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СОНЦЕ,

ВДРУГЕ
ЗАСВІЧЕНЕ

Т. ЛЛЩЕВСЬКЛ, 
секретар обкому 
ЛКСМУ.

Оленка стояла біля столу, 
накритого червоною скатер
тиною, і хвилювалась, хоч 
перед нею сиділи хлопці й 
дівчата, з якими їй не один 
раз доводилось зустрічатись 
на фермі і в степу. Але сьо
годні вони якісь особливі— 

. привітні і вимогливі, і від 
них- залежить, чи приймуть її 
в комсомольську сім’ю.

Потім у райкомі в 
комсомольському квитку 
під п'ятьма орденами, яки
ми нагороджений Ленін
ський комсомол, акуратно 
написали її прізвище: «Кі
каленко». І наче крила ви
росли в дівчини, бо й сона 
відчула себе причетною до 
племені червоних 
які вилетіли 
несли над 
про 
еру. Вона —- спадкоємець 
слави червоних вершників і 
червоних орачів — віднині 
теж сіятиме добрі зерна, 
які зійдуть на землі гарною 
сторінкою комсомольських 

орлят, 
в грозу і по- 

світом звістку 
нову, незнану досі 

Вона

справ. І Оленка 
сіяла, не відаючи, 
що зійде той засіє 
славою не тільки 
е орденоносному 
колгоспі «Зоря ко
мунізму» Новоар- 
хангельського ра
йону, а й по всій 
Кіровогра д щ и н і. 
Пудами відібра
ного у куркулів 
хліба, сотнями 

знищених гітлерівців ра
портували партії комсо
мольці тридцятих і соро
кових років, а сьогодні, в 
переддень славного ювілею 
Жовтня і 49-ої річниці Ле
нінського комсомолу, Олена 
Кікаленко рапортує про свої 
трудові здобутки. Вона на
доїла від кожної корови по 
4 тисячі літрів молока, пра
цею здобула право зайняти 
місце на правому фланзі 
трудового фронту.

Сьогодні не можна не 
згадати добрим словом і 
бригаду шоферів Кірово
градської автоколони, де 
групкомсоргом Анатолій 
Ткач, яка виступила ініціато
ром переджовтневого зма
гання. За 9 місяців члени 
бригади виконали річний 
план, перевізши 22565 тонн 
вантажів і зекономивши 
8925 кілограмів пального. 
Ударною працею річниці 
комсомолу рапортує і ком
сомольсько-молодіжна змі
на механічного цеху Олек

сандрійського заводу під
йомно-транспортного об
ладнання. Хлопці й дівчата 
на два місяці раніше стро
ку виконали замовлення 
Ленінградського метробу
ду, безкоштовно провели 
ремонт цеху.

Через багато років сьо
годнішні трудові звершення 
хлопців і дівчат стануть іс- 
торісю, як для нашого по
коління стали славними сто
рінками минулого подвиги 
Вані Демченка і юних пар
тизанів, що загинули е Чор
ному лісі, але які залиши
лись вічно живими в наших 
серцях. Немає серед нас . 
Вані Демченка, але в Івана 
Чабана, кращого жниваря 
області, серце таке ж гаря
че. Це він разом зі сеоїми 
друзями на панах артілі 
«Дружба» Новоукраїнсько- 
го району виростив і зібрав 
по ЗО центнерів озимої 
пшениці і по 250 центнерів 
цукрових буряків з гектара, 
це він і його друзі серцем 
і розумом клянуться на вір
ність партії, клянуться завж
ди і в усьому бути схожи
ми на тих, хто загинув від 
шабель білогвардійців, від 
обрізів нуркулів, БІД ЕОГНЮ 
гітлерівців.

Кажуть, заздрити — це по
гано. Але як бути, якщо на
ша молодь просто не може 
не заздрити пєршопроход-
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ВДРУГЕ

ДОБО-

Наталки
полтавки

(Із Закликів ЦК КПРС до 50-х роковин Великої Жовтневої 
соціалістичної революції).

Хай живе Ленінський комсомол
вірний помічник і резерв Комуністич
ної партії. передовий загін молодих бу
дівників комунізму!

з ЛЕНІНИМ,
з ПАРТІЄЮ

СОНЦЕ
ЗАСВІЧЕНЕ

(Закінчення. Початок 
на 1-й стор.).

цям, тим, хто в Жовтні 
вдруге засвітив сонце над 
нашою землею. Мабуть, і 
нашому поколінню будуть 
по-доброму заздрити, 

древнє сонце з 
кожним роком гріє 
все тепліше і теп
ліше, і вогонь той
—з сердець юних, 
дужих, нескоре
них, народжених 
буремним Жовт
нем, виховачих 
партією комуніс
тів. Саме такими я 
бачу членів брига

ди токарів з агрегатного за
воду, де групкомсоргом 
Лохвич. , Вони виступили 
ініціаторами переджовтне
вого змагання, підготували 
хороші , трудові дарунки 
річниці Ленінського комсо

молу. Хлопці і дівчата за
рахували почесним членом 
свого колективу Героя Ра
дянського Союзу П. Д. Лин
ника, а заробітну плату Ге
роя перераховують на раху
нок 70051 — у фонд миру. 
Члени бригади значно пе
ревиконали свої виробничі 
плани, зекономили 2,5 тися
чі державних коштів, вони 
побували у рідних героя, 
посадили алею, яку назвали 
його іменем.

А хіба можна без гор
дості говорити про загін 
послідовниць прославлених 
трактористок - комсомолок 
тридцятих років Марії 

Правди, Олександри Мит- 
рофанової, Катерини Го
ловко, Марфи Могиленко? 
Це вони, 714 ентузіасток об
ласті, на зміну ручним зна
ряддям виводять у поле 
сотні сталевих коней. І не 
лише в полі прагнуть дівча
та керувати механізмами, а 
й на фермах. Наслідуючи 
знам’янських доярок, 99 
кращих молодих тваринни
ків області вже здобули 
професію майстра механіч
ного доїння, 77 комсомоль
сько-молодіжних колективів 
розгорнули змагання за ве
лике молоко. Комсомольці 
артілі імені XX з’їзду КПРС 

Новоукраїнського району 
звернулись до всіх тварин
ників: «Квіти — на фермиї» 
Під цим розумілося не ли
ше насадження квітів, а й 
боротьба за перетворення 
ферм у сучасні високопро
дуктивні фабрики м’яса і 
молока з високою культу
рою виробництва. Зараз на 
фермах з’явились їдальні, 
медпункти, бібліотеки, те
левізори, душові, значно 
поліпшились умови праці, 
підвищилась продуктивність 
тваринництва. Ми пишає
мося успіхами комсомоль
сько-молодіжної ферми 
колгоспу імені Калініна Но- 

воархангельського району, 
члени якої за 9 місяців на
доїли по 3470 кілограмів 
молока від корови, їхніми 
подругами з колгоспу імені 
Леніна Новгородківського 
району, які мають на своє
му рахунку по 2550 кілогра
мів молока, і десятками ін
ших молодіжних колекти
вів. Вони своєю працею 
возвеличують Вітчизну, 
примножують здобутки 
славної комсомольської 
гвардії.

... Серед комсомольців 
нашої області часто чути 
популярні рядки Василя Си
мон енка:

Ми в світ прийшли 
успадкувати славу, 

Діла, і думи, й чесні 
мозолі, 

Батьків велику полум’яну 
справу, 

Що захистила правду на 
землі.

Так, ми йдемо шляхом 
батьків, і напередодні річ
ниці Ленінського комсо
молу перед лицем живих 
витязів революції І ТИХ, хто 
загинув, даємо клятву йти 
до заповітної мети з прек
расними пориваннями душі.

і-й1 Й і

В ювілейному році тваринники колгоспу імені Кірова Знам’янського 
району показують приклад іншим господарствам і в боротьбі за високу 
продуктивність худоби, І в організації праці. Першими в районі вони 
запровадили двозмінну роботу на фермі, першими перейшли на п’яти
денний робочий ТИЖДеНЬ.

На фото: комсомолки-кіровчанкн (зліва направо) Катерина АКИМО
ВА. Валентина КРАСИЛОВСЬКА. Галина ДЄДУШЕВА, комсорг ферми 
Людмила АГАФОНОВА, Раїса ЛЯ ЛІНА.

Фото В. КОВПАКА.

АЧ, яка гарна дівка, 
же старий, дивлячись 
знімок, вміщений в районній 
газеті. — Справжня тобі 
Наталка-полтавка.

А Ліда Шестопал пояс
нює.

— Це наша Галина Квашук. Дояр
кою працює.

Чарує вона односельчан не тільки 
грою на сцені, а ділами своїми гар
ними на тваринницькій фермі. Як тут 
підводять підсумки соціалістичного 
змагання між тваринниками, Галину 
обов’язково називають в числі пер
ших. За це дівчині й шана від людей.

лі. Поруч з нею — доярка-ком- 
сомолка Ліда Шестопал, сум
лінну працю якої неодноразо
во відзначали правління і парт- 
організація артілі.

А кращою телятницею в кол
госпі вважають комсомолку 
Мушннську. Добовий приріст 
тварин, яких вона доглядає, — 
550 — 600 грамів. А ще Ма
рійка — майстер художнього 
чигання. Особливо до вподоби 
кам’янокриничанам сатиричні 
вірші у її виконанні. Від них 
днться червоніти і завідуючому фер
мою,! бригадирам. Але критика — то 
ліки для добрих людей. І як зайшла 
мова, кого обрати депутатом до ра
йонної Ради депутатів трудящих, то 
першим назвали ім’я Марії. З честю 
виправдовують довір’я односельчан 
депутати сільради комсомольці Лео
нід Паламарчук, Григорій Ковальчук, 
Валентина Сусло. Якось навесні вони 
побували на фермах, зустрілись з 
комсомольцями, які саме порались 
біля тварин.

— Дівчата, треба було б поговори, 
ти, — мовив до молодих тваринників 
секретар комітету комсомолу І'рнго- 
рій Ковальчук.

Коли асі зіСіралная, иіи почин про 
ТО. Е>Ю УНОРГІЛКУПАТИ ’ГПЛрірІПШІь •

нилися.. На огляді художньої само
діяльності кам’янокриннчани завою
вали перше місце, а серед гуртків- 
ців — більшість тваринників. Та й 
Олександра Ковальчук, яка зараз ке
рує гуртками, теж після десятирічки 
працювала на свинофермі, і вже піз
ніше комсомольська організація реко
мендувала її на посаду художнього 
керівника сільського клубу.

Серед тих, хто зараз на правому 
фланзі перед’ювілейного змагання, 
також свинарка Катерина Бондар, 
яка була учасницею обласного свята 
тваринників, пташниця Ніна Русаков- 
ська, механізатор Вячеслав Срібний-

Б, , ЬЧ ГО КОМСО.ХЮ.иі.ЧІВ артілі, про- 
цююЛ ч.і пііробпііитні, г?»
.ніочно п:ілч.ігнсь п т/‘.\7п/Л'Л(.т< / ну- /



ВАНЮ, Вати. і и п<: Сичив. як с>-лмм 
їхали обвішані зброєю п'яні бан

дюги. Я бачила їх. Вони безладно 
горланили своє «Ще не вмерла» і спі
шили у Воронівку по твоє, синку, 
життя. Я, мати твоя, ластівкою поне
сла б тобі звістку про небезпеку, та не 
наздогнати моїм ногам ситих куркуль
ських коней. Невже воронівські хлоп
ці не розпізнають убивць і не від
стоять свого ватажка?»

Крізь тяжкий сон почула стукіт у 
шибку.

— Зараз, синку, зараз відчиню.
Стогнучи, кинулася до дверей, ви

йшла на подвір’я. Нікого. Тільки кле-

дерева. Тиаринніїкн жвпио иїдгукпу- 
лнсь па ту пропозицію. Завезли до 
молочно-товарної та свиноферми мо
лоді деревця, після 
копали ямки, поливали 
І зазеленів улітку біля 
кого містечка молодий
женнй руками молодих тваринників. 
Закінчать дівчата поратись біля тва
рин і збираються там, щоб погомоні
ти, заспівати пісень. А співати вони 
вміють. Про це і в Ульяновці впев-

котів коміїшим. Тривога иосеивлисп > 
в моєму серці, коли ви вчотирьох ---
Степан і Кость Стецепки, Корній Ан
голенко і ти. Ваню, — збирались у Во
ронівку на збори молоді. Ти за</ >.?кою- 
вав мене, а я весь час просила, щоб не 
забували про зброю. Адже в наших 
краях шугають бандитські зграї.

Ви поїхали, а слідом за вами, роз
бризкуючи кінськими копитами мокрий 
сніг, мчала підла згуба. Говори, бесі
дуй, синку, з вороиівським активістом 
Павлом Тараном, не став лише свою 
гвинтівку в передпокої. І ти, Корнію 
Анголенко, також примощуєш свою 
зброю поряд з Івановою? Ти старший, 

досв і д ч е н і ш и й, 
тримай її під ру
кою, бо вже люта 
зграя схилом гори 
піднімається 
хати».

Не чули, не. чу
ли хлопці благань 
старої.

Рвучко прочини
лися двері, і в гру
ди сільських акти
вістів вперлися 
чорні дула.

Кинулися до 
зброї, а шлях від
різано, 

зв’язані за

Ташлик
м. Кіровоград.

Фото В. МОЛЧАНОВА. Новоукраїнський район.

Валерій

Не могли про. 
ви відібрали у 
перетворили на

ВСТАВАЙ, ТОВАРИШУ, — ПОРА, 
ЗЕМЛЯ КВІТКУЄ ГОБЕЛЕННО. 
О СИЛО ВІЩОГО ДОБРА, 
ОДВІЧНО БУДЬ БЛАГОСЛОВЕННА!

ДЕ ПЛОМЕНІЄ І ГУДЕ 
ЧЕРВОНА ХВИЛЯ ВЕЛЕЛЮДДЯ, 
ДЕ В КОРІНЬ РОЗУМУ ГРЯДЕ 
ТРИВОГА ЛЕНІНСЬКОЇ СУТІ.

ТЕРНОВОЗОРЯНИЙ ВІНОК
ТИ ОДЯГЛА ДО СОНЦЯ СХОДУ - 
СВЯТА ЖАГО І ЗНАМЕНО 
МОГО ВЕЛИКОГО НАРОДУ.

ЗАМРІТЕ, СТРУНИ ДИВНИХ НІМФ, 
ВСТАЮ 13 СУРМОЮ НА СТАРТІ Я, 
ДЕ НА РУКАХ БАГРЯНИХ ДНІВ 
ГОРИТЬ ЗОРЯ МОЄЇ ПАРТІЇ.

роботи допізна 
насадження, 
тваринниць- 
парк, посад-

стптуті, "Валентина "Ниіірнп — а зо< 
технічному технікумі, Марія М.уши 
ська __ в десятому класі вечірнь
шК<іІ5<. А знання, як відомо, завж, 
добрий помічник у роботі.

Тривожно
я ти тонн меду.

є

мені од того, 
люди 'з доб-

нікумі. А повернулася 
колгосп, доручили 90 ву/и 
ків. В колгоспну комору 
одвезла цього літа близьк 
п’— —..............

Батальйон пішов в атаку. 
Якраз світало. Займався но
вин день, День перемоги.

Л. ЧУМАЧЕНКО, 
пасічниця колгоспу 
імені Димитрова Нов- 
городківського району.

половина моїх 
Згадую про їх 
одразу про св- 
Що ж встигла 

для них, своїх

Йому дозволили. І він здій
нявся в небо на поміч друзям. 
В тому бою підбили й літак 
Колісннченка. Та він не вики
нувся з парашутом, а повів 
свою машину на таран і збив 
ще одного ворога. Потім уже 
пішов на посадку. 1 сів, зле 
зранене тіло здолала смерть.

Нещодавно їй вручили перехідний 
червоний вимпел переможця, вітали з 
трудовим здобутком. А Галина щедро 
ділиться досвідом своєї роботи з по
другами. І дівчата стараються, праг
нуть, щоб. їхні дарунки ювілейному 
Жовтню теж були вагомими. Он Ва
лентина Гецман взялася доглядати 
найгіршу групу корів, а зараз дівчи- 

в шерензі кращих доярок арті-

О. ГУЛІНА, 
позаштатний кореспондент <Мо- 
лодого комунарах».
Колгосп імені Щорса 
Ульяновського району.

Йду вранці селом. Бачу 
здалеку: знову над польо
вим станом прапорець трі
поче.

То добра ознака: механі
затори й учора перевико
нали завдання. І отак ціле 
літо. Жнивували швидко, 
втрат зерна не було; йшли 
в поле бурякоаоди, а нав
коло вже всюди чорніла 
рілля. Промайнуло ще кіль
ка дніє, і вже озимина роз-

ЩО ВСТИГЛИ ЗРОБИТИ?
Втішно стає 

що мої рідні 
рими дарунками. А серед 
них добра 
ровесників, 
здобутки. І 
бе думаю.

стелена смарагдовим кили
мом.

Беру в руки газету. В ній 
похвала нашим буряково- 
дам, тваринникам. Одним 
за те, що більше 250 цент
нерів цукристих мають на 
гектарі, а іншим, що надою- зробити я 
ють щодня на корову, по людей, своєї великої рідні? 
1’1—ІЗ кілограмів молока. Мене вчили два роки в тех-

В ЗЛИНЦІ ДІВЧИНА

Зовуть її Тоня Коло- 
колова. Трактористка, 
комсомолка. Живе в се
лі Злинці Маловисків- 
ського району. Поспі
шайте, хлопці, пишіть їй 
листи. Привітайте дівчи
ну з великим всенарод
ним святом, з пам’ят
ним роком.

1967 рік був для юнки 
знаменним. Вона закін-

чила Бобринецьке проф
техучилище, одержала 
путівку в життя.

Дитинство Тоні про
шуміло прозорими 
крильцями на далекому 
Сахаліні.

А потім сім’я переїха
ла на Україну. Тут Тоня 
навчалася в школі. Коли 
пролунав клич «Дівчата, 
на тракторі», дівчина 
виявила бажання стати 
механізатором. Колгосп 
послав її на курси.

Влітку цього року во
на проходила стажуван
ня вдома. Сіяла, орала, 
працювала на скиртуван
ні.

Потім — знову Бобри- 
нець, державні екзаме
ни, посвідчення механі
затора. Тоня повернула
ся в рідний колгосп.

— Швидка у нас вона, 
мов ластівка, — гово
рить бригадир трактор
ної бригади Федір Шко
ляров.

Переорює обрій «Т- 
40». Впевнено веде 
го сталевого друга 
лода трактористка, 
щастить тобі, ТонюІ

Г. лозняк.

ни, що їх посадив батько в рік сино
вого народження, сумно постукували 
голими вітами у вікна.

В хаті схилилася над синовою сороч
кою, притулила до грудей, і з вицвілих 
від горя очей поволі скотилися дві 
сльозини.

«Злі, ой злі були на тебе і твоїх 
хлопців куркулі. На таємних зустрічах 
з бандитами просили:

— На шматочки їх ріжте, панове. 
Будь ласка.

Ти знав про це, синку, та на мої за. 
стороні лише посміхався:

— І у пас є сила, мамо. Поглянь ли
ше на Степана, Андрія і Костя Сте- 
ценків. Це ж орли. А Леонід Яхонін, 
Корній Анголенко, Ольга Волченко, 
Саша і Софія Доценки, Поля Яхоніна. 
Все це наші хлопці і дівчата, які не 
пошкодують життя за Радянську 
владу.

Ти весь час був, Ваню, серед людей. 
Лікнеп, перша сільська бібліотека, ха. 
та-читальня, сільбуд, який ви назвали 
«Вогник у темряві», нові пісні і виста
ви, що ви розучували в клубі, — це 
все справа твоїх рук, сину, і перших 
комсомольців і комуністів Стояпівки.

Та все ж, мабуть, не лише через це 
навели на твій слід бандитів сільські 
глитаї. Не могли простити -іони того 
зерна, що ти забирав для голодних ро
бітників міста, того, що ти гуртував 
молодь Стояпівки і Воронівки у ряди 
Комуністичної Спілки, 
стити тієї будівлі, що 
місцевого куркуля і 
сільський клуб.

В той березневий день нагідко при
грівало сонне. Навколо все посміхало
ся. лише Чорний Ташлик, переповне
ний весняними водами, тривожно гур-

Руки у Вані зв’язані за спиною, а 
Корпія тримають двоє бандитів.

Коли вели роздягнених через виба- 
лок у скелі, тихо скрикнула бабуся 
Мотря Купріянко:

— А я ж їм, антихристам, пити да
вала. Думала, наші.

У синій високості пропливали легкі 
хмарини. Останній погляд кинув Ваня 
Стеценко на степи, на небо, на сонце.

Білими блискавками зблиснули бан. 
дитські шаблі. Раз, вдруге, втретє... 
Впав комсомолець Іван Стеценко на 
холодне каміння, вичервонивши кров’ю 
високу скелю, за якою вгадувалася 
рідна домівка і товариші, що не знали 
про смерть свого ватажка, не могли 
прийти йому на поміч.

Руки бандитів, що тримали Корнія 
Анголенка, здригнулися. Він відчув не. 
Присів, крутнувся на місці, відчув себе 
вільним і прямо зі скелі шугнув у хо
лодну воду Чорного Ташлика. Петляю
чи по балці, дістався до Стояпівки.

Коли хлопці й дівчата разом зі Сте. 
паном і Костею Стецеиками, що чека
ли на Ваню і Корнія біля школи, при
бігли на місце подій, убивці зникли.

Тії не надовго. Озброєний загін 
сільських активістів на чолі з Степа
ном Стеценком наздогнав громилх 
Кузьміна, одного з убивць ватажка 
стоянівської і воронівської молоді. Бо. 
ячнсь розплати. Кузьмін виказав день 
і годину бандитської ради. В селі Обо- 
знівці вся банда була захоплена і зне. 
шкоджена.

...У надвечір’ї гранітна 
якій V 1922 році загинув Ваня Стецен 
ко, засвічується червонястим світлом.

В. ШАРІЙ.

ВІЧНО КОМСОМОЛЬЦІ

скеля, на

ЦОВНИ спустили тихо, що й 
• плюскоту не почулося.
«Вперед!» — півголосом 

скомандував командир десан
ту старший лейтенант Оль- 
шанський. Лише за північ де
сантники дісталися порту, зня
ли вартови^ і пройшли до Ми
колаєва.

67 сміливців були один на 
один з ворогом. Спочатку фа
шисти сподівалися швидко Тх 
зім’яти. Але прицільний во
гонь охолодив.

Не допоміг і батальйон до 
зубів озброєної піхоти. Тоді 
фашисти майже впритул поча
ли розстрілювати десантників 
з гармат. І знову атака, і зно
ву невдала для ворогів. У кро
ві і пилу тільняшкн. але'не 
здаються моряки. Вистояли до 
підходу наших військ, хоч у 
живих залишилося тільки два
надцять.

Ця операція була останньою 
в житті Івана Індика, старши
ни другої статті, потомствено- 
го хлібороба з Витязівкн.

ОСЬ ВІН, Берлін, звідки орда 
занесла меч над Країною 

Рад. Тепер уже над ним, над 
Берліном, співають радянські 
«катюші». Та фашистські не
долюдки все ше затято огри
заються. Напроти, через пло- 
щу, дзот так І палахкотить 
вогнем.
— Знищити! — чує короткий 
наказ сержант Маніта і так 
само коротко дає команду 
бійцям свого відділення, як 
підповзти до того клятого дзо
та в підвалі будинку.

Група бійців іде в обхід, а 
Маніта з двома солдатами 
повзе прямо на вогневу точку. 
Бруківку січуть кулі. Дві з 
них уже вп’ялися в супутників 
Маніти. Поранено н Архипа. 
Дзот зовсім близько, та Мані
та вже знесилений, а кулемет 
не дає й руку звести, щоб ки
нути гранату, І він повзе, з 
болем долаючи сантиметр за 
сантиметром. На якусь мить 
встав Маніта. хлопець з Улья
новського району, перед ам
бразурою і закрив її своїм 
тілом.

□ АПИТАЙТЕ у фронтовиків, 
** і вони скажуть, що йти на
віть у наііжорстокішу атаку 
ротою чи батальйоном набага
то легше, ніж невеличкою гру
пою пробиратися манівцями в 
тил противника, потім години 
просиджувати в засідці, очі
куючи «язика». А рядовому 
Петру Велігіну якраз доводи
лося полювати на «язиків», 
діставати дані про розташу
вання ворожої оборони: він 
був розвідником. Подружив 
юнак з ніччю. І вона ховала 
його і від ворожого погляду, і 
від ворожої кулі. Та одного 
разу вороги вислідили смілив
ців і оточили. До останнього 
бився 22-річний Петро Велігін 
і його товариші. Напівмертвих 
Тх взяли фашисти. Тортури не 
вирвали у бійців зізнання.

У Маловисківському районі, 
звідки родом Герой, свято ша
нують пам’ять про нього.

НАД Воронежем небо палах
котіло стрічками куль, гри

міло моторами літаків. Із зем
лі все те було добре видно.
— Дозвольте виліт, — звернув
ся кіровоградець Василь Ко- 
лісниченко до командира.
— Не твоя черга.
— Там хлопцям жарко, треба 
допомогти.

„Молодий комунар
2-3 стор. № 128 (828).

Вони були комсомольцями. Сперечались і спі
вали, вчились і працювали. А в грізний час дво
бою з фашистською ордою стали на захист Віт
чизни і стояли до останнього.

Сьогодні їх немає серед нас. Та вони навіки з 
нами, в наших серцях. Тх імена, імена Героїв Ра
дянського Союзу, занесені навічно в списки об
ласної комсомольської організації.
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О
вап Косташ, широко
плечий високий парубок, 
хлопець з напрочуд голу
бими очима і, мабуть, 
вайміцнішою на землі хо
дою проводив додому Со
фію, Софійку, тендітну, 

як весняна билина., і ніжну, як по
дих ранкового вітру»

Над ними гіллясті дерева розки
нули осіннє багряне шатро, крізь 
заніміле листя проглянули холодні 
ЗОРІ...

Іван і Софійка зупинились коло 
криниці, коло вічно згорбленого 
скрипучого журавля. Іван пригор
нув Софійку 1 поцілував її в уста. 
Вона відхилила його і прошепоті
ла з

Червоний
»асів

НОВЕЛА

лива доля, Ми посієм^ зерва,а вро
дять сотні нових 93яв до артілі.., 
Не бійсь, люба... Іди, спочивай, нам 
же рано вставати.,» На добраніч 
тобі, Софійко!

1 пішов вайміцнішою ходою в 
світі в ніч, І пішов, щось стиха 
■наспівуючи.

За поворотом па нього накину
лось троє. Звалили з ніг, скрутили 
рухи, вдарили важким по голові —• 
■не встиг і крикнути.

Найнижчий, присадкуватий витер 
об траву шворінь, Всі троє під
хопили тіло Івана.

— Куди тепер? —• цокаючи зуба
ми від страху, запитав передній.

—• Як і домовилися — до старо
го колодязя під горою. Вкинемо —* 

сам дідько не знайде, там 1 
здохне,

1 третій тремтів:
— Не так треба було... Поби

та б, налякати, хай би сам утік..,
•— Не втік би, — зашипів при

садкуватий. — Чортове зілля 
чортове насіння. Весь у батька. 
Його батька, більшовика, впій- 

в яру, в лісі. Били, 
де партизани. Не 
пі слова. Так і по

па гілляці... І цей

— Якби ти знав, Іванку, як я 
боюся...

— Та я тебе, Софійко, не зраджу, 
не кину НІКОЛИ...

— Я ле про те... Я — про завт
ра .

Завтра. Вони змовкли... Завтра. 
Яким воно буде?.. Завтра артіль 

вирушає сіяти жнто- 
пшоїицю... Село ви
рує, неначе весною рі
ка, Село немов чекає 
бурі... 1 хоч всюди 
біднота і середняки 
створюють колгоспи, 
Петрівка чогось ви
чікує, жде... Може 
тому, що дуже нахаб
но поводять себе кур
кулі, пускають пого
лос за поголосом, 
погрожують небесною 
і земною карами?

Іван, комсомолець 
Іван Косташ, має 
завтра повести у го
ни трактор.

Шість місяців учив
ся він у окружному 
місті на курсах, одер
жав посвідчення і три 
дві тому приїхав ва 
тракторі зі етапнії,
Софійка горнеться 

до його грудей, тор- 
.касіься його чуба і 
говорить:

— Той
гроза... 
•червоним

• А вів
і буде! — впевнено 
відповідає Іван,—Ми 
посіємо пшенишо, -а 
вродять школи, елект
рика, тисячі книг, шас-

мали 
витали, 
сказав 
вісили на гілляці... і цей ви

родок такий же. Хіба забули — 
Зубчснкова дочка сохла за ним. Ба
гатшої дівчини в окрузі нема... А 
він до наймички, горнеться...

Та через годину над проваллям 
висохлого холодяза з’явилися Со- 
фійиа і четверо дядьків. Вони три
мали канат, а Софійка полізла 
униз. Глибше і глибше. Шурхотіла 
земля...

т

АША ААНСА І ТЕ.АЕФОНМ
ерг« Нкросегсвлсксг« 

сЄіош ЛИСМУ,

посів, 
Боюсь, 
він буде...
червоним

„♦ Софійка не пішла додому. Пі
шов Іван — і вона рушила за 
ним. Провела б його аж до хати, 
щоб бачила, щоб звала, що з ним 
нічого не трапилось... Бо он у су
сідньому селі пострілом у війно 
вбито учителя-комсомольця...

Вона бачила, як три постаті на
кинулись на нього. І злякалась.., 
Але відчула — кричати не можна. 
Вб’ють не її.., його. Кралась за 
ними. Чула кожне 
всіх.., 1 як зникли, 
розбудила дядьків, 
теж мали сіяти...

Вставав ранок, 
вок ранньої оселі, 
ли лише клеїш, та 
починали і. 
одіж. Ще зеленіли акації, 
ви, вишні.

А село — старі і малі, 
молоді — зібралося коло 
починались артільні ниви.

Підіймалося сонце. Діти, 
чепята, обліпили придорожню гру
шу.

Чоловіки й жінки поглядали на 
крайню вулицю.

Хтось порушив мовчанку — І 
пішло!

— Сплять тойариші!
— Наїлись артільного кандьору і 

сп’яніли!
— Ледачі були — ледачі й єсть!
— А може, не заведуть оте та

рахкало!
— Заснув Косташ біля тієї зад

рипанки!
І тоді почувся дужий гуркіт 

трактора.
Дітвора хором закричала.
— їде!
Він з’явивсь якось несподівано, 

з-за крутого повороту. За маши
ною торохтіла невеличка сівалка. 
На радіаторі червонів прапорець. 
Більшого тримав у руках їздовий 
■на передній підводі, що везла міш
ки з зерном.

Натовп подавсь до дороги і не 
зводив очей з трактора. Ного вів 
перев’язаний Іван, комсомолець 
Іван Косташ. Все ближче, ближче... 
Біля нього сиділа Софійка. Вже 
біля натовпу сполотніла:

— Тримайсь, Іванку. Вони тут, 
всі троє тут!

— Триматимусь, Софійко. Дуже 
болить голова, неначе налита оло
вом... Та я триматимусь, Софійко.
1 ти не бійся. У нас же скільки дру
зів... І це ж наш червоний засів...

Трактор розвернувся, зупинивсь. 
Сівачі кинулись до сівалки — за
сипали її житом. І знову загула 
земля — трактор рушив у гони, 
на схід, прямо до сонця... А па сі- 
дінпі — Іван з перев’язаною голо
вою. 1 Софійка... Сіяли зерна... Зо
лоті зерна першого артільного чер
воного засіву...

слово. Пізнала 
побігла в село. 
Тих, що завтра

Барвистий ра- 
У позолоті бу- 

розлогі осокори 
одягатись у багряну 
----- -...... !- берест-

літні й 
яру, де

як гал-

Микола СТОЯВ.

—

Квиток
залишаєтьсяі 
в Галини

Там, як сьогодні, вона схвильовано пере
бирала хустинку, коли вступала до комсо
молу. Г2 років відтоді спливло. Р с 
пу Попенко проводжають з членів

В залі — не тільки молодь , а 
літи». На їх очах виросла Галина, 
добре знають, і на щирі слова про 
зяту працю і комсомольську вдачу 
по кивають головами.

А коли секретар райкому ЛКСМУ Мико
ла Гомонюк повідомляє, що райком зали
шає комсомольський квиток Галині Попеп- 

ко на вічну згадку, зал гримить оплеснами.
Галина прощається з комсомолом. А по

чім ті, хто вступає до Спілки, одержують 
«витки зразка 50-го року революції.

В. ДІВИЧЕНКО.
Колгосп «Жовтень»
Иовомиргородського району.

ось Гали- 
Спілки. 
й люди 
вони її 
її зав- 
схваль-

м. Кіровоград, вуя. Луначарсьного, 36. 
їежФони: редакторе — <5-00, відповідального сенре- 
тар» — 45-35. відділів — 45-36.
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£
ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СУБОТА, 28 жовтня. Перша 

програма. 10.45 — Телефільм 
«Діти гір». (Кіровоград). 11.05
— Художній фільм «Хрестонос- 
ці». Друга серія. (Кіровоград). 
17.05 — Тслевісті. (К). 17.30 — 
•«Волонтери революції». Доку
ментальний фільм. (К). 17.50 — 
Художній фільм «Хрестоносці». 
Друга серія. (Кіровоград). 19.30
— Клуб кіномаїїдрівнпків. (М). 
20.30 — Тсленовинп. (М). 20.50 — 
Голубий погннк. (М).

Друга програма. 10.45 — Гім
настико для всіх. (М). 11.15 — 
«Знання». (М). 11.45 — 11а до
помогу театральній самодіяль
ності. Зустріч я майстрами те
атру. (М). 12.15 — «Як народ
жується місто». (Тбілісі). 17.50
— «Друга пвтомотолотерея».
(К). 18.00 — Для вас, кияни. 
(К). 18.30 — В ефірі «Моло
дість». Спільна передача ра-

дяпського телебачення і теле
бачення НДР. (М). 20.50 -
«Стюардеса». Художній теле
фільм. 21.25 — «Що ви знаєте 
про Канаду?». (М). 22.00 —
«Радянському спорту 50 літ». 
(М). 22.40 — Концерт ансамблю 
електромузичних інструментів. 
(М).

НЕДІЛЯ, 29 жовтня. Перша 
програма. 13.00 — Для воїнів 
Радянської Армії і Флоту. 
«Юність комсомольська». (М).
13.55 — «Читаючи Тези ЦК 
КПРС». (М). 14.00 - Програма 
кольорового телебачення. (М). 
15.39 — Музичний кіоск. (M)J
15.55 j— Програма передач. (К). 
16.00 — «ТЕК-67». (К). 16.40 - 
«Погляд» — молодіжна програ
ма, присвячена дню народжен
ня Ленінського комсомолу. (К). 
18.00 — Першість СРСР з фут
бола. «Динамо» (Київ) — «Наф
товик» (БакуЕ 19.45 — «Сказан
ня про Марійський край». 
Фільм-копцерт. (К). 20.30 — Те
левізійні нопппи. (М). 21.00 — 
«Добровольці». Художній фільм. 
(К).

Друга програма. 16.00 — Кі
норепортаж про передолімпій- 
ські змагання п Мехіко. (М). 
16.35 — В ефірі «Молодість», 

фільм 
В ефірі 
Присвя- 
Ленін- 

20.30 -

«МОЛОДОЙ КОММУНАг»

(М). 17.10 — Художній
♦ Висота». (М). 18.45 — 
«Молодість». Програма, 
чека дню народження 
ського комсомолу. (М).
Гелеповинн. (М). 21.00 — «Пе

реддень грози». Телеспектакль. 
(М).
$ ПОКАЗУЄ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬК
СУБОТА, 28 жовтня. 11.00 — 

Художній фільм «ІІ2 могил 
Ходжі Пасреддіиа». 14.45

На виборах нового 
складу виконавчого ко
мітету федерації студен
тів Чілі, чїлійські комсо
мольці отримали важли
ву перемогу. Студенти— 
члени комун і с ти чи о і 

спілки молоді Чілі — отримали в комітеті три місця з 
десяти. Представники правлячої християнсько-демо
кратичної партії отримали п’ять місць, соціалісти і 
радикали — лише по одному. Процент тих, що голо
сують за представників спілки комуністичної молоді, 
останнім часом неухильно підвищується. В 1965 році 
за них голосувало 20,1 процента студентів, зараз — 
24,9 процента.

Ріст впливу членів спілки комуністичної молоді Чі
лі є результатом їх послідовної боротьби за демок
ратизацію освіти, за проведення університетської 
реформи, на захист студентських інтересів і участі 
студентів у всенародному русі за корінні зміни в 
країні. Спілка комуністичної молоді виступає також 
за. підтримку героїчного 
народів, що борються за 
ня.

У спіх 
комсомолу
ЧІЛІ

народу В’єтнаму та інших 
своє національне ьизволєн-

(ТАРС).

ГАВАНА. Кубинська 
молодь готується до 
зустрічі 50-ї річниці Ве
ликої Жовтневої соціа
лістичної революції. Ор- 

керівництва спілки молодих кому-* 
«Хувентуд Ребельде» почала вмі- 
які знайомлять юнаків і дівчат а

Кубинці
готуються 
до Жовтня
гвн національного
ністів Куби газета
щувати матеріали, _____  _____  .
Великим Жовтнем. Надалі газета буде публікувати 
спогади очевидців історичної епохи.

(ТАРС).

Для школярів. «Здрастуй, Жов
тень!». 15.30 — «Тобі, юність!». 
(М). 10.15 — «Читаючи Тези ЦК 
КПРС». (М). 16.20 — Дніпров
ські новини. 16.30 — «Народний 

.музей «За владу Рад». (М). 
17,05 — «Варя». Телевізійний 
спектакль. (М). 18.30 — В ефірі 
♦Молодість». (Ленінград — Бер
лін). 19.30 — «Клуб иіномандрів- 
нпків». (М). 20.30 — Телевізійні 
новішії. (М). 20 50 — «Стюарде- 

(Телевізійний художній 
фільм. (М). 21.25 - «Що ВИ 
знаєте про Канаду?». (М). 22 00 
Тіп ™ тСЬК0Ліу СП°РТУ 50 літ>- 
(МІ. 22.40 — Концерт ансамблю 
електромузичних Інструментів 
Всесоюзного радіо. (М).

НЕДІЛЯ, 29 жовтня. 8.00 — 
Програма навчального телебл- 

ІО-ОО — «Будильник», 
10.30 — Для школярів, 

батьківщнпо!». 
~ ■’Тобі, юність!». 

11.30 — «Сьогодні на фаб-

чешні,
(М). ..... 
«Слухай пас, 
(М).
(М). ------------ „„
риці «Рот-фронт». (М). 12 о<) — 
Для юнацтва. «Свято
(М). 13.00 — Для воїіНп Радян
ської Армії і Флоту. (М) 13 55 
7мі ігТ"11 ’Л3" цк КПРС». 
*'.}?• ~~ «Музичний КІОСК»,
ин/. 16.00 — Кінорепортаж про 
передел імпійські змагання в 
Мехіко. (М). 16.35 - В ефірі 
«Молодість». (М). 17.10 — Ху
дожній фільм «Висота». (М), 
18.45 — В ефірі «Молодість». 
Програма, присвячена дню на
родження Ленінського комсомо
лу. (М). 20.30 — Телевізійні но
вини. (М). 21.00 — 'Переддень 
грози». Телевізійний спектакль 
(М).

знань».

© ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
СУБОТА, 28 жовтня. 15.00 — 

Передача з Одеси. 15.30 — «То
бі, юність!». (М). 16.15 — «Чи
таючії Гези ЦК КПРС». (М). 
16.20 — Кінохроніка. 16.30 —
«Народний музей «За владу 
Рад». (М). 17.05 — «Варя». Те
левізій пий спектакль. (М). 18.30 
•- В ефірі «Молодість». (Ленін
град — Берлін). 19.30 — «Клуб 
кіномапдрівппків». (М). 20.30 — 
Телевізійні новини. (М). 20.50 — 
♦Стюардеса». Телевізійний ху
дожній фільм. (М). 21.25—‘«Що 
ви знаєте про Канаду?». (М). 
22.00 — «Радянському спорту 
39 літ». (М). 22.40 — КоПііерт 
ансамблю електромузичних ін
струментів Всесоюзного радіо- 
(М).

НЕДІЛЯ, 20 жовтня. 8.00 - - 
Передача з Одеси. 10.00 — 
дильннк». (М). 10.30 — Дня
ніколяріп. «Слухай нас, Бать
ківщино!». (М). 10.50 — «Тобі, 
юність!». (М). 11.30 — Англій
ська мова для малят. 12.00 — 
Передача з Одеси. 13.00 — Для 
воїнів Радянської Армії і Фло
ту. (М). 13.55 — «Чіпаючи Тези 
ЦК КПРС». (М). 15.30 — «Му
зичний кіоск». (М). 16.00 — кі
норепортаж про псредолімпій- 
ські змагання в Мехіко. (М). 
16.35 —- В ефірі «Молодість»- 

^.10 — Передачі з Одеси.
18.4о — В ефірі «Молодість», 
Програма, присвячена дню на
родженая Ленінського комсомо
лу. (М). 20.30 — Телевізійні но- 
оинн. (М). 21.00 — «Переддень 
грози». ГелевіііїінііЛ спектакль. 
(М).

Друвервя Імеаі Г. М. Димитрова сбласпого управління по nptd, м. Кіровоград^уГглїнщГТ
Т. В. о. редактора 10. МОТОРНИЙ.
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