвар
дійської армії під командуванням
генерал-полковника
М. С. Шумилова, 5-ї гвардійської танкової армії, якою
командував генерал-полковник П. О. Ротмістров,
53-ої
гвардійської армії генерал-лейтенанта І. В. Гаганіна. Дії
наземних військ підтримувала 5-а повітряна армія гене
рал-лейтенанта К. С. Горюнова. Після могутньої артилерійсьно-авіаційної підготовки танкові, механізовані і
стрілецькі з’єднання двох ударних угруповань фронту
перейшли в наступ. Стрімкою атакою
передній край
оборони противника був прорваний, бої
швидко перемістилися в глибину ворожої оборони. Долаючи опір
противника, протягом 5 і 6 січня наші війська розшири
ли прорив до 100 нілометрів. визволили близько ста на
селених пунктів і підійшли до Кіровограда.
З’єднання
5-ї гвардійської армії у взаємодії з частинами 7-го і 8-го
механізованих корпусів до ранку 7 січня форсували річ
ку Інгул північніше Кіровограда і перерізали залізничну
магістраль
Кіровоград— Новоунраінна, а з'єднання 7-ї
гвардійської армії до цього часу вийшли
на південносхідний рубіж. Частини 18-го танкового корпусу 5-ї гвар
дійської армії перетнули шосейну дорогу
Кіровоград —
Рівне. Внаслідок обхідного маневру з півночі і з півдня
радянські війська оточили 5—7 січня в районі Кіровогра
да 5 ворожих дивізій.

ВРАНЦІ 8 СІЧНЯ РАДЯНСЬКІ ВІЙСЬКА ВИЗВО
ЛИЛИ КІРОВОГРАД ВІД ФАШИСТІВ. 24 З’ЄД
НАННЯМ
І ЧАСТИНАМ 2-ГО УКРАЇНСЬКОГО
ФРОНТУ, ВОЇНИ ЯКИХ
ПРОЯВИЛИ ОСОБЛИВУ
МУЖНІСТЬ І ГЕРОЇЗМ. ПРИ ВИЗВОЛЕННІ КІРО
ВОГРАДА. БУЛО ПРИСВОЄНО
НАЙМЕНУВАННЯ
«КІРОВОГРАДСЬКИХ». МОСКВА САЛЮТУВАЛА ЇМ
20 АРГІІЛЕРІГІСЬКНМН ЗАЛПАМИ.
За місто над Інгулом билися воїни більш як ЗО націо
нальностей нашої Вітчизни. Звання Героїв Радянською
Союзу тут удостоїлись росіяни _В. 1. Акимов, М. І. Голотов, І. І. Зибін, І. А. Машков, 1. Г. Шабанов, К. Д. Шатнло, українець Г. І. Пенежко, білорус М. П. Котловепь,
татари 3. Ш. Шаймарданов, Б. Г. Габдрахманов.
На багатолюдному мітингу трудящі .міста дали клятву
Комуністичній партії відродити
зруйнований Кірово
град, якому фашисти завдали збитків на 602 мільйони
карбованців, де було спалено майже 1300 будинків. До
грудня тут відновили свою діяльність 70 первинних пар
тійних організацій (в них нараховувалось 1093 комуніс
ти), комсомольська організація центру в цей час мала в
своїх рядах 1793 спілчан. В комсомол протягом 1944
року вступило 1200 юнаків і дівчат. Комуністи і комсо

мольці очолили ударні загони, які відбудовували Кіро
воград. До кінця року тут було поновлено 18 тисяч
квадратних метрів житлової площі. Місту допомагала
вся країна — з Російської Федерації, інших братніх рес
публік завозились будівельні матеріали, промислове об
ладнання. Минув іще рік. Всі підприємства Кіровогра
да були повністю відремонтовані.
Знову воно, наше місто, молоділо, йшло до нових ви
сот. І ось уже житловий фонд у порівнянні з 1945 роком
зріс у шестеро. За роки десятої п'ятирічки він збіль
шився на 557.5, а за два нинішні — на 248 тисяч квад
ратних метрів. В обласному центрі три вищих І 8 серед
ніх спеціальних навчальних закладів, 99 бібліотек, 32
будинки культури і клуби, 66 дитячих дошкільних уста
нов.
Тепер в Кіровограді працює 52 підприємства, де за ос
танні ЗО років об’єм промислового виробництва зріс у 14
разів. Кіровоградська продукція — сівални, радіовироби,
гідронасоси, друкарські машинки «Ятрань», товари на
родного споживання. За два роки одинадцять місяців
нинішньої п’ятирічки понад план реалізовано промис
лової продукції більш як на 20 мільйонів карбованців, а
всього за цей
час її випущено майже на 2 мільярди
нарбованців. або на 25 процентів більше порівняно з таним же періодом минулої п’ятирічки
Уведено в дію на
85 мільйонів карбованців основних фондів виробничого
призначення. В авангарді соціалістичного
змагання на
честь 40-річчя визволення
міста йдуть нолентиви ре
монтно-механічного заводу імені В. К. Таратути, чавуно
ливарного заводу, спецуправління № 200, будівельного
управління «Гідроспецбуд'>-2, підприємства «Побутрадіотехніка», 165 колективів цехів, дільниць, бригад, майже
2500 передовиків виробництва достроково виконали зав
дання трьох років п'ятирічки. 320 комсомольсьно-молодіжних колективів несли передсвяткову трудову вахту.
Молоді гвардійці п’ятирічки записали в свої КМК героїввизволителів і зароблені ношти передали до Фонду миру.

-Палає вічний вогонь біля обеліска Невідомому солда
ту. де представники 45-тисячного загону
комсомольців
міста поклали гірлянду Слави і дали клятву перед виз
волителями Кіровограда на вірність Вітчизні. Стали у
почесну варту біля пам'ятників, меморіалів ті, хто взяв
найбільш активну участь в операції «Згадаймо всіх по
іменно», хто повернувся з далеких і близьких
походів
«Шляхами слави батьків», хто вплів
у ратний подвиг
міста свою трудову звитягу.
Йдуть містом колишні визволителі. Світліє вулиця від
золота їх бойових нагород. 1 з уст кожного, як і 8 січні
44-го, палкі слова:
— Щаслився, наш Кіровоград!

А Монумент героям громадянської та Великої Вітчиз
няної воєн. Тут позавчора урочисто відкрито комсомольько піонерський пост № 1.
А Кіровоград. Вулиця Карла Маркса.
Фото В. ГРИБА.

бВВНІ

І БЛОК КОМУНІСТІВ І БЕЗПАРТІЙНИХ
3 почуттям
оптимізму і
впевненості в затрашньому
дні зустріли радянські люди
новий, 1984-й, рік. Грудне
вий Пленум ЦК КПРС, чер
гова сесія
Верховної Ради
£РСР намітили головні нап
рями економічного і соці
ального розвитку СРСР. Но
вий рік знаменний тим, що
відбудуться вибори до Вер
ховної Ради СРСР. Всюди в

країні з великим піднесен
ням проходять збори тру
дових колективів
по вису
ванню кандидатів у депута
ти Верховної Ради СРСР. З
новою силою звучать слова
про одностайну підтримку
внутрішньої і
зовнішньої
політики Комуністичної пар
тії, про непорушну єдність
партії і народу.
Імена кращих синів і до-

ханічного цеху А. І. Гусаров
сказав:
— З почуттям
відпові
дальності
сприйняли
ми по
чок Батьківщини називають
виборш.
В числі перших ложення з виступу Юрія
кандидатами □
ДЄІЛ ™ Володимировича Андропо
Верховної Ради СРСР вису ва на грудневому (1983 р.)
ваються керівники партії7 і Пленумі ЦК КПРС про те,
Держави.
р
1 що колективи повинні роз
На зборах колективу МОс- глядати як завдання парти
підвищення продуктивності
праці додатково до плану
на один процент і зниження собівартості продукції
на
0,5 процента. Наш Р°"
ШП'Фу.ал1,ни«і. другого
бітничий досвід підказує,

що
завдання це
цілком
здійсненне.
Промовець, виступаючи
від імені всього колективу,
запропонував висунути кан
дидатом у депутати Верхов
ної Ради СРСР по Октябрському виборчому округу
міста Москви Генерального
секретаря ЦК КПРС, Голову
Президії Верховної Ради
СРСР Ю. В. Андропова.
— Ми знаємо товариша
Ю. В. Андропова як видат
ного діяча КПРС і Радянсь
кої держави,
який віддає

всі сили, знання,
великий
організаторський талант ко
муністичному будівництву,
зміцненню справи миру, —
підкреслив промовець. --Незабутньою
подією для
трудівників нашого підпри
ємства стало
відвідання
Юрієм
Володимировичем
заводу в січні
1983 року.
Його поради й рекоменда
ції, висловлені на цій зуст
річі, стали основоположни
ми в діяльності колективу,
(Закінчення на 4-й стор.).

2 стор

«Молодий комунар»

ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ
ПОКЛОНИСЬ!
Бонові друзі зустрічаються через со
рок літ. Тут, у міському Палаці куль
тури імені Компанійця, де тривала реє
страція колишніх фронтовиків, що при
їхали на святкування 40-річчя визво
лення Кіровограда від німецько-фашист
ських загарбників, 5 січня тільки й чу— Хто з 409 стрілецької дивізії.' Всі
фотографуємось на площі імені Кірова.»
— Через кілька хвилин ветеранам о7
танкового полку зібратись біля автобу
са. їдемо на місця боїв.
Тут, у вестибюлі, виставлена фотовіт
рина, над якою .червоними' літерами на
писані слова маршала
І. С. Конева:
«■Льотчики корпусу Рязанова були кра
щими
штурмовиками, яких я тільки
знав за весь період війни». Ветерани пі
знають на знімках своїх
однополчан,
згадують бої за Кіровоград.
Прийшов в Палац
культури доцент
Кіровоградського педінституту, канди
дат педаго: ічлп.х наук 1. Т. Артеменко
— щоб виступити на військово-історн іній конференції з доповіддю «Героїчні
подвиги радянських воїнів в ході Кіро
воградської наступальної операції». Він,
колишній комсорг 39 полку 13 гвардій
ської стрілецької дивізії, теж мав на
дію зустріти тут своїх бойових друзів.
1 ось поруч радісний голос:
— Дорогий мін Артеменко!
— Коля, Микола
Татаринцев! Звід
ки ти прибув?
— За шість тисяч
кілометрів — із
Східного Казахстану. Є там таке село
Курчум — моє рідне село.
Воювали воин разом в окопах Сталіиграда. А потім їх шляхи розійшлись
— Іван Теренгійович став
помічником
начальника політвідділу іншого полку,
а Микола Тихонович здав роту, якою
командував, і став
офіцером зв’язку
при штабі дивізії. Але обидва
брали
участь у визвольних
боях за Кіровоірад — в одній дивізії.
Голова ради
ветеранів 1055 полку
297
гвардійської стрілецької дивізії
В. П. Барсуков збирає своїх
однопол
чан біля виставки кіровоградських ху
дожників, що тільки-но
відкрилась в
Палаці культури.
Він захоплюється
картинами' М. Г. Бондаренка «Визво
лення Кіровограда», «йде війна народ
на», •■Солдати Вітчизняної», В. 1\. Воло-

хова «Визволитель» і пропонує сфото
графуватись біля погруддя і ероя Ра
дянського Союзу Г. О. і\уроп ятнпкова,
яке зробив скульптор А. Є. Мацієвськнн.
Пелковпик запасу В. 11. Барсуков обні
має гвардії рядового О. К. Ярушкіна,
який приїхав в Кіровоград з Ульяновсь
кої області і говорить:
— Поїдемо у село
Федорівну. Там
могили наших хлопців.
Зустрічаються колишні
фронтовики
біля обелісків, на місцях боїв за Кіро
воград. їх вітали па
підприємствах і
навчальних закладах міста.
А позавчора вони об 11 годині при
йшли до монумента героям
громадян
ської і Великої Вітчизняної воєн, де від
булося урочисте відкриття КОМСОМОЛасько-ніонсрського поста № 1.
і 1а мітингу тут виступили
КОЛИШНІЙ
командир дивізіону 263
мінометного
полку Г. Б. Санкіи, єфрейтор Євген Ля
шенко. А ветеран 13 стрілецької дивізії
М. К. Комелсв передав комсомольцям і
піонерам міста гілози із землею Сталин
града та могили Рубена Ібарурі, фото
альбом і лист-наказ гідно нести естафе
ту Слави, прийняту від ветеранів війни.
Першими на пост № і заступили ком
сомольці СНІ № 14.
Біля підніжжя
пам’ятника лежить
гірлянда Слави, покладена
тільки-но
воїнами гарнізону. Над нею на черво
ному граніті сяють золоті літери:
ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ — ПОКЛОНИСЬ,
ВІРНОСТІ ЬІТЧИЗНІ —
ПОКЛЯНИСЬ!

А вчора відбулись
мітинги на двох
вулицях — - Леніна і Дачній. Тут
урочисто відкрито меморіальні
дошки
підпільно-диверсійній організації імені
К. Є. Ворошилова і Герою Радянського
Союзу М. М. Барболіиу.
Сьогодні о 14 годиш дня з площі іме
ні Кірова почнеться
марш ветеранів
війни і молоді міста. Ще через годину
на військово-меморіальному кладовищі
відбудеться мііинг-реквієм присвячений
40-річчю визволення Кіровограда.
о
16.00 в приміщенні обласного музичнодраматичного театру імені М; Л. Кронивинцького почнуться урочисті збори
трудящих міста, ветеранів війни і воїнів
місцевого гарнізону, присвячених слав
ному 40-річчю.
Наш кор.

Підполковник у відставці М. І. КАЛІХОВ у роки Великої Вітчизняної війни був тан
кістом. У січні 1944-го він одним із перших громив ворога в Кіровограді.
Фото О. ВІННИЦЬКОГО.
В обласному державному архіві зберігаються чис
ленні матеріали, в яних колишні фронтовини, парти
зани, підпільники згадують грізні дні минулої війни.
Є тут і лист із НДР —від колишнього учасника парти
занського руху на Кіровоградщині
Отто Сімона. Це
він, німецький патріот і антифашист,
унтер-офіцер
О. Сімон, 13 жовтня 1943 року допоміг
членам під
пільно-диверсійної комсомольської групи В. Рибалкіну, І. Волощенну та ІО. Голубу здійснити сміливу опе
рацію по захопленню штабу однієї з військових час
тин окупантів. Комсомольці тоді вбили її командира,
п’ять офіцерів штабу, десятки ворожих солдатів, за
хопили і відправили партизанам зброю і продовольст
во.

ЛИСТ ІЗ НДР
...Фашисти коїли па ра
дянській землі
страшні
злочини. Вони хотіли пере
творити радянських людей
у своїх рабів, знищити со
ціалістичні завоювання. Та
це їм не вдалося. Радян
ські
люди організовано
піднялися на боротьбу з
ворогом.
Мені приємно згадувати,
що в цю,боротьбу вніс і я,
німецький
антифашист,

свій скромний вклад. У ро
ки Великої Вітчизняної
війни я входив до складу
одного з партизанських
загонів, що діяв на терито
рії Кіровоградщпнн. Ми
громили фашистські гарні
зони, переривали ворожі
комунікації, підривали по
їзди і склади. За мою го
лову гітлерівці обіцяли ве
лику суму.
Ваша країна ие тільки

залікувала рани війни, а Гі
піднялася на нову висоту,
її досягнення — це прик
лад того, на що здатна
країна соціалізму. Збере
женням миру ми зобов’я
зані передусім мудрій по
літиці КПРС і Радянсько
го уряду.
Бажаю вам, дорогі кіровоградці, успіхів у праці
на благо вашої Вітчизни,
великої радості,
всього
найкращого в особистому
житті. Хочеться великими
літерами написати па за
кінчення слова, які хвилю
ють душу. Ці
слова —
«ДРУЖБА НАВІКИ!».
Отто СІМОН,
учасник партизансько
го руху на Кірово
градщині.
Дебельн,
Німецька Де/лократична
Республіка.
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СІМ’Ї Рилових — чо
тирнадцять будівель
ників. Йде по вулицях Кі
ровограда Борис Андрійо
вич і не може злічити сво
їх будов. Є серед них особ
ливо
близькі йому. Ось,
скажімо,
готель «Київ»,
Будинок Рад. Він їх проек
тував.
Тільни на вулиці
Карла Маркса таких спо
руд більше десяти, в місті
— сотні, в області — тися
чі.
З розповіді про ці «свої»,
будови і почав Б. А. Рилов
зустріч з учнями
Кірово
градської середньої школи
№ 34. І продовжив:
— Я — щасливий. Май
же все моє життя пов’яза
не з рідним Кіровоградом.
Тут народився. Тут пов’я-
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міст, має важливе значен
ня.
І о голос: «Не зрадь ме
ні. серце!..»

V ГРУПІ десанту — 13
бійців:
4 сапери, 7
автоматників, 2 зв’язківці
— він, Рилов, та його за
ступник саратовець Мико
ла Воробйов. Розмістилися
на бортах трьох
танків і
рушили вперед.
Починало темніти. Рилов
жадібно вдивлявся в зна
йомі з дитинства
вулиці
Новомиколаївки.
Перед
очима промайнули трипо
верхові будиночки містеч
ка
авіаторів, які
ще в
тридцять третьому
почи
нав будувати його батько.

там. —
Знаєте,
яку ми
справу для міста зробили?
Зараз підійде допомога. А
поки що зайняти оборону.
Можливо, не примиряться
фашисти з втратою мос
та...
За цей бій Б. А. Рилов
був нагороджений орденом
Червоної Зірки, а його за
ступник
М. Воробйов —
медаллю «За відвагу».
[Та іСЛЯ визволення рідно“ “ го міста від ворога Рилову дали 10-денну
від
пустку, але принесла вона
більше гіркоти, аніж ра
дості.
— Ніколи мені не було
так тяжно, — згадує Борис
Андрійович, — як у ті пер
ші дні визволення Кірово
града. Місто лежало в ру

ДО ПОРТРЕТА ВИЗВОЛИТЕЛЯ

НЕ ЗРАДЬ
МЕНІ,
СЕРЦЕ!
зали мені червоний галс
тук, тут вручили
комсо
мольський квиток. Тут от
римав військово-технічну
спеціальність, що дозволи
ло Велику Вітчизняну про
йти радистом. «Ти таки за
ворожений від
куль», -жартували
однополчани.
Але довелося и мені побу
вати в госпіталях. Дожив
до Перемоги, відбудовував
рідне місто.
У складі 95-ї гвардійсь
кої стрілецької дивізії про
йшов нелегкими фронто
вими дорогами
старший
сержант
Б. А. Рилов —
один із кращих начальни
ків радіостанції 140-го ок
ремого
гвардійського ба
тальйону зв’язку. Воював
під Сталінградом, під Прохорівкою, орав
участь у
битві за Дніпро, визволяв
Полтавщину,
Кіровоградщину, Молдавію, Польщу,
бив фашистів
у їхньому
лігві,
закінчив
війну в
златій Празі. Та ніколи не
хвилювався так, як перед
наступом на
Кіровоград.
Що там гітлерівці зробили
з містом? Яке воно зараз,
як там рідні?
РАНЦІ 5 січня 1944 ро
ку, перед
початком
артилерійської підготовки,
непокоїла думка — чи не
відвів ворог війська з пе
реднього краю, щоб наші
артилеристи обрушили ти
сячі снарядів на порожні
окопи? заспокоївся лише
тоді, коли за вогняним ва
лом уперед пішли танки, пі
хота. Після артилерійської
підготовки в окопах лиши
лися сотні гітлерівців, пол
ки дивізії
просунулись
протягом
дня на ї5 —20
кілометрів. А б січня гітле
рівці кинули в бій авіацію,
на дільницях, де мали пе
ревагу и живій силі і тех
ніці, переходили в контр
атаки. Але1 не
домігшись
успіху, почали відступати.
Дивізія підійшла
до Кіро
вограда.
Саме в цей час Рилова
викликали до штабу диві
зії.
— Місто добре знаєш? —
поцікавився
начальник
зв'язку дивізії підполков
ник В. П. Повійчук.
— Так. Як свої
п’ять
пальців.
—
Забезпечте
радіо
зв'язком групу десантнинів! — наказав Повійчук.
Б.
Рилов мріяв
про
участь у визволенні Кіро
вограда, мріяв
якщо не
звершити подвиг, то вико
нати якесь особливе дору
чення, з яким краще, ніж
він, ніхто не впорається. І
ось завдання, про яке він
і мріяти не міг — вибити
фашистів із ТЕЦ та елек
тростанції, зняти охорону
на • Балашівському мосту,
розмінувати його. «Треба
зберегти
міст, — думав
Рилов. — Для розвитку на
ступу залізнична
магіст
раль, що проходить через
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Андрій Іванович. А ось і
електростанція, ТЕЦ. Тут
— кількахвилинний бій.
Десантники
швидко зни
щили вартових. Тепер го
ловне — врятувати міст.
Рилов швидко
вивчив
позиції ворога. Біля мосту
— гармата й 4 кулеметних
гнізда.
Міст заміновано,
стріляти по ньому не мож
на. Лишається
одне
—
ждати темряви.
З її на
станням танкісти
мають
знищити гармату, подави
ти вогонь двох кулеметів
на лівому березі Інгулу, а
автоматники — підповзти
до окопів і закидати фа
шистів гранатами, вибити
їх і зайняти окопи. Потім
танкісти повинні подавити
вогнем кулеметні точки на
правому березі, а сапери
приступити до розмінуван
ня. Завдання автоматників
— в такий же спосіб, пе
ребравшись на правий бе
рег, знищити фашистів у
окопах гранатами.
Земля здригалась від ви
бухів. З території станції
Рилову дооре було видно
поле бою, в темряві ворожі
вогневі точки — ям на до
лоні. Він вміло коригував
стрільбу батареї 233 арти
лерійського полку і танків.
Найважливіше було зни
щити ворожу гармату. Це
зробили танкісти, відкрив
ши вогонь по батареї фа
шистів під
прикриттям
будинків. Потім бій розгор
нувся за «сценарієм» Ри
лова.
Бійці не шкодували сил.
Всі добре
розуміли, що
один невлучний постріл —
і міст злетить у повітря.
Година такого бою — як
життя, а цей тривав май
же чотири. Фашисти від
чайдушно
захищалися. У
критичні
моменти, коли
їм починали
допомагати
сусідні батареї, знову від
значився Рилов, уміло ко
ригуючи
вогонь по фа
шистських вогневих точ
ках.
— У квадраті 235 бачу
спалах міномета, — пові
домляв він артилеристам.
І після
пострілу — сто
метрів лівіше.
Через лічені
хвилини
нове повідомлення:
— Приблизно за триста
метрів від башти— гарма
та!.. Переліт на метрів 50...
Ось тепер відмінно!
А потім знову:
— Ще один міномет. Орі
єнтир — башта.
Вправо
500 метрів. Сконцентруйте
□ огонь на цій точці... Від
мінно!..
Не встигав дати номанди
артилеристам, як
тут же
доводилося зв’язуватися з
танкістами.
І так майже
чотири години поспіль.
Бійця, який
повідомив
йому, що знешкоджено ос
танню міну, мало не роз
цілував.
_
— Хлопці! — сяяв Ри
лов, тиснучи руки
авто
матникам, саперам, танніс-

ВШАНУВАЛИ ПІСНЕЮ
В Кіровоградській
СШ
№ 32 відбувся конкурс піс
ні, присвячений 40-річчю
визволення нашого
міста
від німецько-фашистських
загарбників.
Зал був урочисто оформ
лений репродукціями кар
тин та плакатів
воєнних
часів:
«Родина —мать зо
вет!», «Наше дело правое!
Мы победим!», «Смерть немецно-фашистсним окупан
там!» тощо. Гостями вечо
ра були ветерани Великої
Вітчизняної війни та праці.

Почався вечір

хвигію-

ючою піснею
«Священна
війна», яку стоячи співав
увесь зал. А потім одна за
другою полилася низка пі
сень років Великої Вітчиз
няної війни — «Пісня смі
ливих», «Пісня про Дніп
ро», «Солдати ідуть», «Ех,
дороги», «В землянці»
та
Інші. Бойову,
закличну
пісню змінює ніжна, лірич
на. Теплою хвилею присут
ніх огортає смуток. Кожен
розуміє, як необхідні були
бійцям щирі й теплі сло
ва, ян у окопах
зігрівала
їх вірність і ніжність по

їнах, палало. Ми жили на
Ковалівці. Весь цей район
був огорнутий димом. Го
ріли
корпуси «Червоної
зірки», «Профінтерну», їд
кий, задушливий дим тяг
нувся від млинів, що були
тоді на вулицях
Калініна
та Радянській. Горіла пше
ниця. Та найбільше вража
ли безлюдні вулиці. Пізні
ше довідався, що фашисти
знищили в місті більше 70
тисяч радянських людей.
Зустрівся з учителем гео
графії Борисом, Івановичем
Федоровим. А ще запам'я
тав
кіровоградців-комсомольціз із сяючими облич
чями, яких , зустрів на
аеродромі. Вони поназали
свої комсомольські значки:
— Хочемо чимось допо
могти бійцям, — говорили
вони.
Потім _ з ними бачився
не раз. Ентузіасти
мало
не цілодобово
набивали
патрони
в стрічни. Але
особливо
запам’яталась
зустріч
із піонерами. То
було вже, як
скінчилася
моя відпустка. Група бій
ців отримала завдання до
ставити
з Бзлашівки в
Обознівку снаряди. їх до
водилося
переносити на
руках (через бездоріжжя).
До
бійців
підійшли 7
хлопчинів і 4
дівчинни в
піонерських
галстуках:
«Хочемо допомогти». Скіль
ки бійці не
відмовляли,
юні патріоти наполягали
на своєму.
«Ви хоч
їли
сьогодні?» — поцікавився
я. Вони відповіли схвально
— кукурудзяний нандьор.
Тоді я віддав дітям свій
недоторканий запас. Хлоп
чики і дівчатка охоче взя
ли сухарі, але хотіли по
вернути їх назад, коли ми
почали відмозляти нести
снаряди. Довелося дозво
лити. ґо справжній подвиг
— пронести такий вантаж
розбитою грунтовою доро
гою майже десять кіломет
рів, а вони
зробили ще
один рейс.
* * *
Б. А. Рилов закінчив вій
ну в
Чехословаччині. Де
мобілізувався в 1947 році.
Через рік занінчив Кірово
градський
будівельний
технікум, потім здобув ви
щу освіту. Ось уже 35 ро
ків — проектувальник. Він
очолює Кіровоградське від
ділення республіканського
інституту
«Унржитлоремпроект».
Під його керів
ництвом працюють більше
ста геодезистів,
проекту
вальників, будівельників.
Сьогодні він пройде ра
зом зі своїми однополчана
ми вулицями оновленого
міста, яке
визволяв від
ворога. Прийде до обеліснів, що встановлені
біля
могил його бойових побра
тимів. І згадає їх усіх по
іменно.
Згадає
січень
44-го...

Ю. ЛІВАШНИКОВ.
На знімну: сержант
Б. А. РИЛОВ у січні 1944го.

друг, ян віра, любов, надія
надихала їх на подвиг.
Звучали
пісні дідів |
батьків наших,
а серця
присутніх переповнювала
гордість за свою Вітчизну,
за радянський
народ, за
той величний подвиг.
Цей вечір пам’яті
під
твердив, що нинішнє поко
ління молоді свято шанує
подвиг радянського наро
ду, подвиг своїх дідів. Па
м'ять про нього вічно жи
тиме в наших серцях. Са
ме це і стверджувала піс
ня «День Победы», яку на
закінчення вечора співав
увесь зал.

Л. НУЖЕЛЬНИК.

Шічня 1984 року

ЕСТАФЕТА

«шляхами

звитяги»

І Цей славний
похід по
чався тут, на самому кор
доні України і Росії, у се
лищі Міновому. Звідсіля,
[У грудні 1942 року радян
ські війська почали визво
лення української
землі
від німецько-фашистських
загарбників.
Цим безсмертним істо
ричним подіям виповнило
ся 40 років. І ветерани ра
йону — свідки і безпосе
редні учасники
їх — ще
на початку минулого року
закликали своїх земляків
і всіх
ветеранів Великої
ВітчизнШї війни респуб
ліки ознаменувати ювілей
новими успіхами на трудо
вому фронті.
Протягом літа сивочолі
батьки і діди разом з мо
лоддю пройшли місцями
боїв Першої гвардійської
армії Південно-Західного
фронту, були серед учас
ників ювілейного автопро
бігу. А згодом у Міново
му народилася ініціатива
—
провести
естафету
«Шляхами звитяги», яка б
пройшла дорогами визво
лення
через усі області
України — від східного
до західного кордону рес
публіки.
аду вже Харківсьітавська, Сумська,
ка та інші області.
І ось вимпел-естафету з
портретом Ілліча від Жи
томирської області прий
має кіровоградська земля.
У Книгу ратної і трудової
слави, яка прибула разом
3 в’Л£1елом< буде вписа
но щ? одну яскраву сто
рінку — бойові
подвиги
військових частин і підрбзділів, які
визволяли
нашу область, і кращі тру
дові досягнення
мирної
Кіровоградщини.
Першими удостоєні чес
ті вписати
свої імена в
славний літопис члени пе
редової бригади слюсарівскладальників Кіровоград
ського ремонтно-механіч
ного заводу імені В. К. Таратути, яку очолює вете-

«

_ |%> ОДНОМУ з актів, підписаних військовими
^^гті дні,
повідомлялося:
«Дев'ятнадцятого жовтня
1943 року фашисти спали
ли вщент населені пункти
Вдовин Хутір і хутори Дя
ки та Ленінський, знищили
всіх мирних жителів. Гітле
рівці розстріляли і спали
ли живцем 1070
жінок,
стариків і дітей. Ганну Семениченко та її шестиліт
нього сина Андрія німці
живими кинули в крини
цю. На очах Уляни Чепо-цщ гітлерівські недолюдки
всили її однорічну дитину,
а потім розстріляли і ма
тір.
Ми висловлюємо тверду
впевненість
у тому, що
фашистські вбивці стануть
перед судом
і одержать
сповна за свої
жахливі
. злочини».
Гнівом
сповнювалися
серця бійців,
нищівними
ставали їхні удари.
Вони
швидко
переправлялися
через ріки, ладнали укріп
лення під ураганним вог
нем, йшли вперед. «Тільки
вперед, тільки
на лінію
вогню!»
— повторювали
комсомольці слова Мико
ли Островського, що стали-'їх девізом. Перед нас
тупом на місто, перед по
чатком
артпідготовки в
мсіх підрозділах пройшли
/Дрринґи під лозунгом «Дайош Кіровоград!» Тільки
за цей час від комсомоль
ців надійшло до партбюро
дивізії 60 заяв з прохан
ням прийняти в партію. За
(Занінченнп. Початок у
«Молодому
комунарі» за
7 січня).

«Молодий комунар»

---------

ран Великої
Вітчизняної
війни В. О.
Бондаренко.
Вимпел-естафету вручили
бригаді визволителі Кіро
вограда А. М. Раснецов —
Герой Радянського Союзу,
гвардії полковник
у від
ставці, ветеран
першого
Червонопрапорного орде
нів Суворова і Кутузоса
Кіровоградсько -Берлінсь
кого
корпусу, і гвардії
лейтенант
у
відставці,
командир стрілецької ро
ти 13-ої гвардійської стрі
лецької дивізії М. Б. Юрченко.
— Прийнявши цю еста
фету, — сказав
у словівідповіді
Василь Олек
сандрович Бондаренко, —
від імені бригади хочу за
певнити всіх присутніх: ми
своїх передових
позицій
не здамо, намагатимемось
з кожним роком нарощу
вати темпи і поліпшувати
якість своєї роботи. Зав
дання 1983 року бригада
виконала до 7 жовтня, із
взятими соціалістичними
зобов’язаннями
також
справилася достроково і
нині вже працює в раху
нок листопада 1984 року.
Йдучи назустріч вибо
рам до Верховної
Ради
СРСР, бригада Бондарен
ка взяла ще одне зобов’я
зання — план двох місяців
1984 року
виконати до
строково.
...Десять днів
пробуде
вимпел-естафета на Кіровоградщині — як символ
людської любові і пам'яті,
як урочисте нагадування
про наш обов’язок перед
загиблими на фронтах Ве
ликої Вітчизняної. І обо
в’язок цей — повсякденна
ударна праця на всіх ді
лянках народного госпо
дарства.
У кінці свого величного
шляху Книга ратної і тру
дової слави буде переда
на до меморіального ком
плексу «Український дер
жавний музей історії Ве
ликої
Вітчизняної війни
1941—1945 років».
С. ТРЕНИЧ.
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ВІД СТАЛІНГРАДА,
З БЕРЕГІВ СЛАВУТИ
ВИ ЙШЛИ ЗВИТЯЖНО
НА СТРІМКИЙ ПРОРИВ.
І, РОЗІРВАВШИ
СМЕРТОНОСНІ ПУТА,
ПІДНЯЛИ ГОРДО
СЛАВИ ПРАПОРИ.
ВАС МАТЕРІ СТРІЧАЛИ
КРАЙ ДОРОГИ,
ДЕ КАТ СПАЛИВ УЩЕНТ
ВИШНЕВИЙ САД.
І ЗНОВ ВПЕРЕД —
ДО СВІТЛА ПЕРЕМОГИ!
НОВИЙ ПРОРИВ —
НА НАШ КІРОВОГРАД!

Січень 1944-го.
Кіровоградці стрічають визволи
телів.

КАНТАТА
Світлій пам’яті червонозоряних героїв, що заги
нули при визволенні мого рідного Кіровограда від
фашистських загарбників у січні 1-44 року
1.

Тужні спомини б’ють, ніби промені прямо.
Прямо в душу мою... Найгостріші багнети.
Є У СВІТІ НАЙБІЛЬШЕ ПРАВО:
ЗА СВОЮ БАТЬКІВЩИНУ ВМЕРТИ.
Понад цвинтарем тиша хмариною плава.
Перед вічністю будьмо з собою відверті.
Є У СВІТІ НАЙБІЛЬШЕ ПРАВО:
ЗА СВОЮ БАТЬКІВЩИНУ ВМЕРТИ.
Не ламай своїх рук у пожежі заграви,
Мамо, мамо, навіки у травні чи серпні.
Є У СВІТІ НАЙБІЛЬШЕ ПРАВО:
ЗА СВОЮ БАТЬКІВЩИНУ ВМЕРТИ.
2.

О пам’яте, ми до тебе
Сьогодні нестерпно близько.

ЗУСТРІЧ У ТРАВНІ
В одному з нривавих боїв
Вставав травневий світа
нок. Пробуджувався трудо був підбитий танк команди
вий Кіровоград. Група пошу- ра танкової роти 57-го тан
иівців середньої школи N9 13 кового полку 5-ї гвардійсь
з букетами ніжних тюльпа кої армії Сергія Макарова.
нів
поспішала на вокзал, Його, пораненого, товариші
щоб зустріти дорогого гостя витягли з палаючої машини.
з Казахстану Сергія Іванови Командування ротою прий
ча Манарова. На запрошен няв вірний друг
Макарова
ня членів гуртка
«Пошун» Сергій Стояг.іов, який через
він приїхав
у наше рідне кілька годин
загинув. За
місто, де не був із
січня визволення Кіровограда С. І.
1944 року. Ті тривожні дні Манаров буо нагороджений
залишилися у пам'яті Сер орденом Великої Вічтизняної
гія Івановича на все життя. війни II ступеня, йому було
...Січень 1944-го. Над міс присвоєне звання
гвардії
том стояла вогненна загра капітана...
ва. Радянські війська штур
З днів
гостював у нас
мували Кіровоград.
Сергій Іванович. Пошунівці

Як дивляться в синє небо
Напружені обеліски.
Із грізної із війни,
Суворі у мирній далі,
На грудях землі вони —
Немов бойові медалі.
У спеку і холод лютий,
В полях предковічних наших,
Лежать найрідніші люди,
Ріднею планеті ставши.
Сини молодої долі,
Що мир боронили світу,
їх сон стережуть тополі.
А люди безсмертя світле.
За Ленінську горду правду.
За весен квітневий дим...
Є в світі найбільше право.
Вопи скористались ним.

зок перед Батьківщиною і
визволити Кіровоград».
Гаряче слово агітаторів
поєднувалось з особистою
відвагою. Бронебійник Ва
силь Котляров
з мітингу
одразу пішов у бій. Майже
впритул він розстріляв ні
мецький танк, знищив 12
фашистів, які намагались
оточити воїна. Викликавши
паніку серед ворогів, Кот
ляров забезпечив підроз
ділам 1057-го стрілецько
го полку успішне виконан
ня бойового завдання.
Бойовий приклад пока
зували комсомольські ор
ганізатори. Комсорг
4-ї
роти 1055-го стрілецького
полку
рядовий
Віктор
Гетьман, командир 2-ї ро
ти цього ж полку Іван Лепілін, діставши тяжке по
ранення, не пішли з поля
бою, поки не виконали бо
йового
наказу. Перший
помер від ран у госпіталі,
життя
другого обірвала
ворожа куля.
Під час штурму коман
дир роти
комсомолець
Петро
Єгоров одержав
бойове завдання — блоку
вати фашистський блін
даж. Сержант вогнем сво
го
підрозділу спочатку
подавив його, а потім від
різав ворогам
шлях до
відступу. Жоден гітлері
вець не залишився живим.
Петро Єгоров
загинув у
наступальному
бою під
час визволення
Кіровоградщини.

ЛАВ Ленінського
ДОкомсомолу
вступали

молоді воїни. Комсомоль
ська організація 297-ї ди
візії в боях за Кіровоград
зросла на 58 чоловік. Ко
мандир
гармати Захар
Фролов,
який тільки-но
став комсомольцем, заявив: «Я запевняю, що від
мене
не втече
жоден
танк». І слово підтвердив
ділом
—
відбиваючи
контратаки ворога, особи
сто підбив два танки.
Вміння і майстерність у
боях за Кіровоград пока
зали також комсомольцісапери. Особливо відзна
чилися лейтенант
М. Ка
занцев і рядовий П. Кузьмін, які за дві години зне
шкодили 700 протитанко
вих мін і цим забезпечили
успішне просування диві
зії вперед.
Серед воїнів прославле
ної дивізії хоробро били
ся комсомолки Олександ
ра Платонова і Зоя Чернобильська.
Сімнадцяти
річні дівчата добровільно
прийшли на фронт,
щоб
помститися за закатованих
батьків. Стійко переноси
ли всі труднощі фронто
вого
життя, показували
приклади виняткової від
ваги. В одному з боїв, ко
ли ворог
нищівним вог
нем примусив
передові
частини залягти, Шура по
вела бійців на штурм ук
ріплень. Бійці
знищили
дротяні
загородження.

1

Валерій ГОНЧАРЕНКО,
лауреат обласної комсомольської премії
імені Ю. Яновського.

ознайомили дорогого гостя
За добрим народним зви
з відродженим містом, яке чаєм посадив Сергій Івано
вич
на подвір’ї нашої школи
стало для нього
рідним —
він звільняв його від фашис дуб — в пам’ять про друга.
А пошунівці поруч іще один
тів. Тут спить вічним сном — як символи великого бра
його кращий друг. І на його терства солдатського, ям па
Росії, які
могилу Сергій Іванович пі м’ять про синів
визволили наше рідне місто
шов у першу чергу.
Останній
лист
Сергій від фашистів.
С. І. Макаров був враже
Олександрович Стоямов пи
ний великою кількістю пре
сав рідним
у м. Харовсьн красних
тюльпанів у Кірово
Вологодсьної області.
граді, і члени гуртка «По
«Не печалься, матусю. Все шук» послали йому в Казах
наше життя попереду... Ук стан цибулинки цих
полу
раїна горить... Ми очистим м’яних нвітів.
землю від фашистів, будем
С. МАТІЄНКО,
битись до перемоги і якщо
член гуртка «Пошук»
треба буде віддати своє жит
СШ № 13 м. Кіровогра
тя, ми загинемо за Батьків
да.
щину».

О

Доба безсмертя
дві години до наступу сек
ретар партбюро видав 22
партійних квитки. Моло
дий комуніст узбек Алтинбаєв на мітингу перед бо
єм сказав: «Я воював під
Москвою і Харковим... Іду
в бій з вірою, що ми розі
б'ємо ворога, і Кіровоград
буде нашим».
Одержуючи кандидатсь
ку
картку,
кулеметник
Клименко
дав урочисту
клятву: «З честю виправ
даю високе звання кому
ніста, в майбутніх боях
нещадно
громитиму ні
мецько-фашистських
за
гарбників!» І слова свого
боєць додержав, лише в
одній з атак під Кірово
градом знищив 2 автома
шини і 12 гітлерівців.
А
кулеметник Борщ,
якого
бійці назвали «грозою фа
шистів», у вуличних боях
підбив 5 автомашин і знищив 13 гітлерівців,
у ТЯЖКИХ боях,
які
*
розгорілись наІ підступах
до міста, івоїникомсомольці довели вірність рідній партії і наОсобливо велике
роду.
значення перед атаками
мала робота комсомольців-агітаторів.
Молодий
кулеметник М. Кац закли
кав бійців:
«Гітлерівські
бандити
залили кров’ю
Україну. Бійці 1-го Укра
їнського
фронту пере
можно женуть їх із нашої
землі. Настав час нам ви
конати священний обов'я■ Оіжшавамвн

З стор.

Комсомолка першою увір
валась у траншеї, на ходу
стріляючи
у фашистів з
автомата. За
цей подвиг
Платонову було нагород
жено орденом Червоного
Прапора.
. Коли Зоя Чорнобильсь
ка прийшла в полк, вона
заявила твердо:
«Хочу
стати кулеметницею». Дів
чина
швидко
вивчила
зброю і була в числі пер
ших у сміливих операціях.
На одній з ділянок фронту
підступи до міста
ворог
сильно укріпив. Зоя була
замаскована з кулеметом.
Ішов колючий
січневий
дощ, було холодно.
Зоя
захворіла на малярію, але
відмовилась іти в санчас
тину: «Комсомольцю міс
це тут, у перших рядах. І
я не піду нікуди до того
часу, поки не буде вибито
звідси фашистів».
П'ять
атак ворога
відбив тоді
полк,
у якому служила
Зоя. Вона показала винят
ковий героїзм. В одному
з боїв дівчина
загинула
смертю хоробрих. У на
ступних боях товариші по
зброї мстили ворогові за
смерть комсомолки.
Сьомого січня на світан
ку наші
війська почали
штурм сильно укріплених
позицій у передмістях Кі
ровограда. В цих боях від
значився
комсомолець
Шайвар Мухтасов.
Він
першим кинувся в атаку зі
словами «За Кіровоград!
За визволення наших бра
тів _ уперед!» Відважний
воїн знищив десятьох гіт
лерівців, ДВОХ захопив у

полон. Визволяючи Кіровоградщину, Шайвар заги
нув смертю хоробрих.
ЇТ РОТЯГО/А усього дня в
місті
нлекотів
бій.
Тільки пізно вночі радян
ські воїни повністю очис
тили його від ворога. Ра
нок 8 січня був для жите
лів обласного центру свят
ковим. Вони сердечно зу
стрічали своїх визволите
лів, обіймали, цілували їх.
На уцілілих будинках по
явилися червоні прапори.
Визволивши Кіровоград,
297-а дивізія пішла на за
хід добивати ворога. Вона
з честю пронесла на своє
му прапорі ім’я нашого
міста, якого удостоїлася
за звершення
подвигу.
Бійці і командири хороб
ро билися в столиці Угор
щини — Будапешті. Наслі
дуючи приклад комуністів,
молоді воїни
показували
чудеса хоробрості.
Разом із синами інших
народів у рядах прослав
леної дивізії воювало чи
мало наших земляків. 234
з них нагороджені орде
нами
і
медалями. Це
сержант О. М. Остапенко,
рядовий І. Я. Богачёнко з
Кіровограда,
рядовий
М. М. Клименко і старши
на П. Р. Чміль, М. В. Крав
ченко,
Г. О. Черниш із
Компаніївського району.
Пам'ять про героїв, без
страшних
воїнів-комсомольціс вічно
житиме Б
серцях
вдячних кіровоградців.
О. НАГОРНИЙ.
завідуючий архівним
відділом Кіровоград
ського облвиконкому.

«Молодим комунар»

4 стор.

Ч БЛОК КОМУНІСТІВ І БЕЗПАРТІЙНИХ
(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).
який достроково справився
З виробничою програмою
1983 року.
Секретар парткому
під
приємства В. М. Кубрін за
пропонував висунути канди
датом
у депутати також
Президента Академії Наук
СРСР тричі Героя Соціаліс
тичної Праці
А. П. Алекеандрова.
Збори одностайно прий
няли
постанову висунути
йандидатами в депутати Ра

ди Союзу Верховної Ради
СРСР по Октябрському ви
борчому
округу
міста
Москви Юрія Володимиро
вича Андропова і Анатолія
Петровича Александрова.

На зборах трудящих, які
відбулися 2 січня в різних
округах, кандидатами в де
путати висунуто Генераль
ного секретаря ЦК КПРС,
Голову Президії Верховної
Ради СРСР Ю. В. Андропо
ва, члена Політбюро
ЦК
КПРС, Голову Ради Мініст
рів СРСР
М. О. Тихонова,

члена Політбюро ЦК КПРС,
секретаря ЦК КПРС К. У.
Черненка.
Серед тих, кого назвали
кандидатами в
депутати
Верховної Ради
СРСР, —•
бригадир
комплексної
бригади фрезерувальників
Кіровського
виробничого
машинобудівного об єднання імені XX партз їзду Н. І.
Фокіна, електрик Назаровського заводу сільськогос
подарського машинобуду
вання Красноярського краю
Л. І.
Вербшина,
голова
Центральної ревізійної ко

8 січня 1984 року

місії КПРС
Г. ф. Сизов,
слюсар механоскладальних
робіт Ульяновського
авто
мобільного заводу, ударник
комуністичної праці комсо
молка
Г. І. Пустинникова,
перший
заступник Голови
Ради Міністрів
СРСР І. В.
Архипов, бригадир передо
вої комплексної
бригади
управління
будівництва
«Нерюнгрідресбуд» Герой
Соціалістичної Праці О. Б.
Новолодський, письменники
М. О. Шолохов, Г. М. Мар
ков.
Кандидатами
в депутати
Верховної Ради СРСР вису
нуто різешліфувальника Чебоксарського машинобудів
ного заводу Героя Соціаліс

тичної Праці
А. О. Алек таря ЦК Компартії Узбею
сандрова, бригадира гірни стану І. Б. Усманходжаєва.
ків очисного вибою вироб
Учасники зборів, які пре
ничого об’єднання «Ровень- ходять у країні,
назвал
киантрацит»
Ворошилов- кандидатами до вищого ор
градської області Герой Со гану державної влади меха
ціалістичної Праці Г. І. Мо нізатора радгоспу «Харків!
цака, льотчика-космонавіа ський» Кустанайської облас
СРСР двічі Героя Радянсь ті
Героя
Соціалістично
кого Союзу
Л. І. Попова, Праці К. Б. Доненбаєву, сен
першого секретаря ЦК Ком ретаря Президії Верховно
партії Білорусії
М.
М. Ради СРСР Т. М. Ментешаш
Слюнькова, Голову Президії вілі, заступника Голови Раді
СРСР,
Голов«
Союзу радянських товариств Міністрів
дружби і культурного зв'яз Держплану СРСР М. К. Бай
ку з зарубіжними країнами бакова, першого секретарі
3. М. Круглову, ткалю Мар- ЦК Компартії Азербайджа
гиланського
виробничого ну К. М. Багіроза, першого
Компартії
об'єднання аврових тканин секретаря ЦК
«Атлас» комсомолку М. Р. Вірменії К. С. Демірчяна. ,
Рустамову, першого секре
(ТАРС).

ПОДАРУНОК—
ВІД «СИЛУЕТА»
Як ми вже повідомляли, в Кіровоград
ському міському Палаці культури імені
Компанійця відкрито виставку робіт фо
токлубу «Силует». Тут експонуються
портрети визволителів міста, знімки па
м’ятників. На виставку представили свій
доробок робітники В.’Хатинін, М. Хоренженко, військовослужбовець М. Вла
сенко, інші фотолюбителі.

На з н і м к а х: дві роботи членів клу
бу «Силует» — Пам’ятник воїнам-визволителям у Кіровограді: ветеран 205 авіа
ційної дивізії П. В. СИДЯ К
— учасник
громадянської і Великої Вітчизняної во
єн.
Фото М. ХОРЕНЖЕНКА
та В. ХАЩИНІНА.

Кіноекран січня
У кінотеатрах області проходить фес
тивалі., присвячений 40-річчю визволен
ня Кіровоградщпии від німецько-фа
шистських загарбників. У далекі воєнні
роки повертає нас кінофільм «День ко
мандира. дивізії», поставлении за моти
вами повісті О. Бека режисером І. Ніколаєвпм на кіностудії імені М. Горького.
Дія фільму
відбувається
у грудні
1941 року. На 38-му кілометрі Волоколамського шосе вела запеклі бої з во
рогом 9 гвардійська дивізія під коман
дуванням генерал-майора Белобородова.
За мужність і героїзм дивізії сибіряків
було присвоєно звания гвардійської.
Особливість фільму «День командира
дивізії» в тому, що він є документаль
ною стрічкою, знятою засобами худож
нього кінематографу. Автори фільму з
великою точністю і правдивістю відтворіоіоіь на екрані один день із фронтово
го життя командира дивізії. Саме в цей
день Червона Армія вперше з початку
війні! перейшла в наступ. А як чекали
цього Дня всі — від командира до ря
дового!
І оловниіі герой картини — постать не
видумана. Двічі Герой
Радянського
Союзу, генерал армії Опанас
Павлап-

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

8 СІЧНЯ
г£ ЦТ (І програма)
8.00 —
Новини. 8.20 —
Документальні фільми. 8.50
*- Співає народна артистка
Таджицької РСР Н. Рахматова.
9.30 — Вудильник.
10.00 — Служу Радянському
Союзу! 11.00 — Пошта про
грами «Здоров'я». 11.45 —
Музична передача «Р.айкова
пошта». 12.15 — Кіножурнал
«Радянський спорт». 12.30—
Сільська
година. 13.30 —

тійович Белобородов і сьогодні у своїх
виступах по телебаченню й радіо згадує
той суворий грудень сорок першого ро
ку...
У- фільмі знімалися Валерій Цветков,
Олексій Сафонов, Михайло Ульянов,
Олександр Михайлов, Володимир Заманськнй, Олександр Голобородько та
інші.
Хлопчикам 40-х років, тим, іцо прий
няли па себе страшний удар фашизму,
присвячено- кінофільм «Ніжний вік».
Взимку сорок четвертого року моск
вичі Кір Лопухов та Олексій Маммкін
повертаються у рідне місто. Воин тіль
ки-но .закінчили Томське артилерійське
училище, мріяли про фронт, але випало
їм
інше — викладати у Московській
артепецшколі, де самі ще недавно були
учнями. Йде війна, та юність завжди
залишається юністю. Олексій
покохав
милу дівчинку
з Великого Устюга —
сержанта, телефоністку зі Ставки го
ловного командування Надю Петрако
ву.
Текли курсантські будні, але скоро ге
рої фільму, що не раз подавали рапор
ти про'відправку на фронт, їдуть па пе
редову. Разом
з поетом^фронтовиком
Г. Суворовым могли
б вони сказати:

Музичний
кіоск. 1-І.00 — Д УТ
-Чарівна калоша, або Розпо
відь про те. як діти прийш
10.00 — Новими. 10.15 —
ли в театр». Фільм-концерт. «Загартуйте дитину». Пере
15.05 — Всесоюзний
огляд дача для батьків.
10.45 —
самодіяльної '
художньої Художній телефільм «Таєм
творчості. 15.20 —
Клуб ниця, відома
всім». 1 та 2
мандрівників. 16.20 — Нови серії. 12.45 —
«Слава сол
ни, 16.25 — «Живі рядки». датська». 13.45 — «Ігроте
Фільм-концерт.
17.05
— ка». Ділова телегра «УрбаМультфільм «Хто прийде на ністика».
14.25 — Співає
Новий рік». 17.15 — Музич А. Кудлай. 14.40 —«Село І
на передача за участю ар люди». 15.10 —
«Катрусям
тистів
естради'
і цирку. кінозал».
16.10 — «В цей
18.00 — Міжнародна панора день. 40 років тому». До 40ма. 18.45 — Прем’єра худож річчя визволення Кіровогра
нього телефільму «Мері Поп да від фашистських загарб
ліне. до побачення».
1 і 2 ників. (Кіровоград на рес
серії. 21.00 — «Час». 21.35 публіканське телебачення).
— Світ і молодь. 22.10 — 17.40 — Є. Станковнч. «Му
«Варадеро-83». Міжнародний зичні повели». 19.00 — «Ак
камера». 19.30 —
музичний фестиваль на Ку туальна
Мультфільм
«Плутанина».
бі. 22.55 — Новини.

«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МСП,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.

На украинском языке.

ВК 02011.

Індекс 61103.

«Свій добрий вік мп прожили як люди
і для людей».
На кіностудії «Мосфільм» кінорежи
сер Леонід- Агранов.пч за сценарієм, на
писаним спільно з Олександром Шпее
ром, постанні’, повни фільм «Сірок дав
ності». Автори фільму ведуть серйозну
розмову про совість людини, про відпові
дальність за свої вчинки.
При общинному ладі члена
общини
за .скоєний перед громадою злочин по
збавляли імені, це й було його громад
ською смертю. І до сьогоднішнього дня
є ще люди, які самі втрачають своє
ім’я. Вони немовби падають у бездонну
криницю, з якої вибиратися доводиться
довгі роки, а іноді все життя. І хіба міг
подумати головний герой фільму «Строк
давності» Григорій Базовкін, повертаю
чись увечері додому з роботи, що для
нього настав час відповідати за злочин...
У нього було все — кохана дружина,
маленька дочка, робота, друзі, і все він
зруйнував власними 'руками:
застав
удома приятеля дружини, приревнував,
не втримався... І ось — суд. Приказка
говорить: «Посієш характер — пожнеш
долю». Саме характер, легковажність і
безвідповідальність привели Григорія до
злочину. А скоївши
його, він вирішив
втекти з камери, де чекав вироку...
Головну роль зіграв популярний актор
театру і кіно Сергій Шакуров. Глядачі
пам’ятають його по фільмах «Свій серед
чужих, чужий серед своїх»,- «Портрет
дружини художника», «Любима жінка

19.40 — Майстри мистецтв.
20.40 — «На добраніч, діти».
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній
телефільм «Вінок
сонетів». 23.05 — Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Мультфільми «Візерунчаста
казка».
«Халіф -лелека ».
«Тимкопа ялинка».
9.00 —
Очевидне
—
неймовірне.
10.00 — Грає лауреат Між
народного конкурсу Г. Мамайкоп (баян). 10.25 — Доку
ментальний фільм «Ми кур
ди». 10.55 — Ф. Ліст. Угор
ська рапсодія № 6. 11.05 —
Фільм — дітям. «Мій гене
рал». 2 серія. 12.10 — Люди
на. Земля. Всесвіт. 12.55 —

Обсяг 0,5 друк, ари

механіка Гаврилова», «Смак хліба» га
інші. Популярна актриса Наталя Гунда
рева зіграла у фільмі роль Наталки.
Глядачі знають’ артистку по стрічках
«Вас чекає громадянка Никанорова»,
«Осінній марафон» та інших. У фільмі
також знімалися Георгій Бурков, Лео
нід Каюров та інші.
■
Кінорежисер Самвел Гаспаров присвя
тив свою творчість відображенню робо
ти працівників міліції і органів держав
ної безпеки. Ного фільми «Ненависть»,
«Свідоцтво про бідність», «Забудьте сло
во «смерть», «Хліб, золото, наган»,
«Шостий» зняті в гостропрпгодннцькому
жанрі. Туго закручена пружина сюжету,
погоні і трюки — ось завдяки чому
більшість глядачів, особливо ЮНИХ, з П(^О|
лишім задоволенням дивиться фільмі^
С Гаспарова.
На екрани виходить новий фільм
С. Гаспарова «Без особливого риску»,
сценарій якого написав кінодраматург
Раміз Фаталієв. В новій роботі, не від
мовляючись від захоплюючих сцен обез
зброєння бандитів, режисер робить спро
бу більш глибокої обрисовки образів ге
роїв, психологічної розробки їх характе
рів.
У головних ролях знімалися Борис
Невзоров, Олександр
Головіи і Ашот
Мслікджаияп. В фільмі також зайняті
Михайло Пуговкіп, Михайло Кокшенощ.
Ольга Гаспарова та інші.
І. ПІДОПРИГОРА.

м. Кіровоград.

IV Міжнародний юнацький
турнір з Футболу
пам’яті
першого
віце-президента
ФІФА В. Грапаткіна. Збірна
ФРІ-І — збірна
Франції. 2
■тайм. 13.35 — Ти пам’ятаєш,
товаришу... 14.35 — Співає
Р. Ібрагімова. 14.50 — Роз
повідають паші
кореспон
денти. 15.20 — Видатні ра
дянські виконавці — лауре
ати Ленінської премії. «На
концертах Є. Мравинського.
Д. Шостакович — 8 симфо
нія». Фільм-концерт. 16.40
— Художній телефільм «Вог
ненні дороги». 0 серія. 17.55
— IV Міжнародний юнаць
кий турнір з футболу пам’я
ті першого віце-президента
ФІФА В. Грапаткіна. Збірна
СРСР — збірна США.
2
тайм. 18.35 — «Чай. бублики
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і кіно». Документальний те
лефільм. 18.55 — Біля теат
ральної афіші. 20.00 — Ве
чірня казка.
Мультфільм
«Дванадцять місяців». Час
тина 2. 20.15 — «Російський
музей».
Фільм 1. 20.40 —
Документальний фільм «На
Курській
дузі».
21.00 —
«Час». 21.35 — Художній те
лефільм «Дім будується».
До уваги телеглядачів. У
програмах телебачення мож
ливі зміни. Стежте за пові
домленнями дикторів теле
бачення.

В. о. редактора
В. АФАНАСІЄНКО.

Газета виходить у вівторок'
четвер і суботу.
Друкарня імені Г. М. Димитрова
видавництва
«Кіровоградська правда»»
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2-

