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НЕМЕРКНУЧЕ СВІТЛО
ЕЛИКОГО ПОДВИГУ
7 травня з Києві від
булись
урочисті
збори,
ітрисвячені 40-річчю Пере
логи радянського народу у
рлиїм, і Вітчизняній війні.
ватаозо прикрашеному
Палацу культури «УкІ^'на» зібралися ветерани
Великої Вітчизняної війни—
Нузої Радянського Союзу І
пбйні кавалери ордена Сла
ви, колишні фронтовики,
Учасники партизанського ру
ку і підпілля, трудівники тийу. Разо.м з ними знатні
люди Києва І області, пе
редовики і новатори вироб
ництва, представники партщннХ;
радянських, гроІдадських організацій, воє
* начальники, зоїни Київсько
го гарнізону.
’.під оплески присутніх
місідя з президії займають
Шіени І кандидати З члени
Долітбюро ЦК Компартії
країни В. В. Щербицький,
Ю. Ч. Єльченко, €. В. Кача,
лозський, Б. В. Качура, О. П.
Ляшко, В. О. Сологуб, О. А.
ЗГитарэнко, Ю. П. Коломієць’,
В. Д. Крючков, С. Н. Муха,
>
Я. Ґ1. Погребняк.
і Урочисті збори відкриз
Перший секретар Київсько
го міськкому партії Ю. Н.
Єльченко.
З великим піднесенням
Обирається почесна прези
дія з складі Політбюро ЦК
Н.ПРС на чолі з Генераль
ним секретарем ЦК КПРС
товаришем М. С. Горбачо
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вим.
Під ззуки маршу а зал
^носяться прапори містагероя Києва, Київської об
ласті, черзонопрапорних Ки
ївського військового І За
хідного прикордонного бкРУгіо.
З доповіддю про 40-річчя Перемоги радянського
Народу у Великій Вітчизня
ній війні 1941—1945 років на
урочистих зборах виступив
Олен Політбюро ЦК КПРС,
перший секретар ЦК Ком
партії України 3. В. Щер
бицький.
Сорок років тому, сказав зін, закінчилась най__
більш жорстока і руйнівна
війна, і на нашу зранену
землю прийшла перемога
4— довгожданна, здобута в
^мергельній битаі з фашиз
мом. Це була перемога іс
торичного
прогресу над
найчорнішими і найреакційнішими силами,
перемога
розуму над темрявою, ци
вілізації над варварством.
Ось чому з героїчній істо.
рії
нашої
соціалістичної
Батьківщини, з усій всесвіт
ній історії 9 травня 1945
£оку — дата особлива.
В ореолі небаченої слави
постаз у цей день радян£ький воїн-визволитель пе
драд усім світом. Подолавши
всі тяготи і злигодні, він з
боями пройшов шлях від
^Аоскви і Сталінграда до
Берліна, підняв над позер-

женим рейхстагом черво
ний прапор Перемоги.
Весь світ був захоплений
подвигом радянського на
роду, який врятував людство
від фашистського понево
лення. У той пам’ятний день
народи планети наочно по
бачили, якими Могутніми І
невичерпними е сили соціа
лізму як суспільного ладу,
який у найтяжчих випробу
ваннях розкрив свої пере
ваги, свою глибоко гума
ністичну суть. І сьогодні,
через 40 років, ювілей Пе
ремоги
відзначається як
сзято всенародне, як сзято
торжества
комуністичних
ідеалів.
Народ України, як і асі ра
дянські люди, прийшов до
цієї світлої дати тісно згур
тованим навколо рідної пар
тії, її ленінського Централь
ного Комітету. З великим
задоволенням
комуністи,
трудящі республіки сприй
няли підсумки позачерго
вого березневого (1985 р.)
Пленуму ЦК КПРС. Важли
вим етапом у підготовці до
XXVII
з’їзду партії став
квітневий (1985 р.) Пленум
ЦК. Його рішення, викладе
ні в доповіді товариша М. С.
Горбачова, принципові на
станови в галузі соціальноекономічної,
міжнародної
політики, організаційно-пар
тійної, ідеологічної роботи
є по суті передз’їздівською
платформою нашої партії,
Цілком і повністю підтри
муючи рішення
Пленуму
ЦК КПРС, трудящі респуб
ліки докладають всіх зусиль,
щоб якомога ефективніше
втілити їх у конкретні діла.
Свято Перемоги, відзна
чив далі В. В. Щербицький,
радянський народ зустрічає
а розквіті своїх творчих сил.
За сорок післявоєнних ро
ків він здійснив великий
трудовий подвиг: відродив
з руїн і згарищ міста й се
ла, створив сучасну еконо
міку, вивів країну на пере
дові рубежі науки, піднявся
до вершин духовного про.
гресу.
Від імені Центрального
Комітету Компартії Украї
ни, Президії Верховної Ра
ди УРСР і Уряду республіки
8. В. Щербицький гаряче і
сердечно поздоровив учас
ників урочистих зборів, усіх
трудящих республіки, вої
нів Радянської Армії і Вій
ськово-Морського
Флоту,
славних ветеранів з 40-річчям Великої Перемоги.
На пропозицію В. В. Щербицького учасники зборів
вшанували хвилиною мов
чання світлу пам’ять героїв,
які полягли в боротьбі за
свободу і незалежність на
шої Батьківщини.
Політичним ядром, навко.
ло якого об'єднались дер
жавне і військове керівни.
цтзо, армія і народ, фронт і
тил, підкреслювалось у до

повіді, стала Комуністична
партія. Й цьому І полягаї
головний І вирішальний фак
тор деремоги. КПРС умілд
використала для організа
ції
розгрому
агресора
об’єктивні можливості й пе
реваги, закладені а самій
природі соціалізму. Партія
комуністів з перших днів
війни стала справді воюю
чою партією. Більше поло
вини її складу пішло а дію
чу армію і на флот.
Товариш В. В. Щербиць
кий спинився 'потім на зав
даннях, які стоять перед
трудящими республіки по
дальшому
нарощуванню
економічного
потенціалу,
неухильному
підвищенню
матеріального і духовного
рівня життя народу. Він
підкреслив, що всім нале
жить наполегливо і послі
довно проводити лінію XXVI
з’їзду
КПРС,
наступних
Пленумів ЦК КПРС на при
скорення соціально-еконо.
мічного розвитку країни,
на вдосконалення всіх сто
рін життя суспільства. І в
цьому міцна запорука всіх
наших успіхів.
На зборах виступили ке
рівник групи інституту «Діпрохіммаш», двічі Герой Ра
дянського Союзу І. О. Воробйов, колишній командир
прославленого
партизан
ського з’єднання, двічі Ге
рой Радянського
Союзу
О. Ф. Федоров, гвардії пол
ковник В. Г. Суворов, стар
ший науковий співробітник—
консультант Інституту елек
трозварювання імені €. О.
Патона АН УРСР, головний
конструктор цього інститу
ту в роки війни, лауреат
Державної
премії СРСР
Ґ1. І. Севбо, токар заводу
«Арсенал» імені В. І. Леніна
М. О. Ластовський, майстер
машинного доїння радгоспу
«Димерський»
Вишгородського району Київської об.
ласті, Герой Соціалістичної
Праці Г. А. Шевченко.
Учасників урочистих збо
рів вітали комсомольці і
піонери, юнаки і дівчата
столиці республіки.
З великим піднесенням
учасники зборів прийняли
вітальний лист ЦК КПРС,
Президії
Верховної Ради
СРСР, Раді Міністрів СРСР.
Урочисті збори оголошую
ться
закритими.
Звучать
гімни СРСР і Української
РСР.
Збори продемонстрували
монолітну
згуртованість
трудящих республіки навко
ло Комуністичної партії, її
Центрального Комітету, їх
прагнення зробити все для
того, щоб ще могутнішою і
прекраснішою була наша
велика Батьківщина, гідно
зустріти XXVII з'їзд ленін
ської партії.
Для учасників урочистих
зборів було дано святковий
концерт.
(РАТАУ).

На
в номер
Закінчився останній 40-н
трудовий тиждень Вахти
пам’яті, присвячений Па
м’яті загиблих за сво
боду Ьнезалежність нашої
Батьківщини У ці дні
комсомольсько - молодіж
на бригада складальників
і монтажників малогаба
ритних
трансформаторів
(бригадир Л. Пашенко,
майстер дільниці Л. К.
Терещенко) Олександрій
ського електромеханічно
го заводу імені XXV з’їз
ду КПРС зарахували до
свого колективу землякаолександрійця командира
партизанського
з’єднан
ня Іллю Діброву.
До
Дня
Перемоги
бригада виконала п’яти
річний план!

честь

свята

У Кіровограді відбулися урочисті збори предогавнп.
ків партійних і радянських органів, трудящих міста,
ветеранів партії, війни і праці, гоїнів гарнізону, при.
свячені 40-річчю Перемоги радянського народу у
Великій Вітчизняній війні 1941 — 1945 років.
Збори відкрив другий секретар міськкому парні
Ю, Г. Фоменко.
З доповіддю про 40 річчя Перемоги радянського
народу у Великій Вітчизняній війні виступив перший
секретар обкому Компартії України М. Г. Самілик.
Про героїзм радянських воїнів, участь Кіровоградців у здобутті Великої Перемоги, їхні трудові звер
шений у ході ударної вахти па честь свята говорили
на зборах ветеран Великої Вітчизняної війни, кава,
лор орденів Червоної Зірки, Вітчпзпяної війни і Тру,
дового Червоного Прапора слюсар складальник заво.
ду «.Червона зірка» О. Ф Псрешивайло, кавалер ор
дена Леніна, відмінник охоровл здоров'я, старша
медсестра обласної лікарні Р. А Смирнова, доцент
Кіровоградського педінституту Герой Радянського
Союзу В 10. Бреусов
Учасники зборів надіслати вітальні лисів на адре
си ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРСР. Ради
Міністрів СРСР га ЦК Компартії України. Президії
Верховної Раяв УРСР Ради Магістрів Української
РСР.
Для учасників урочне и<х зборів було дано святконий концерт.

комунар»

♦
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«Молодий

й|і»

У моїх руках однотомник
лауреата Державної пре
мії СРСР Григорія Бакла
нова. Перечитавши повість
«Південніше
" головного
удару», я був вражений.
В ній розповідається про
солдатів і офіцерів бата
реї капітана Беліченка. Ось
лише один епізод. Була

ВАХТА ПАМ'ЯТІ

Танки! — обернув
шись, закричав навідник,
миттєво збліднувши.
Із раптово закипілою
злістю Беліченко відштовх
нув його:

Кожного дня в музей підпільної комсомоль
ської організації «Спартак» надходять телегра
ми: «Просимо прийняти групу профтехучилища»,
«Молоді гвардійці п’ятирічки Ульяновського ра
йону приїдуть в Красногірку в суботу», «Виїжд
жаємо до вас разом з ветеранами. Комсомольці
Гайворона». І директор музею Г. В. Кулик зу
стрічає гостей. Екскурсія починається з хутора
Манжурка. Від будинків, де жили комсомоль
ський ватажок «Спартака» Люба Римар та
командир бойової групи підпільників Михайло
Громовий. А в музеї юнаки та дівчата зустрічаю
ться з колишніми спартаківцямн Г. А. Безверхпім, В. Р. Тиховським, К. А. Дабіжею, Г. А. Дабіжею.
А це вже новий маршрут — після закінчення
екскурсії в Красногірці секретар комсомольської
організації місцевого колгоспу імені Тельмана
Станіслав Гулько пропонує учасникам походу
«Шляхами слави батьків» поїхати в степ — на
поле Люби Римар. Тут працює комсомольськомолодіжна ланка Станіслава Бойка, сіючи куку
рудзу. С. Гулько поспішає до агрегату, щоб вру
чити ланковому вимпел — за минулу зміну лан
ка, яка зарахувала у свій колектив Любу Римар,
виконала півтори норми, а в день суботиика, при
свяченого 40-річчю Великої Перемоги, хлопці пе
рекрили завдання вдвічі.

г?

«— На танки не дивлять
ся, їх б'ють!
Спалахнула друга скир
та, і стало видно танк, ос
вітлений збоку. Потім з’я
вилися ще кілька танків.
Попереду падали і догоря
ли на снігу ракети. Белі
ченко вибрав
першого.
Невідривно дивлячись в
панораму, наводив гарма
ту. Коли танк наповзав на
перехрестя, він зробив не
велике упередження і ви
стрелив.
Від вибуху оглушило об
слугу гармати.
— Снаряд! — вигукнув
Беліченко.
Він стояв уже без шине
лі, без паска, в одній гім
настерці. Міцно розставивноги, притиснувшись

Ставши на ударну Вахту пам’яті, за себе і за
спаргаківців Красногірки працюють молоді тва
ринники колгоспу «По шляху Леніна», брига
да
електриків Перегонівського
цукрозаводу,
колектив слюсарів Побузького нікелевого заводу,
механізована ланка по вирощуванню кукурудзи
колгоспу «Росія».
Ідуть вісті з Красногірки. Г. В. Кулик разом з
членами клубу «Патріот» підвели перші підсум
ки операції «Згадаймо всіх поіменно». Червоні
слідопити заповнили 135 анкет ветеранів війни,
оформили нову музейну експозицію «Солдатські
шети». Ось лише один з них — солдатський три
кутник від В. І. Чабанюка: «Добрий день, дорога
дружина і донечко Ліда! Передаю вам свій гвар
дійський привіт. Життя моє проходить то в по
ході, то в окопі. Погода хороша, тепло. Але нам
і без цього жарко. Пишу вам мало. Бо зараз
треба заряджати диск автомата і — вперед. Тіль
ки тоді будемо жити щасливо, як переможемо за
пеклого ворога. Пишіть, як пройшла сівба. Дуже
хочеться вже бути там, де росте хліб наш святий.
Ваш Василь Іванович!».

Бони захищали Вітчизну. Зустрілися тричі Герой Радянського Союзу І. М. КОЖЕДУБ, Герої Радянського Союзу А. Ф. ХУДЯКОВА та М. Ю. ЄРЕЩЕНКО.
Фото В. ГРИБА.

ДО ОТЧОЇ СЛАВИ

БУДЬМО СХОЖІ!

І цих звитяжців зараховано в комсомольськомолодіжні колективи.

перинні секретар
комсомолу.

С. ОСИПЕНКО,
Голованівського райкому

багато кіп, що раніше не
було видно, виступали тепер на світло...
Капітан Беліченко. Це—
він! Я зустрічаю його що
дня в нашому педінституті.
...Сидимо за столом в
його кабінеті — керівника
групи капітального будів
ництва. Олександр Григо
рович згадує своє дитин
ство, юність, які пройшли
в селі Покровському на
Кіровоградщині. І поки він
розповідає про своє дово
єнне життя, я намагаюся
уявити собі його перемін
но то спритним хлопчи
ком, то вихрястим юна
ком — кіровоградським
«теоавіахімовцем» і «ворошиловським стрілком».
Він мріяв вчитись, щоб

ПІСНЯ про трьох
кістів, трьох веселих дру.
зів народилася незадов
го до початку війни. А
коли вона закінчилася,
хлопчаки у Коробчнноаму натхненно нас
ли про екіпаж ,ч
бонової, будучи впевне.
ринець, Новоукраінку.
А коли йшли ще бої під
ними, ЩО в цій відомій
пісні йдеться про їхніх
Запоріжжям, до нього, уже
загартованого в боях ко
славних земляків, братів
Феодосія, Івана і Сергія
мандира, прибув лейтенант
Стеценків, які .разом пі.
Григорій Бакланов. Здру
шли в армію/:рйзом за.
жились офіцери. їли з од
ного солдатського котелка;
кінчили танкову Тііколу,
притиснувшись один до
разом служили 'в одній
частині, нещадно..'громи,
одного, спали в окопах.
Чи міг тоді знати капітан
ли ворога.
Беліченко, що командир
Найстарший син пер.
взводу лейтенант Бакланов
того голови колгоспу
буде відомим письменни
Василя.
Кіндратовича
ком і розкаже про їх арт
Стеценка Іван став ко.
дивізіон в повістях «П'ядь і манднром танка, Феодо
землі», «Південніше голов
сії! ■— механіком-водієм,
ного удару», «Мертві со І а Сергій — стрілком-ра.
І листом. Та коли почарому не імуть»...
Олександр Григорович I лась війна, кожному з
розповідає... І, слухаючи І них довірили бойову ма.
його, я згадую, як визво І шину. Іван загинув на
ляли ми Кіровоградщину, і шостий день війни. А
як громили ворога, набли І Феодосії! і Сергій побумайже на всіх
жали світлий день Пере ■ вали
фронтах, вогненними домоги.
Б. ЧЕЛИШЕВ,
В рогами прийшли до Пе.1
доцент Тираспольського
І ремоги.
Феодосії"! Васильович і
педінституту, учасник
визволення Кіровогра
Сергій
Васильович —
да, повітряний розвід
підполковники, уже на
пенсії. Перший з них
живе в Коробчиному,
другий — в Кіровограді.
Обидва виростили до.
стонну зміну. У Феодосія
Васильовича два сина —
Анатолій та Іван. Іван
закінчив військову академію
бронетанкових
військ. Анатолій — ко.
мандир танкового під.
розділу.
У Сергія
Васильовича
теж є син — Оленсандр,
він закінчив
танно-технічне училище, став офі
цером.
Цілу династію танкіс
тів дало могутнє, дерево
Стеценків. ~
Ось і внук
Феодосія
Васильовича,
син
дочки
Галини
—
Ігор, який в цьому! році
закінчує десять ікласів.
уже твердо вирішив по
ступити
до
танкового
училища, шоб стати офіцером-танкістом.

Ці рядки Г. В. Кулик зачитав молодим сівачам
у квітневі дні на полі Люби Римар. І в день, ко
ли комсомольці Красногірки садили алею Слави.
Так в кожному селі нашого району. Наприк
лад, у Надеждівці цікаво пройшов урок мужнос
ті, на якому були відкриті сторінки бонової бі
ографії Героя Радянського Союзу Марка Лановенка — командира ескадрильї, котрий у роки
війни здійснив 317 бойових вильотів, налітав
3184 години. А в Кленовому на вечорі бойової
слави ветерани розповіли комсомольцям про одпосельчанина Героя Радянського Союзу К. О.
ГІетровського — генерал-майора,
колишнього
командира танкової бригади, яка відзначилася
..... ...........
під час боїв за Кенігсберг. У Маринополі на зу
стрічі з ветеранами війни комсомольці згадали
Героя Радянського Союзу Олександра Каньовського — гвардії молодшого лейтенанта, розвід
ника, котрий у березні 1944-го разом з товари
шами знищив німецький батальйон.

З іменами героїв починається робота в завод
ському цеху, на колгоспній ниві. З пам’яттю про
них вирушають у дорогу учасники походу «Шля
хами слави батьків», їх подвиг запалює вогонь
вірності Вітчизні в серцях юнаків, котрі йдуть
служити в Армію.

Бійці відігрівалися біля «бур
жуйки». Раптом двері розчини
лися,-! і клубках сивого пару на
порозі і’явився ротний їздовий.
Поруч ІІьОГО стояв невисокий
хлопчині у рваному кожушку і в
спідниці замість штанів.

архітектором,
бровою до окуляра пано стати
рами, цілився. Раптом всі війна сплутала всі плани.
закричали, сильний вибух, Пішов у військкомат і задобровольцем.
і сніг перед танком осві- писався
тився... Коли хмара осіла, Бойове хрещення прийняв
танк стояв зовсім цілий, у перші Ж
ж ДНІ
дні війни.
війни Від
тільки башня покривилась. Кавказу до Відня — велиБеліченко розігнувся. В кий шлях. Визволяв Дополі горіли ще два танки, линську, Кіровоград, Боб-

г
£

Цей день нам запам’я
тається надовго — 1 Трав
ня, ми, юнармійці, внуки
колишніх фронтовиків, за
ступили на комсомольськопіонерський пост № 1 бі
ля пам’ятника героям гро
мадянської і Великої Віт
чизняної воєн. Цієї честі
були удостоєні кращі учні
десятирічки — Олександр
Логвиненко, Руслан Кисе-

льов, Олена Ясько, Ірина
Павлунь, інші наші ровес
ники, які добре вчаться,
мають зразкову поведін
ку.
Перші
травневі
дні.
Одягнувши
юнармійську
форму, один за одним,
карбуючи крок, ставали
ми на пост біля обеліска.
Стояли в суворому мов
чанні, і в кожному серці

народжувалось
високе
устремління — до світло
го, великого, заповітного.
Перед нами поставали до
рогі образи воїнів-земляків — Героїв Радянського
Союзу В. Е. Колісниченка,
В. М. Галушкіна, І. І. Фісановича, Г. О. Куроп’ятникова, І. С. Індика, П. п.
Шаповалова.
4 травня ми вийшли на
суботник,
присвячений
40-річчю Великої Перемо
ги. Наш загін юнармійців
працював на фортечних
валах, де упорядковував

— У підвалі сусіднього
ку натрапив на нього,, —
ко пояснив їздовий..
— Хто Ж ТИ, хлопче? —
ро^здг
ибул ого,
сержант Стреляков,

будин,
корот-

пильно
спитав

...Вік^^Н ще дуже малим, коли
потрапД^^ залізничну катастро
фу. Батьки загинули, а хлопчину
віддали до дитячого будинну у Кі
ровограді. Він не пам’ятав навіть
свого прізвища, лише ім’я —
Дмитрии. Дитбудинок, у якому він
еВануюватн. Кожив, не встигли евакуювати.
Ко
ли до Кіровограда ^вірвалися фашисти, то всі* вихованців
і^ованців висеУ кімнатах поселилили в сара
лнер, окупанти, Сяочатку дітям
видавали якийсь харч,
. . а згодом
і назаннк відібрали, дитбудинківці розбіглися хто куди. Митько,
аби не померти з голоду, пас за
їжу худобу в навколишніх селах,
няньчив дітей...
Г
— Усе на вас чекав. — закін
чив свою розповідь хлопець, і доз докором. — та ви чомусь
э«Э*<му вал
,

аймось із 5
роботи час
конувати рі:
прив’язував
ла. Так ось,
чув гавканн
швидко од*
приміщення
долинули в
вою. Бійці,
двір, поба1тину: біля
німці з під
впроти них
том. Вияви
трапили в
вкралися
вівчарка...

Дмитр.< залишили в полку. Та
як бути з прізвищем? У дитбудин
ку його назвали Невідомим. Не
хотіли бійці записувати у військові документи таке негарке
прізвище. Зібралися на нараду,
У той час серед бійців тільки й
розмов було, що про подвиг Олек
сандра Матросова. Хтось і запро
понував дати це прізвище Митькові. По батьнові назвали Михай
ловичем — на честь «автора» но
вого Ми; ькового прізвища.
«Ми не- могли й подумати. —
згадував пізніше старшин сер
жант запасу О. Стреляков, — що
згодом і/, итьно заживе слави не
тільки р нашому підрозділі, ану
всьому полку. Сталося це після
тієї пам'ятної ночі, коли ми зупи
нилися на околиці Кіровограда.
ВноЬ зфядогёГ акумуляторна стан,
дія, де ми служили, окремо не
охоронялася. Патрулювання вело
ся на всій території господар
ської частини».

По вій»
Матросое
ське техн
цює на Г
дівному :
рова.

На той час Митько мав моло
ду вівчарку, подаровану йому

У мальовничих скверах, де так ба
гато травневого квіту^ стоять три обе
ліски — воїнам-визволителям. героям-землякам, підпільникам. Через
В. ШУЛЬГА,
ійЙ*-’ Ф и
хвилин тут змінює
член Спілки журна- «
ться почесна варта, на яку заступають
лістів СРСР.
комсомольці і піонери Аджамської
Новомиргородський
десятирічки.
район.
Святковою вулицею йдуть ветера
ни. Золота орденів і медалей сяє на
їхніх грудях. Зупинився біля пам ятника Герой Радянського Союзу Іван
Антонович Марийський. Зняв капелю
меморіальне кладовище.
ха. 1 схилив голову над гранітною пли
І знову ми стояли біля
тою, де викарбувані імена полеглих
обеліска Невідомому сол
звитяжців. Підійшли до фронтовика
дату, Де полум’яніє Вічний
школярі, вруцили квіти. Запросили на
вогонь. І знову серця би
урок мужності в будинон піонерів.
лись схвильовано. І сьо
І розповів учням ветеран про догодні,
в день славного
роги війни. Згадав про бій на бере
40-річчя, ми йдемо сюди.
гах Дунаю. Тоді гвардії старший сер
Щоб покласти квіти на мо
жант Марийський замінив пораненого
гили полеглим
героям.
командир^ взводу, разом з товариЩоб прийняти естафету
віДбИв
контратаки ворога,
Слави з рук фронтовиків,
ЗНИЩИВ
80 фашистів.
А за який подвиг медаль к За
Владислав ПАВЛЕНКО,
відвагу». — запитали піонери.
учень Кіровоградської
и^е
було Е Румунії, — про
СШ № 13, член загону
довжував свою розповідь Іван Анто_
юнармійців.

І

Довгим»
ми дорогі
нець Кірі
димку Дм»
щі його к
час він вт
жавши, пс
Він був с<
від гітлер
ваччину, з
лій Празі,
раз відзив
лодіння ні
ден ом йоі
Верхоаног
го, Дмитс
тою кома

нович. них розі
в полон
ли в шта
го полк^
Іще о,
кукуруд.
кого, як
Героя Р
дріяшев
команд*
ленков.
разом ;
ті дні в
замітка
гвардій
до дня
Іван Івг
інвалід«
мольці
пери м
його о,
учнівсь
ден 40
:ь не
нець
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Бійці відігрівалися біля «бур
жуйки». Раптом двері розчини
лися,-! в клубках сивого пару на
порозі з »вився ротний їздовий.
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СИНИ ПОЛКІВ

Поруч нього стояв невисокий
хлопчина • рваному кожушку і в
спідниці -змість штанів.

АНКІСТІВ

— У підвалі сусіднього будин

її :ня про трьох так
в, трьох весе их яру.
і народилася незадовдо початку війнн. А
ям вона
акінчнлася,
.опчакн у КоробчнноІ натхне» ни наськаі про екіпаж
►нової, будучи вневне.
ІМИ, що в цій відомій
сні йдеться про їхніх
явних земляків, брагів
еодоеія, Івана і Сергія
геценків, які »разом пі.
лц в армію,—разом за.
нчилн танкеру -школу,
ізом служили Ъ одній
істині, неша)й)«І.Гр;омн.
і ворога.
і
Найстарший син перого голови колгоспу
асиля
Кіндратовича
геценка Іван став коанднром танка, Феодои — механіком-водієм,
Сергій — стрілком-ра.
істом. Та
коли поча
всь війна, кожному з
іх довірили бойову ма
ну. Іван загинув на
остий день війни. А
еодосій і Сергій побу».111
майже
на всіх
рентах, вогненними до
лгами прийшли до Не.
•моги.
Феодосія Васильович і
ергій
Васильович —
ідиолковннки, уже
на
енсії. Перший з них
інве в
Коробчнному,
ругий — в Кіровограді,
»бидва виростили до
ган ну зміну. У Феодосія
Васильовича два сина —
»натопім та Іван. Івав
акінчнв військову акаемію
бронетанкових
ійськ. Анатолій — ко.
іандир танкового гіїд.
«з ділу.

ку натратв на нього, — корот
ко поясне їздовий., І

— Хто к ти, хлопче? — пильно
Р’^’Уіядщі^Чсибулого, спитав

В. ШУЛЬГА,
член Спілки журналістів СРСР.
■іовомиргородський
іайон.

оріальне

кладовище,

ову ми стояли біля
пісна Невідомому сол-

г, де полум’яніє Вічний
>нь. ! знову серця би> схвильовано.
І сьо«,
в день славного
йччя, ми йдемо сюди.
5 покласти квіти на мо_
і полеглим
героям.
5 прийняти
естафету
ви з рук фронтовиків,

тадислав ПАВЛЕНКО,
<ень Кіровоградської
Ш Не 13, член загону
'«армійців.

* *

кимось із бійців. У вільний
роботи час хлопець навчав її ви
конувати різні завдання, а на ніч
прив язував поблизу нашого жит
ла. Так ось, тієї ночі першим по
чув гавкання собаки Митько. Він
швидко одягнувся і вискочив із
приміщення. Незабаром до нас
долинули вигуки німецькою мо
вою. Бійці, що повискакували на
двір, побачили незвичайну кар
тину: біля підводи стоять два

сержант лреляков,
...Він^В ще дуже малим, коли
потрзпЯК залізничну катастро
фу. Бать« загинули, а хлопчину
віддали д» дитячого Судинну у Кі
ровограді Він не пам'ятав навіть
свого п|.звища, лише ім’я —
Дми грин.Дитбудинок, у якому він
жив, не цтигли евакуювати. Ко
ли до Кіровограда увірвалися фа
шисти, ■» всіх вихованців висе
лили в ара;. У кімнатах посели
лися. окупанти. Спочатну дітям
видаеалі янийсь харч, а згодом
і казанні відібрали. Дитбудинківці розбіжися хто куди. Митько,
аби не пмерти з голоду, пас за
їжу худебу в навколишніх селах,
нян ьчищітей...

німці з піднятими руками, а на
впроти них — Митько з автома
том. Виявилося, гітлерівці
по
трапили в оточення і вночі про
биралися до своїх. їх і почула
вівчарка...

— Усєна вас чекав, — закін
чив свокрозповідь хлопець, і доз доюроіл.. — та ви чомусь
М У 9 Л И^ай*-

Довгими і важкими фронтови
ми дорогами пройшов вихова

Дмитр залишили □ полку. Та
як бути прізвищем? У дитбудин
ку його іазвали Невідомим. Не
хотіли бйці записувати у військові дкументи таке негарне
прізвищ» Зібралися на нараду.
У той чс серед бійців тільки й
..
розмов бло, що про подвиг Олек
сандра ілтросова. Хтось і запропокувавдати це прізвище Митьнові. Помтьнсві назвали Михай
ловичем— на честь «автора» но
вого Ми,нового прізвища.

нець Кіровоградського дитбу
динку Дмитро Матросов. У Поль
щі його контузило, на деякий
час він втратив мову. Але, оду
жавши, повернувся у свій полк.
Він був серед тих, хто визволяв

від гітлерівського ярма Чехословаччину, закінчив війну у повста
лій Празі. Юного гвардійця не
раз відзначали. Зокрема, за ово
лодіння німецьким містом Дрез
деном йому оголошена подяка
Верховного Головнокомандуючо
го, Дмитро відзначений грамо
тою командування армії.

«Ми н могли й подумати, —
згадуваспізніше старший сер
жант зачсу О. Стреляное, — що
згодом '.»тьно заживе слави не
тільки г .ашому підрозділі, а й у
всьому >лку. Сталося це після
тієї памг-ної ночі, коли ми зупи
нилися і околиці Кіровограда.
Euc&v заіадяіРакумуляторна стан
ція, де w служили, окремо не
охороняли. Патрулювання вело
ся на вій території господар
ської частини».

По війні Дмитро Михайлович
Матросов закінчив Краснодар
ське технічне училище, нині пра
цює на Горлівському машинобу
дівному заводі імені С. М. Кі
рова.

Ю. МАТІВОС,

На Toluic Митько мав моло
ду вівчфу, подаровану
йому

У Сергія Васильовича
еж є син — Олександр,
іін закінчив
танко-техіічне училище, став офі(ером.
Цілу династію танкісїв дало могутнє, дерево
'.теценків. Ось
п~- '■і внук
Феодосія
Васильовича,
ии домни
Галини
—
гор. який в цьому році
акінчує десять класів,
■же твердо вирішив потупити
до
танкового
чилища, шоб стати офііером-танкїстом.

краєзнавець.
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У малы іичих скверах, де так ба
гато траві ого квіту, стоять три обе
ліски — оінам-визволителям,
героям-зем Чам підпільникам. Через
•ЯВіГ- ї т|Гц-^>
— хвилин тут змінюється почє і варта, на яку заступають
комсомої і і піонери
Аджамської
десятиріч
Святкої •о вулицею йдуть ветерани. Золої срденів і медалей сяє, на
їхніх гру; Зупинився біля пам ятника Гері Радянського Союзу Іван
Антоновы ■'Ааринський. Зняв капелюха. І схилі гслову над гранітною плитою, де ^арбувані імена полеглих
звитяжцц ■дійшли до фронтовика
школярі,і
учили квіти. Запросили на
урок му« >сті в будинок піонерів.
І розпв • учням ветеран про дороги війм Згадав про бій на берегах Дуна‘ оді гвардії старший сержант Ма
кий замінив пораненого
команди
оду. разом з товариві
контратаки ворога,
'знищив
е 80 фашистів,
— А
й подвиг медаль «За
відвагу?»!
запитали піонери,
— Це
було в Румунії, — продовжува
ю розповідь Іван Анто_
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новим. — В лісі ми сточили німецьких розвідників. Тих, що не здалися
в полон розстріляли, решту доставили в штаб нашого 356-го гвардійсько
го полку.
Іще одна зустріч з ветераном. До
кукурудзоводіе ланки Миколи Лецького, яка зарахувала у свій колектив
Героя Радянського Союзу Г. М. Андріяшевського,
прийшов колишній
командир батареї Іван Іванович Ма
ленков. На берегах Волги воював він
разом зі своїм молодшим братом. В
ті дні в армійській газеті з’явилась
замітка «Бийте фашиста так, як братигвардійці Іван і Григорій!». Не дожив
до дня Перемоги молодший брат. А
Іван Іванович повернувся в Аджамку
інвалідом. В ці травневі дні комсо
мольці колгоспу імені Ватутіна і піо
нери місцевої десятирічки привітали
його одного з перших. І з'явилося в
учнівському зошиті оповідання «Ор
ден комуніста Маленкова».
Йдуть і йдуть люди до обелісків.
Ось на гранітну плиту покладають
квіти шофер Віктор Топчієнко та мо
лодий механізатор Володимир Симонець — гвардійці п’ятирічки, які ста_

1. Із спогадів колиш
нього
командира 95-ї
гвардійської
стрілецької
дивізії генерал - майора
А. І. ОЛЕЙНИКОВА.
Наша 95 гвардійська
стрілецька дивізія брала
участь у визволенні Кіро
вограда. Для мене це бу
ло особливо приємно. Ад
же з цим містом зв’язане
все моє життя. Тут прохо
дила моя комсомольська
юність. Разом з товари
шами билися на початку
двадцятих років з банда
ми. 11а станції
Хирівка
тоді мене мало не догнала
підступна куля. У Кірово
граді я вчився в кавале
рійській школі, з якої у
1923.-му році вийшов чер
воним командиром, і ось
моя дивізія стоїть на під
ступах до міста юності.
Яке воно зараз? Що зро
били з ним гітлерівці?

Ранок п’ятого січня ви
дався морозним, зривала
ся хурделиця. Ось-ось ма
ла
початися артилерій
ська підготовка. А поки
що — гнітюча тиша. Нім
ці взагалі не подають оз
нак життя. Це найбільше
мене непокоїло. Чи не роз
гадав ворог нашого заду
му? Чи не відвів війська
з переднього краю, аби
ми обрушили тонни сна
рядів на пусті траншеї,
щоб потім зустріти насту
паючих нищівним
вог
нем. Вирішив
провести
розвідку боєм, щоб гіт
лерівці прийняли її за
початок
наступу.
Хит
рість
удалася. 1 коли
грім артилерійської кано
нади сповістив нам про
початок справжнього на
ступу, ворожі солдати бу
ли в траншеях. Мало хто

з них уцілів після артиле
рійської підготовки.
За вогняним валом пі
шли танки з десантом на
бортах, за ними — піхота.
Піхота йшла, як на манев
рах, — на весь зріст, веду
чи вогонь на ходу. Атака
була
настільки наваль
ною, а артилерійський во
гонь — настільки точним,

шипи. Земля здригалася
від вибухів. Особливо на
пружена обстановка ство
рилася на ділянці 284
гвардійського полку. Де
сять ворожих машин про
рвалися в його бойові по
рядки. У двобій з ними
вступила батарея лейте
нанта Рохліпа. Виняткову
мужність виявила обслуга

НАШІ РЕЛІКВІЇ
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ли переможцями ударної Вахти пам’я
ті. Працювали вони за підпільників
Л. Кодацьку та О. Гармаша. Стали
комсомольці поруч з піонерами. Як
вартові. Стояли в суєорому мовчанні,
віддаючи данину пам яті полеглим ге
роям.

гармати сержанта Джакїнбаєва. Коли гармата
була виведена з ладу, по
ранений сержант граната
ми, пляшками з горючою
рідиною відбив
ворожі
машини.
Гітлерівці
не
пройшли.
Відзначився
дивізіон
капітана
Галсцького з
233-го гвардійського арти
лерійського полку. Він
підпустив ворожі машини
па 300—400 метрів і роз
стрілював їх прямою на
водкою. Шість ворожих
танків палали па полі бою
після влучних пострілів
артилеристів. Не добив
шись успіху, надвечір фа
шисти почали відступати.
Наступного дня, відби
ваючи дрібні контратаки,
дивізія підійшла до ос
новного рубежу ворожої
оборони, що безпосеред
ньо прикривав місто, —
Лелеківки. Тут гітлерівці
зазнали особливо тяжких

Велике свято зустрічає заквітчена
садами Аджамка. Криляться стяги на
оновлених сільських вулицях. Сяють
зірки на будинках поруч з табличка
ми, на яких червоними літерами на
писано: «Тут живе учасник Великої
Вітчизняної війни». Йдуть сюди люди,

Так закінчилося визво
лення дорогого для мого
серця міста. Тут мене че
кав приємний сюрприз —
мені було присвоєно зван
ня'генерал - майора.

2. Лист
фронтовиків
трудящим
Кіровограда
(червень 1944 року),

Ко л и
s о ки и©л©
що гітлерівські вояки не
змогли вчинити серйозно
го опору. Нарешті полки
дивізії просунулись упе
ред до 15 кілометрів, у
районі села Водяного пе
рерізали залізницю Зна
м’янка — Кіровоград.
Щоб утримати за собою
Кіровоград,
противник
кинув па фронт свіжі си
ли — танкові частини есе
сівців, мотопіхоту, яких
підтримувала
авіація.
Знаючи повадки фашис
тів, ми розуміли, що вночі
активних дій вони не ро
битимуть. А ось на ранок
треба було бути готовими
до серйозних боїв.
Так воно і травилось. 6
січня ворожа артилерія
відкрила сильний вогонь.,
їй допомагали два броне
поїзди, що підійшли до
роз'їзду Канатово. В небі
появилися ворожі літаки,
на наші позиції посунули
ворожі танки й автома-

втрат. Одних тільки авто«
машин наші бійці знпіци«
ли понад чотириста. А па«
ші полки пішли далі на
захід.

«Дорогі земляки - кіровоградці! В нашу частину
прибули танки з колони
«Кіровоградський комсо
молець», яку ви побуду
вали на свої трудові кош
ти. Добрі машини! Та й на.
ші танкісти такі, що не со.
ромно за них. Багато офі
церів і бійців нагороджені
орденами і медалями.

Свої бойові діла ми зо
бов'язуємося
примножу
вати і закликаємо вас
швидше відбудувати зруй
новане фашистами госпо
дарство, дати побільше
продукції для фронту і
країни.
Товариші колгоспники!
Незабаром ви розпочне ге
збирання врожаю. Зберіть
хліб вчасно і без втрат,
бо він потрібен для Чер
воної Армії і для трудів
ників тилу.

Від усіх танкістів нашої
частини передаю вам бо
йовий привіт і сердечну
подяку. Будьте певні, що
машини з танкової колони
«Кіровоградський комсо
молець» в надійних руках«
Вони допоможуть набли
зити час повного розгрому
німецького фашизмуі
З привітом маііор
Подустав Я. В.

Польова пошта 02941».

щоб привітати фронтовиків зі святом,
щоб поклонитись їм за великий
подвиг.
М. ВІНЦЕВИЙ.
На знімну: І. І. МАЛЕНКОВ з
піонерами: почесна варта.
Фото В. ГРИБА.

4 стор

«Молодий
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ЛІТОПИС ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ

ВІКТОРИНА «ОБЕЛІСКИ»
Відповіді на запитання
четвертого туру:

Цю землю ми відвоювали.
На знімку: учасник параду Перемоги 24 липня
1949 року в Москві Іван Давидовим НИЯШКО.
смт Новгородка.
Фото С. ФЕНЕНКА.

ОПЕРАЦІЯ «ЗГАДАЙМО ВСІХ ПОІМЕННО»

ДАЛЕКЕ—БЛИЗЬКЕ
Готуючись до зустрічі 40-річчя Великої Перемоги,
піонери, асі учні Новоукраїнської СШ № 6 оглядають
славний шлях ратних і трудових подвигів радянського
народу в роки Великої Вітчизняної. Вся робота по вій
ськово-патріотичному вихованню з десятирічці має
кілька напрямів. Триває пошук ветеранів, які визволяли
наше місто. Червоні слідопити йдуть шляхами дивізій,
що в березні 1944-го били ворога під Новоукраїнкою,
листуються з родичами наших визволителів, проводять
зустрічі з фронтовиками. Школярі включилися в опера
цію «Ветеран живе поруч». Юні тимурівці допомагають
не лише колишнім воїнам, а й солдатським вдовам.
Активізувалась пошукова робота з ході операції «Зга
даймо зсіх поіменно», яку ведуть шість пошукових заго
нів — 185 піонерів і комсомольців.
У день 40-річчя визволення Новоунраїнки від німецькофашистських загарбників у школі відкрито музей бойової
слави. Зін стаз центром усієї роботи по війсьново-патріотичному вихованню. Тут проходять уроки мужності, збо
ри загонів прийом у піонери, жовтенята, тут старшоклас
никам вручають комсомольські нвитки.
З музеї зберігаються листи фронтовиків, шкатулки,
гільзи із землею з місць боїв, книги спогадів ветеранів
війни.
Велику роботу проводить рада музею, яку очолює стар
ша піонервожата школи В. Д. Бурова. Сюди входять піо
нери та комсомольці, ветеран Велиної Вітчизняної війни
О. Є. Лукашенко. Є тут і свої екскурсоводи. Музейні ма
теріали використовуються на уроках мужності, на вечо__рах бойової слави.
Штаб загону червоних слідопитів розробив і надіслав
450 фронтовикам «Анкети учасників Великої Вітчизняно"
війни». Ветерани заповнили їх, і тепер ці реліквії теж
зберігаються в шкільному музеї.
Великий інтерес викликала в школярів операція «Ди
тинство в солдатській шинелі». Кожному пошуковому
загону на лінійці було дано завдання: розшукати юних
учасників війни, тих, кому в ті далекі роки було від 14
до 17. Скільки будинків обійшли учні! Скільки вислуха
ли розповідей! Наші земляки, які ще до свого повно
ліття стали на захист Батьківщини, були запрошені в
школу.
Включились учні і в операцію «Війна в твоїй сім’ї»,
протягом якої було зібрано велину кількість спогадів.
Музей же поповнився фотографіями, фронтовими листа
ми, газетними та журнальними статтями воєнних літ.
А хіба можна передати словами почуття дітей, коли
вони дізналися, що один із колишніх воїнів, чиє ім’я
викарбувало на плиті братської могили в м. Новоукраїнці, виявився живим. Не вмер солдат. Вижив. Це — Терентій Вікторович Вікторов. Він написав слідопитам: «Я
живий. Був тяжко поранений у вашому місті. Втратив зір.
Нині живу у Сзердлозську..». А через деякий час — те
леграма: «їду! Зустрічайте!». Школярі, вчителі, батьки,
працівники військкомату зібралися на пероні залізнич
ного вокзалу. З вагона вийшов посилівий чоловік, якого
всі до цього часу вважали загиблим. Перші слова подя
ки Терентія Вікторовича були звернуті до слідопитів...
Послідовна, багатогранна робота по військово-патріо.
тичному вихованню закладає в юних серцях могутній за
ряд любові до Батьківщини і ненависть до її ворогів.
Не змирає пам’ять про подвиг. Не відходить у вічність.
Н. ТАРАС,
громадський кореспондент «Молодого комунара».
м. Нозоукраїнка.

1. Найбільш
визначні
місця на Всесоюзному ту
ристичному маршруті «Ні.
хто не забутий, ніщо не
забуте» туристичної експе
диції радянської молоді
«Моя Батьківщина—СРСР»
— пам’ятники, меморіаль
ні ансамблі, музеї:
м. Москва — Централь
ний музей Збройних Сил
СРСР. Центральний Буди
нок авіації 1 космонавтики
імені Фрунзе, могила Невідомого солдата:
с. Недідово Московської
області — Музей 28 панфілйвців;
м. Ленінград: Централь,
ний
Військово-морський
музей, Військово-історичний музей артилерії, вій
ськово-інженерних військ,
меморіальний комплекс на
площі Перемоги «Героїчним
захисникам Ленінграда в
роки Великої Вітчизняної
війни», Піскаревський ме
моріальний ансамбль;
м. Смоленськ, обласний
краєзнавчий музей;
м. Тула, музей зброї;
м. Брянськ,
обласний
краєзнавчий музей;
с, ГІонирі Курської об
ласті — Понирівськнй му
зей Курської битви;
с. Тацинське Ростовської
області — Тацинський му
зей бойової слави;
м. Волгоград — держав
ний музей оборони, пам’ятнйк-ансамбль героям Сталінградської битви;
м. Новоросійськ — місь
кий краєзнавчий музей;
с. Орджонікідзенське Ста
вропольського краю — п$м’ятннк-музей захисникам
кавказьких перевалів;
с. Леніно Могильовської
області — музей радяйсько-польської
бойової
співдцужності;
м, Брест — меморіальний
комплекс «Брестська фортеця-герой»:

с. Нові Петрівці КиєвоСвятошинського району —
ґфм’ятник-музеіі
визво
лення Києва від німецькофашистських загарбників;
м, Ниїв — меморіальний
комплекс
«Український
державний музей історії
Великої Вітчизняної війни
1941 — 1945 років»:
М. Корсунь • Шевченків
ський — музей
КорсуньШевченківської битви;
с, Пірчюпіс Литовської
РСР — Шрчюпіський му
зей;
м. Налінінград — блін
даж. в якому підписано
аКТ про капітуляцію фор
теці Кенігсберг;
м. Одеса — Одеський 1сторико-краєзнавчий музей,
музей партизанської слави
в одеських катакомбах;
м. Мінськ — Білоруський
державний музей історії
Великої Вітчизняної війни;
54-й кілометр від Мінська
— меморіальний комплекс
«Хатинь»:
м, Вітебськ — музей Героя Радянського Союзу
М. Ф. Шмирьова;
м. Севастополь — діора
ма «Штурм Сапун-горн 7
травня 1944 року», оборон
на башня. будинок-музей
севастопольських підпіль
ників, музей Червоиогірапориого
Чорноморського
флоту;
с. Селаслілс Латвійської
РСР — Селаспілський ме
моріальний ансамбль:
м. Мурманськ — Військо
во-Морський музей Червоцопрапорного
Північного
Флоту;
м, Владивосток — Вій
ськово-Морський
музей
Червоиопрапорпого Тихо
океанського флоту;
с. Красногірка
Головайівського району — МУЙй підпільної КОМСОМОЛЬ
СЬКОЇ організації «Спартак».
2. Вихованці Ленінського
комсомолу, навічно зане
сені з списки обласної
комсомольської організа
ції:

ВЕЛИГІН Петро Володи
мирович — гвардії рядо
вим, сапер. Народився в селі Злинці МаловисківськагЬ району (1922 року). В
Радянській Армії з 1942
рону. А 16 травня 1944 ро
ку П. В. Велигіну було
присвоєно звання Героя
Радянського Союзу.
ІНДИК Іван Степанович —
старшина
другої статті,
морський піхотинець. Народився □ селі Витязівці
Бобринецького
району.
Комсомолець відзначився
в боях під Керчю і Туапсе.
20 квітня 1944 рону по
смертно І. С. Індику було
присвоєно звання Героя
Радянського Союзу.
КОЛІСНИЧЕНКО Василь
Єфремович — молодший
лейтенант, пілот 573-го зиниіцувального
авіаполку.
Народився в селі Кропивницькому Новоукраїнсьного району (1915 рік). Кан
дидат в члени КПРС. 13 ве
ресня 1944 року посмертно
удостоєний звання Героя
Радянського Союзу.
МАНІТА Архип Самійлович — гвардії сержант, ку
леметник. Народився з селі
Лозувате
Ульяновського
району (1922 року).-В Бер
ліні комсомолець Маиіта
повторив подвиг Олександ
ра Матросова^ 31 травня
1945 року А. С. Маніті по
смертно
було присвоєно
звання Героя Радянського
Союзу.
• •
ПАВЛОВСЬКИЯ Федір Кмрилозич — лейтенант, ком
сорг батальйону. Народив
ся з селі Соснівці Олоксандрівського району (1921
рік). Член КПРС. Відзна
чився в боях на території
Білорусії. 15 січня 1944 ро
ку Ф. К. Павлозському по
смертно
було присвоєно
звання Героя Радянського
Союзу.
ТАРАСЕНКО Іван Івано
вич — гвардії рядовий 131
гвардійського полку 44-ї
Щорсізської дивізії. Наро
дився в селі Іванівці Позо-

Підбито підсумки вікто
рини. Обласна організація
товариства охорони пам<’я.
ток історії та культури і
редакція газети «Мояодйй
комунар» визначили пере
можців.
Ними
стали:
0. А. Рябошапка, краєзна
вець із Знам’янки (перша
премія), С. 0. Колісйик,
вчитель
з Кіровограда
(друга премія), С. В. Ко
лесников, майстер вироб
ничого об’єднання «Друк,
маш», І. Т. Чорноіван, пен
сіонер з Кіровограда (за
охочувальні премії), члени
пошукового загону експе
диції «Літопис Великої Віт
чизняної» Кіровоградської
СШ № 25, 9-Б клас (цін
ний подарунок для колек
тиву). Переможці Вікторанн також нагороджують^
грамотами редакції.

Музична емблема війни
Музика подвоює, потроює
армію.
О. В. Суворов.

вставай, країно зоряна.
У ярості святій,
вставай, нічим
Не скорена,
З фашистами на бій!

Так, це «Священна вій
на» — славетна пісня-гімп,
що народилася в перші дні
Великої Вітчизняної війни
і разом з іншими піснями
бойової слави нищівно
громила ненависного воро.
га, ставши надійною супутппцею радянського солда.
та.
24 червня 1941 року в га
зеті «Известпя» з'явився
вірш В. І. Лебедєва-Кумач£ «Священна війна». Під
Фас обіду у військовій
їдальні в Москві один з
офіцерів підійшов до ке
рівника ансамблю Червоної
Армії композитора О. В.
Ллександрова (1883—1946)
й запропонував йому сві
жин помер газети з тек.
стом цього вірша.
Вдома ж одразу присту 1
пив до створення музики,
а наступного дня пісню
вже розучував ансамблі?.
27 червня відбулася її
прем’єра на Білоруському
вокзалі и Москві. На про.
хання присутніх «Свящеп.
на війна» викопувалася
п'ять разів підряд. Спов.
нена величезної сили і дра.
матпзму, бойового заклич
ного змісту, пісня повела
полум’яну розмову з пародом, армією, вселяла ба.

дьорість і віру в серця ра.
дянських солдатів, викли.
кала ще більшу ненависть
до ворога, уособлювала
почуття, якими жив народ:
захищай Вітчизну, не шко.
дуючи свого життя.
Ддіузнка
бойової ліспі

близька до славнозвіспих
«Сміло ми в бій підемо»,
«Варшав’янка», «Шалійте,
шалійте,
— скажені
--------- ’ кати...».
Сувора, мужня мелодія,
кований ритм повільного
тридольного маршу, мі
норний колорит заспіву,
могутня заклпчність цемеи.
тують пісшо, надаючи ці
пружності,
активного й
вольового характеру. Прп.
спів починається в мажорі
Його повні пафосу слова й

музика б’ють, як на спо.
лфе, висуваючи па перед,
ній план відчуття народної
щіли і впевненість у прийдешню перемогу:
Хай гине сила темная

й з пітьми не вирина.
Іде війна священная,
*•'
тна йде війна.

Піспя-гімн ста
ла в бойовий стрій
нашої армії й ти
лу, усього народу.
Вона щоденно зву
чала по радіо: па
всіх
фронтах, у
партизанських за.
гонах, в багатьох
країнах світу.
«Коли група Чер.
вопопрапор ного
ансамблю, — зга.
цував азтор му.
зики, — впступа.
ла на вокзалах та
в інших місцях пе.
ред бійцями, що
відправлялись на
фронт, то цю ПІС
НЮ завжди слухали стоячи, з яки
мось особливим по
ривом, святим настроєм. 1
*йе тільки бійці, а її ми, ви
конавці, нерідко плакали».
Тож і не дивно, що відо.
мий радянський музико
знавець О. С. Рабіпович
цілком справедливо назвав
цю
пісню
«музичною
емблемою Великої Вітчиз
няної війни». Піднісшись
за своєю глибиною до народної, лісня-гімп часто
ставала до бою з фашистсі.кїімп пол-.ишямн V пай-

скрутніші моменти. З нею
на устах бійці стояли ііа
б'мерть і перемагали.
Обпалена війною Пісня
Лебедева-Кумача та Алек
сандрова дала початок цїніїїм музичним творам, що
Ставали гострою і нержа
віючою зброєю, гуртували
трудящих у боротьбі за
щастя й мир на землі. Зга
даймо хоча б такі, як
«Марш артилерії» А. Нови,
копа, «Морська гвардія»
Ю. Милютіна, «Пісня за
хисників Москви» Б. Мок.
роусова, «Клятва» Г. Ве.
рьовкп, «Башкирська по.
хідпа»
П.
Козицького,
«Пісня сміліших» В. Бело,
го, «Пісня про Дніпро»
М. Фрадкіна, «Пісня гвар
дійської дивізії» Д. Шоста,
ковича.
У післявоєнні роки «Свя
щенна війна» звучала в
кількох кінофільмах, при
свячених тематиці героїко,
впзвольної боротьби вфа.
шизмом.
П'ятий десяток розміни,
ла пісня, та про неї з хви
люванням згадують і ЗІ.
раз, як про бойову й не
розлучну супутпіішо-подругу буремних днів Вели
кої Вітчизняної війни, що
на весь голос вдарила па
сполох, підняла па бороть,
бу весь радянський народ,
допомогла викувати Вели
ку Перемогу.
Б. СЛЮСАР.
м. Світлояодськ.
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НАША АДРЕСА:

316050, МПС,
м. Кіровоград,

областного комитета
ЛКСМ Украины.
Н,. украински- языке

українського району (1923
рік). Член ВЛКСМ. 31 ба*
резня 1943 рону І. І, Тара,
сенку посмертно було при
своєно звання Героя Ра
дянського Союзу.
ЧЛЕНИ ПІДПІЛЬНОЇ КОМСОМОЛЬСЬКОІ ОРГАНІЗА
ЦІЇ «СПАРТАК», яка діялЗ
в роки війни в селі Нрасно,
гірці Голованівського ра»
йону.
3. Пам'ятні місця твого
села, міста, пов’язані із іс
торією Великої Вітчизняної
війни. Найбільш вичерпні
відповіді на це запитання
надіслали
Кіровограді^
С. Колесников (опис мемо
ріального кладовища иа-<
фортечних палах в Кірові^ **
граді), С. Колісник (пам’ят
ник Герою Радянського
Союзу О. С. Єгорову п Кі
ровограді).
знам’янчанйн
0. Рябошапка (опис пам’ят
ників в Олександрії, Спітловоцську, селах Підлісно
му Олександрійського, Во
лодимирівні
Кіровоград
ського. ІІерчуповому Добровеличківського, Краспогірці Голованівського ра
йонів, м. Ульяновці), пошу
ковий загін 9-Б класу Кіро*
воградської середньої шко
ли № 25 (опис пам’ятників
в Олександрії та Ііовоукраїнці).
*
*
*

вул. Луначарського, 36.
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