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НА ФОТО: молодий меха« 
Ііілатчр з Гайворонськсго 
району В. ЛІСОВИЙ,

В одному з відділків рад
госпу Сальківського 
комбінату працює 
затором Володимир
вий. Зараз головна 
турбота — підготувати тех
ніку до весни. Він успішно 
справляється з цим і слу
жить для інших механіза
торів радгоспу добрим прик
ладом.

♦WW-W ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

З пленуму ЦК ВЛКСМ

науково-технічного

Рік видання XII 
№ 10 113341.

своїх комсомоль- 
напередодні пар-

В. Моторного одержала ще приз та 
Почесний диплом газети «Комсомоли« 
ское знамя» за успіхи в соціалістично
му змаганні серед комсомольсько-мо
лодіжних колективів республіки на пе- 
редз'іздівській вахті.

МАРШ
ЬКОГО ОБКОМУ АКСМ9

СУБОТА, 23 січня 1971 року

З ПЕРЕМОГОЮ!
В ІРНІСТЬ безсмертним заповітам 

Ілліча, відданість справі Кому- ’ 
містичної партії — у цьому бачить 
багатомільйонний Ленінський комсо
мол глибокий смисл усієї своєї ді
яльності, У дні, коли в країні активно 
розгорнулась підготовка до XXIV.
3 їзду КПРС, бойовий помічник пар
тії —• ВЛКСМ веде юнаків і дівчат на 
нові великі діла у славу Батьківщини.

Обговоренню завдань комсомолу 
по гідній зустрічі з’їзду рідної пар
тії був присвячений 111 пленум ЦК 
ВЛКСМ, який розпочав роботу 20 
січня у Москві. Його відкрив перший 
секретар ЦК ВЛКСМ Є. Тяжельни- 
ков.

Пленум заслухав звіти кількох ком
сомольських організацій. Тут про
звучало бойове донесення узбець
ких комсомольців; за рекордно ко
роткий час пущено цинковий. завод, 
на рік раніше, строку дала струм 
.перша турбіна Чарвакської. ГЕС.. Є 
великий Андижанський каналі Є ре
кордний урожай «білого золота» —
4 мільйони 670 тисяч тонні І МІЛЬ-:
нон 200 тисяч юнаків і дівчат —- 
практично кожна молода людина----
була бійцем на бавовниковому 
фронті. - • ' 1 - • : : • і ;

Говорячи про славні діла узбець-, 
кої комсомолі!, перший секретар’ ЦК 
ЛКСМ Узбекистану Р.’ Абдуллаева 
назвала ім’я молодого токаря-но
ватора Ф. Ахунова, який втілює кра
щі риси робітничої молоді. Раціона
лізатор, активний громадський діяч, 
відмінник Ленінського заліку, він ви-, 
рішив до з’їзду партії випустити на 
2.500 карбованців надпланової про
дукції і всі дні з’їзду працювати на. 
зекономленому металі. Самовіддана 
праця таких, як Ф. Ахунов, дасть 
змогу всьому комсомолові респуб
ліки до XXIV з’їзду партії зекономи-" 
ти 18 мільйонів карбованців.

«Хай кожен день передз’їздівської 
вахти стане днем ударної праці і- 
відмінного навчання!» — цей крила
тий, девіз взяла на озброєння і ком-- 
сомолія Донбасу. Розповідаючи про, 
те, як найбільша на Україні комсо
мольська організація мобілізує і 
згуртовує молодь, перший секретар 
Донецького обкому ЛКСМ України 
В. Афоній поділився досвідом ви
ховання підростаючого покоління не 
славних традиціях краю. В Донбасі 
народився стахановський рух, про-, 
славились Макар Мазай, Петро Кри
вонос, Паша Ангеліна. В роки пер
ших п'ятирічок ішов бій за мінімум 
технічних знань, тепер штурмуються 
висоти інженерної науки, І всесоюз
ного звучання набирає рух, який ви
ник у Донбасі, — «від техмінімуму —■ 
до техмаксимумуі». 350 тисяч моло
дих гірників, хіміків, машинобудівни
ків, металургів оволодівають найно
вішою технікою, добиваються прис
корення темпів 
прогресу.

Про діяльність 
ських організацій 
тійного з’їзду звітували перед учас
никами пленуму секретар комітету. 
Пєсчанокопської середньої школи 
№ 1 Ростовської області 3. Старо
дубцева і секретар комітету комсо
молу Великолуцького професійно- 
технічного училища імені О. Матро
сова В. Малахов.

З доповіддю в наступному питан
ні порядку денного — «Про заходи 
по дальшому поліпшенню діяльнос
ті первинних комсомольських 
нізацій» на пленумі виступив 
жельников, 
/ОСНОВА комсомолу — так 

ничною точністю визначає 
винну організацію Статут ВЛКСМ. 
Тепер у комсомолі — більш як 390 
тисяч первинних організацій, 756 ти
сяч цехових і бригадних організацій, 
660 тисяч комсомольських груп. У 
Ленінському ювілейному році до 
ВЛКСМ вступили понад 4.300 тисяч 
юнаків і дівчат. Іде активний процес 
зміцнення первинних організацій. 
Комсомольська робота вимагає від 
секретарів комітетів’, групкомсоргів,

орга- 
Є. Тя-

з гра- 
пер

І

І
активістів високої ідейності, широкої 
освіченості, інтелігентності, душев
ності, захопленості, педагогічної май
стерності. ' . ' _ ’
( Авторитет і бойовитість комсо
мольської організації, підкреслив 
доповідач, прямо залежать від ак
тивності кожного . комсомольця. У 
зв'язку з цим цікавий досвід горь- 
ковської комсомолі!. Вона стала іні
ціатором руху «жодного відстаючого 
поруч».

Не випадково в Горьковській об
ласті з кожним роком стає все менше 
комсомольців, які не виконують до
ручень, не справляються з виробни
чим завданням. Все менше серед мо
лоді порушників трудової дисциплі
ни і громадського порядку. ..

Є. Іяжельников підкреслив, що 
авангардна роль комсомолу на ви
робництві — важливий показник ус
пішної діяльності первинної комсо
мольської організації. Ростити моло
дих героїв праці, новаторів — таке 
завдання під силу тим колективам, 
де вміють створити дух ударництва, 
високої вимогливості. . Справжньою 
школою комуністичного ґ виховання 
стали 160 Всесоюзних, ударних ком
сомольських будов, На них у мину
лому п’ятиріччі за комсомольськими 
путівками працювали понад 345 ти
сяч юнаків і дівчат. Тепер ЦК ВЛКСМ 
розробляє програму участі комсомо
лу d ударному будівництві на нову 
п'ятирічку.

Вивчення революційної теорії — 
велика, благородна праця, яка зба
гачує людину, підносить її до розу
міння великих завдань будівництва 
комунізму. Сьогодні, сказав Є. Тя- 
жельников, ми знову звертаємось до 
ленінського заклику; завдання поля
гає в тому, щоб учитись. У нашій 
країні щодня сідають за парти 80 
мільйонів молодих людей. Такого 
розмаху народної освіти ' немає е 
жодній іншій країні світу.

На звіти і доповідь розгорнулись 
дебати.

Доповідач повідомив, що напе
редодні партійного з'їзду комсомол 
проведе Ленінський урок «Ми спра
ві Леніна і партії вірні».

Ленінський заповіт — вчитися ко
мунізму є найважливішим для бага
томільйонного комсомолу. Вчитися 
не тільки з книжок, а й безпосеред
ньо у самого життя, у старших поко
лінь, вчитися в творчій праці, в бо
ротьбі за торжество комунізму. На 
111 пленумі ЦК ВЛКСМ, який продов
жив 21 січня свою роботу в Москві, 
було обговорено різні аспекти ді
яльності комсомольських організацій 
у дні всенародної підготовки до XXIV 
з’їзду партії, розглянуто питання 
дальшого поліпшення роботи пер
винних комсомольських організацій 
в дусі сучасних вимог.

Вихованню молодої робітничої змі
ни присвятив свій виступ перший 
секретар Ленінградського обкому 
ВЛКСМ Р. Ніколаєв. Сьогодні,' в пе
ріод науково-технічної революції, 
інтенсивного розвитку суспільного 
виробництва, відзначив він, комсо
мол повинен дбати і про удоскона
лення системи професійно-технічної 
освіти, бути шефом училищ і шкіл 
ПТУ. Цим учбовим закладам потріб
ні високоосвічені кадри, і комсо- 
/аольські організації можуть посила
ти в училища кращих своїх вихован
ців, молодих спеціалістів з вищою 
освітою.

Без знання економіки виробництва 
немає справжнього сучасного моло
дого робітника, сказав на пленумі 
комсомолець з Уралмашзаводу 
П, Машаракін. У комсомольських 
групах цього підприємства регулярно 
проводиться техніко-економічний ек
замен. Кожен комсомолець дістає 
індивідуальне практичне завдання, 
що відповідає назрілим потребам 
виробництва. Промовець запропону
вав провести економічний всеобуч 
молоді по всій країні.

(Закінчення на 2-й стор.).

Кращою комсомольсько-молодіжною 
бригадою механізаторів області 1970 
року визнано бригаду, очолювану лау
реатом премії Ленінського комсомолу 
В. Моторним. Передовий колектив виро
бив по 736 гектарів умовної оранки на 
кожен 15-сильний трактор, зібрав най
вищий врожай по області.

Днями на нараді механізаторів кол
госпу «Зоря комунізму» Новоархангель- 
ського району переможцям конкурсу 
був вручений приз обкому комсомолу 
імені двічі Героя Соціалістичної Праці 
О. В. Гіталова. На цій нараді бригада

ЛЕНІНСЬКИЙ ЗАЛІК Ц\ 
КОМСОМОЛУ & ' 

К1РО8ОГ РЙДЩИНЙ</.Х

фото В. ЗЕМНОРІЯ.

ЛЮБА СНЛАДАЄ ЕКЗАМЕН
На верхньому малюнку вн 

бачите її портрет.
Радісним хвилюванням сііов- 

пюсгься серце Люби Мельни
ченко в передчутті важливої 
події: в березні, коли розпочне 
роботу XXIV з’їзд КПРС, за
кінчується її кандидатський 
стаж, 1 вона подаватиме заяву 
про вступ до партії. А поки шо 
вона проходить випробування, 
складаючи екзамен на зрілість, 
на професійну майстерність. І 
складає, слід зауважити, від
мінно.

Люба — доярка в колгоспі 
«Комуніст» Новомиргородсько- 
іо району. Зобов’язання мину
лого року викопала з честю, 
надоївши понад 4500 кілограмів 
молока на кожну корову. Зна-

Щира посмішка Люби 
Мельниченко свідчить 
про те, шо хороше 2КИ« 
веться дівчині. Своєю 
працею збагачує вона рід
ний колгосп <? Комуніст» 
ІІовомиргородського ра
йону. За це їй — шана 
людська.

менно й тс, що ферма № Г, 
на якій Люба групкомсоргом, 
також перевиконала зобов’я
зання; тут торішній надій на 
корову сягнув за 4160 кілогра
мів. Добре потрудилися подру
ги Л. Мельниченко, Надія Ки- 
рннок, Одарка Пнр'ян, Антоні- 
на Мацебера, Любов Норцопа, 
Ганна Андреева.

Пам’ятатиметься Любі мину
лий рік ще й тому, що в ньо
му вона стала майстром ма
шинного доїння, нагороджена 
ювілейною Ленінською медал
лю. тиждень Гостювала в Моск
ві й одержала медаль ВДНГ.

Зараз колектив доярок фер
ми № і бореться за право 
підписати трудовий рапорт Кі- 
ровоградщипн XXIV з'їздові

КПРС. Для цього дівчата по
ставили завдання: до початку 
роботи з’їзду надоїти на кож
ну корову не менше 700 кіло
грамів молока. Січневі дні 
дають підстави сподіватися, що 
рубежу цього буде досягнуто. 
Перед в соціалістичному зма
ганні ведуть молоді доярки, в 
тому числі — кандидат в чле
ни КПРС Любов Мельниченко.

Цього року Любі належить 
скласти ще кілька екзаменів, 
уже не в фігуральному, а в 
прямому розумінні: вона за- 
нінчує школу СІЛЬСЬКОЇ молоді.

Малюнок і текст
В. Шульги.
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професії, віку, 
людей, вміло 

і переконан- 
роботу з 

дбати про

(Закінчення).

Набуті економічні знання, відзна
чив у своєму виступі перший секре
тар ЦК ЛКСМ Вірменії Л. Саакян, 
повинні стати спонукальною силою
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глибше

ТРУДОВИЙ МАРШ

Комсомольці 
про виконан- 
зобоа'язань, 
про навчан- 

армії,

КОМСОМОЛІ!

повинні стати спонукальною 
творчості. Кожний молодий вироб
ничник, ставши економістом на своє
му робочому місці, зможе 
проаналізувати становище на всій ді
лянці, активніше шукатиме резерви 
підвищення продуктивності праці. 
Він стане не просто виконавцем, а 
людиною, яка мислить масштабно, 
творчо.

Перший секретар ММК ВЛКСМ 
С. Купрєєв розповів, як у первинних 
організаціях столиці на основі гли
бокого вивчення творів В. І. Леніна, 
економічної політики партії і держа
ви, юнаки і дівчата на заводах, бу
довах, в науково-дослідних інститу
тах і конструкторських бюро склада
ють особисті, бригадні і групові пла
ни на п’ятиріччя, виконують конкрет
ні практичні завдання. Незабаром 
молоді москвичі проведуть загаль
номіський Ленінський урок «Вчимося 
господарювати».

Дружним, згуртованим колективом 
живе комсомольська група Ленін
градського об'єднання «Электроси
ла», якою керує молодий слюсар- 
складальник В. Цєлуєв.

Він поділився з учасниками плену
му досвідом створення в групі тако
го «морального клімату», в якому 
панує вимогливість до себе і товари
шів, взаємодопомога, 
звітують перед групою 
ня своїх виробничих 
громадських доручень, 
ня. І навіть перебуваючи в 

комсомольці групи в листах рапор
тують рідному заводові про свою 
службу, бойову і політичну підго
товку.

На пленумі виступили також ди
ректор видавництва ЦК ВЛКСМ «Мо
лодая гвардия» В. Ганічев, перший 
секретар Горьковського обкому 
ВЛКСМ В. Карпочев, перший секре
тар ЦК ЛКСМ Естонії А. Пурга, сек
ретар комсомольської організації 
молочно-товарної ферми колгоспу 
«Серп і молот» Нижньодєвицького 

району Воронезької області В. Се« 
менихіна та Інші.

В обговорених .питаннях Пленум 
прийняв постанову. В ній говориться, 
що Ленінський комсомол, вся радян
ська молодь в обстановці величезно
го , всенародного політичного і тру
дового піднесення готуються гідно 
зустріти XXIV з’їзд КПРС. Мільйони

■■Г і

комсомольців, юнаків і дівчат з 
честю несуть трудову вахту, беруть 
активну участь у всесоюзному Ле
нінському заліку «Ми справі Леніна і 
партії вірні».

Первинним комсомольським орга
нізаціям треба головну увагу зосере
дити на політичному вихованні моло
ді, формуванні комуністичного сві
тогляду, всебічному розвитку особи 
молодої Людини.

Обов’язок кожної первинної орга
нізації — допомагати юнакам і дів

чатам успішно виконувати зобов’я
зання по гідній зустрічі партійного 
з’їзду, підтримувати і якнайбільше 
поширювати патріотичні почини та 
починання молоді по достроковому 
завершенню плану 1971 року. Пер
винні комсомольські організації по
винні поліпшити індивідуальну робо
ту з юнаками і дівчатами, провадити 
її з урахуванням і 
інтересів молодих 
формувати їх погляди 
ня, всіляко поліпшувати 
неспілковою молоддю, 
зростання комсомольських лав, 
вищувати вимогливість до тих, 
вступав в комсомол.

Пленум ЦК ВЛКСМ висловив твер
ду впевненість у тому, що комсо
мольці гідно зустрінуть XXIV з’їзд 
партії, активно включаться в бо
ротьбу за виконання його рішень, ще 
тісніше згуртують свої лави навколо 
Комуністичної партії. ~

Пленум ЦК ВЛКСМ розглянув та
кож організаційні питання. У зв’язку 
з переходом на партійну роботу 
пленум увільнив У. Джанібекова від 
обов'язків члена бюро ЦК ВЛКСМ. 
Членом бюро ЦК ВЛКСМ обрано 
доктора фізико-математичних наук, 
голову Ради молодих учених ЦК 
ВЛКСМ Геннадія Мєсяця.

Третій пленум ЦК ВЛКСМ закінчив 
свою роботу.

(ТАРС).

і

ІІА ЗНІМКУ: монтажники Микола ГРАЧОВ І Олексій 1 КОСТИКОВ працюють на будівництві третьої 
доменної печі Західно-Сибірського металургійного заводу. Фото Е. ЕТТІНГЕРА. АПН.

Механізатор колгоспу «Росія» 
Сергій Луньов відзначився тим, 
що в період минулих жннз ком
байном «СК-4» намолотив понад 
12 тисяч центнерів зерна. Він, як 
кажутк, продовжує триматись на 
тому ж рівігі. Одним з перших, 

І закінчивши ремонт закріпленої 
за ним техніки, Сергій допомагає 
товаришам.

За минулу п'ятирічку значно 
поліпшилось забезпечення сіль
ського населення продуктами 
харчування. Продовольчий мага
зин у селі Плетений Ташляк план 
1970 року виконав на 109,4 про
цента. Населення одержало това
рів на суму понад чверть мільйо
на карбованців.

Завідує магазином молода ко
муністка Любов Церелунга. Зраз
ково обслуговують населення Га
лина Кайтаз, Катерина Новикова, 
Любов Малюга, Раїса Щербина.

Нині колектив магазину успіш
но виконує зобов’язання «а честь 
XXIV з’їзду КПРС і XXIV з’їз? 
ду КП України.

•

Минулого року молочно-товар
на ферма колгоспу імені Першого 
травня Маловисківського рдііону 
зобов’язалася одержати 3 тисячі 
кілограмів молока на корову. 18 
членів комсомольсько-молодіжно
го колективу, у яких групкомсор- 
гом Олена Колодєєва, проти за
гального збільшили своє зобов'я
зання на сто кілограмів. Але й во
но було перевиконане. СередніГг 
річний показник доярок з комсо
мольсько-молодіжної — 3255 кі
лограмів молока на корову. А від 
кожної з корів, доглянутих Ніною 
Талалаєвою, протягом року надо
єно 4325 кілограмів молока.

Січневі середньодобові надої на 
фермі становлять 9,5 кілограма. 
Все ж члени комсомольсько-моло
діжного колективу Ніна Талалае
ва, Олена Колодєєва, Антоніна 
Гончарова одержують більше мо
лока — 11—12 кілограмів.

М. ТКАЧЕНКО, 
В. ПОЛІЩУК.

Маловисківський район.

Здешевлювати, економити, 
І а якою мірою?

Молодь Олександрійського 
вугільного басейну успішно за
вершила спою п'ятирічку І 
впевнено відкрила надплановий 
рахунок на честь наступних 
партійних з’їздів.

інтерв’ю з начальником ком
бінату «Олександріявугілля» 
М. В. ФІЛОНЕНКОМ веде наш 
позаштатний кореспондент 
Е. Ярушок.

— Що ж являє собою вугіль
ним басейн сьогодні і які його 
перспективи на майбутнє*

— Комбінату підпорядкова
но дві шахти і п’ять вугільних 
розрізів, які протягом п'ятиріч
ки видали на-гора 42 мільйони 
500 тисяч тонн «чорного золо
та». Це на 2,5 мільйона тонн 
більше, ніж намічалося. Маємо 
дві брикетні фабрики, три теп
лоелектростанції і п’ять допо
міжних підприємств.

Нещодавно ми одержали технічну 
документацію 
шнхтодільниці 
повідних робіт 
господарством, 
буде доведена 
палива на рік. _ .....____
цього року здамо в експлуатацію 
Соїтлопільську шахту. Вона дасть 
півтора мільйона тони підземною 
скарбу.

на реконструкцію 
№ 4, яка після від

стане самостійним 
Потужність шахти 
до 750 тисяч тшїн 

В першому кварталі

— Миколо Васильовичу, яку 
роль відіграє наукова організа
ція праці у виконанні гірниками 
намічених завдань* '

— Спочатку кілька конкрет
них цифр. За п'ятирічку реалі
зовано продукції на 580 міль
йонів карбованців. Одержано 
вугілля, електроенергії, запас
них частин, збудовано житлових 
будинків майже на 40 мільйонів 
карбованців більше запланова
ного. Собівартість видобування 
тонни вугілля проти завдання 
знижена за п ятирічку на де
сять копійок, що становить 4 
мільйони 252 тисячі карбован
ців економії.

Головну роль у цьому відіграла 
економічна реформа — нова систе
ма планування і стимулювання ви
робництва. Інженерно-технічна мо
лодь комбінату поставила на науко
ву основу майже всі ведучі ділянки. 
Служба НОПу займається поліп
шенням технології, естетикою робо
чих місць, зниженням собівартості 
видобування палива, підвищенням 
продуктивності праці на гірничих 
роботах.

— Вимога наукової організа
ції праці різко поставлена ще 
у 1967 році. Миколо Васильови
чу, розкажіть, будь ласка, які 
за цей час сталися зміни у під
готовці молодих «нопівців»!

— Робота шахт і вугільних 
розрізів о нових економічних 
умовах вимагала негайної ре
конструкції і модернізації про
мислового устаткування. Мо
лодь розуміла, що успішно роз
в’язати це питання, не вивчаю
чи і не впроваджуючи НОПу, 

неможливо. Тоді нам хвалитись 
було нічим. На десять тисяч 
працюючих діяла лише одна 
група НОП, склад якої не пе
ревищував 25 чоловік.

Зараз у нас 102 творчих гру
пи. Понад 700 молодих спеціа
лістів трудиться на науковій 
основі. Тільки в ювілейному Ле
нінському році на шахтах і роз
різах впроваджено 300 нови
нок, економічний ефект яких 
становить ч близько 500 тисяч 
карбованців.

Головну роль у виконанні і 
підготовці молодих «нопів
ців» відіграє колектив цент
ральної групи НОП, який очо
лює інженер Лідія Георгіївна 
Лисиченко.

Вона керує учбовими група
ми, щодня відвідує виробничі «ле
тучий», наради. Учбові класи, ку
точки технічної інформації, стенди, 
щити — все це копітка робота її 
працьовитих рук. Значне місце по
сідає демонстрування спеціальних 
кінофільмів, фотографії робочого 
дня. аналізи, дослідження. Така 
постановка справи дала можли
вість на 10,2 процента підвищити 
продуктивність праці ца гірничих 
роботах, а чисельність працюючих 
скоротити на 543 чоловіки. Механі
зація підземних робіт в порівнянні 
з першим роком п’ятирічки зросла 
на 41 процент, ц розкривних — на 
53 проценти.

— Який особистий вклад 
несли «нопівці» у розвиток 
технічного прогресу)

— Яскравим зразком цього 
може бути колектив шахти 
3-біс. Тут працює сім творчих 
груп. Протягом останнього ро
ку п’ятирічки проведено де
в’ять теоретичних семінарів. 
Відповідну програму навчання 
пройшло 423 гірники. Ними 
впроваджено 110 нововве
день, які звільнили від важкої 
ручної праці 110 чоловік і да
ли можливість зекономити 165 
тисяч карбованців.

Тон в роботі задає комсо
мольсько-молодіжна бригада 
дільниці № 5 шахти № 2-3, 
яку очолює молодий спеціа
ліст гірничої справи Володимир 
Орловський. Бригада органі
зувалася у березні 1969 року. 
Згодом стала першою брига
дою тисячників — щодоби ви
давала тисячу тонн палива.

22 травня минулого року, 
ставши на трудову вахту на 
честь виборчої кампанії до 
Верховної Ради СРСР, колек
тив Володимира Орловського 
встановив рекорд — гірники 
за добу при нормі тисяча тонн 
фактично видобули 3290 тонн 
палива. А 12 череня комсо
мольці видали на-гора 3604 
тонни підземного скарбу.

Знайшлись у них і послідовни
ки. Рекордсмени, як кажуть, одні 
не ходять. Почни ініціаторів під
тримав комсомольсько-молодіжний 
колектив комуністичної праці шахти 
№ 3-біс, де бригадиром Микола 
Перцсв. Змагаючись на честь 
XXIV в’їзду КПРС І XXIV з’їзду 
КП України, бригада видобула за 
дооу 2ОД0 тонн вугілля. Старанно, 
по-комсомольськн трудяться шах
тарі Анатолій Шамрай, Володимир 
Квітка, Віктор Мазур, Володимир

л
Загорулько, Дна голій Ткачов, секре
тар комітету комсомолу шахти 
№ 3-біс Микола Кривченко.

До числа рекордсменів 
увійшла і молодіжна бригада 
прохідників на чолі з Олек
сандром Колосовим. Комсо
мольці за 27 робочих днів ком
байном «ГЇК-ЗМ» пройшли 365 
метрів штреку. В березні ни
нішнього року на честь пар
тійних _____
планом НОП передбачено чер
говий *-------- "■-----“
штреку

— А 

з^іздів комплексним

ШВИДКІСНИЙ 1 ,
на шахті № 3-біс. 
як справи 

підприємствах!
— На Бандурівському, Ми

хайлівському, Головківському 
вугільних розрізах та на ру
доремонтному заводі також 
.... ........ нау-

прохід

на інших

но-

доремонтному заводі 
широко впроваджується 
кова організація праці, систе
ма морального і матеріально
го стимулювання. Налагодже
но змагання за професіями. 
Іде наукове обгрунтування 
кожного наміченого планом 
НОП заходу.

Естафету переможців несе ко
лектив Семеніпсько-Головківської 
брикетної фабрики. Ентузіасти но
вого — молодь. Це машиніст пре
са молодий комуніст Миром Мош- 
галер. комсомольці Надія Черно- 
коз. Анатолій Дехтяр та інші. 36 
новинок, застосованих молоддю, 
дали 60 тисяч карбованців економії.

Молоді спеціалісти »«■ 
структор 
ківської , ____
Анатолій Кульбашниі. . 
ник головного механіка мо і •з »-

спеціалісти кон- 
Семенівсько-Го лов- 

брикетної фабрики 
____.ий і заступ- 

__ г..^ханіка шахти № 2-3 Володимир Борушек 
нагороджені бронзовими ме
далями ВДНГ. Почесну відзна
ку вони одержали за розробку 
нової техніки.



•h Молодий комунар

ВИСУНУТО НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЇ ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ГЛИБИНА
І ЩЕДРА ПРИГІРЩ

плани

для

ЯЗ січня 19Г1 року.

оборони 
Зітчизняної
— учасник

партизанське 
на здобуття 

Української

широко розкриваючи 
радян- 

пат» 
рідної со-

а кіосках

1) Василь Козаченко. «Ціна життя» 
та ряд оповідань, що увійшли до збір
ки «Три літа», 1945 р., «Гарячі руки», 
4960 р., «Блискавка», 1962 р., «Листи з 
патрона», 1967 р., «Яринка Кадинов- 
гька», 1969 р., «Біла пляма», ,1970 р.

В. САРЖЕВСЬКИЙ, 
Спілки журналістів

: •) ■

У МОРАЛІ КІЛЬКА ГРАНЕЙ

З отор.

ПА ОБЛАСНІЙ

і

Ліворуч — ЮНІ НАТУРАЛІСТИ, 
праворуч — ПТАХОФАБРИКА 

«САГАЙДАК», ‘
Фото В. КОВПАКА,

И АЛ?.н!кп цього Р°КУ » Пресі було опубліковано повідомлення рес- 
п пУ?л’каПського Державного комітету ло преміях імені Т Г Шевченка 

. В чииіг кандидатур у галузі літератури, що допускаються до участі'■ кон
курсі в Î971 році, е і ім’я нашого земляка — письменника Василя Козачеигя 
лВЯАїїпТ«ИСЇНуЛа С.ПІЛКа ™сь**кникіа України І Ж!в«Ж?во UK 
ЛКСМУ «Молодь» за цикл повістей про партизанське підпілля.1)
гл ^а.СИЛЯ Павловнча Козачен.са широко відоме шанувальникам красно
го письменства не лише в yctx куточках землі української, а й далеко за П 
межами, де люблять і читають його твори. А,ле особливо добре відоме це ім’я 
У нас, на степовій Кіровоградщині.

га* і^Р,°вогРаящин1 з é- Новоархангельську. у селянській родии! народився 
маиоутшп письменник. Нині — заступник голови правління Спілки письмен
ників України лауреат премії ім. М. Островського. у 1957 році Василь Коза
ченко у складі делегації Української ?СР брав участь в роботі Генеральної 
Асамблеї Організації Об’єднаних Націй. Він буа делегатом XXIII з’їзду 
КПРС, обраний депутатом Верховної Ради УРСР.

БАГАТЮЩИХ глибин народних 
письменник черпас матеріал 

для своїх творів, оспівуючи красу 
людську, 
громадянську мужність 
ських людей, їх безмежний 
ріотизм і любов до 
ціалістичної Вітчизни,

Учасник героїчної 
Києва в дні Великої 
війни, а з 1942 року 
партизанського підпілля на Кіро- 
воградщині, Василь Козаченко 
разом зі своїми побратимами — 
народними месниками боронив 
рідну землю від чужинців. Поба
чене, почуте й пережите і лягло 
з основу повістей про партизан
ське підпілля.

Кожна із шести повістей, пред
ставлених на здобуття Державної 
премії імені Т. Г. Шевченка —- це 
героїчні сторінки подвигу народ
них месників в ім’я рідної Вітчиз
ни. Прості радянські люди: зід- 
важні комсомольці-підпільники, 
які з перших днів окупації по
клялися вести нещадну боротьбу 
проти фашистів («Блискавка»), 
поранені радянські воїни, що по
трапили в гітлерівські табори 
смерті і там продовжували бо
ротися з ворогом («Ціна життя», 
аГарячі руки»)... Ось герої, яки
ми густо «заселені» повісті Васи
ля Козаченка.

Хоча повісті її написані в різні роки, 
Вони взаємопов’язані між собою, з 
окремих із них діють одні і ті ж ге
рої, стосовно до умов боротьби з во
рогом. Так, з комсомол кого-розвідннцею 
Яринкою Калнновською ми зустрічає
мось і в повісті «Яринха Калинов- 
ська», і в повісті «Листи з патрона».., 

Яринка Калиновеька в сорок першо
му закінчила десять класів. Несподі
вано розпочалась війна, і дівчина гірий. 
нила рішення, вибрала свій шлях:

— А я, — одразу відповіла Яринка 
своїй подрузі Галниці Очеретній, яка

ПОСЛІДОВНИК 
КРАЩОГО 
ПЛУГАТАРЯ

г
ЧЕРНІВЦІ, 20 січня. (РАТАУ). У 

мальовничому селі Ропча, розташо
ваному в передгір'ї Карпат, почала 
працювати школа передового досві
ду. Займаються в ній механізатори 
Сторожинецького району. Секрета
ми майстерності ділиться тут з слу
хачами тракторист колгоспу «Бать
ківщина» Іван Левицький, який то
рік зайняв перше місце у змаганні 
кращих плугатарів країни. Веде занят
тя він і в школі молодих механіза
торів, відкритій у районному центрі.

Чудовий успіх земляка, досягнутий 
на всесоюзному конкурсі, підвищив 
інтерес у молоді Сторожинецького 
та інших районів області до механі
заторських професій. Багато юнаків 
і дівчат виявили бажання стати трак
тористами, комбайнерами, шофера
ми. Тепер близько 2,5 тисячі чоловік 

І оволодівають цими спеціальностями 
на курсах при об’єднаннях «Сіль
госптехніки» і профтехучилищах. 

працювала в друкарні, — складу ос. 
танній іспит, та й до військкомату. 
Попрошусь санітаркою на фронт, теле, 
графісткою, а то й розвідницею. Мало 
що там...

1 вона стала розвідницею.
Герої-комсомольці —— підпіль

ники Федя Кравчук, Галя Очерет- 
на, Льоня Заброда, Максим За
лізний першими видали □ дні 
Жовтневих свят листівки, які 
зблиснули червоним полум'ям, 
запалили радянських людей на 
нещадну боротьбу з лютим воро
гом. Комуністи були душею під
пілля, умілою рукою направляли 
дії народних месників, десятків 
партизанських груп — «Блиска
вок», які діяли на окупованій те
риторії. Це Бойко, Ступа, Золо- 
таренко, Цимбал та багато інших.

Партизани завдавали нищівних 
ударів по ворогу, передавали на 
«Велику землю» цінні дані 
радянського командування.

Кожен герой повістей Василя 
Козаченка — це людина дії, яка 
глибоко усвідомлює свою роль у 
загальнонародній боротьбі з фа
шистами, діє сміливо, часто ризи
куючи своїм життям задля спіль
ної справи. Кожен герой чітко ок
реслений, показана його внутріш
ня краса, сила.

Повчальним є образ Юхима Ма
когона з Нових Байраків, який ви
конує завдання підпільників, діє 
разом з ними.

Ось він розмовляє з Яринкою Кали- 
новською, якій керівництво партизан, 
ського загону доручає відповідальне 
завдання — влаштуватися па роботу в 
німецьку комендатуру, щоб добувати 
там цінні дані, і яка з початку не 
погоджується на цю роботу.

«Першим знову обзивається Мако
гон.

— Не можемо тебе примушувати... 
Скажу тобі прямо, навіть в ім’я дис
ципліни 1 даного слова, не можу, не 
хочу тебе примушувати. А... тільки за
питаю востаннє: ти ж — комсомолка?

— Так, — тихо відповідає Яринка.
Ну, а я — комуніст... То скажи ме

ні: хто ж тоді нас зрозуміє, коли ми 
одне одного пе зрозуміємо? Правиль
но кажу?..

— Правильно, дядько Макогон.
А коли правильно... Коли віриш 

ФОТОВИСТАВЦІ

мені, то вже вір до краю. Іди!.. Немає 
у нас іншого виходу, дівчинко.,.» 

Кульмінаційний момент повісті’ 
«Яринка Калинозська», навколо 
якого розгортається сюжет, — 
бої в районі Корсунь-Шевченків- 
ського, ліквідація німецького 
«казана».
Т>АСИЛЬ КОЗАЧЕНКО у своїх 

творах постійно звертається 
до життя, до сучасності, і літера
турні його герої найбільш чітко 
окреслені, оригінальні тоді, коли 
за ними стоять живі люди, герої 
підпільники-трудівники. Письмен
ник завжди на передньому краї 
всенародної боротьби за щастя 
людей, с справжнім літописцем 
історії.

У цьому ми могли ще раз пе
реконатися, коли наприкінці ми
нулого року під час Тижня україн
ської радянської літератури на 
Кіровоградщині зустрічалися з 
ним, коли він перед численними 
аудиторіями в колгоспах і рад
госпах, навчальних закладах, на 
підприємствах розповідав 
свою творчість, про 
майбутнє.

Саме з дні Тижня на прилавках 
книжкових магазинів і 
«Союздруку» з’явився новий твір 
Василя Козаченка «Біла пляма» 
— шоста повість щойно закінчено
го циклу «Повісті про «Блискав
ку», над якими автор працював 
протягом багатьох років.

... На окуповану ворогом територію 
закидається десант па чолі з коман
диром Олександром Сапожніїковим (а 
ще — Сашко Чоботаренко). Загін, за
кидали в одну із степових областей, 
яка майже всю війну по суті залиша
лася недосяжною ні для штабу, ні.для 
нашого командування загалом. Зав
дання групі ставили якнайширші і, 
так би мовити, комбіновані: зв’язати- 

обкому, 
вжр у 
та діяв 

нього; 
області 
Пархо-

ВАМ КОГО? Балю? — і тут же в цех весело1 > 
— Валюшо, до тебе прийшли!

За хвилинку вискочила чорнява невисока на зріст, ми* 
лозидна дівчина. Щоки круглі, в очах — смішинки, які 
зводять нанівець будь-яку спробу напустити на себе су
ворий вигляд. і

Я не знаю, що привело в Компаніївку дівчину з МаловискІЯ- 
ського району. Якось ие цікавився цим. Та п’ять років тому« 
зібравши нехитрий дівочий скарб та взявши в руки повеньдии 
диплом дворічної кравецької школи при Новоукраїнському бу
динку культури, Валентина приїхаг з Компаніївку. Родичів там 
не мала, тож 1 оселилась у якоїсь бабусі.

ЛїенІ запам’яталась вона в легенькому пальті та хустці, зол« 
йшла до клубу. Це було перше враження, і його не заступили 
інші, хоча знаю П давно. Старанна робітниця, хороша подруга, 
зараз — турботлива мати. Та Інколи згадується та «мала», ЩО 
тягне мого досить флегматичного товариша на танці. . ..

Валентину мовчазною назвати ніяк не можна. І з пер
ших слів — про малого. Славний хлопчина. Ми з цим 
трирічним чоловіком товаришували, коли приходжу —- 
здороваємося за руку, і без зайзих балачок — за іграш
ковий автомобіль. Хлопчина задоволений: з'явився парт
нер по досить серйозній справі — розпотрошити бать
кові цигарки, перевозячи їх на самоскиді,

Нарозповідавшись про дитину і, бачачи, що чоловіки 
зайняті, Валентина береться за роботу. Щось шиє, в яжеа 
«Обшиваю, каже, своїх мужчин. Хочу, щоб зони в мене 
красивими були»..,
І1ПРАВНО бігають руки шпалі. За п’ять років Валентина стдлл 
“’хорошим майстром в побуткомбінаті. Вже три подяки запи

сали їй клієнти. Небагато, та чого гріха таїти, ми ладні швид
ше в книгу скарг записати своє незадоволення, аніж висловити

СЯ 3 керівний пі:>м ПІДПІЛЬНОГО 
який (доходили ВІДОМОСТІ), 
третьому складі організувався 
у місті К... чи десь Поблизу 
розшукати в лісі пд півночі 
партизанський загін імені 
менка...

Письменник точно відтворив 
атмосферу партизанського під
пілля, мужньої боротьби народ
них месників проти гітлерівських 
загарбників.
ПГ БОРИ нашого земляка Василя 
А Козаченка Про пяптичлигии«» 
підпілля, висунені 
Державної премії
PCP імені Т. Г» Шевченка а 1971 
році, служать великій справі ви
ховання радянської молоді, при
щепленню їй любові до рідної 
Вітчизни, до Комуністичної партії.

На закінчення скажемо словами 
одного з героїв повісті «Біла 
пляма» Олександра Сапожнико
ва, колишнього капітана, а нині 
головного агронома зернового 
радгоспу: «Хочеться, щоб не вій
на, не поля заміновані, а лан ко
лосистий чи безмежжя мирного 
космосу стелилися... Та... все ж.., 
дочко, складається воно так, що 
порох нам і сьогодні слід тримати 
сухим!»

член 
УРСР.

вдячність письмово. Та ще в селі, де тебе знає майже кожен? 
Якось незручно. Л ось принести кілограм цукерок за чудово 
пошитий костюм, як це було Нещодавно, вдячній замовниці -« 
зручніше. Дівчина зашарілась; ’сплеснула зчудовапо руками, та 
й ну відмовлятись, а та: «Бери-бсри, бо-більш не буду в тебе 
шлти». Довелось відступити перед такою серйозною загрозою. 
Так до кінця дня і палахкотіло її обличчя.., -

Валентина — заступник секретаря, комсомольського 
осередку комбінату. А ще — редактор стіннізки. Турбо
ти, турботи. Та встигає ’молода робітниця, 1 стінгазету, 
більш-менш цікаву випускає, і секретареві допомагає. Та 
і робота завжди на першому плані. Вона не без гордо
щів показувала диплом, яким нагородив її райком ком
сомолу до Ленінського ювілею. На ньому сїояло: «Кра
щому молодому виробничнику!»

«Чудова дівчина!» — сказав хтось на роботі. Я і сам 
знаю, що чудова.

Дружба з: моїм товаришем стала у. них коханням. 0 
вигляділо це досить кумедно, бо надто вже незугарним 
був Гриць до цієї справи. Та хлопчина, виявився чудовою 
дюдиною.

Вісімнадцятирічні вирішили одружитись. Знялась буря. 
Проти — батьки. Проти — друзі. Приводили доказ: ЇХ 
молодість, і службу а армії, яка була ще за хлопцем, і 
те, що □ того немає спеціалоності (бо хіба ж шофер — 
це професія?!). Та марно. Одружились. Оселились на 
квартирі, та.й жили. Аж три місяці. А потім чоловік пі
шов служити.

Дуже чекала йою жінка, бо було ж нелегко. То палива тре- 
ба. то ще чогось не вистачає. А тут син народився, знову кло
поти. Мале хворіло... Та все ж виростила сипа, виклопотали їй 
комуиальну квартиру. Не до розваг було. Два новорічні свита 
вперше зустрічала не в клубі па маскараді, а вдома. Чекала 
листів І кожному раділа, як маленька — ляльці. Боялась, щоб 
навіть крихта'сумніву не запала в душу чоловіка, щоб не пмес^ 
кали недобрі язики плітки, коли той повернеться.

І, якщо вдавалось доручити свекрусі малого Сергія на годину- 
ДРУГУ. йшла в кіно з сестрою чоловіка.

А тому, як навмисне, не надавали довго відпустки, та й демо
білізували його тоді, коли багато його ровесників вже давно 
повернулись додому.

Нарешті — приїхав сам. Бурею влетів у кагу. закружляв до 
нестями зраділу жінку, підняв на руки сина. Той злякався, а 
мати йому: «Батько ж це твій! З нами буде!»

Та не закінчились хвилювання її з демобілізацією чо
ловіка. Буває, поїде той, а вона місця не знаходить. Ще
бече з сином, а сама за чоловіка зводиться: «Де він, чи 
не трапилось щось? Хоч і машина в того нова, хороша-— 
«ЗІЛ-130», та все трапляється з осінню негоду та в зи
мову хурделицю! А коли відчинить двері, зморений, я 
обліпленім болотом одязі, коли почне лаяти дороги^ 
жінка сплесне руками, заходиться вичищати свого «году
вальника», і очі її світяться та світяться..

„ М. ВІДЕНКО.
Компаинвський район.
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маючи груди колесом, гордовито 
виступають перед файннмн «гуцул, 
вами», приспівуючи:

Ой чи чула дівчинонька,
Як я тебе кликав.
Через твоє подвір’ячко

Снвнм конем їхав.
А дівчата, хитро посміхаючись, 

весело відповідають:
Ой чи чула, чи не чула,
їай й не обізвалась.
Темна пічка-петрівочка,
Вийти побоялась...
... Ми на репетиції ансамблю іііс. 

ні і танцю Кіровоградського Будин. 
Ку культури профгехосвіти. Май
бутні муляри, малярії, штукатури, 
слюсарі, швеї, електрики, теслі за
раз перетворились на артистів. Са
ме в ці дні в самодіяльних митців, 
учнів шести кіровоградських проф
техучилищ, години репетицій особ«.

ливо напружені. Адже учасники 
ансамблю готують концертну про; 
граму на честь XXIV з'їзду КПРС 
І XXIV з’їзду КП України.

Репертуар ансамблю поповнився 
новими номерами. Це, перш за все 
пісні, присвячені Комуністичній 
партії, радянському народу і Бать
ківщині. Слід зазначити, що спеці
ально для ансамблю кіровоград
ський поет Олександр Шкабой і 
місцевий композитор Олег Смолян- 
ськнй написали пісню «Батьківщи
на кличе нас».

Керівник ансамблю (зокрема хо
ру) М. Г. Польовий особливої ваги 
падає репертуару. Ось чому в хо
рі чільне місце займають пісні па
тріотичні — «Я славлю партію» 
Вірменина, «Під небом України» 
Котака, «Поле мое, поле» Ковнера 
та Інші.

Між іншим, вся програма кон
церту йде. під заголовком «Ми твої, 
революція». • -

Керівник танцювального колектн. 
пу В. М. Слободенюк Із своїми 
танцюристами відпрацьовує поста« 
новку нових танців (гопак, угор
ський народний танець «Давко», 
український ліричний та гуцуль
ський «Вечори над Петрівочкою»).

Звичайно, репетиції не можуть 
дати повне уявлення про 

його майбутню картину. Але 
тому, з яким хвилюванням 
якою серйозністю готуються 

. цього молоді аматори сцени, мож, 
на зробити висновок наперед, що 
концерт матиме успіх. І саме цього 
кочсться від щирого серця пооажати 
всім його учасникам.

В. ГОНЧАР >.

IIVM.— J______ _____ Г ВССЬ

концсрг',”як ескізи’ художника про 

і з 
до

НА ФОТО праворуч: 
часники танцюваль»

а колективу внко- 
зть запальний го» 

ліворуч — висту- 
солістка аисамб- 

Надія ПОРКУЯН,

ПЕРЕД ЗУСТРІЧЧЮ
Фото

М. ТЕРНАВСЬКОГО,

1РІ ВОЛОГІ хмари, як вихру, 
чені ганчірки, затягнули мато- 

во.сине небо. День схожий па по. 
хмуру посмішку двірника, якому 
раптом засмітили щойно виметену 
вулицю.

Проте в невеликому актовому за. 
лі в цей час урочисто горить люст
ра, Сімдесят юнаків і юнок виши
кувались на сцені з якимось світ
лим піднесенням. В тиші лунав го
лос:

— Альти!
Починають звучати альти,
— Перші голоси!
1 ті дзвінкою струею вихлюпу

ються під голосний акорд баяна,
Все це нагадує настройку мувич- 

аого Інструменту. Але ось через 
Кілька хвилин (після того, ни роз
вівались) багатоголосий хор зли

пається в могутній І пружний по
тік звуків:

Все, що завойоване батьками
У боях, у мирному труді,
Ми примножим славними ділами,
В нас серця і руки молоді.
Пісня набирав висоти, як птах, 

який щойно відірвався від землі і 
тепер розправляє в польоті свої 
широкі крила.

За цією піснею злітає друга, тре
тя, четверта. Всі вони різні за к е- 
аодією і текстом, але а той же 
час кожна з них, ніби передає ес
тафету іншій прозорого настрвю. ( 
тоді забувається похмурий день, 
брудні калюжі на тротуарі. І навіть 
химерна зима, яка така нестійка..; 
Хор бере в чудодійний полон, 0 
якого не хочеться виходити, але..’, 

Через півгодини відкриваємо две
рі спортивного залу профтехучнли. 
ща № 6, де заповзяті легені, виги.

Леонід ТЕНДЮК

'(Продовження. Початок в газетах 
за 19, 21 січня).

ДВА КІПІТАНИ

Я збирався вже виходити з хати, коли 
у двері хтось постукав. Принесли враніш
ню пошту. Листоноша простягнув квитан 
цію:

— Розпишись!
Хоч підпису в радіограмі не було, я зрозу

мів: вона від Лисогурського. Ного стиль — ' 
серйозність і пустощі. Якось він Світилу на
діслав таке «Вітаю з народженням близнюків, 
Ельвіра почуває себе добре».

Яка Ельвіра і які близнюки, відомо бу
ло лише Миколі. А Вольдемару він таки 
накоїв. Чорноока днюяальна, за якою 

впадав молодий гульвіса, довідавшись 
що в нього «дружина і двое дітей», при. 
вселюдно учинила бідоласі скандал.

Про все це ми дізналися вже після 
повернення Світила з моря, Перепало 
Тоді Миколі на горіхи

Нині він повідомляв, що в бананово- 
лимоннім Сінгапурі, куди зайшла його 

китобійна флотилія, «потрібних мавп з 
породи кунду немає». Дістати їх можна, 
писав Лисогурський, е Кенії, що він і 
зробить, повертаючись з рейсу.

Звичайно, про цих мавп я і гадки не 
мав, тим паче мови не було, щоб він їх 
мені привозив. Його чергова витівка. Та 
в тій же радіограмі говорилося: «Не па
дай духом, старий, іди на абордаж. Рад
жу все-таки звернутися до Федоровича».

Наш знайомий, капітан морський Кос
тянтин Федорович, з яким ми ходили п рейс до 
берегів Нової Гвінеї, через хворобу списався 
а судна І працював тепер в пароплавстві.

На судні він був капітан-наставником. Є та
ка посада. Людина, що бездоганно знає судо- 
водіння і з великим морським досвідом, пере
дає свої знання молодшим, навіть капітанам.

Той. молодий капітан, що ко.мандувап нашим 
судном, чоловік неспокійний І галасливий. Він 
був справді всюдисущий. Крім містка, ми ба
чили його то в машинному відділі, то в сино
птичній, а то й на камбузі, схиленим над ка
занами. Голос його лящав з усіх суднових 
гучномовців. Капітан — командував,

— Метушиться, —знаюче мовив боцман. — 
Як півник, в якого ще не окріп голос.

*. Він, боцман, на флоті з дитинства, не 
одного капітана пережив, і, отже, дещо 
таке відає, чого не розуміємо ми, молоді 
та зелені.

Федорович жив у сусідній з матросами 
каюті, без претензій на розкіш чи винят
ковість, як того вимагала його-посада, і 
здавалось, що він не працює, як працю-

вав молодий його колега, —- завжди за
клопотаний, відчужений од життєйських 
дрібниць, — а бавиться. Д риболовлею 
Федорович захоплювався, і з матросика
ми «баланду травив». • • т :

Одначе була в ньому якась прихована 
сила — глибінь, що шану й обожнюван
ня в моряків- викликала. Бо в людині, 
мабуть, шанується не тільки і!не стільки 
набуте досвідом вміння —- воно з часом 
приходить до кожного, — як людяність і 
душевна щедрість, з якою вона роздас
ться іншим. А’Федорович жив для інших. 

У спої шістдесят з лишком років він мао 
досвід уславленого капітана, людини, що са
мотужки, почавши простим матросом, опанува
ла всією загадковістю морського ремесла. Та й 
чи ремесло було це? А може творчість, по
кликання? Бо він і в мирний і в тривожний 
воєнний час, коли його корабель протаранила 
ворожа торпеда, тснув. Не раз, можна сказа
ти, богові душу віддавав, а від моря не від
цурався, ці. Та.' окрім цього, безцінного мо
ряцького досвіду, було у Федоровича те. що 
будь-кому дало б підставу сказати: «І після 
мене па землі лишився слід».

Федорович мав учнів: матросів, штур
манів, капітанів — десятки, сотні людей, 
які колись працювали з ним, а потім десь 
в морях-океанах пролягли їх дороги. Він 
міг пишатися: жоден з його вихованців 
не зганьбив високого звання моряка. Ча
сом з газет чи з розповідей довідувався 
старий капітан про своїх учнів. Вони теж 
вдячно пам’ятали свого вчителя. Обвіяні 
вітрами всіх широт, морські вовки, якими 
вони тепер стали, не забували свого пер
шого капітана і його науки-' «Не для 
втіхи чи власної вигоди обирає людина 
море. Його треба любити всім серцем».

Коли я мап списуватись на берег і зайшов 
до Федоровича попрощатись, ній наказав:

Грнзн теорію! Ну, а коли складеш Іспити, 
пвернись до мене. Не соромся. Якщо людину я 
справді кличе море, я допоможу.

У кишені в мене лежав тількн-ио отриманні) 
сертифікат: такнй-то, мовляв пройшов курс 
виробничого навчання I склав Іспити в обсяві 
для матроса другого класу. >

Рангоут, шкоти, гікн — уся ця теоретична 
муштра лишилася позаду. Моя самотина в 
Зеленому кутку не пройшла даремно. Папірця 
про закінчення навчання було достатньо й не
достатньо, щоб літи в плапання.

І тоді я наважився подзвонити Костян- 
тину Федоровичу.

— А, приборкувач океану? Приходь, 
приходь.

Він зможе мене прийняти а четвер 
о пів на дванадцяту,

Вікно його кабінету виходило у двір— 
тісний кам'яний закуток, неначе прозо
рим люком прикритий вгорі шматком 
синього неба. Кабінет нічим не відріз
нявся від тієї каюти, в якій Костянтин Фе
дорович жив на судні. Стіни були обвіша
ні картами і на них — то пунктиром, то 
масною чорною лінією — прокреслено 
маршрути. Мініатюрні прапорці, повтика
ні на тих картах в Тихий та Індійський 
океани, мабуть, показували місце знаход
ження суден, за які старий капітан відпо
відав.

Коли я увійшов до кабінету, там, крім 
Костянтина Федоровича, сидів ще один 
незнайомий мені чоловік. Засмаглість йо
го суворого, з гострозорими очима, об
личчя, свідчила, що він постійно буває 
лід пекучим нетутешнім сонцем. На лац
кані кителя був приколотий значок: якір, 
обплутаний ланцюгами. Такі значки но
сять капітани далекого плавання,

, (Далі буле).

ТАЄМНИЦІ НОВОГРУдсьного 
ЗАМКУ

В Білорусії зберіглись руїни Новогрудського замку — ук
ріплення, що відбивало колись напади феодальних князів, 
німецьких рицарів, татар.

Під центральною баштою, збудованою в XIV столітті, при 
розкопках знайдено залишки ще однієї такої споруди. її 
стіни з великих тесаних валунів пішли в землю на 7.5 мет
ра. Ця башта замикала кільце старого земляного валу. Під 
шаром руїн знайдено уламки черепиці і кераміки. Учені 
відносять їх до XII! століття, роблячи висновок, що башту 
споруджено на сторіччя раніше від центральної. На тери
торії замку знайдено також залишки кам’яних сходів, що 
проходили в товщі стіни до тайникової башти.

(РАТАУ).

@ показує’КІРОВОГРАД

ПОНЕДІЛОК, 25 СІЧНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 16.35 - 
Для дітей. «Сонечко». Виста
ва Калінінського лялькового 
театру. (К). 17.40 — Телевісті. 
(К). 18.00 — Республіканська
фізико - математична школа. 
(К). 18.30 — Тележурнал «Нау- 
ва — виробництву». (М). 10.00 
— Назустріч партійним з’їз
дам. Телевізійний фестиваль 
художньої самодіяльності. 
Звітує Кіровоградський район. 
(Кіровоград). 20.00 — Теле
фільм. (Кіровоград). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 •— 
Художній фільм «Необачний 
шлюб». (Кіровоград). 22.46 —

Спортивний щоденник. (М). 
23.15 — Телевісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 19.00 - 
«Леся Українка I музика». 
(Одеса). 19.40 — Художній 
фільм «Кохана». (М). 21.30 — 
Літературний театр. П. Байде- 
бура. «До Леніна». (Донецьк). 
22.20 — Музичний фільм «Са
ратовські дівіночкн», (К).

ВІВТОРОК, 28 СІЧНЯ. ПЕР- 
ША ПРОГРАМА, п.оо — Те
левісті. (К). 11.10 — Для дітей, 
А, Школьник «Чужий гість». 
Вистава Кіровоградського об
ласного театру ім. М. Кропив- 
ницького. (Кіровоград). 17,05— 
«Наставники поруч». (Мико
лаїв). 17 25 - Назустріч XXIV

Наша адреса і телефони «МОЛОДОЙ КОММУНАР» — орган Кяровоградского 
обкома ЛКСМУ г. Кировоград.

м. Кіровоград, вуя. Луначарського, 36 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45*31» 
відділу військово-патріотичного виховання І спор

ту — 2-45-35, решти відділів — 1*45-36.

БМ 01024. Індекс 61197.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки. 2.

з’їзду КПРС І XXIV з’їзду 
КП України «В Ініціаторів 
змагання». (К). 17.45 — Теле. 
вісті, (К). 18.05 — «Три фути 
під полем». (М). 18.30 — Ле
нінський університет МІЛЬЙОНІВ. 
(М). 19.00 — Програма пере
дач. (Кіровоград). 19.05 — Хро. 
ніка тижня. (Кіровоград). 19.15 
— Кіножурнал. (Кіровоград). 
19.25 — «Кроки п’ятирічки». 
(Кіровоград). 19.35 — Худож. 
пій фільм «Вічний календар*, 
(Кіровоград). 21.00 - Іірогра. 
ма «Час». (М). 21.33 — «Вічно 
юний, незламно молодий». До 
80-річчя з дня народження 
П. Г, Тичини. (К). 22.35 — Ко
льорове телебачення. Концепт 
(М). 23.20 — Телевісті. (К),

ДРУГА ПРОГРАМА. 19.05 - 
«Ви про ваших друзів». 
19.30 — Художній фільм’ 
теро з неба». (К).

СЕРЕДА, 27 СІЧНЯ.
ША ПРОГРАМА. 11.00 - ,ЬІС. 
вісті. (К). 11-10 - Телефільм. 
«Мотиви старого Тбілісі». (К) 
11.35 Шкільний екран. Істо
рія для учніц 5 класу, «Куль
тура стародавньої Греції»,

(К). 
«П’я-

ГІЕР- 
Теле-

(К), 12.10 — «Господарі землі 
колгоспної». (М). 12.40 - «Та- 

,тпої- Україно». Звітує 
Ісрн Іг Івська область. (К). 

».ч ^УАОЖНІЙ фільм «Мерт- 
гп? 5ез®и*- 1 серія. (Кірово-

’ v7nn/~ Назустріч XXIV 
з їзду КПРС 1 XXIV з’їзду КП 
ro?v.H,/v1Pari0Plr ’ бере'1" •»' 
гулу». (Кіровоград) 17 45 —* 
Телевісті. (К).та _ Фести- 
м ' „Рейнських республік. Молдавська PCP. (Кишинів). 
20 оп 1’ v°Іт «Мелізму», (М). 
Т-л-я* УкРаїІ>СЬКС кольорове 
ікі 'аа,ія- Мультнпанорвма. К . 2 .00 - Програма «Чпс». 

к Художній фільм. nSX <КІ".
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