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Пленум 
обкому ЛКСМУ

Вчора, 18 січня, відбувся пленум об
ласного комітету ЛКСМУ. Він обговорио 
питання «Про завдання комітетів комсо
молу області по дальшому організацій
но-політичному зміцненню шкільних 
комсомольських організацій І підвищен
ню їх ролі в навчально-виховному про
цесі».

З доповіддю в цьому питанні виступи
ла секретар обкому комсомолу Антоніна 
Василенко.

В роботі пленуму взяли участь секре
тар обкому КП України Д. С. Сиволап, 
секретар Центрального Комітету ЛКСМУ 

■! І. С. Хоменко та інструктор ЦК ВЛКСМ 
і !. В. Хриськов.
І Пленум розглянув також організацій- 
Іне питання. Пленум увільнии від обо- 

в’язків першого секретаря обкому 
ЛКСМУ та вивів із членів бюро М. Д. 
Сиротюка. Першим секретарем обко
му комсомолу обрано М. Г. Гайдамаку.

Звіт про пленум читайте в наступному 
номері нашої газети.

Мітинг дружби в Асуані
АСУАН. (ТАРС). 15 січня тут в урочистій обстанов

ці відбувся мітинг, присвячений завершенню і здачі 
в експлуатацію Асуанського гідроенергетичного 
комплексу.

Мітинг почався з церемонії вручення урядових 
нагород радянською і єгипетською сторонами учас
никам будівництва — спеціалістам, інженерам, робіт
никам, які найбільше відзначилися,

М. В. Підгорному було вручено модель пам'ятного 
обеліска на честь відкриття Асуанського гідроенерге
тичного комплексу. Такий же подарунок було вруче
но синові Гамаль Абдель Насера Халеду, який буе 
присутній на торжествах.

Золоті медалі, випущені урядом ОАР з нагоди за
вершення будівництва і введення в дію Асуанського 
гідроенергетичного комплексу, було вручено М. В. 
Підгорному, Анвару Садату, синові Гамаль Абдель 
Насера і губернаторові Асуана Аміну Омару.

З великою увагою учасники мітингу вислухали про
мову М. В. Підгорного.

Потім промову виголосив Анвар Садат.РАДА РОБІТНИЧИХ КОМАНДИРІВ
4 О ЛИСТОПАДА 1970 року Кіровоград- 

ська область рапортувала про вико
нання п’ятирічного плану загального об
сягу випуску промислової продукції, А 
план реалізації промислової продукції 
1970 року завершено 23 жовтня.

В творінні цих величних досягнень 
значна роль належить «молодшим коман
дирам виробництва»—майстрам і брига
дирам. Кращі з них зібрались минулої 
суботи на свій обласний зліт.

На порядку денному стояло питання: 
«Бригадир і майстер — відповідальний 
господарський керівник, організатор і 
вихователь робітників». Воно і визначило 
характер ділової розмови учасників 
зльоту.

З доповіддю виступив голова обласної 
ради профспілок той. Жмак. Директиви 
XXIII з’їзду КПРС по багатьох показниках 
розвитку народного господарства Кіро- 
воградщини, сказав він, перевиконані. 
Минула п’ятирічка проходила під зна
менами двох визначних подій в житті 
країни — 50-річчя Радянської влади і

100-річчя з дня народження В. I. Леніна.
І в авангарді боротьби за надпланову 

продукцію йдуть майстри, бригадири, 
виконроби. Доповідач наводить яскраві 
приклади трудового ентузіазму передо
вих колективів — бригади комуністичної 
праці формувальників заводу «Червона 
зірка», очолюваної О, Г. Кириченком, 
бригади формувальників з цього ж заво
ду, яку очолює В. І. Гетьманець, бригади 
Олександрійської шахти № 3-біс тресту 
«Олександріявугілля» та багатьох інших.

За доброю традицією, сказав тов. 
Жмак, наш народ прагне зустріти XXIV 
з’їзд КПРС новими здобутками в праці. 
З цінною ініціативою змагатись за право 
підписати трудовий рапорт Кіровоград- 
щини з’їздові виступили передові колек
тиви області. Вони зобов’язалися за 
перший квартал випустити продукції на 
100 мільйонів карбованців. За рахунок 
підвищення продуктивності праці вже 
зараз виготовлено матеріальних ціннос
тей на 70 мільйонів карбованців.

З трибуни зльоту прозвучало багато 
закликів і починань, нових пропозицій. 
Візитною карткою для виступаючих, зви
чайно, стали надпланові проценти, еко
номія в тоннах і сотнях карбованців, які 
вибороли очолювані ними колективи. Се
ред промовців були бригадир форму
вальників заводу «Червона зірка» В. І. 
Гетьманець, бригадири Б. П. Четвертак 
(Головківський вуглерозріз), Л. М. Пла
тонова (Кіровоградська взуттєва фабри
ка), старший майстер інструментального 
цеху Кіровоградського ремзаводу «Укр- 
сільгосптехніка» М. Г. Лимаренко, май
стер Знам’янського локомотивного депо 
В. П. Кулішова, бригадир комсомоль
сько-молодіжної бригади слюсарів 
Олександрійського електромеханічного 
заводу А. Я. Багно та інші.

В роботі зльоту взяв участь і виступив 
секретар обкому КП України І. С. Іва- 
иенко.

Учасники зльоту прийняли звернення 
до всіх бригадирів і майстрів області. 
На адресу ЦК КПРС, Ради Міністрів 
СРСР, Президії Верховної Ради СРСР, ЦК 
КП України, Ради Міністрів УРСР та Пре
зидії Верховної Ради УРСР було надісла
но вітального листа.

Р. МІШУРУК, 
комітету комсо- 
Кіровоградської 
фабрики.

секретар 
молу 
швейної

бій рекламаціямТІ ЕВАЖКО помітити, що за- 
раз, перш ніж купити якусь 

обнову, споживач цікавиться: а 
де вона зроблена? Найчастіше 
питають: якщо меблі, то Ужго
родського меблевого комбіна
ту, якщо парфуми — то Ленін
градської фабрики «Північне 
сяйво». I популярність виробів 
цих підприємств визначає їх 
висока якість. А на якій фабри
ці чи заводі не мріють про осо
бистий знак якості?

Бажання, щоб в магазинах не 
залежувались пальта нашої 
фабрики, щоб на її адресу не 
надходили скарги від покупців 
— загальне. Воно виникло ще 
у перших робітниць, яких зараз 
вже називають ветеранами. 
Ним живе і наймолодша зміна 
хлопців та дівчат усіх цехів і 
дільниць.

Комсомольці і молодь фаб
рики похід за якість оголосили

своєю справою. Молоді робіт
ники вчаться високої професій
ної майстерності в школах пе
редових методів праці. На фаб
риці діють загальнофабричне і - 
цехові бюро якості, куди вхо
дять технологи, члени штабу 
«Комсомольського прожекто
ра» і кращі виробничники, се
ред яких чимало комсомоль
ців.

Боротьба за якість — це не 
кампанія ради лозунгу. Для нас 
це проблема номер один кож
ного дня. Щопонеділка члени 
цехових бюро якості за робо
тою. Вони ретельно перевіря
ють правильність операцій в 
потоках, переглядають готову 
продукцію. Вівторок оголоше-

но «Днем якості». В цей день 
розглядають всі зауваження, 
вказують на випадки порушен
ня вимог технології, причини 
браку. В середу, четвер, п’ят
ницю естафету чергування по 
якості несуть’ групи народного 
контролю, штаби «КП». В своїх 
діях вони виходять з вимог Лис
та ЦК КПРС, Ради Міністрів 
СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ. При
кладом може служити останній 
рейд в четвертому цеху зміни 
«А». Члени штабу «КП» вияви
ли, що комсомолки А. Дуліна, 
В. Поліщук, В. Березенко, Г. Іса- 
єнко допустили брак. Після 
рейду тут же зробили еконо
мічний аналіз втрат. Підрахува
ли, що через недобросовісне

виконання операцій в серед
ньому півгодини робочого ча
су дівчат йде на переробку. За 
послаблення якості робітниці 
С. Миколаєнко і Л. Мазолова 
були позбавлені половини пре
мії, а В. Гриценко та Р. Симо- 
тіна — усієї.

Всі недол:ки, викриті а ході 
рейдів, обговорюються на засі
даннях цехових штабів «КП». 
Загони й штаби постійно конт
ролюють і вимагають реагува
ти на свої сигнали. Та це й зро
зуміло. Адже при підведенні 
підсумків соціалістичного зма
гання молоді основним міри
лом є кількість продукції висо
кої якості.

В наш колектив щодня вли
ваються молоді робітники, яким 
потрібна і допомога, і підтрим
ка. Шефство над новачками 
стало неписаним законом для 
нас. І з перших трудових змін 
ми привчаємо молодого робіт-

ника бути хазяїном цеху, коли 
показуємо, як берегти кожну 
хвилину, кожен сантиметр нит
ки, тканини. Майстерність кра
щих виробничників теж пере
даємо молодим. В цю науку 
обов’язково входить і вимога 
якості.

Чого ми добились мину
лий рік, оголосивши бій брако- 
роба/л? Сьогодні це вже відо
мо. Якщо в 1969 році нам при
йшло три рекламації, то за 
1970-й лише одна. Значно під
вищилась якість продукції. Ілю
страція тому — три вироби, які 
виготовляє молодіжний цех 
№ 5, пред’явлені до «Знаку 
якості». Зараз ми робимо все 
можливе, щоб брак і реклама
ції стали лише неприємними 
спогадами.
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МАШИННИЙ виробництва 
Комсо- 

організації 
області 

республіці

Вінницька районна насіннєва інспекція 
почала підготовку насіння для врожаю ни
нішнього року. Лаборантка Тетяна Коро
бова, яку вн бачите на фото, одна з ква
ліфікованих спеціалістів. Разом з споіми 
товаришами вона подає велику допомогу 
колгоспам і радгоспам по перевірці і збе
реженню насінного фонду.

Фата 10. КОІШІА.

техніку хотіли б вони одержати в 1971 р. 
Розповідаючи про це, я бачив рідну 

шахту, друзів. Стомлених, запорошених, 
але щасливих від усвідомлення викона
ного обоз’язку. Того дня бригада при
слала мені телеграму, в якій повідомля
лося про завершення річного плану — 
видачу на-гора півмільйонної тонни ант
рациту.

Це велике щастя — боротися й пере
магати.

ЗАПОР’ЖЖЯ. Понад л ’V,’ свій рахунок уже бізТь»пДРУ’,>Г0 сталеп-™ВІ,ль1І0го Че*У електрометалургійного заво
ду «Дніпроспецсталь» запис’;.'.,’,. ' ’ : бпн,,. к Зг>.5 тисячі тонн високоякісного металу.

Вагомий вклад в цю тру.;o2L..,~Ьчо-мЬлодіжяі'Х Ко їект/* ааслужено,° металурга УРСР Едуарда Васильчишина, яка 
першою в країні серед конс - ......................... ктивів правилася з п’ятирічним завданням по виплавці ста-
ЛІ'На Фото: бригада мМО'^яп5.?пГ,Касн^ишян і (злі“а направо) підручні Георгій Бова, Микола
ільєнко, Віктор Сафонеико. «иузрл тикола ТверЦОХЛ|б.

Фото О. КРАСОВСЬКОГО.

АНКЕТА ПРО НАЙБІЛЬШ ПАМ’ЯТНИЙ ДЕНЬ
Якщо до символічної «Книги трудової доблесті» записати хоча б ко

ротко виробничі діла української молоді за п’ятирічку — це були б цілі 
томи. . -

Серед тисяч буденних днів були, звичайно, і такі, які особливо за
пам’яталися, залишили помітний слід. Ось що відповів кореспонденту 
РАТАУ на запитання про найбільш пам’ятний день ГРИГОРІЙ МОЦАК, 
керівник комсомольсько-молодіжної бригади шахти Ад 3 «Дар'івська» ком
бінату «Донбас-антрацит» Ворошиловградської області, заслужений шах
тар Української PCP.

Пам'ятних, радісних днів було за ЦІ 
роки у мене багато. Я міг би довго роз
повідати, якими щасливими ми були 22 
квітня 1970 року, коли, піднявшись на- 
гора, дізналися, що встановили світовий 
рекорд, або про той день, коли мене, 
простого шахтаря, було обрано депута
том Верховної Ради Союзу PCP.

Та, мабуть, найбільше запам’ятаються 
мені дні роботи восьмої сесії найвищо
го органу нашої влади. В період під
готовки до сесії я, як член планово-бюд
жетної комісії, виступав на засіданні ці
єї комісії лід час обговорення питання 
про роботу шахтарів. Вразило те, з якою 
увагою слухали мою розповідь мініст
ри, академіки, визначні спеціалісти. їх 
цікавило все: як вправаджується на шах
ті нова технологія видобування вугілля, 
як живуть і про що мріють гірники, яку

ЩАСТЯ 
БОРОТИСЯ

Ще кілька років тому П. X. Шкафер, 
голова колгоспу «Шлях Ілліча» скаржив
ся: «нікого на ферму послати, молодь 
в місто йде».

7 а ось минуло кілька років. Тепер 
тільки на молочно-товарній фермі 17 чо
ловік комсомольського віку. Інше тур
бує голову: всі робочі місця зайняті, а 
в правлінні лежить 15 заяв з проханням 
надати роботу тваринника.
- Чим викликані такі зміни? Що тепер 
вабить юнаків і дівчат у цій почесній на 
селі професії? На це запитання корес
пондентові РАТАУ відповідає перший 
секретар, Знам’ енського міськкому пар
тії на Кіровоградщині кандидат еконо
мічних наук В. Г. КУЗНЄЦОВ:

— Робота на фермах раніше мало 
приваблювала молодь. Адже більшість 
операцій там виконувалась вручну. До 
того ж робочий день був не нормова
ний. Ці питання були гостро поставлені 
на партійній конференції району. Кому
ністи розробили конкретні заходи

чому 60 процентів з них — молодь до 
ЗО років. Кількість тваринників з се
редньою освітою збільшилась у чоти
ри рази. В районі є 10 комсомольсько- 
молодіжних колективів тваринників, які 
виховали справжніх знавців своєї спра
ви.

Та особливо відрадними є виробничі 
зміни. Тваринництво із збиткового стало 
рентабельним, другий рік підряд доход 
від реалізації продукції перевищує 2,5 
мільйона карбованців. Зменшились за
трати на виробництво молока і м’яса. 
Наше головне завдання — дальше під
вищення продуктивності тваринництва.

Ми не випадково так докладно спини
лись на досвіді роботи цього району. 
Знам’янці одними з перших у республіці 
почали похід за індустріалізацію тва
ринницьких ферм. Вони розв’язують цю 
проблему комплексно, з участю багатьох 
організацій, і насамперед комсомолу. 
Велику допомогу подали тваринникам 
підприємства.

Успішно проводять комплексну меха
нізацію і молоді тварин
ники Нікопольського ра
йону Дніпропетровської 
області, які зобов’язали
ся перетворити ферми на 
фабрики 
м’яса і молока, 
мольські 
Хмельницької 
першими в 
почали здійснювати удар, 
не шефство над будів
ництвом приміщень для 
худоби. Вони взяли курс 
на ліквідацію трудоміст
ких процесів на фер
мах, заміну їх машинами 
і механізмами.

Якщо на початку п'яти
річки на Україні було 
кілька комплексних меха- 

тваринницьких ферм, то сьо-
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бригаді 
Тамарою 
виділили

а
з 1964

комсомольці 
партії

За

обсягу ударного 
супроводжувалось 

організаційно-полі- 
зміцненням комсомоли*

що
славетний 

і закладали 
Харківського

Кореспондент РАТАУ зустрівся з начальником 
Республіканського штабу ударних будов, секретарем 
ЦК ЛКСМУ І. С. Москалюком і попросив 
повісти про участь молоді республіки в 
будівництві.

продукцію 
«250» на 

будів-

передозого 
змагання, 
конкурси 
Обласні 
того,

досвіду, 
система- 
майстрів 

і районні 
щоб кожна

комсомоль- 
оголошені 

них 5 — всесо- 
рсспубліканські,

відповіли 
па заклик 
спеці ал ьності. 
курсах і в 
тисячі молодих

На Донецькій землі 
країні, міцно вкоренилися 
почину, родоначальником 
прославлена тракторнсТКа 
рлй ГТГЬПІ П 1 if TU T» «ТГ — г

хіна.

РИТМ

звитяжів пам’ятної 
вузькоколійки, яку прокла
ли в боярському лісі ровес
ники Миколи Островського, 
ударників п’ятирічки, 
споруджували 
Дніпрельстан 
фундамент 
тракторного, передалася на
шим сучасникам чудова 
комсомольська традиція — 
шефство над будівництвом 
найважливіших об’єктів на
родного господарства.

Багато домен, шахт, ком
бінатів, нових цехів, зрошу-

вальних каналів спорудили 
учасники цього патріотично
го руху. Тільки за останніх 
п'ять років на ударних ком
сомольських було введено в 
дію більш як 100 об’єктів. 
На рештуваннях новобудов 
сьогодні. трудиться понад 
160 тисяч юнаків та дівчат 
республіки.

Нагромадивши великий 
досвід при спорудженні 
окремих об’єктів у попе
редні роки, молодь рес
публіки після XX з’їзду 
ЛКСМ України розпочала 
шефство над цілими галу
зями народного господар
ства.

Методом ударного бу
дівництва споруджено гі
ганти хімії у Сєвєродонець
ку, Калуші та Горлівці, нові 
потужності на Криворізь
кому металургійному заво
ді імені Леніна, на Чер
каському і Сумському хім
комбінатах та Шосткинсько- 
му заводі, на Єнакієвському

та Макіївському 
гійних гігантах. Напередодні 
нового року став до ладу і 
видав першу 
дротовий стан 
«Криворіжсталі», 
ництво якого було оголоше
но Всесоюзною комсомоль
ською ударною. У минуло
му році була здана перша 
черга Дніпровського гірни
чо-збагачувального комбі
нату у Кременчуці, 
струм нові енергоблоки на 
Ладижинській, Трипільській 
ДРЕС.

Нині ударними 
ськнмп будовами 
56 об’єктів: з 
юані, 12 —
39 — обласні.

Розширення 
будівництва 
подальшим
ТІІЧНІІМ 
ськпх організацій будов. 10 ти
сяч молодих ентузіастів що
річно виїздили па ці об'єкти. 
Ударне будівництво стало ла
бораторією 
ду, плацдармом 
найновішої 
становлення

Зараз у 
ганізаціях 
ховується 
комсомольсько 
них колективів. Це справж
ній загін ударників, новато
рів своєї справи, для яких 

стала 
за-

здо-

передового досві- 
впровадження 

техніки, школою 
молодої людини, 
будівельних ор- 

республіки нара- 
близько 3.000 

. молодіж-

самовіддана праця 
справою честі. Треба 
значити, що трудові 
бутки молодіжних бригад, 
ланок, екіпажів вирізьбили
ся найбільш зримо під час 
соціалістичного змагання на 
честь 100-річчя з дня на
родження В. І. Леніна, в 
якому юнаки й дівчата Ра-

дянської України показали 
себе справжніми патріота
ми. Ленінський трудовий 
залік вони склали на «від
мінно».

Для об’єднання зусиль ком
сомольського активу і госпо
дарників навесні минулого ро
ку було створено Республікан
ський штаб комсомольських 
ударних будов. Назріла потре
ба в організації соціалістично
го змагання між такими будо
вами в рамках певних мініс
терств, Є і Інші важливі пи
тання, які треба вирішувати. 
Більшість молодих будівельни
ків — цс вчорашні школярі. 
Від того, як їх приймуть в 
бригаді, у цеху, в яких умовах 
вовн житимуть, де відпочива
тимуть, яку перспективу росту 
розкриють перед ними, зале
жить і продуктивність праці, 
і якість. 1, нарешті., не пусте 
питання: чи стане ударна бу
дова для них рідною оселею.

Головні завдання штабів 
чітко визначені — органі
зовувати соціалістичне зма
гання, зміцнювати найваж
ливіші ділянки виробництва 
комсомольсько - молодіж
ними колективами, поши
рювати передовий досвід.

Зараз ЦК ЛКСМУ разом 
з відповідними міністерст
вами здійснює заходи, які 
сприятимуть піднесенню 
трудової та громадсько-по
літичної активності моло
дих будівельників. Корис
ний, гідний наслідування 
приклад вже кілька років 
подає Черкаський міськком 
комсомолу. З власної іні
ціативи він налагодив по
стійний контроль за ходом 
спорудження об’єктів. В 
суботні та недільні дні за
гони молодих черкащан 
дружно виїздять на будови. 
Допомагають мулярам, 
монтажникам, штукатурам 
швидше і якісніше виконати 
роботи.

Разом з тим у нашій справі 
є невикористані резерви. Жовт
невий <1970 р.) Пленум ЦК КП 
України, який розглянув стан 
справ у капітальному будів
ництві, підказав нам шляхи їх 
використання, активізації ви
робничої діяльності юнаків і 
дівчат, політичного загартуван
ня молоді.

Перед штабами ударних ком
сомольських будов, перед комі
тетами ЛКСМУ досить чітко 
визначено поле діяльності. Доб
рі старти на риштуваннях будов 
дев’ятої п’ятирічки звеличать 
честь прапору ударного шеф
ства комсомолу республіки.

СТО ПРОФЕСІЙ ХЛІБОРОБА
майже тисячу гектарів орщ>< землі.
Під час осінньої сівби члени цього ко
лективу виконували змінні завдання 
па 110—115 процентів, зекономили 
200—250 кілограмів пального на кож
ний трактор.

На прикладі цього колективу видно, 
яким важливим став на селі рух мо
лоді за оволодіння технічними спеці
альностями. Адже справжній механі
затор — він і оре, і сіє; і врожай 
збирає, а доведеться, то й taM відре
монтує свою машину. Справді сто про
фесій потрібно сьогодні «сільському 
господарству, щоб бути на ріівні вимог 
часу. Лише у минулому poulj коротко
термінові курси та сільські Літу закін
чили 105 тисяч юнаків і діпч<ат Украї
ни. Нині вони вже працюють комбай
нерами, електрозварниками, тракторис
тами, машиністами зрошувндьННч- сис. 
тем і насосних станцій, майстпа51’и ма
шинного доїння.

їх було шістнадцятеро. Молодих, 
завзятих дівчат. Воин вирушили на 
курси при Грицівському сільському 
професійно-технічному училищі.

— Правління пам по двадцять п’ять 
карбованців дає понад стипендію, щоб 
усі машини ' вивчили краще всіх, — 
такі напутні слова говорили майбутнім 
трактористкам ветерани колгоспу іме
ні Жданова, що на Хмельниччині.

Стати механізатором широкого про
філю — справа почесна І нелегка. 
Однак уже під час виробничої прак
тики односельчани побачили: дівчата 
вправно керують машинами. Після 
закінчення курсів усі шістнадцятеро 
прийшли до комітету комсомолу, а 
звідти — до голови.

— Дайте техніку і закріпіть за на
ми площу, — попросили дівчата.

Комсомольсько-молодіжній 
трактористок на чолі з 
Кравчук передали машини,

пк і по всій 
паростки 

якого була.
■ ------ «ч.» двічі Ге

рой Соціалістичної Праці Паша Анге- 
ліна.

Ось що розповідає про послідовниць 
першої в світі жінкн-механізагора сек
ретар Донецького обкому комсомолу 
Олександр Боровков:

— В області створено 14 жіночих 
бригад і ланок. На батьківщині знат
ної трактористки — д с> аробешівсько- 
му колгоспі «Заповіт їзи іча» по-удар- 
ному працює бригада Імені Паші Ап- 
—і.._т Марією Хонахбее-геліної, 
вою.

Ділом 
иеччнни 
технічні 
рони на 
понад З 
робітниць радгоспів,

До- 
освоюватн 

останні два 
гурт» ;« займалися 

колгоспниць, 
старших

класів. Близько 400 з них уже працю
ють механізаторами.

А ось ще один факт, який дав уяв
лення про зміни, що відбулися о зв'яз
ку я механізаторським всеобучем. У 
1965 році юнаки н дівчата, що воло
діють технічними спеціальностями, 
становили не більш як 20 процентів 
загальної кількості сільських трудівни
ків республіки, а тепер — повад 25 
процентів. До цього слід додати, що 
нині в колгоспах і радгоспах працює 
майже 29 тисяч молодих раціоналіза
торів та винахідників.

На зміну ручнії» праці в сільському 
господарстві прийшли машини. Вони 
породжують творчу енергію майстрів 
високих урожаїв і надоїв, збільшують 
віддачу кожного гектара землі. До
сягненню цієї мети сприяють і штаби 
технічного всеобучу сільської молоді, 
створені при ЦК ЛКСМ України, ряді 
міністерств і ДТСААФ. Формуються все 
нові і нові загони механізаторів.

Технічний всеобуч на селі став най
важливішим завданням для багатьох 
комітетів комсомолу, перетворився п 
один з головних напрямів діяльності 
всієї республіканської організації.

Пі,,»™ гЛ""»Ц глХ?Р ?,ського «РДСНа Лс,,,"а бавовняного ком
бінату Герой Соціалістичної Праці Раїса Михайлівна Лоскуто 
иа з своїми ученицями.

Фото Р. АНДРЄЄВА.

ЕТАПИ ЕСТАФЕТ 
УДАРНИХ

ЧЕРКАСИ. (РАТАУ). Сюди 
з Білорусії прибула трудо
ва естафета комсомоль
сько-молодіжних колекти
вів всесоюзних ударних бу
дов. присвячена XXIV з’їз
дові КПРС. Керівник пере- 

"Г буді еників
хімічного

дової бригади 
Гомельського 
комбінату Олег Кабаєв пе
редав естафетний факел 
своєму колезі — Юрію Во- 
лощенку, який споруджує 
з товаришами нові потуж-

ності такого ж підприємст
ва в Черкасах.

На урочистому мітингу 
гості вручили господарям 
шкатулку із зразками про
дукції, що її випускають 
гомельські хіміки, а черка- 
щани піднесли білоруським 
друзям пакет з гранульова
ною аміачною 
одержаною і ....... ,
хімкомбінаті в перші 
нового року.

селітрою, 
на місцевому 

« дні

Наступна адреса естафе- 
™ ”7, Криворізький мета
лургійний завод імені В І 
Леніна.

тр'«’™р’А'’ЇЇа“"»”.гО.бХ« ЙЛЙ, ««-
дрес- д"» »««р.’т» ж Л"л7,кп^?'‘'' 

бов’язалнея виробити понад план ще 36 м і» йпні П?С вони 3°- електроеиергії. 'е и мільйонів кіловат-годин
На фото: кращий машиніст третього І четпгптл™ 

комсомолець Віктор Зубар біля щита кепувХя енергоблок 
Фото В. МИГОВНЧА. -ЇЛ 'Н‘

Ось уже кілька років друи-.нии ко
лектив буряківників З КОЛГОС! у імені 
Суворова Жашківського району на 
Черкащині на чолі з Олаєляном Па
рубком збирає високі врожаї солод
кого кореня. В цій хан зованіь?
ланці на виробництво одного цент
нере буряків витрачається р у,ше 
робочих днів, тобто в три ра =и мен
ше, НІЖ п’ять років тому- 3 
нічному словнику членів •ланк"‘ 
ЛИСЯ НОВІ ПОНЯТТЯ ---
сіння», «потокове збирання -Р 
без доочищення «°РеНДВ2>г'0^,9.Чвалок 
лими дозами за допомогою 
точного зйсіву» та інші.

— Те, як раніше лоаоЛ*"і^ороб- 
землею, можна назвати

АЛГЕБРА
МАЙСТРІВ
УРОЖАЇВ

сі ід Л ! М сьмою арифметикою.
ЮЛ-. 5чходить «алгебр^’н,на, 

рить кавалер ордена іг 
бюро ЦК ЛКСМ Укра,н’ 
Парубок.

У цьому висловлював ’1 
денне кредо ланки і в 
характеристика цілого 
Саме поєднанням праК ‘ 
творчим ставленням Д° 
бов'ю до землі з--. Ч 
для багатьох комсом° 
діжних колективів респУ^ 
підкоряється не просто • 
а допитливим хліборобу 

Згадаймо перші роки т"”! 
ин. Ланки й бригади. нл° 
рові буряки, кукурудзу- 
правило, з 15—20 чолову- 
обробляли площі в ЗО— 
кожна механізована лаиКЛ1из»< 159-21» гектарами. Не зни 
жаї. Джерела успіхів 
землі - у висовій аультУ 
в «юстійнозіу підвиШс,п 
ТІСНІЙ дружбі з наукою-

Дайош техмінімумі Рядок цього 
бойового комсомольського гасла за
лишався в строю, аж поки на зміну 
відбійному молотку в шахти прийшла 
автоматика, вугледобувні комплекси, 
поки вчені, інженери прищепили 
смак робітникам до наукової органі
зації праці.

Ще на початку восьмої п’ятирічки 
комсомольці Донецької шахти імені 
Абакумова разом з своїми ровесни
ками з Нозокраматорського і Жда- 
новського машинобудівних заводів 
закликали молодь республіки йти з 
ними «від техмінімуму — до техмак- 
симуму!»

Патріотичний почин сколихнув ти
сячі молодих робітників

Добрий приклад у досягненні техмакси- 
муму показали самі ініціатори — абаку- 
мовці. Туг було проведено технічне пере
озброєння. Тепер усі лави оснащені вузь
козахватними добувними комплексами, а 
породні вибої — прохідницькими комбай
нами. Керування машинами та механізма
ми здійснюється автоматично. Немалу 
допомогу в цьому подала Рада технічного 
прогресу, створена при комітеті комсомо
лу. Молодь по праву пишається тим, що 
шахта виконала п’ятирічний план па 5 
місяців раніше строку, що їй присвоено 
зпаїїнп підприємства комуністичної праці.

Сфера пошуку молодих було 
справді різноманітна і широка. Тут 
і реконструкція шахт, і впровадження 
прогресивної технології, і боротьба 
за досягнення проектних потужнос
тей, і освоєння нових видів продук
ції. Останнє стало першорядним зав
данням для комсомольців, всієї мо
лоді Запорізького трансформатор
ного заводу. Протягом п’ятирічки 
тут було освоєно випуск надпотуж
них трансформаторів для ліній над
високих напруг. Молодіжні загони 
по освоєнню нової техніки є о кож
ному цеху.

На заводі проходить заключний 
етап конкурсу молодих раціоналіза
торів, присвячений XXIV з’їздові 
КПРС. За перемогу борються всі 33 
первинні комсомольські організації. 
Г таких підприємств у республіці —— 
сотні.

Ось кілька цифр, іцц свідчать Про стрім
ке сходження молодих ентузіастів по сту
пенях технічного проіресу. У 1966-І9Г.7 ро
ках молодими раціоналізаторами І нинй- 
хідішкамп республіки було впроваджене 
понад II > тисяч пропозицій з економічним 
ефектом па суму 88688 тисяч карбованців 
ГЛ7""па7"П"У г,асть У всесоюзному по
ході «Ленінському ювілеєві - майстер
ність і пошук молодих», поїш впровадили 
ііп п'ппа' раі”о"алізаторських пропозицій. Цс дало змогу зекономити 136800 тисяч 
карбованців. За роки п’ятирічхи 250 тисяч 
звдщали рац,<‘"алі,а'°Р|г! І винахідників 
ї::її."

Ці цифри свідчать ще й про те, 
що боротьба за оволодіння техмакси- 
мумом принесла відрадні плоди, що 
для нового злету в дев’ятій п’яти
річці комсомол республіки взяв доб
рим старт. м ’

нізованих __
годні їх налічується 3300. На багатьох з них 
молодь становить понад 50 процентів. 
Комсомольські організації господарств 
дбають про те, щоб якомога більше 
юнаків і дівчат оволоділи новою техні
кою, щоб весь час зростала професійна 
майстерність молодих колгоспників і 
робітників радгоспів. Лише за останній 
час у тваринництво було направлено 
понад 25 тисяч юнаків і дівчат, близько 
З тисяч чоловік набули на короткотер
мінових курсах кваліфікації майстра ма
шинного доїння. Нині на фермах рес
публіки працює більш як 180 тисяч мо
лодих тваринників. На базі кращих ком
сомольсько-молодіжних колективів ство
рюються школи і 
традиційним стає 
тично проводяться 
машинного доїння, 
штаби добиваються 
доїльна установка, кожний транспортер 
завжди були в роботі.

8 боротьбі за технічний прогрес у 
сільському господарстві зроблено пер
ші, але досить тверді кроки. Попереду 
ще велика робота по комплексній меха
нізації, по піднесенню загальної куль
тури виробництва а тваринництві.

індустріалізації тваринництва, здійсню
ючи програму комплексної механізації 
ферм, ми виходили з того, що вона бу
де по суті основою соціальної перебу
дови села. Курс було взято на створен
ня великих спеціалізованих комплексів.

Завдання технічного переозброєння 
тваринництва близько до серця прийняла 
вся молодь району. Ще тривало будів
ництво комплексів, монтувалося облад
нання, а міськком ЛКСМУ звернувся до 
всіх сільських комсомольських організа
цій із закликом послати молодь, випуск
ників шкіл на створені в районі курси 
майстрів машинного доїння. Тільки за 
1966—1968 роки цих спеціалістів було 
підготовлено близько 600.

Велику увагу приділяють Знам’янці 
чіткій організації праці на фермах. По
всюдно запроваджено двозмінну з се
мигодинним робочим днем. А це сприяє 
закріпленню молоді на селі. Воно й зро
зуміло: професія майстра машинного 
доїння, майстра-наладчика, оператора 
відгодівельного цеху набагато цікавіша 
за старі тваринницькі професії.

Комплексна механізація з районі 
основному завершується. Якщо 
році з тзаринництві було зайнято близь
ко 4,5 тисячі чоловік, то тепер на 43 
комплексах працює 1270 чоловік,

Добра слава в республіці йде про 
комсомольсько-молодіжну тракторну 
бригаду Василя Моторного з колгоспу 
«Зоря комунізму» Новоархангель- 
ського району Кіровоградської об
ласті. Тут майже всі механізатори на
вчаються. Бригадир підвищує знан
ня в інституті, всі інші — в техніку
мах, школах. Сім днів потрібно було 
бригаді для повного завершення 
збирання зернових у 1970 році.

В. Моторний — вихованець школи 
високої культури землеробства, ство
реної двічі Героєм Соціалістичної 
Праці О. В. Гіталовим. Успіхи цього 
чудового новатора стали орієнтиром 
для багатьох молодіжних колективів, 
а його передові прийоми і принципи 
роботи — їх своєрідною «настіль
ною книгою».

«Станемо врівень з героями!» — цей 
девіз набрав у республіці за останні роки 
великого поширення. З високою агротехні
кою майбутні майстри врожаїв знайом
ляться в навчально-виробничих бригадах, 
школах юних гіталовців. Молодь села пе
реймає досвід інших прославлених хлібо
робів, двічі Героїв Соціалістичної Прачі 
Є. О. Долииюк, М. X. Савченко, Г. М. Ла
дані.

Три роки в колгоспі «Авангард», 
що на Чернігівщині, очолює механі
зовану колгоспну ланку Микола Ре- 
бенок. Минулого літа молоді картоп
лярі виростили найвищий урожай — 
по 300 центнерів бульб і випередили 
свого вчителя — Героя Соціалістич
ної Праці О. Я. Дмитренка. Тут, як 
втім, в усіх передових ланках і брига
дах, строки виконання робіт, трудові 
затрати, кількість добрив, ремонт 
техніки — все розраховується зав
часно і виконується точно за графі
ком. Є у молодих картоплярів і аг- 
ропаспорт. У ньому, як у студент
ській заліковій книжці, видно всі 
«за» і «проти» господарювання лан
ки.

Понад 7 тисяч комсомольсько-мо
лодіжних колективів налічується в 
господарствах республіки. Всі вони, 
як свою рідну, кровну справу, сприй- 
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Леонід ТЕНДЮК

4 стор

Наш земляк письменник Леонід Тен~ 
дюк вже відомий нашим читачам по пуб
лікаціях в <Молодому комунарі».

Сьогодні пропонуємо вашій увазі нову 
повість Л. Тендюка. Дається вона із ско
роченнями.

ЗУСТРІЧ У ЗЕЛЕНОМУ КУТКУ

інше, як

ганьбить 
Лисогур-

— Отже, по останній. Як у нас ка
жуть, на коня — і гайда!

— Чому по останній? — заперечив я. 
Мені згадалося колись прочитане з

життя моряків парусного флоту і мовив:
— Моряк повинен бути гарно поголе

ний і... злегка п’яний. Тож налий — у ме
не в жоднім оці не потемніло.

— Душа в тебе темна, — удаючи, ні
би гнівається, випалив Лисогурський.

Відповідь, нічого не скажеш, влучна: 
в кишеню за словом Миколі не лізти. Я 
осікся із своїми афоризмами. Та й на
віщо його гнівати? Як не як, він мій 
гість. Проте Лисогурський обізвався 
сам:

— Налити я можу — шампанського ще 
півпляшки є, А тільки запам'ятай, голу
бе: п’яним можна бути не обов'язково 
від вина.

Його повчання змусило мене огризну
тись. Я «поцікавився»:

—- Тоді від чого ж п'яніють?
— Від чого? Ну, хоч би од морських 

вітрів, від того, що господь-бог не обді
лив нас пригодами, І ще скажу: застарі
ла ота формула про моряків.

Наша прощальна вечеря могла обер
нутися на сварку. Невідомо, правда, чо
го. Ніхто з нас не полюбляв питва, а 
моє базікання про нього з посиланням 
на авторитетні джерела ніщо 
звичайнісінька пустотливість.

Та Микола гарячкував
— Навіть хто так думає, той 

звання моряка! Це кажу я, 
ський, який море знає з пелюшок.

Він, може, й не хизувався, але причетність 
свою до моря явно перебільшував: мн знали, 
що Лисогурський на флоті не з пелюшок, як 
він твердить, а всього-на-всього після мор
ського училища. Чого його потягло до моря, 
для нас. правда, лишалося загадкою. З ді- 
да-прадіда Лисогурські були степовиками. 
Микола теж працював біля землі. А потім, на 
подив батькам-землеробам. викинув колінце: 
подався з села в Арктичне училище.

Я пам’ятаю, навіть, як Микола розповідав 
про своє «посвячення» в моряки. Похилого ві
ку тітка, в якої він жив. з нагоди закінчення 
її племінником училища, влаштувала святко
ву вечерю. Зібралися тітчині подруги, такі ж, 
як і вона, самітні вдовиці, і заходилися, зна
чить, «квоктати» над його нерозумною голо
вою: навіщо йому, мовляв, здався той Льо
довитий океан! Чи не краще було б влашту
ватися в місті-герої? Вепський проспект, те
атри, музеї. Та і її. тітчину старість, догля
дав би.

Одначе вибір був зроблений. Три роки пра
цював хлопець на Діксоні, аж потім вже пе
реїхав сюди.

Він зараз гарно сказав про моряків. Ціце- 
рон, та й годі! Але той, третій, що сидів з 
нами — Світило, Вольдемар Світило, підвів
шись, помацав Миколині скроні:

— Температурить! Як людина, котра тя
мить в медицині, раджу: мерщій в постіль і 
гарячу приварку.

— Відчепись! — вбік одвів його руку Лисо
гурський і запропонував: — Не зважаючи на 
жахливі пережитки, залишені нам в спадщи
ну добою парусного флоту, на прощання все- 
таки вип’ємо! Не ча<то трапляється така на
года.

Розчепіривши ноги, ще й рукою схопившись 
ва стіл, так, ніби під иим не підлога, а палу
ба, І хвиля, що набігає, зараз змиє його за 
борт. Лисогурський — високий, міцно скро
єний, але трохи вайлуватий хлопець, силку
вався наповнити спорожнілі келехи.

Потім ми залишили прокурену тютю
ном хату і вийшли на повітря.

В обличчя війнуло пахощами чорно- 
билу, глини і ще якогось прілого падо
листу. Навіть тут, біля океану, земля на
гадувала про себе, пробуджуючи в кож
ного з нас найзаповітніше й потаємне.

Внизу, вподовж всієї бухти і над нею, 
крізь вечеровий серпанок яскравіли мерехтли
ві вогні міста. Вони були далеко — геп на 
сопках і узгір'ях, А тут. в цьому вибалку, як

і І ТЕЛЕФОНИ «МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ. г. Кировоград.
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„Молодий комунар**

На сусід- 
застерігаючи

вода за бортом, хлюпотіло море темряви. 1 в 
тій пітьмі, десь поруч, чули ми, дзюркотів 
струмок. Напоєний соками землі, він поспі
шав до океану, прокладаючи своє річище на 
голубій планеті...

Перегукувались кораблі, 
ньому мисі хрипів ревун, 
мореплавців про мілини й підводне ка
міння. 4 >  ’-•»

— Не знаю, як хто, в я, братове, іду 
спати. ПрощавайтеІ

Згрібши нас в оберемок і незграбно 
обійнявши, Лисогурський подався на 
Сахалінську до трамвайної зупинки.

Ми залишилися вдвох. Володя Світи
ло запалив цигарку. Вогник вихопив з 
пітьми його вродливе, ніби вирізьблене 
гравером обличчя: аскетично сухі що
ки, суворе, трохи видовжене підборід
дя; кошлаті, зрослі над переніссям бро
ви.

Стрункий, підтягнутий, він і справді 
був гарний та ородливий: через таких, 
кажуть, дівчата голову втрачають...

По хвилині мовчання хлопець мовив:
— От і знову нашумів, чортяка, і 

майнув світ за очі. Чекай його тепер 
десь, може, в кінці літа. А мене, зізна
юсь, на всі сто влаштовує берег. Ну, та 
тобі ця філософія зараз не до душі.

Мені, дійсно, стало чогось сумно. Не тому, 
іцо ці його погляди не збіглися з моїми — 
кожен, ррешті, залишається при своїй думці, 
ї він, Світило, може й правий: поморячив, 
зрозумів, що морс не його стихія — і спи
сався на берег. Мене мучила інша гризота, 
можливо, навіть заздрощі. От нас три това
риші. Взяти хоч би Вольдемара, Він. звісно, 
морем не дорожить, а проте воно йому доступ
не, бо фах у Вольдемара — судовий елек
трик, через що й прозвано Світилом (насправ
ді ж він — Дідик). Лисогурський, ну про цьо
го нічого й говорити: він знайшов себе. Пла
вання на китобазі співпадає з його намірами 
— написати наукову працю про субантарк
тичну метеорологію.

Микола забіг до мене прощатися, бо 
вранці виходить у море. Прийшов з ним 
і Вольдемар. З Лисогурським і Світи
лом я познайомився тієї осені, коли 
разом ходили в рейс на «Шокальсько- 
му».

Отже, нас три друга. Та а трьох одному 
мені поки що не таланить. Думка, що я 
в цьому місті зайвий, гнітить і гасить на
дію будь-коли досягти задуманого.

«Не судилося мені поморячитн», —• такого 
висновку дійшов я, піддавшись хвилинному 
настрою... Тоді якимсь дивом взяли мене у 
морс. Взяли, щоб тільки збентежити душу. 
Я зрозумів, що море — незрівнянна ні з чим 
зваба. Від однієї думки, що воно є, хочеться 
чогось величного, може, навіть, неможливого.

Коли після рейсу я натякнув, що ла
ден знову плавати, мені відповіли:

—Хлопець ти беручкий і дечого вже на
вчився, а тільки в море взяти ніяк не змо
жемо. Щоб стати моряком, одного ба
жання мало: треба ще й документики, 
що ти пройшов курс матроського нав
чання.

Після рейсу я спробував таки одержа
ти матроський сертифікат. Та де там! 
Той, хто наскоком складав екзамени, 
знає: путнього з цього нічого не вийде. 
Члени комісії прискіпуються до кожної 
дрібниці. Особливо марудна сигнальна 
справа: російська семафорна і теле
графна азбука. Все те захоплююче, чим 
марять підлітки, насправді обертається 
суворою прозою, об яку розбиваються 
наші заповітні мрії.

На семафорній азбуці я й погорів. ! 
тепер, найнявши кімнату в Зеленому 
кутку — затишному передмісті, що роз
кинулося біля самого океану, в підніж
жі крутих сопок, —• я штудіював мор
ську науку.

За цим заняттям мене й застали дру
зі.

На простирадлі, яким я завішував вік
но, Лисогурський накреслив уявний 
хрест. За міжнародним зібранням сиг
налів це означало: «Припиніть будь-яку 
роботу і слідкуйте за моїми сигнала
ми!» Він 
Я ледве 
ми. Ліву руку Микола підняв трохи вго
ру, праву зігнув у лікті; потім праву 
опустив, піднімаючи ліву... Усе це скла
дало фразу: «Які моря ви пересікли?» 

Я відловів:
— Чорне, Біле ; половину Берінгооого, 
— Правильно! — схвально кивнув го

ловою Лисогурський, продовжуючи же
стикулювати.

Тепер я вже з олівцем в руці запису
вав його сигнали: «Яб ншентою хд 
жюут дбхи енттжхао».

На звичайній людській мові ця шиф
ровка звучала так; «Який вантаж пере
возите?»

— Який? — перепитав «екзаменатор».
— Будь ласка, — відповів я, — Ана

наси, банани, приморський «сучок» і 
скипідар для особистих потреб Лисо- 
гурського.

Хлопці весело розсміялися, а я — зра
дів. Може, й справді освоїв трикляту 
азбуку?

за моїми сигнала- 
почав жестикулювати руками, 

остигав стежити за його руха-

(Далі буде).

І

ХТО ВРЯТУВАВ КОМБАТА»
Нещодавно до музею надійшов лист 

від колишнього командира 97-ї гвардій
ської Полтавської стрілецької дивізії 
генерал-майора у відставці Івана Івано
вича Анциферова.

Він розповідає про такий випадок. У 
1943 році йшли жорстокі бої на підході 
до Дніпра в напрямку міста Кременчу
ка. В одному з боїв був поранений 
командир батальйону, капітан Єфімов, 
Непритомного фашисти захопили в по
лон і відправили в госпіталь для вій
ськовополонених в м. Кіровограді. Єфі- 
мову вдалося приховати своє офіцер
ське звання. Після видужання його за
лишили б госпіталі санітаром.

Йшов 1944 рік. Радянська Армія про
сувалась все далі й далі на південь, 
визволяючи рідну землю.

Наприкінці грудня радянські війська 
підходили до Кіровограда. Німці готу
вали евакуацію госпіталю, в якому зна
ходився Єфімов.

Капітан вирішив залишитися в місті. 
Де йому переховатися до приходу на
ших частин? Це питання треба було ви
рішувати терміново. Єфімову допоміг 
13-річний хлопчина, син санітарки гос
піталю. Хлопчик протягом трьох тижнів

ВЕСЕЛІСТАРТИ
Під таким девізом в місті Кі

ровограді вперше проходять зма
гання між школярами з ігор і 
естафет.

Змагання проходять в два ета
пи. Перший етап — старти внут- 
рішкільні. На другому стані 
змагатимуться між собою коман
ди шкіл міста.

Радує, що в попередніх зма
ганнях брали участь всі середні 
школи. Проте, дещо дивує і бен
тежить позиція шкіл № 24 і 15— 
адже вони єдині не брали участі 
в цих цікавих і веселих, потріб
них для дітвори змаганнях.

В результаті проведених зма
гань визначились напівфіпалістн 
— це школи № 4, 9. З, 27, Фінал 
міських змагань відбудеться в 
березні з показом по місцевому 
телебаченню.

Р. КРЕНДЕЛЬ.

«Лети,
- Ко- 
«Тобі,

— Ху- 
Балти-

д ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
ЧЕТВЕР, 21 СІЧНЯ. ПЕРША 

ПРОГРАМА. 10 05 - Новини. 
(М). 10.15 — Для дітей, 
наша пісне». (М). 10.40 
льоровс телебачення, 
комсомоле», (ЛІ). 11.05 
дожній фільм «Депутат 
ки», (М). 12.35 - Телевісті.
(К). 12.45 — Художній фільм 
«На одній планеті», (Кірово
град). 17.00 — Голубий екран— 
школярам. «Леся Українка», 
(Кіровоград). 17.40 — Телепіс- 
ті. (К). 18.00 — Для школярів 
«До 10 дозволяється». (К). 
18.30 — Ленінський університет

мільйопіп. (М). 19.00 — О. Кор- 
нієнко «Шлях до сина». Спек
такль Тернопільського драма
тичного театру імені Шевчен
ка. (Львів). 20.50 — Телефільм, 
(К). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — «Кроки п’ятиріч
ки». (К). 21.45 — Концерт за
служеного самодіяльного ан
самблю «Ятраііь». (Кірово
град). 22.45 - «Старт». (К). 
23.15 - Телевісті. (К).

П’ЯТНИЦЯ. 22 СІЧНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 11.00 - Теле
вісті. (К). 11.10 - Телефільм 
«Вони зробили крок у без
смертя». (К). 11.35 - Шкіль
ний екран. Українська віова 
для учнів 6 класу. «Паралель
ні синтаксичні конструкції та 
їх стилістична роль». (Ц). 12,05 
*■ Музичний фільм «Чоловічий 
Жі ,2-22 - Художній
фільм «Новснькй». (Кірово
град). іб.4о — длн юнацтва. 
«Репортер». (Харків), 17.40 — 
Телевісті. (К). 18.00 - Програ
ма передач, (Кіровоград), 78.05

19 січня 1971 року.
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ОПЕРАЦІЯ «ПОШУК» 

переховував капітана на горищі своєї 
квартири. Ділився останньою крихтою 
хліба, ризикуючи життям. Свою таємни
цю приховував навіть від матері.

Бій йшов у місті, йшла боротьба за 
кожну вулицю. Роздобувши гвинтівку, 
хлопчина стріляв у відступаючих фашис
тів. Понад десяток вбитих гітлерівців 
було на його рахунку.

За героїзм, проявлений хлопчиком 
при визволенні рідного міста, за допо
могу, виявлену радянському офіцеру, 
хлопчину було представлено до урядо
вої нагороди.

Капітан Єфімов приєднався до 97-ї 
Полтавської стрілецької дивізії і про
довжував свій бойовий шлях. В одному 
з боїв Єфімов загинув.

На жаль, І. Анциферов не пам ятає 
ім’я цього хлопчика, не відомо також 
чи одержав він нагороду. Як склалось 
його подальше життя? Можливо, хтось 
з читачів знає і зможе повідомити про 
це.

Е. КОЛЯДА, 
старший науковий співробітник 
Кіровоградського краєзнавчого 
музею.

Три доби їх з усіх сторін оточували безжальні ліскк 
пустелі. Вдень їх нещадно пекло сонце, а вночі сковував 
пронизливий холод. Нафтовики із ОАР Хусейн Махмуд, 
Абдул Максуд і їх радянський колега Борис Крестьпн- 
ський заблудилися п Західній пустелі, де вони з групою 
геологів шукають нові нафтові родовища. У машини 
кінчився бензин. Давно були з’їдені два бутерброди, 
випита єдина пляшка води.

Лише на третю добу літакам ВВС ОАР вдалось вияви
ти зниклих людей і скинути їм контейнери з продоволь
ством, водою і бензином. Вертоліт, який прилетів потім, 
ви «дбайливий повітряний» провідник вивів їх на доро
гу до міста Мерса Матрух.

Врятовані геологи почувають себе добре. На прес- 
конференції вони заявили, що ні на секунду не піддава
лись паніці і були впевнені, що їх обов’язково знайдуть 
друзі — єгипетські і радянські геологи.

Ю. ТРУШИН, 
кореспондент ТАРС. І

Каїр.

Фестиваль союзних РССІ1У~’’ 
Л',еІ’байджаиська РСР» 
9Л39. — авангарді 

с?п,,х боїв». До 50-річчя ІТ*Е" 
комуністичної парт*’« 

(М). 20.00 — «Кроки п’ятирі'*' 
лі'кї ^к,РопоП’ад). 20.10 —• 
імж ЛЬМ- (Кіровоград). 2С,;І30„ь 
»формаційна програма *^5,'’ 

За днем». (Кіровоград). 21-°° 
Програма «Час». (М). 21.30 -* 
Художній фільм «Лицарі «Зо 
5?пл Рукавички», І серія-».}“'* 
23.00 - Телевісті. (К). 
«І£РУГЛ ПРОГРАМА, 
•*Р°“« п’ятирічки», (’’в- 
Пі). 20.20 — Телефільм «А«”® 
ссіоната». (М).
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