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КРАЇНА РАД:
НОВИНИ ДНЯ

І НАУКА — ДЕСЯТІЙ П'ЯТИРІЧЦІ плуатаційпикп ряду міст 
країни.

о

РРФСР
Зросла подача тюмен

ського газу в промислові 
центри європейської час
тини країни і на Урал. На 
Урснгойсько.му родовищі, 
яке знаходиться біля само
го Полярного кола, здано 
в експлуатацію потужну 
установку комплексної під
готовки газу. Вона здатна 
щодоби очищати еід різ
них домішок і подавати в 
магістральні трубопроводи 
десятки мільйонів кубіч
них метрів газу. Тепер уже 
три таких заводи діють на 
новому родовищі.

ського комсомолу в галузі 
науки і техніки.

П’яте колесо-
моло-

ГОСПОДАРСЬКА 
ОЩАДЛИВІСТЬ - 
ВИМОГА ДНЯ

Україна ._________
Полтавські книголюби 

добре знають адресу цієї 
бібліотеки: енергоцех теп- 
ловозоремонтного заводу 
імені Жданова. На кількох 
стелажах тут розмістилося 
понад дві тисячі томів. 
Це — книги начальника 
теплоелектростанції Л. Гон- 
чарова, який надав їх у 

. розпорядження робітників 
підприємства.

Білорусія
Потужна техніка, 

звільнилася від польових 
робіт, вийшла на перетво
рення лук. Землі розчища-. 
ЮТІ» від кущів і пнів, дис
кують, заправляють міне
ральними добривами і вап
ном. Вперше широко прак
тикується підзпмове залу
ження: роботи ведуться на 
торфовищах, недоступних 
для машин навесні і вліт
ку. Перетворені землі, які 
стали сіножатями і пасо
вищами, в республіці зай
мають близько двох міль
йонів гектарів.

В арсенал 
будівельників

МОСКВА. Група
дих учених Московського 
інженерно-будівельного ін
ституту розробила легкі і 
міцні теплоізоляційні ма
теріали. Цього вдалось до
битися завдяки застосу
ванню особливо легкого 
мінерального наповнюва
ча — склопору. Пого ви
робництво вже налагодже
но у п’яти містах країни, 
закінчується монтаж тех
нологічних ліній ще на 
ряді підприємств. Робота 
авторського . колективу 
удостоєна премії Легііп-

Гриби—цілий рік
МІНСЬК. В будь-яку 

пору року можна збирати 
опеньки, використовуючії 
ефективні методи їх штуч
ного вирощування, розроб
лені вченими Білоруського 
технологічного інституту 
імені С. М. Кірова. Пер
ший урожай грибів одер
жано на городі під склом 
Мінського овочесушильно
го комбінату. Тут опеньки 
впрошують па деревині. 
Урожай з квадратного мет
ра досягає за рік 20—25 
кілограмів. Білоруські вче
ні запропонували рекомен
дації по вирощуванню гри-

не зайве
КИЇВ. Відому приказку 

про зайве п’яте колесо 
спростували на практиці 
вчені Всесоюзного науко
во-дослідного інституту 
аналітичного приладобу
дування. Обладнавши ним 
серійний фургон УЛЗ-452, 
вони створили установку, 
з допомогою якої можна 
швидко виявити місце по
шкодження прокладених 
глибоко під землею мі
ських газових мереж. Пер- бів у теплицях багатьом 
ші зразки установок уже господарствам країни, 
використовують газоекс- (ТАРС — РАТАУ).

Позавчора в Кіровограді 
відбулося засідання облає 
пої комісії по економному 
використанню паливно- 
енергетичних ресурсів. Від
крив засідання другий 
секретар обкому Компар
тії України Л. Ф. Кібець.

З доповіддю «Про захо
ди по посиленню організа
ційної роботи по забезпе
ченню економного вико
ристання палива, теплової 
і електричної енергії спо
живачами області в осін
ньо-зимовий період .1979— 
1980 років» виступив пер
ший заступник голови ви
конкому обласної Ради 
народних депутатів А. А. 
Давидевко. Він відзначив, 
що на більшості підпри
ємств економно витрача
ють паливо, газ і енерге
тичні ресурси, дбають про 
забезпечення паливом на
селення, тримають це під 
постійним і неослабним 
контролем.

Та па ряді підприємств, 
у деяких районах допуска
ють велііку перевитрату 
паливно-енергетичних ре
сурсів. Це, зокрема, сто
сується кіровоградських 
чавуноливарного та пивза
воду, м’ясокомбінату, за
воду «Більшовик», тролей
бусного управління.

Не виконують планів ви
робництва палива об’єд
нання «Олекса ндріявугіл- 
ля», зокрема Бандаківська 
та Димитрівська брикетні

фабрики. Лише за 10 міся
ців нинішнього року недо
одержано 13,2 тисячі тонн 
брикету.

Доповідач назвав бага
то конкретних цифр і фак
тів, які свідчать про те, 
що виникла необхідність 
з усією суворістю дотри
муватись режиму економії, 
спрямувати роботу під
приємств, організацій, бу; 
до-в, установ, колгоспів і 
радгоспів області на за
безпечення безумовного 
виконання настанов партії 
і уряду по економному 
використанню палива, теп
лової та електричної енер
гії.

В обговоренні доповіді 
взяли участь директор За
хідного підприємства елек
тромереж виробничо-енер
гетичного об’єднання «Диі- 
проенерго» В. М. Павлюк, 
директор Східного підпри
ємства електричних мереж 
цього ж об’єднання І. М. 
Рябцев, головний інженер 
чавуноливарного заводу 
М. Г. Грабовськпй, голов
ний інженер обласного уп
равління сільського госпо
дарства С. А. Шевченко, 
заступник голови облсіль- 
госптехнікп Г. Ф. Акімов, 
начальник управління жит
лово-комунального госпо
дарства облвиконкому А. І. 
Свіркул та заступник гене
рального директора вироб
ничо-енергетичного об’єд
нання «Дніпроенерго» 
Л. В. Єременко.

.Казахстан

За масовість і майстерність

Хорошими показниками відзначив свя
то Великого Жовтня комсомольсько-мо
лодіжний колектив монтажників мало
габаритних трансформаторів, очолюва
ний Вірою Петрівною Поліщук, з Олек
сандрійського електромеханічного заво
ду. Бригада здає всю випущену продук
цію тільки з першого пред’явлення.

На знімку: комсомольці бригади 
разом із завідуючим відділом комсо
мольських організацій Олександрійсько
го міськкому комсомолу Ігорем Добрян- 
ським підбивають підсумки передсвят
кового соціалістичного змагання. Ре
зультати трудової вахти — відмінні.

Фото В. ГРИБА.

Позавчора в Кіровоград' 
відбулася нарада партійно- 
господарського активу об
ласті, на якій розглянуто 
питання про підсумки 
участі спортсменів Кірово- 
градщини в VII Спартакіа
ді УРСР та невідкладні зав
дання по усуненню недо
ліків в спортивно-масовій 
роботі.

З доповіддю на нараді 
виступив секретар обкому 
Компартії України А. І. 
Погребняк.

На нараді виступили сек
ретар Кіровоградського 
міськкому партії А. О. 
Кошелєва, старший тренер 
збірної області з легкої 
атлетики В. К. Іванець, за
ступник голови Онуфріїв- 
ського райвиконкому О. О. 
Малолітко, завідуючий 
облвно Д. Ю. Стельмухов,

секретар обллрофради 
О. Т. Шаповалов, майстер 
спорту СРСР М. С. Куку
руза, голова Новоукраїн- 
ського райспорткомітету 
В. Ф. Котов, декан факуль
тету фізвиховання Кірово
градського педінституту 
імені О. С. Пушкіна М. Й. 
Гасман, секретар парткому 
колгоспу імені Шевченка 
Ульяновського району В. І. 
Крижанівський, голова об
кому ДТСААФ О. П. Мак
симов, голова облепортко- 
мітету О. П. Березан, сек* 
ретар обкому ЛКСМУ В. В. 
Мальцев.

У роботі наради взяли 
участь заступник голови 
облвиконкому Є. М. Чаба
ненко, завідуючий відді
лом пропаганди і агітації 
обкому Компартії України 
І. П. Оліфірєнко.

У надійні осінньо-зимові 
сховища вологи перетво- 

. рили сто тисяч гектарів 
своїх полів господарства 
півдня Казахстану, 
скористалися для 
стоком гірських 
Тянь-Шаню. Воду, 
втрачається в осінній часу 
сипких пісках пустель, на
правили по магістральних 
каналах па кукурудзяні, бу
рякові та інші плантації, з 
яких недавно пішли зби
ральні агрегати.

Вони І 
цього 
річок І 

яка

Таджикистан____
Музей трудової слави'1 

енергобудівників відкрив
ся в місті ІІуреку. Числен- ] 
пі матеріали і документи, 
включені до експозиції, 
розповідають про історію І 
епоргограда па Вахші, про 
ЙОГО людей, ЯКІ спорудили І 
унікальну греблю. Великий 
розділ музею присвячений, 
«робітничій естафеті» — е 
соціалістичному змаганню І 
суміжників, що народило
ся в Нуреку і підхоплене 
десятками промислових 
підприємств країни,

(ТАРС — РАТАУ).

І

ДО СВОЄЇ XXII звітно- 
виборної конференції 

комсомольці Кіровоград
ського державного педа
гогічного інституту Імені 
О. С. Пушкіна підійшли за
галом з непоганими успіха
ми у навчанні. В інституті 
202 відмінники, два ленін
ські і один пушкінський 
стипендіати.

І все ж,відзначили у звіт
ній доповіді секретар ко
мітету комсомолу Л. Ку
ценко та виступаючі, ус
пішність студентів за звіт
ний період знизилась.

Набагато зросла кіль
кість нсвстигаючих. Коли, 
скажімо, після зимової се
сії їх було 71, то після літ
ньої вже 91, І якщо порів
нювати результати двох 
сесій узагалі, то, як прави
ло, літня складається гір
ше. Бо в цей час значне 
погіршується самостійна 
робота студентів, трудова 
дисципліна і... падає актив
ність комсомольських бю
ро груп, курсів, факульте
тів. За звітний період ко
мітетові комсомолу, на 
жаль, не вдалося змінити 
цю традицію.

Повернемось до невсти- 
гаючих. Відомо, що на-

вчення — праця студента, долі відстаючих. Ось при
клад з минулого року. Ко
мітет комсомолу за ініціа
тивою груп розглянув 7 
персональних справ не- 
встигаючих. (Але ж тільки 
після першого семестру 
таких було 711). До речі, й 

йти мо- ініціатива ця з’явилася піс-

Така ж, як і праця робіт
ника, колгоспника. її ре
зультати •— в здобутих 
знаннях, а потім —- у кон
кретних справах. Про які ж 
добрі справи в майбутньо
му отих близько сотні ком
сомольців може

РОБОТА

160 студентів — чисті трі- блеми підвищення трудо- 
єчники (в майбутньому теж вої дисципліни. За мину

лий рік в інституті в ціло
му було пропущено стіль
ки годин, що коли підшу
кати порівняння, то це має 
приблизно такий вигляд: 
цілої академічної групи 
протягом року не було на 
заняттях узагалі.

Звичайно, не можна ска
зати, що подібні 
не розглядалися 
даннях комітету. Про це 
йшлося на кожному з них, 
Але робота визначається 
результатами. А вони по- 
ки-що не на користь ком
сомольського активу.

Ми зупинилися на одно
му моменті порядку ден
ного звітно-виборної кон
ференції. Взагалі ж тут бу
ло глибоко і критично про
аналізовано весь комплекс 
питань комсомольської ро
боти. Конференція прий
няла відповідну постанову, 
у якій перш за все наміти
ла ряд конкретних заходів 
щодо поліпшення успіш
ності студентів, активізації 

, внутріспілкового життя в 
і академгрупах.
і В. БУБИР,

громадський корес
пондент «Моггодого 
комунара».

досить посередні спеціа
лісти). Байдуже ставлення 
до навчання, неорганізова
ність, часті пропуски за
нять без поважних причин 
і трійка, як вершина задо
волення. На жаль, задо-

ЗВІТИ І ВИБОРИ В КОМСОМОЛІ

питання 
на засі-

ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ва? І звідки вони беруться 
взагалі — невстигаючі? Да
вайте звернемось до під
сумків роботи приймаль
ної комісії: цьогорічні 
першокурсники мають се
редній бал атестата 4,5.

Життя щодня підтверд
жує, що на ставлення сту
дента до навчання знач
ною мірою впливає атмо
сфера, яка панує у колек
тиві комсомольської гру
пи. А часто саме тут зали
шаються байдужими до

ля неодноразових нагаду
вань.

Не стала в багатьох гру
пах законом дружба і 
взаємодопомога, товари
ська вимогливість і висока 
самодисципліна. І в тому, 
що 42 студентів виключили 
з інституту за неуспішність, 
безпосередня вина комсо
мольської організації.

Тепер про «золоту 
редину». Половина
хто навчається в основно
му добре, має трійки. Ще

се- 
тих,

вольняє такий стан справ і 
комсомольський актив ака- 
демгруп.

Конференція підкресли
ла, що погано ведеться 
боротьба за знання на 
сторінках стінної преси, 
«Комсомольських прожек
торів» факультетів. Чомусь 
у активу склалася думка, 
що навчання — ділянка 
роботи тільки деканату чи 
ректорату. Шкідлива дум
ка.

Не розв’язано ще і про-
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«ЗАБУДЬКУВАТІСТЬ» 
КУЛІНАРІВ

т

І

Останнім часом до ре
дакції «Молодого комуна
ра» почали надходити три
вожні листи про невідому 
хворобу, яка виявилась 
професійною недугою де
яких кулінарів нашого міс
та. Зокрема, учні проф
техучилища № 1 (понад 
двадцять підписів) повідо
мили, що працівники їх
ньої училищної їдальні 
заслабли на «забудькува
тість».

І справді, в день нашого 
рейду в цій харчевні ми 
виявили талони без дати.

— Ви знаєте, якось за
були поставити число, — 
пояснила завідуюча ви
робничим відділом В. С. 
Коритіна.

— А раніше подібні ви
падки траплялись? — по
цікавились ми в неї.

*— Знаєте, вже й не па
м’ятаю.

— Віро Сергіївно, а чо
му а риби, що подаєте ні 
друге, не обрізані ХВОСТИ;

— Зи знаєте, забули.
Виявляється, книгу скарг 

і пропозицій тут теж «за
були» помістити на видно
му місці. Правда, ми не за
були поцікавитись в учнів, 
як їм подобаються комп
лексні обіди. Ось кілька 
відгуків: «Раніше було гір
ша, зараз готують краще, 
хоч...», «Страви несмачні, 
іноді меню не відповідає 
дійсності», «Ми обідом за
доволені», «Останнім ча
сом у їдальні можна по
обідати, але, звичайно, бу
вають інциденти».

Директор училища Є. Б. 
Терьохін сказав нам, що у 
їдальні нещодавно пуще
но в дію механізовану лі
нію роздачі страв. Приєм
на новина! Але те, що тут 
одна посудниця вручну 
перемиває сотні (якщо не 
тисячі) тарілок щодня, що 
не діє агрегат картопле
чистки — неприємне пові
домлення...

...На «забудькуватість» 
хворіють і працівники ка
фе «Варенична» від ресто
рану «Україна». Скажімо, 
потрібно, щоб холодна за
куска з курятини і салату 
важила 100 грамів, а вияв
ляється ЗО грамів не виста
чає. Тефтельки з помідо
рами замість все тих же 
100 грамів зажать лише 
80 грамів.

— Пробачте, якось за
були, — пояснили нам ку- 
кар-спеціаліст по холодних 
закусках Л. Квасневська 
та буфетниця В. Запченко.

Тут же, у вітрині холод-

них закусок і тістечок, пра
цівники прилавка знову-та
ки «забули» виставити б 
цінників.

Це кафе «знамените» ще 
й тим, що тут, особливо в 
обідню перерву, утворює
ться черга ледве не така, 
як на тролейбусній зупин
ці біля УТО. Саме в цей 
час стають особливо дефі
цитними чисті ложки і ви
делки.

Ось рядки зі скарги 
студентів КІСМу: «Сьо
годні ми простояли май
же годину біля каси і ві
конця роздачі. Коли ж пі
дійшла черга брати варе
ники, то виявилось, що не 
вистачає чистих тарілок, а 
потім —• нарізаного хліба. 
Врешті-решт ми з преве
ликими труднощами зна
йшли тацю і почали шу
кати чистий столик, іа до
велось обідати за бруд
ним, адже тут їх прибира
ти і витирані своєчасно 
не встигають».

«Варенична» розташова
на в центрі міста, на виду 
в усіх. В ній обідають ро
бітники і службовці, сту
денти і учні. І нам, членам 
рейдової бригади, здалось 
трохи дивним те, що, на
приклад, книга скарг і про
позицій (новенька, з чис
тими сторінками) була на
дійно захована у касира. 
І тільки на наше прохання 
її нарешті показали.

До всього цього хоче
ться додати ще такий 
штрих із акту, складеного 
нами після перевірки ка
фе «Варенична»: «Санітар
ний стан на кухні незадо
вільний. Реалізувалась не
свіжа курятина».

Напрошується висновок, 
що «забудькуватість» ку
лінарів, про яких ішлося в 
цьому матеріалі, пород
жена безконтрольністю з 
боку дирекцій профтех
училища № 1 і ресторану 
«Україна». Ми сподіває
мось, що в згаданих їдаль
ні і кафе будуть нарешті 
усунуті недоліки, виявлені 
рейдовою бригадою. Бо 
читачі дуже чекають від
повіді від керівництва 
ПТУ № 1 і ресторану «Ук
раїна».

Рейдова бригада: В. СИ- 
ЧЕВ — ст. Інспектор УВС, 
В. ГОЛОВАХА — інспек
тор МВЗС, А. ЧЕКМЕ- 
НЬОВ — заст. голови об
ласного штабу «Комсо
мольського прожекто
ра», В. ГОНЧАРЕНКО — 
спецкор «Молодого ко
мунара».

молодий к

і»
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«КП» РЕКОМЕНДУЄ

Головне сьогодні в діяль
неє І і «Комсомольською 
прожектора» — боротьба 
за повне використання всіх 
резервів виробництва. 
«Прожектористи» області 
па кожному робочому міс
ці, дільниці, підприємстві, 
будові, в колгоспі і радгос
пі вишукують резерви ДЛЯ 
підвищення продуктивное гі 
праці, поліпшення якості 
продукції і зниження її со
бівартості, беруть участь у 
русі за економію та бе
режливість металу, енерге
тичних і паливних ресур
сів. Особливу роль у сіво- 
ренні комсомольською 
фонду економії відіграють 
молоді новатори виробни
цтва, раціоналізатори і ви
нахідники.

Отже, ком сом • >л ьськ і: й 
фонд економії. Сюди вхо
дять економія сировшш, 
матеріалів, палива, елек
троенергії, прибутки від 
випуску надпланової про
дукції, від впровадження 
досягнень науки і техніки, 
ІІОГІу, передовою досвіду, 
раціоналізаторських про
позицій і винаходів у вн- 
робшщтво, від ефективно
го та бережливої о вико
ристання техніки і устат

«Л ВИ НОКТЮРН ЗІГРЛТЬ знойно?..»
Яким повинен бути ідеальний керівник штабу «Комсомольського прожектора»?

Наскільки його особа впливає на успіх чи невдачу молодих дозорців? Як знайти 
тану ідеальну людину, або виховати? Ці непрості питання нерідко постають пе. 
ред секретарями комсомольських організацій під час підготовки чергових звітно- 
ро5оти?И* 3®о,ї'в- Но™ порекомендувати на цю відповідальну і нелегку ділянку 

Про те, як удалося розв’язати кадрову проблему «прожентористам» Ноао-Уфім- 
ПНА™ на*тог,е1>еРобного заводу, розповідає башкирська журналістка О. БУСИ-

Саіпі Соколову, секретареві комсомоль
сько» організації Ново-Уфімського наф
топереробного заводу, подібно Архімеду, 
виору було вигукнути «Знайшов!*, коли 
начальником заводського штабу «Комсо
мольського прожектора» став Сергій 
Куршаков. При колишньому начальни
кові «КП* виконував швидше номінатив
ну функцію; існувала лише гучна назва 
«Комсомольський прожектор*.

І ось чотири роки тому про «КП» заго
ворили не Тільки як про ОДНУ з назв громадської роботи. Про* нього заговорили 
як про серйозну і дійову силу.

Чому? і ому що головою призначили 
Куршакова.

Но варто думати, що Куршаков почу
ваючи <» собі нахил до «прожектора» 
прийшов у комітет і сказав: «Товариші! 
Я знаю, іцо зможу. Не дайте загинути 
здібностям* Ні. все було набагато про
стіше. В 1974 році Куршаков, який пра. 
Цю вав тоді в 39-му дослідно-випробу
вальному цеху, прийшов у комітет ком
сомолу І попросив допомогти з житлом. 
Йому відповіли, що з радістю допомо 
іііуть, якщо НІН, у свою чергу, допоможе 
їм. І Куршаков погодився.

А через кілька місяців на звітно-ви-

борних зборах про посаду начальника 
штабу «КП» розмов не було ніяких. Од
ностайне рііиеинл: Куршаков.

Із звіту «К11> за перше півріччя 197» 
року:

«... уникли втрат: 4903,9 тонни нафто
продуктів; пари і електроенергії — на 
суму 16610 карбованців.,.*

Зрозуміло, Куршаков не став ідеаль
ним головою раптово. Ще в інституті — 
він навчався п Казані — Сергій найак
тивнішим чином брав 
мольській роботі: член 
факультету.

О. Соколов, секретар комітету ВЛКСМ 
вузу:

— Сергій якось непомітно став 
личиною, нн заводі його знають п 
тнчно всі. Причому він сам влився
До цього, звичайно, не міг.

Природно припустити, що. 
г* ...... ..... *” - __
зігнав усіх колишніх бездіяльних членів 
штабу і створив новий, із людей актив
них. Це пояснюється навіть психологіч
но: кожен керівник прагне підібрати лю
дей «по собі».

Так, штаб справді оповився, з Мого

кування/ подовження між
ремонтних строків машин, 
механізмів, скорочення 
простоїв транспорт;.пх за
собів, зменшення браку і 
поліпшення якості продук
ції, роботи на ірс-МиДськнх 
засадах.

Комітетам комсомолу не
обхідно ратом з радами 
молодих спеціалістів, еко
номістами, бюро по раціо- 
налічацч і іг .та.'лд.к.цгву 
каміппи заходу ии ство
ренню комсомольського 
фонду економії з урахуван
ням пропозицій МОЛОДІ. 
Для його безпосереднього 
підрахунку і заповнення 
особистих рахунків за по
становою комітету комсо
молу створюється КОМІСІЯ. 
Доцільно в склад комісії 
залучити економістів, конт
ролерів ВТК, комсомоль
ських активістів, молодих 
спеціалістів.

Ми вже казали, що для 
підрахунку комсомольсько
го фонду економії запро
ваджується особовий раху
нок економії молодого ви
робничника, . комсомоль
сько-молоді жного колекти- 
ву. Нотуються дані про 
основну роботу, результа
ти безкорисливої громад-

сторінка

ОБЛАСНОГО
ШТАБУ

«комсомоль
ського

ПРОЖЕКТОРА»

ку «Комсомольської» про« 
жсктора» головного сне« 
ціалізовапого конструктор« 
ського бюро ПО посівних 
машинах, що знаходиіьса 
в Кіровограді, інженер Він 
лодимир МЕЛЬНИК (на 
фото вгорі). Він працює у 
відділі приладів, нипіш« 
нього року подав заявки 
на три раціоналізаторські 
пропозиції та один винам 
хід. Одна з розробок Во
лодимира — датчик висіву 
насіння. Начальника шта
бу «Комсомольського про
жектора» ГСКЬ характе- м 
рмзують як відмінного пра« 
цівника, що любить свою 
роботу. Приклад Володій 
мира наслідують усі моло
ді працівники бюро.

Член комсомольського 
бюро, недавній «прожекто
рист» Олександр КАЬА-* 
ЧЕНКО з відділу перспе«* 
тмвиих розробок. Він тж» 
кож активний учасник ру
ху поборників технічного 

прогресу. Ль 
пропонував 12 
заявок на «инач 
ходи. Два з нлк 
впроваджено у 
внробинц Т 8 О> 
Інші — в стадії 
випробування.

Робота хлоич 
ців, про якяі 
ми розповіли, А 
хороший при
клад для асЦ 
молодих, хто 
приходить після 
закінчення тех
нікумів, інсти
тутів у ГСКЬ і 
стає 
посівних

шин, 
том 
мольського про
жектора».

Текст і фото
С. КОВАЛЬ

ЧУК»

творцем 
ма- 

актмвіс-. 
«Ком:, о»

ської праці і таке інше.
1 іа підставі особистих 

рахунків економії моло
дих виробничників скла
дається рахунок комсо
мольської групи, цехової, 
иенжішіої комсомольської 
організацій.

Штаб «Комсомольського 
прожектора» допомагає 
молодим робітникам здійс
нювати поставлені завдан
ня, викриває недоліки в 
боротьбі за економію та 
бережливість, а також ін
формує керівництво під
приємства, комітет комсо-

милу про стан справ. ,
Створення комсомоли 

ськоіо фонду економії мав 
спиратися на принципи мо
ральної і матеріальної за
інтересованості молоді.

Комітети комсомолу, 
штаби «КП» У встлновлеш 
строки визначають пере
можців, нагороджують «і 
грамотами. Молодик ви
робничників, що пе раз ви
борювали призові місця у 
змаганні за створення ком> 
сомольського фонду еко
номії, представляють дб 
нагороди ЦК ВЛКСМ.

"У НАШИХ ДРУЗІВ ПО ЗМАГАННЮ ----------------------- “
складу пішли ті. хто взагалі нічого не 
робив раніШе, і звільнені з якихось при
чин »:;• заводу. Але в основному ж штаб 
залишився в нонеррдн.ьоАіу складі.

Часто кажуть: вій уміє примусити лю
дей працювати. Сергій не просто приму
сив. Точніше буде сказати, що вій на
дав можливість працювати. Вчинив ду
же просто: став діяти сам і створив та
ким чином ніби фронт робіт.

Розмірковує він так: в усякій справі 
можна знайти недоліки — пе заради са
мих недоліків, звичайно, а заради їх лік
відації.

І «КІІ». друкуючи в.заводській багато
тиражці звіти про рейди, подаючи сигна
ли начальникам цехів, почав боротьбу 
за ліквідацію недоліків.

У компетенції «КІІ>. по суті, всі сфе
ри життя заводу: гуртожитки, житлові 
масиви і дитячі заклади, трудова дис
ципліна і їдальні. Але головне' - - бороть
бу з втратами паливно-енергетичних ре
сурсів — нафтопродуктів, пари і т. «,

У звітах про роботу «КП* пишеться: 
«Уникли втрат на суму...* Тобто — не- 
втрачене паливо, пара. Інколи затрати 
на запобігання цим втратам здаються 
надзвичайно великими. Це майже як при 
охороні природи. Для чого, питається, 
якомусь хімзаводові вкладати величезні 
кошти на очисні споруди, якщо на вік 
Цього заводу запасів чистої води виста
чить? Нерентабельно, здавалось би. І 
для чого «прожектористам» таї: піклува
тися про те. щоб провести на заводі 
капремонт і вивести трубопроводи на
верх? Жили ж раніше з підземними тру
бопроводами. і нічого. Правда, тратячи 
ся деякі незручності: з’являється на зем- 
* 1 масна пляма —- ознака того, що десь 
У трубах існують отвори, — і довго до
водиться цей отвір відкопувати в бун-

участь у 
комітеті'

комсо- 
ВЛКСМ

ве
пра к- 

. ---- __ ----_„'Г в
громадське життя, ніхто його примусити

Природно припустити, що. зайнявши 
пост начальника штабу «КП». Сергій ро_ 
зігнав усіх колишніх бездіяльних членів 
штабу і створив новий, із людей актив -

Ґ»
вальному розумінні. А пі: труби будуть 
на поверхні, всі дефекти можна 
ліквідовувати миттю. Безперечно, 
но. але зк дорого!

Очевидно, як в охороні природи.

буде 
зруч-

Очевидно, як в охороні природи, так і 
в прикладі з трубами головне — турбота 
про те, що буде пізніше, ті рбота про 
майбутнє. . І Куршаков — інженер по 
охороні природи, до речі, — цю турботу 
дуже добре розуміє. I за майбутнє хай- . 
лювться. Примушуючи хвилюватися ін
ших -Г членів цехових постів «КП*. чле
нів штабу і осіб, «відповідальних за*.

Завод працює в три зміни, і ніхто без 
письмового дозволу начальника цеху не 
може прийти чи піти раніше або піз
ніше. І ось помітить, наприклад, рейдова 
бригада «КП„ порушника трудової дис
ципліни — на олівець! Потім починають
ся дзвінки а іуеху, Переконують, що той. 
хто запізнився, затримався з дозволу. 
Причини і дзвінків зрозумілі: виробнича 
дисципліпаі—' 6*ці1< з пунктів еоцзма'гаи- 
ня. 1 нікому не хочеться ходити у від
стаючих. Але «КП* невблаганний; за грі
хи належить розплачуватися.

«Те. що начальником штабу «КП* наф
топереробного заводу став Сергій Курша
ков, загалом випадковість, Люди типу 
Куршакова завжди знайдуть застосуван
ня споїм безумовним здібностям. Та на
багато. кра^іе, коли ці здібності застосо
вуються максимально.

...Х.ба можна попрікатн людині, яса ні 
разу не тримала в руках скрипку, тям. 
що вона — не Паганіаі?

І як добитися того, щоб кожен потен
ціальний Пеганіні знайшов свою скрші- 
І‘Х„“'-м<сЧв в житті? І щоб в кожному 
«КП» був свій Куршаков?..

*



.»МОЛОДИЙ КОМУНАР^ 5 стор,
СПОРТ СПОРТ

ПОДИ, ФАКТИ, КОМЕНТАР

Конференція ЛДМЯ
ТОКІО. Питання розши

рення виступів демокра
тичної молоді Японії на 
захист своїх прав, нрогії 
антинародної політики 
уряду і наступу реакції па 
завоювання трудящих об
говорили учасники прове
деної в Токіо конференції 
ліги демократичної молоді 
Японії (ЛДМЯ), яка об’-

єднує в своїх рядах понад 
200.000 юнаків і дівчат. 
Воші висловили рішимість 
посилити боротьбу за пра
во молоді на пращо й ос
віту, разом з миролюбною 
громадськістю дати рішучу 
відсіч підступам вояччини, 
яка штовхає країну 
шлях ремілітаризації,

(ТАРС).

СПОРТ

я ДЕСИЛ“ „зірка“-і :о

«МИ ГОВОРИМО
ПО-РОСІЙСЬКОМУ»

Своєрідний фестиваль 
радянсько-малагасійської 
дружби відбувся в уні
верситеті Мадагаскару. 
У величезний лекційний 
зал, над входом у який 
висів напис: «Ми говори
мо і співаємо ло-росій 
ському», зібралися сотні 
студентів з усіх факуль
тетів.

Багато з них виходять 
на сцену ’ 
чому вони взялися за ви
вчення цієї важкої для 
них мови. «Російська мо
ва — це наука 1 -кульгу-. 
ра>...
Гоголь і Пушкін»... ■ 
сійська мова — це 
цін», — кажуть вони 
оплески всього залу.

Ось студентський 
заспівує- російською 
вою «Діти різних наро
дів*-... і слідом за дим 
лунає малагасійська на
родна пісня «З’єднаємо, 
братове, руки»...

З великою увагою зал 
слухає вірш К. Симонова 
«Жди мене», який читає 
Анрі Ракутундратандра. 
Потім він звучить у пе
рекладі на малагасій
ську, зробленому сту
денткою Івонноіо Раза- 
намасі. А ось і сама во
на появляється на сцені 1 
читає свій перший вірш, 
написаний по-російсько
му. Він називається «Лі
так у Москву*. «Цс ще 
одна нитка, що з’єднує 
наші народи... Літак везе 
друзів. 1 з ними передав 
я палкий привіт Москві, 
столиці миру 1 дружби»...

-- Нині російську мо
ву в університеті Мада
гаскару вивчають: на 
третьому курсі — 40 чо
ловік, па другому — 60 і 
на першому — 200, — 
повідомив мене керівник 
відділення російської 
мови Апдрс Рандріанарі- 
велу. — Ці цифри яскра
во відбивають швидке 
зростання інтересу до 
Радянського Союзу серед 
наших студентів, та й, 
мабуть, на всьому Мада
гаскарі. В цьому зв’язку . 
ми плануємо перетвори
ти наше відділення на 
кафедру російської мови, 
щоб випускати власних 
викладачів як для вузів, 
так і ліцеїв та шкіл. Ро
сійську незабаром вивча
тимуть 1 студенти філіа
лу університету у Тулеа- 
рі. на півдні країни.

Такий інтерес до мови 
Країни Рад цілком зро
зумілий, адже сьогодні 
російська стала справді 
Інтернаціональною мо
вою. підкреслює А. Ран- 
дріаяарівелу. Нею видає
ться величезна кількість 
наукової літератури у 
всьому світі, 
не — вона 
взнати радянських лю
дей, Радянський Союз, 
його досягнення не тіль
ки в науці 1 техніці, а й у 
будівництві нового су
спільного ладу.

В. СКВОРЦОВ, 
кор. ТАРС.

Антананаріву.

і розповідають.

<Російська це
. «Ро- 

Ле- 
ПІД

листопада.

J

ажливі ініціативи Радист“— п’ятий

ЛОНДОН, 10 г.:;ст“адд. 
(ТАРС). «Повертайтеся вчи
тись!» — з такою вимогою 
звернулись до своїх викла
дачів студенти одного з 
найбільших вищих на
вчальних занладів Англії — 
Манчестерського універси
тету.

Занепокоєні низьким про. 
фесійним рівнем викладен
ня. вони спільно з націо
нальним СОЮЗОМ студентів 
Великобританії стали іні
ціаторами загальнонаціо
нальної кампанії за вдо
сконалення системи ПІ,1,10- 
товки лекторів. керівників

Низький рівень викладання
теоретичних і практичних 
занять.

Студенти провели до
слідження, яке показало, 
що рівень занять далеко 
не відповідає сподіванням 
величезної більшості слу
хачів. Майже всі опитані н 
коді дослідження заявили, 
що лекції на дають їм того 
мінімуму знань, який необ
хідний д.чя дальшої само
стійної роботи, погано го
тують їх до практичної ді
яльності.

Національним союз 
центів вимагає вжити тер
мінових заходів по підви
щенню професійного рівня 
викладання. створопшо 
кращих умов для виявлен
ня індивідуальних нахилів 
слухачів. ГІСС виступив з 
пропозицією створити в 
країні нейтралізовану си
стему підготовки і вдоско
налений викладацького 
складу англійських вузін.

До кіпця чемпіонату 
командам друїої ліги ли
шилося пронести по одній 
грі. Дуже вперто проходять 
поєдинки па фініші. Свід
ченням цього с передостаи. 
ній, сорок п’ятий тур. у 
двадцяти матчах було за
бито двадцять тісті, м’ячів. 
Зафіксовано дні нічиї. В 
дев'яти іграх сильнішими 
виявились господарі сіа- 
діоиїв і лише в одній — 
гості. «Дніпро» з Черкас 
у Кисні обіграв (1;0) місце
вих армійців.

«Зірка* виступала на ви
їзді. Вона мірялася силами 
з «Десною». Суперники не 
застосовували якихось хит
ромудрих тактичних побу
дов. а розв'язували завдан
ня простою, інколи навіть 
примітивною грою. Та ко 
жси футболіст знав своє 
місце на полі і діяв з дюн
ною самовіддачею. Гострі 
ситуації виникали біля 
обох воріт. До 44-ї хвилини 
на табло красувалися пулі. 
1 ось чернігівці викорпето-і 
нують кутовий удар і вихо
дять уперед. На початку 
другого тайму Кіровограді^ 
двічі могли добитися ус
піху. Але-не кращим чином 
зіграв Вадим Євтушепко, а 
«отім і Валерій Самофа- 
лов-. Наші земляки зазнали

поразки, яка вплинула на 
їхнє турнірне становище. 
Вони ІЗ СЬОМОЇ сходинки 
перемістилися на дев'яту.

Турнірна таблиця на сьо-
годні має такий вигляд.

1. «Колос» И.
М

66—32
О
662. СКА К. 65—32 би

3. СКА Л. 67—33 604. «Авангард» 75-40 595. «Буковина» 54—31 57
(і. «Спартак» 57-4 і 55
7. «Кристал» 61 — 45 50
8. «Кривбас» 58 — 46 509. «Зірка» 44 — 40 49

10. «Судно.
будівник» 48-46 49

11. «Колос» II. 47 — 51 44
12. «Атлантика» 40—60 4113. «Новатор» 47—52 40
14. «Поділля» 42—56 40
15. «Дніпро» 37 — 49 39
16. «Десна > 37—56 38
17. «Говерла» 36—46 3«
1В. «Океан» 35 — 51 37
19. «Фрунзе-

иець»
«Торпедо»

45—57 36
20. 41—6/ 36
21. «Автомо

біліст» 28 — 45 35
22. «Пива» 36 — 44 34
23. «Металург» 36—71 32
24. «Шахтар» 52—72 32

хор 
мо-

А голов- 
допома£*ає

для досягнення 
розрядки гУрГаХк»’б

Недавні ініціативи СРСР, 
спрямовані на ослаблення 
напруженості в Європі, ді
стали активну підтримку і 
схвалення миролюбної 
громадськості Індії. Ось 
що сказала в інтерв'ю ко
респонденту АПН І. Алек- 
сандрову генеральний сек
ретар Бсеіндійської орга
нізації миру і солідарності 
(АІПСО) ПЕРІН РОМЕШ 
ЧАНДРА:

Пропозиції, 
ться у виступі 
Брежнєва на 
30-річчя НДР 
кроком величезної ваги на 
шляху досягнення розряд
ки і роззброєння в Європі. 
Вони здатні істотно оздо
ровили клімат на континен
ті, який був ареною двох 
світових воєн. Ці нові іні
ціативи — пряме продов
ження миролюбної зов
нішньої політики Радян
ської країни, що проводи
ться з моменту її народ
ження в результаті пере-

що місгя- 
Президента 
святкуванні 

у Берліні, є

моги Жовтневої револю
ції.

Наша організація, як і 
вся прогресивна громад
ськість Індії, схвалює зу
силля СРСР, спрямовані на 
припинення гонки озбро
єнь, припинення розробки 
нових видів зброї масово
го знищення, заборону ви
робництва ядернрї зброї і 
зміцнення розрядки.

Не можуть не викликати 
тривоги дії США в різних 
частинах земної кулі, які 
йдуть врозріз із прагнен
нями до миру народів усіх 
країн. Серйозну загрозу 
безпеці являють наміри 
США розмістити балістич
ні ракети «Першінг-2» і 
крилаті ракети на терито
рії європейських країн, 
формування стотисячного 
«корпусу швидкого реагу
вання», висадка морських 
піхотинців у Гуантанамо 
на Кубі.

Індійська громадськість 
особливо занепокоєна на-

рощуванням американ
ської військової присут
ності з Індійському океані. 
Розширення бази на Діс- 
го-Гарсія, посилка атомно
го авіаносця «Мідуей» у 
супроводі шести військо
вих кораблів в Індійський 
океан розцінюються в Ін
дії як серйозна загроза 
не тільки для нашої краї
ни, а й для інших прибе
режних держав.

З Індії високо оцінюють 
позицію Радянського Со
юзу, який неодноразово 
пропонував США віднови
ти переговори з проблем 
Індійського океану. Дово
диться шкодувати, що 
США лишились глухими до 
закликів Радянського Сою
зу і, більше того, продоз 
жують уперто нарощувати 
свою військову присут
ність у цьому районі світу.

АІПСО вимагає, щоб Ін
дійський океан був зоною 
миру.

Практичні кроки Радян
ського Союзу і США, — 
сказала наприкінці Перін 
Ромеш Чандра, — наочно 
свідчать, хто на 
водить політику 
а хто нагнітає 
ність у світі.

У м. Стаханов» закінчив
ся фінальний турнір пер
шості України з футболу 
серед команд колективів 
фізкультури. В ньому взя
ли участь шість клубів — 
переможців зональних зма
гань. Серед них був і «Ра
дист» Кіровоградського 
заводу радіовпробів. Наші 
земляки набрали чотири 
очка з десяти можливих і 
зайняли п’яте місце в рес
публіці. З рахунком 3:1 но
ни перемогли «Хімік» .з 
Дрогобича, внічию (0:0)

зіграли з павлоградським 
«Колосом» і місцевим 
«Шахтарем». «Радист» дві
чі програв: «Енергії» »По
вої Каховки (1:4) та «Кар
патам» з Буштини, що на 
Закарпатті (0:2).

Звання чемпіонів Украї
ни завоював «Шахтар» зі 
Стаханова.- Представники 
Вороши,човградпщші стали- 
сорок восьмими перемож
цями цих наймасовішнх 
футбольних змагань і 'здо
були право наступного ро
ку виступати в другій лізі.

3. ШАБАЛІН.

II

4

гімнастика, 
київського 

«Хімволокно* 
иер-

Художня 
Вихованки 
спортклубу 
стали переможцями 
шості республіканської ра
ди товариства «Авангард», 
що закінчилась у спортив
ному залі Кіровоградсько
го педінституту імені О. С. 
Пушкіна. В особистому за
ліку перемогу здобула ки-

япка Тетяна Мороз, чем
піонка VII Спартакіади 
УРСР.

Стендова стрільба. Олек
сандрійський стендовик Ві
талій Лебедев, вибивши на 
круглому стенді 91 очко зі 
100 можливих, став пере
можцем особистої першос
ті області, яку провела об
ласна рада товариства 
мисливців та рибалок. На 
траншейному стенді пер
шим був кіровоградець 
Віктор Маковеев (87 зі 
100)?

Ж .

Г:4

ж

ф « *
Всупереч широним про

тестам світової громадської 
думки, ізраїльські вдаси 
продовжують чинити сва
вілля і насильство відносно 
корінного населення 
гарбаних арабських 
торіях.

На знімну: 
арабів на вулицях 
ваної частини міста 
лима. _ж__

Фотохроніка ТАРС.
* *

Ось так розправляється 
поліція Франифурта-на- 
Майні (ФРН). 3 учасниками 
демонстрацій.

Сваволя «охоронців по
рядку» ЩОДО ТИХ, ХТО ВІД
СТОЮЄ справедливість, бо
реться за свої права и жит
тєві інтереси — буденне 
явище в капіталістичних 
країнах (знімок із журналу 
«Штерн»).

Фотохроніка ТАРС.

на за- 
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ділі про- 
розрядки, 
напруже-

(АПН).
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А. ГАСПАРЯН,
Л, ГУКАСЯН, 

кор. ТАРС.

Лети, 
лелеко, 
лети!

Хлопчик поспііпаг»: він 
знав, що лелеки збираю
ться а далекі перельоти 
па світанку. Сонце тіль
ки сходило над верхів’я
ми гір, коли він піднявся 
на пагорб, з якого було 
видно село, ще не роз
буджене півнями. Відди
хавшись, хлопчик поклав 
поруч з собою велику 
плетену корзину і став 

• чекати.
Чекав він недовго — 

над озером знявся табун 
білосніжних птахів 1 клю
чем попрямував на схід. 
Хлопчик одчинив криш
ку корзини і витяг звід
ти лелеку. Потримавши 
на руках, підкинув його, 
і птах злетів угору.

...Зустрілись вони два 
місяці тому. Школярсе- 
микласник з села Ма- 
лііпка Армеп Багдасарян 
з товаришами допомага
ли дорослим збирати 
урожай., Рантом, побачи
ли, що лелека, який ле
тів у бік озера, вдарїівся 
об високовольтну лінію, 
каменем упав на землю. 
Коли діти підбігли, то

£ 1
ПРHPOJ1R

ІТИ/

помітили, що у птаха пе
ребите крило. "Лелеку 
взяв до себе додому Ар
мен. Дбайливо доглядав 
його. 1 не сам. Усе село 
піклувалося про птаха. 
Незабаром справа пішла 
на поправку. Лелека про
гулювався у дворі, про
буючи злетіти, але зали
шати свого друга не хо 
тів. Коли настав час пе
рельотів у теплі краї, 
хлопчик допоміг птахові 
повернутися до своїх.

Лелека віддавна вва 
мається у Вірменія сим
волом щастя. В Арарат- 
ській долині, наприклад, 
можна бачити над даха
ми будинків гнізда пта
хів, які довіряють лю
дям. Весною цього року 
кількість гнізд помітно 
збільшилась, Восени в 
далеку дорогу лелеки 
вирушають, зігріті лас
кою і піклуванням лю
дей.

Єреван.
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I (Закінчення. Початок 
«Молодому комунарі» 
11, 16, 18, 2.5, ЗО жовтня 
1 листопада ц. р.|.
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— Ось що, хлопче, 
щуче мовив солдат, — по
вертай назад і біжи до сво
їх. Скажи хлопцям, хай іще 
трохи протримаються. Го
ловне — не вішати носа. 
Скоро тут будуть наші.

Не тямлячи себе від ра
дості, з підстрибом, як ло- 
шан, помчав Гриць назад І, 
вже не нриючись, вулицею 
подався до своїх. Коли він 
добіг до онопів, то побачив, 
що частина хлопців вози
ться біля гармати по той 
бік болота.

— Хлопці, наші! — щоси
ли занричав Гриць.

— Що ти мелеш? — по
вернув до нього Кравчен
ко спітніле, в ластовинні 
обличчя. — Які наші?

— Розвідники, — стри- 
муючи подих, сказав 
Гриць, — тільки що я їх 
бачив, як вас, і навіть ба
лакав з ними. Обіцяють 
поміч...

4
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Концерт популярної 
фонічної музики. По 
кінченій — новини.

рукою, І хлопець пізнає 
Більчича.

— Поставили за сторожа 
біля міномета,—каже Іван.

«Чи не з нього, прокля
того, нанрило наших7» — 
думає Гриць, торкаючись 
рукою ще не охололого ме
талу.

— А де ж хлопці?
— Як де? — щиро дивує

ться Іван. — Погнали фри- 
ця на Свинарну разом 
солдатами.

— З якими солдатами?
— Тю на тебе! — в: 

сердиться Більчич. — 
що, з неба впав? Не знаєш 
хіба, що приспіли на поміч 
наші війська? Батальйон 
старшого лейтенанта Гон
чарова дев’ятсот шістдеса2 
того полку шістдесят шос
тої стрілецької дивізії.

...Загиблих і поранених 
набатівців звезли у вій
ськовий польовий госпі
таль, що розмістився в хаті 
Андрія Сухомлина. Медич
ному персоналу допомага
ли члени санітарної гру
пи — сестри Чорновол. Ва
ля і Катя Хорольські. Галя 
Різник, Ліда Ус, Люба Жи- 
вотовська. Смерть хлопців 
подіяла на дівчат приго
ломшливо, і вони дарували 
пораненим усю ніжність, 
на яку тільки були здатні 
їхні руки.

На руках у Лю9и Живо- 
товсьної помирав Григорій 
Чорноиіндратенко. Його 
обличчя стало восковим, 
губи припали чорною гаря
чою смагою. Розривна 
ля влучила в живіт, і 
рург, оглянувши поранено
го, похитав головою:

— Пізно...
— Як не пізно? — скрик

нула Люба Животсвська. — 
Він же ще живий, живий...

Дівчина ледве стримува
ла сльози, не знаючи, як 
полегшити страждання 
хлопця.

— Марусю, Марусю... — 
хрипко шепоче Гриць, і го 
лос його переривається.

Хто вона йому, ота Мару
ся, — сестра, наречена, 
знайома — того Люба не 
знала. Поранений широко 
розплющує очі, і Любі стає 
моторошно від того погля
ду. Гриша еимовляс чітко й 
голосно:

— Мамо, вмий мене...
Це були його останні 

слова.
Битим шляхом пливе по

хоронна процесія. Люд
ський натовп коливається, 
множиться, важко пере
сувається по розгаслій мок
рій землі. Люди поспіша 
ють звідусіль — із Чаїно
го Хутора. Лемешівки, з 
Новоселіпни І Радянсько
го. з Кутів І Слободи, з Че- 
челевого і Свинарки.

Білецьнівка прощається 
з полеглими набатівцями. 
Разом з місцевими жителя
ми йдуть солдати. На їхніх 
обличчях — печать ззпєк- 

і і важ

тами і транспортними під
розділами. Ці бойові групи 
вбили 13 гітлерівців, 6 узя
ли в полон, значну кіль
кість поранили. На цій ді
лянці було захоплено у 
німців важких і середніх 
гармат — 11, 31 машину, з 
них 22 справні, 32 вози з 
вантажем, 21 гол. коней, ба
гато боєприпасів і стрі
лецького озброєння.

У цьому бою відзначили
ся тт. Матюшенно Федосій, 
Ус Василь Олімпійович, 
Гончар Григорій, Гончар 
Минита, Хорольський Ва
силь, Кравченко Петро, 
Кравченко Іван.

Своїми діями набатівці 
допомогли частинам Черво
ної Армії в розширенні 
плацдарму на правому бе
резі Дніпра, викликали па
ніку в стані ворога, чим 
посприяли загальному на
ступу».

Район 26 листопада. Во
рог тримає кругову оборо 
ну. Вогонь ущільнюється. 
Передні ряди набатівців за
лягають у лощині біля за
лізничної лінії. Гриць " Ко- 
валенно підводить голову. 
Поруч нього — Панько 
Кравченко, Віктор Матю- 

поло- шєнко, Василь Різник. Далі 
метрів за п’ять від них —

ну-вихоплюється коротка 
леметна черга.

Хтось кидає туди грана
ту. Стіна здиблюється гри
вою пороху. Звідти, при
гнувшись, вискакує ні
мецький солдат у касці і з 
ручним нулеметом у руках. 
Він майже скочується у 
виярок, а потім поспішно 
видряпується схилом уго
ру. Всього янийсь метр від
діляє ного від вершини на 
сипу. За ним — німецькі 
окопи. Ляскають постріли. 
Ще і ще. Нулеметник падає 
і більше не підводиться.

Окопи ворога плюються 
вогнем, і передні ряди на
батівців залягають. Гриць 
не зразу помічає старого 
колгоспника Андрія Ткача, 
що підштовхує прикладом 
полоненого гітлерівського 
офіцера.

— Ти куди його ведеш?— 
кричить Петро Кравченко.

— У сільраду. За нака
зом Михайла Лагна.

— Хто він?
— Командир другої ба

тареї Карп Гайонц, — з го
товністю відповідає 
нений.
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ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
«Час». 8.40 — Гімнасти- 

.а. 9.05 — Мультфільми.
,1.35 — Очевидне — пеймо. 
вірне. 10.35 — Концерт 
1-1.50 — «Твій труд — твоя 
висота». Кінопрограма, 
15.45 — Народні мелодії. 
16.05 — Бесіди про право. 
16.35 — Концерт із творів 
Р. Щедріна. 17.15 — Спор
тивний клас. 18.00 — «Ми 
будуємо БАМ». 18.30 — Вір 
ші — дітям. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Грає 
гітарист А. Фраучі. 19.15— 
Ради і життя. 19.45 — Худ. 
телефільм «Місце зустрічі 
змінити не можна». 2-а се
рія. 21.00 — «Час». 21.35 —■ 
Майстри мистецтв. Народ
на артистка СРСР В. Арт
мане. В перерві — (22.15) — 
Сьогодні у світі.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — Відгукніться, 
сурмачії 9.35 — Худ. теле
фільм «РЛІсце зустрічі змі
нити -вМ-.....-- п - ~
10.40 
14.50 
15.45 
церт 
костром, 
школа.

1, потроху заспокоюю
чись, розповів про несподі
вану зустріч.

справила на 
приголомшливе

Новина 
хлопців ____________
враження. Навіть на Крав
ченка, якому було досте
менно відомо, що наші вій
ська форсували Дніпро 
нижче Кам'яних Потоків.

Коли піднялися на кучу
гури, знову помітили нім
ців. Хлопці заметушилися. 
Одні пропонували негайно 
вдарити, Інші радили за- 
ченати. .1 не зразу поміти
ли, що прямо на них ішов 
радянський військовий у 
чині капітана. Ступав упев
нено, розмашисто. В рунах 
тримав бінокль.

Капітан, — він був з тієї 
групи, шо й два розвідни
ки,—підійшов до них упри
тул і сказав просто:

— Здорові були, хлопці! 
Набатівці врозбрід при

віталися.
— Чиї ж це трофеї? — 

поназуючи 
спитав розвідник.

— Наші, — хором відпо- 
вілн хлопці.

— Добре, — похвалив ка
пітан, — а де ж німці?

— Он, під лісом, — від
разу нільна рун зметнули
ся в напрямі вільх. Розвід
ник підніс бінонль до очей 
і довго роздивлявся до
вкола.

— Ну, тримайтесь, орли. 
Я про вас обов’язково до
повім командуванню. А ме
ні пора.

Ступивши нільна кроків, 
озирнувся:

— Гармат напризволяще 
не кидайте. Виділіть охоро
ну, а то фашисти ще ‘ 
жуть отямитись...

...На околиці села 
раються бойові групи 
рила Гречки, Федосія 
тюшенна. Оленсандра 
тяна, маламівці, чечелівці, 
браїлівці. Попереду — На- 
заренкова.

— Там у них нулеметне 
гніздо, — чує Гриць голос 
Петра Кравченка. І ін
ший — рішучий, дзвінкий, 

і Кому він належить?
— Вперед, набатівці! — 

високо злітає той голос. 
І Хлопці, пригинаючись, бі

жать уперед. Гриць Кова
ленко на лівому Фланзі. 

І Поруч нього брати Височи
ни — Петро і Микола з ма 

і ламівської групи Зінченка 
і Матюшенна. В Матюшен- 
нових руках — трилінійка 

І Місцевість тут V хпилле- 
| тих лініях пагорбів. За ни 
* ми — Свердлівка, а ще да

лі — Лиса Гора. Попереду 
І атакуючих — високий за 

лізничний насип, зліва — 
ліс.

Гриць біжить разом з 
усіма. Нижче — метрів за 
тридцять від них — стіни 
зруйнованої назарми. З па 
горба Грицеві добре видно, 

- як хлопці, розтягнувшись 
|| широким півколом, підсту- 
I пають до насипу.
В З-за стіни казарми тупо

І

врозбрід прч-

на гармати,

мо-

зби- 
Ки- 
Ма-

Тре-

Сіється дощ. Стає так 
темно, що лунає команда 
припинити вогонь. Коман
дири бойових груп, пора, 
дившись, виставляють пос
ти на ніч.

За ними, за їхніми спи- 
наїии — визволена Білець- 
кіена. їй ще треба оговта 
тись, прийти до тями, щоб 
повірити у своє визволен
ня після 850 днів неволі. І 
Білецьнівка не спить. Вона 
сторожно прислухається, 
напружує зір, вдивляється 
очима вікон у загусаючу 
темряву. Чи витримають 
хлопці під Назаренковою7 
Чи не отямиться поганська 
сила? Чи не понотиться 
ди знову, підминаючи 
себе молоді життя?

З ДОКУМЕНТІВ

сю- 
ПІД

Донесення груп у період 
збройного виступу.

1. Німець Василь Ів. убив 
одного німця, двох узяв у 
полон разом з Яременком 
В. В.. здали о штаб 
25.ХІ.43 р.

2. Взято в полон 15 нім
ців, узято ручну радіостан
цію, п’ятьох німців убито, 
взято 3 гармати і штабну 
машину на битому шляху. 
Здано 195-му полкові. Ко
мандир групи Матюшенно.

3. Взято в полон двох 
німців, убито — 2. Узято 
гвинтівок 50 штук, міноме
тів різного калібру — 5 шт., 
кулеметів — 2 шт., гра
нат — ЗО ящиків, патро
нів — ЗО ящиків, бричок — 
5 шт., веломашин — 20 шт., 
речових складів — 2.

Командир бойової групи 
Жухрай.

4. 8 німців убито, 6 узято
в полон, узято 11 гармат, 
31 машину, з них 22 справ
ні, 32 вози, "
Г винтівок, 
патронів,

21 гол. коней, 
мін, снарядів. 

___,____ _ автоматів, ре
вольверів не лічили.

З показань полоненого 
німецького офіцера, коман
дира 2-ї батареї: «Могут
нє «ура» звичайно наво
дить жах. Але тут «ура» ми 
почули у себе в тилу. Чи
нити опір нерозумно, ноли 
тебе оточує російський де
сант»!).

З чорновика звіту члена 
комісії політвідділу 4-ї гс. 
армії гв. капітана Пучин- 
ського: «Сигналом для ви
ступу став відхід німець
ких військ і намагання 25 
листопада підпалити село. 
Налякані діями партизанів 
у тилу і боячись оточення, 
німці панічно стали тікати, 
лишаючи техніну, боєпри
паси і спорядження. Пере
слідуючи гітлерівців, бойо
ві групи Матюшенна Федо
сія і Третяка Олександра 
зав’язали бій на Лемешівці 
(Білеиьківська сільрада). 
Тут бій довелося вести з 
відступаючими артилерис-

і) •‘Комсомольская прап- 
да», 1974, 16 жовтня.

Василь Гречна, Петро 
Олександр Кравченки, с.и- 
доким Пономаренко, Мино- 
ла Різник.

Краєм ока Гриць помі
чає, як повзком до них до
бирається Катерина Хо
рольська. На голові у неї, 
як і у всіх дівчат санітар
ної групи «Набату», — чер
воний бант. Так було вирі
шено напередодні збройно
го виступу.

— Хлопці, — каже Ка
тя, — у ного є баклажка з 
водою? Поранило Чорно- 
ніндратенка. Просить хоч 
губи покропити...

Хтось простягає дівчині 
алюмінієву флягу. Катя 
приймає її в обидві руки і 
повзе назад.

Землю стрясає вибух. Із 
чорної хмари диму вихоп
люється чиясь постать, і 
Гриць швидше вгадує, ніж 
пізнає в ній Олександра 
Кравченка. Лівий рукав 
піджака у нього пошмато- лих Єоїв СКОрботи »тхиїльа лглялиа пл піилтк КОІ ВТОМИ

Майои Гончаров, коман
дир 960-го полку 66-ї стрі
лецької дивізії, чиї солда
ти першими прийшли на 
поміч набаїівцям, дума 
про щось своє.

Його полк, який кілька 
разів майже повністю онов
лював свій бойовий склад, 
пройшов довгий фронтовий 
шлях. І не було на тому 
шляху жодного села, яке б 
не доводилося брати з бо
єм. Не було — до Білець- 
нівки.

Підводи з тілами полег
лих наближаються до кла
довища.

З-над Кременчука ви- 
гульнує скупе на тепло 
сонце пізньої осені. Воно 
осяває горбик свіжої жов
туватої землі, сумні й су
ворі обличчя людей.

Майор Гончаров зриває 
шапну і наже скорботні 
слова прощання.

Від набатівців виступив 
Матюшенно. Мужнє Федо- 
сієве обличчя бліде. Гово
рить він тихо, просто.

Хтось не витримує, схли
пує. Над забур’яненим, за
недбаним за роки окупації 
кладовищем чути розпач
ливий жіночий зойк. БЬ 
лецьківка прощається зі 
своїми синами. Повільно 
опускаються домовини.

Василь Гречка... 
Євдоким Пономаренко... 
Микола Різник...
Григорій Чорнокіндра-

тенно... , .
Гримлять прощальні зал

пи. д ‘— Прощайте, хлопчики!
— Прощайте, любі! 
— Земля вам пухом... 
Соснові вінки, сплетені 

дівчатами-набатівками, ля
гають на могилу. Гудуть 
дерева, що їх не встигли 
винищити НІМЦІ. Яі< і люди, 
бони, дерева, стійко витри
мали довгі окупаційні зи
ми. Тут, на косогорі, особ
ливо відчутно, як дужчає, 
набирається сили # придні
провський вітер, вітер Пе
ремоги.

та 
Єв-

лікоть 
безпо- 
щось 

саме — 
Непода- 

лін лежать смертельно по
ранені Коля Різник, Євдо- 
ким Пономаренко, Василь 
Г речка.

Тут же й Петро Кравчен
ко: рудий чуб почорнів, об
личчя зсудомлене від болю. 
Петро зводиться на лікті і 
силнується стати на ноги, 
але падає, мов підкошений: 
у нього покалічені обидві 
ноги.

— Господи, та що ж це 
таке! — чується голос Каті 
Хорольської. Галя Різник і 
Валя Хорольська кидаю
ться до поранених.

— Санітарка! — нричить 
Олександр Кравченко. — 
Допоможи!

Віктор Матюшенно і 
Гриць підхоплюють Олек
сандра під руки і тягнуть 
униз. Вогонь не припиняє
ться, і Матюшенко ква
пить:

_  Швидше, швидше!
■Вони кладуть Олександра 

під дубком і перев’язують 
поранену голову. Руку 
прибинтували до тулуба — 
ніколи було перев’язувати.

— Жаль хлопців, — су
дорожно видихає Віктор 
Матюшенно,—(Засиль Греч
ка попросив у Миколи Різ
ника закурити. Той дао йо
му недопалок. Аж тут міна. 
І всіх трьох зразу... А пе
ред цим вони сміялися. Так 
голосно сміялися, ех!

— Ходімо, —каже Гриць. 
Вони тягнуть Кравченка 
далі.

Снаряд вибухає вже тоді, 
коли дістаються насипу. 
Хлопці озираються. Там, де 
щойно був дубок, — чорна 
вирва.

— Через насип я спро- 
бую сам, —наже Матюшен
но. — Поможи мені тільки 
покласти його на спину...

Назад Гриць іде не нрию
чись, випроставшись на по
вен зріст. Хтось біля ка
зарми привітно махає йому

ванни, оголена по 
закривавлена рука 
мічно звисає. Він 
нричить, але що 
розібрати важко.

І

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
— Новини. 10.20 — «Слу
жимо Вітчизні, служимо 
народові». 11.40 — Шкіль
ний екран. Фізика. 7 клас. 
12.10 — Багатосерійний ху
дожній телефільм «Вічний 
поклик». 1 серія. 13.15 — 
«Господарський механізм: 
особливості і проблеми. 
Удосконалення управління 
промисловим виробництвом 
на Донеччині. 15.55 — Для 
малят «Срібний дзвіночок». 
10.15 — «День за днем». 
(К-д). 16.30 — Телефільм.
(Е-д). Ю.45 — «Троє поро
сят 1 сірий вовк». Вистава 
театру ляльок. 17.30 — Со
ціальний портрет колекти
ву шахтоуправління Імені 
Леніна виробничого об’єд
нання «Ворошиловградву- 
гілля». Передача 2. 18.00 — 
Док. телефільм «Золотий 
вепесень». «Возз’єднання». 
18.30 — «Актуальна каме
ра». 19.00 — Чемпіонаті
СРСР з хокею: «Сокіл» — 
ЦСКА’. 1. 2 періоди. 20.45—1 
«Па добраніч, дітні» 21.00— 
«Час». 21.35 — Чемпіонат 
СРСР з хокею: «Сокіл» —< 
ЦСКА. (3-й період). 22.10 —’ 
Концерт популярної^ сим- 

за-

не можна». 3-я серія. 
— Народна творчість.

— Сільські будні. 
— Б. Тищенко. Коп- 

для фортепіано з ор- 
16.10 — Шахова 

16.40 — Російська 
мова. 17.10 — Концертний 
зал телестудії «Орля», 
17.55 — Ленінський уні 
верентет мільйонів. 18.30 
— В кожному малюнку — 
сонце. 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Народний ар
тист СРСР Ю. Гуляев вико, 
пує романси М. Глінки. 
19.30 — «Боротьба бразіль; 
ських комуністів за від
новлення демократії». Ін
терв'ю генерального сек
ретаря ЦК Бразільської 
компартії Луїса Карлоса 
Престеса. 19.40 — Худ. те
лефільм «Місце зустрічі 
змінити не можна», 4-а се
рія. 21.00 — «Час». 21.35— 
Міжнародне олімпійське 
спортлото. В перерві — 
(22.25) — Сьогодні у світі.

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.55 
Для малят. «Срібний 

дзвіночок». 16.15 — «Рес
публіканська фізико-мате- 
матична школа».1 16.45 — 
«День за днем». (К-д). 16.55
— «Сонечко». 17.30 — Со
ціальний портрет колекти
ву шахтоуправління імені 
Леніна виробничого об’єд
нання «Ворошиловградву- 
гілля». Передача 4. 18.00— 
Реклама. Оголошення. 18.30
— «Комсомольський харак 
тер». 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — О. Глазу
нов. 6-а симфонія. 20.05 — 
«Львівська кераміка». 20.50
— «На добраніч, діти!». 
21.00 — «Час».-21.35 — Ба- 
іатосерійннй художній 
Фільм «Вічний поклик». 
2 серія. По закінченні — 
новини.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
«Час». 8.40 — Гімнасти

ка. 9.05 — Концертний зал 
телестудії «Орля». 9.50 — 
Худ. телефільм «Місце зу
стрічі змінити не можна». 
4-а серія. 11.05 — Виступ 
народного ансамблю тан
цю Палацу культури шах
тарів та будівельників 
м. Воркути. 14.50 — «По 

.Сибіру і Далекому Сходу». 
,_______ ____ ____  Кінопрограма. 15.40 — Ви-
«Місце зустріч? змінити* не ставка творів молодих ху- 
можна».-2-а серія. 10.45 — дожників у залах Академії 
------  художеств СРСР. 16.10 — 

«Важкий рік». Теленарис. 
16.25 — Творчість юних 
16.55 — Експедиція на по
люс. 17.25 — Поезія. Сало
мея ІІеріс. 18.05 — Москва 
і москвичі. 18.35 — «Хочу 

. все знати». Кіножурнал.
18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — Подвиг. 19,30 — 
Художній телефільм «Місце 
зустрічі змінити не мож
на». 5-а серія. 21.00 —
«Час». 21.35—Футбол: «Ди
намо» (Тбілісі) —«Динамо» 
(Київ). В перерві ’
Сьогодні у світі. 
Мелодії і ритми 
ної естради.

14 ЛИСТОПАДА
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 

— «Час»; 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — Дітям про зві
рят. 9.35 — Худ. телефільм

Клуб, кіноподорожей. 14.50
— До Міжнародного року 
дитини. Док. телефільми 
15.35 — Поезія. К. Батюш
ков. .16.20—Об’єктив. 16.50
— Справи московського 
комсомолу. 17.20 — Кой 
церг із творів Г. Свиридо
ва. 18.00 — Відгукніться, 
сурмачії 18.30 — Веселі 
нотки. 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Фільм-балет 
♦ Ромєо і Джульетта». 19.20
— Життя науки. 19.50 — 
Художній телефільм «Міс
це зустрічі змінити не 
можна». 3-я серія. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Телевікто- 
рина «Що? Де? Коли?». В 
перерві (22.05) — Сьогодні 
у світі.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
Новини. 10.15 — «Життя

— подвиг». 10.40 — Наука
— виробництву. 11.10 —Лі
тературні зустрічі. 11.40 — 
«Шкільний екран». Історія. 
10 клас. «Паша праця — 
Батьківщині». (Про книги 
тов. Л. І. Брежнєва «Від
родження». «Цілина»). 15.55
— Для малят. «Срібний
дзвіночок». 16.15 — «День 
за днем». (К-д). 16.25 —
«Народні таланти». Кон
церт. 16.55—«Показує рей
дова». Розповідь про бу
дівництво цеху магнітних 
пускачів Олександрійсько
го електромеханічного за
воду. (К-д). 17.15 — Теле
фільм. (К-д). 17.30 — Соці
альний портрет колективу 
шахтоуправління імені Ле
ніна виробничого об’єднан
ня « Ворошиловградвугіл- 
ля>. Передача 3. 18.00 —
«Господарі землі». 18.30 — 
К. т. «Співає заслужений 
артист РРФСР О. Алек
сандрович». (К-д на Респуб
ліканське телебачення). 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — «• Незабутні». 
До 00-річчя з дня народ
ження О. Вишні. 20.40 —•
«На добраніч, дітні» 21.00 —

(22.30) —
23.20 — 
зарубіж-

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
—■ Новини. 10.10 — «Слоне
ня*. Лялькова вистава.
11.05 — Грас В. Іллюшевич.^
(Балалайка). 11.40—«ШкільЛл
ний екран». 6 клас. Укіта. 
їиська мова. 12.05 — «Те- 
леслужба хорошого на- 
стпою». 12.35 — Багатосе
рійний художній телефільм 
«Вічний поклик». 2 серія. 
15.55 — Для малят. «Сріб
ний дзвіночок». Ю.20 — 
«Рік четвертий; ударний». 
17.05—Фільм-коішепт. «Ме
лодії Осетії». 17.30 — Со. 
ціальний портрет колекти
ву шахтоуправління імені 
Леніна виробничого об’єд
нання «Ворошиловгпадву- 
гілля». Передача 5. 18.00 — 
«День за днем». (К-д). 18.15
— Телефільм. (К-д). 18.30— 
«Актуальна камера». 19.00
— Чемпіонат СРСР з фут
болу: «Чорноморець» —
«Спартак». (Одеса). 20.45 — 
«На добраніч, діти!» 21.00— 
«Час». 21.35 —' Співає
Є. Мартинов. 22.05 — Чем
піонат СРСР з Футболу: 
«Шахтап» — ЦСКА. 2-й 
тайм. (Донецьк). По закін
ченні — новини.
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