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4 КУКУРУДЗІВНИКІВ
Сьогодні бути справжнім господарем поля — це зна

чить у першу чергу дбати про збільшення виробництва 
зерна. Ми навчилися без затрат ручної праці вирощувати 
багато озимих і ярих культур. Надійшов час «привчити» 
до цього й кукурудзу. Досвід механізаторів Дніпропет
ровської та Одеської областей, які минулого року виро
щували качанисту індустріальним методом, показав, що 
при значно менших затратах праці можна мати вшці 
врожаї.

Нинішнього року в п’ятьох районах вашої області -- 
І Іовоукраї.нському, Новоарханге.тьському, Ульяновсько* 

. му, Долинському і Маловнсківському •— теж вирощува
тимуть кукурудзу індустріальним методом на -10 тисячах 
гектарах.'Молоді кукурудзівники Новоукраїнського та 
Ііовоархангельськсго районів виступили з ініціативою 
взяти шефеїво над половиною цих ПЛОЩ.

На сьогодні в Нсвоукрпінському районі створено 25 
хсмсомольсько-молодіжпих механізованих ланок різного 
призначення: одні готуватимуть грунт під сівбу, інші сія
тимуть, треті збиратимуть урожай, четверті обслуговува
тимуть сівачів та жниварів.

Створюються комсомольсько-молодіжні лапки і в ін
ших районах. До їх складу включають кращих механіза
торів.

Цими днями 20 ланкових поїдуть у Дніпропетровськ 
запозичувати досвід вирощування качанистої новим ме
тодом. По приїзді додому воші поділяться набутими 
званнями з колегами. Обов’язок райкомів комсомолу, 
ііервишшх комсомольських організацій — організувати 
такі зустрічі, залучити до цього якомога більшу кількість 

. . механізаторів, особливо молодих. Спільними зусиллями 
всобхідно’подбати про те, щоб кожен член ланки, яка ви
рощуватиме кукурудзу індустріальним методом, чітко 
зрозумів і вивчив суть цього методу: вирішальне значен
ня має підготовка грунту до сівби.

Сьогоднішній господар поля сильний завдяки потужній 
техніці. Якщо цс справжній господар. ГІого найважливі
ше завдання ніші — якнайретельніше підготувати до по
льових робіт свій хліборобський арсенал, щоб у весняні 
дні, коли дорога кожна хвилина, сільськогосподарські 
машини були надійними. Бо часто буває, особливо в Ком* 
паиіївському, Устивівському районах, що в розпал важ- 

Ж лпвої сільськогосподарської кампанії виходять з ладу сі- 
” валки, трактори, комбайни...

Сьогоднішній господар поля живе не тільки своїми здо
бутками, він цікавиться успіхами і досвідом сусіда, кра
щого механізатора району, області, республіки. І завжди 
радий помірятися силами з достойним суперником. Тому 
дуже важливо підтримувати цс змагання, постійно дбати- 
про поширення передового досвіду, вміло використовува
ти моральне й матеріальне заохочення. Про все це треба 
подбати завчасно, і про діла кукурудзівників у селі по
вніші знати всі.

Великі завдання стоять перед молодими спеціалістами. 
Саме вони повніші стати найпершими пропагандистами 
нового методу, порадниками своїх ровесник! в-кукуруд- 
зівпиків. При допомозі і підтримці комсомольської оріа- 
лізації слід проявляти ініціативу, боротися за впровад
ження передових методів праці, за забезпечення моло- 
Днх хліборобів надійною технікою і передовим досвідом.

Уже скоро оживе поле, розбуджене гомоном потужних 
двигунів. Сівачі покладуть у грунт ретельно відкалібро* 
вапе насіння кукурудзи.

Обов’язок кожного .молодого кукурудзівника — зро
бити все для того, щоб увінчати завершальний рік деся
тої п’ятирічки високим урожаем, добірним зерном.

дати первісток. А ця спра
ва, як відомо, потребує 
високого професійного 
вміння. У дівчат воно є.

За січень комсомоль
сько-молодіжний колектив 
Люби Симоненко одержав 
650 центнерів молока і 
знаходиться у числі ліде
рів серед тваринників кол
госпу «Маяк».

В. НУЖНИЙ, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

Як ми повідомляли, минулої п’ятниці відбулася зустріч 
представників номсомольсько-мслодіжних колективів Ле
нінського району м. Кіровограда з кавалерами ордена Ле
ніна, Героями Радянського Союзу, Героями Соціалістичної 
Праці.

На зустрічі говорилося, що 115 комсомольсько-молодіж
них колективів, понад дві тисячі молодих виробничників 
району зобов’язалися виконати п’ятирічну до 110-ї річни
ці з дня народження В. І. Леніна. ’Гана відповідь юнаків і 
дівчат на заклик партії ударною працею ознаменувати 
ювілей.

Працівники промисловості, транспорту, сфери обслуго-

ЗА ДОСВІДОМ-В „АВАНГАРД“
Я' ЧЕРНІГІВ. (РАТАУ), Три дні на базі комсомоль

сько-молодіжної ланки з колгоспу «Авангард», якою 
тривалий час керував Герой Соціалістичної Праці 
М. М. Ребєиок, проходили заняття республіканської шко
ли молодих картоплярів.

Про здобутки господарів картопляного лану Чернігів
щини, передові методи їх роботи ватажком комсомоль
сько-молодіжних ланок із 1 7 областей України розпові
ли підпозідальні працівники обласної о управління сіль
ського господарства, колгоспу «Авангаод», науковці об
ласної дослідної станції. Учасники занять ознайомились 
також з досвідом кращого в області колективу кар
топлярів, очолюваного П. К. Сердюком, де одержали 
торік на круг по 380 центнерів бульб. А в цілому мину
лорічний урожай картоплі на Чернігівщині становить 187 
центнерів з гектара. Це найвищий в республіці показник.

Високі зобов’язання на 
честь Ленінського ювілею 
взяв комсомольсько-мо
лодіжний колектив шостої 
молочнотоварної ферми 
колгоспу «Маяк» Знам’ян- 
ського району. Доярки на 
чолі з Любою Симоненко 
вирішили до знаменної да
ти одержати щонайменше 
1500 кілограмів продукції 
від кожної корови. Хоро
ших показників добиває
ться у ці дні ватажок 
КМК — надоює по 10,3 кі
лограме молока на корову. 
Не набагато відстають від 
Люби Ганна Самусенко, 
Олена Ліщина. Нині моло
ді доярки взялися догля-

Я.к. ПОВЇДОМЛЯЛИ. МИНУЛОГО ТИЖНЯ В ОБ-
ВІДБУЛАСЯ ЗУСТРІЧ З ЛАУРЕАТА

МИ ПРЕМІЇ ЛЕІШІСЬКОГО КОМСОМОЛУ.
НА ЗНІМКУ: ЛАУРЕАТИ ПРЕМІЇ ЛЕНІНСЬКОГО 

КОМСОМОЛУ БРИГАДИР ПЛАВИЛЬНИКІВ СВ1ГЛОВОД- 
СЬКОГО ЗАВОДУ ЧИСТИХ МЕТАЛІВ МИКОЛА ПЕТРОВ, 
ЬКСКАБАТОРШІЦЯ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО ЗАВОДУ ЗАЛІ
ЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ ВАЛЕНТИНА БОРОВИК ТА ІЛЛІ- 
‘^ВЛ-'ІЬШЩЯ .КІРОВОГРАДСЬКОГО ЗАВОДУ ТРАКТОР
НИХ ГІДРОАГРЕГАТІВ ЮЛІЯ ЕВТУШЕНКО ПІДПИСУЮТЬ 
2|?£К«?ІІЯ Д0 ВС1Х КОМСОМОЛЬЦІВ і МОЛОДІ КІРОВО- 
1 нлдщшіи.

Фото Р. ЄПЕЙКІНА.

1 лютого в комсомоль
ських організаціях країни 
почалася Всесоюзна ,леніч- 
ська перевірка. Її прове
дення — це продовження 
доброї традиції всіх поко
лінь радянських людей 
радитися з Леніним, звіря
ти своє життя, свої діла з 
немеркнучим ідеалом ко
муніста і людини. Перевір
ка покликана стати бойо
вим оглядом політичної і 
організаційної зрілості ря
дів ВЛКСМ, вимогливи/л 
звітом кожної молодої 
людини, кожної комсо
мольської організації і 
групи перед комуністами, 
трудовими колективами 
про роботу по гідній зу
стрічі Ленінського ювілею, 
ЕТІЛЄННЮ в життя планів 
господарського і культур
ного будівництва, визначе
них XXV з'їздом КПРС.

Сьогодні, готуючись до 
великого і світлого свята— 
110-ї річниці з дня народ
ження В. І. Леніна, комсо
мольці і молодь бачать 
своє головне завдання в 
тому, щоб з честю викона
ти рішення листопадового 
(1979 р.) Пленуму ЦК
КПРС, вказівки товариша 
Л. І. Брежнєва, успішно за
вершити завдання десятої 
п'ятирічки, порадувати 
партію, Батьківщину нови
ми досягненнями на всіх 
ділянках комуністичного 
творення. В КОМСОМОЛо- 
ських організаціях шири
ться соціалістичне змаган
ня юнаків і дівчат під де
візом «Ювілею В. І. Лені
на — гідну зустріч, п'яти
річці — ударний фініші», 
за право бути нагородже
ним Почесною Ленінською 
грамотою.

У ці дні, за прикладом 
волгоградців, багато моло
дих трудівників, студентів, 
учнів одержали ленінські 
завдання, конкретні дору
чення по підвищенню якос
ті продукції, розвитку на
уково-технічної творчості, 
шефству над споруджен
ням нових про/лислових 
і культурних об'єктів, по
ліпшенню молодіжного до
звілля, побуту, охорони 
правопорядку.

Розвиваючи історичні 
традиції ударництва, від
будови під керівництвом 
товариша Л. І. Брежнєва 
індустріального комплексу 
Півдня України, комсо
мольці і молодь Запоріж
жя активно включилися в 
рух «Традиції відроджен
ня — Ленінській перевір
ці».

Ленін. Революція. Кому
нізм. У чо/лу виражаються 
сьогодні для нас ці великі 
поняття, як розуміємо ми і 
втілюємо в життя ленін
ський наказ молоді «Вчи
тися комунізму»? Ці питан
ня обговорять учасники 
Ленінського уроку «По-лс- 
нінському вчимося кому
нізму, будуємо комунізм», 
яким починається перевір
ка. Юнаки і дівчата знову 
звернуться до скарбниці 
ленінської думки, доку-

ментів КПРС, праць Гене
рального секретаря ЦК 
КПРС, Голови Президії 
Верховної Ради СРСР това
риша Л. І. Брежнєва, інших 
керівників Комуністичної 
партії і держави.

На громадсько-політич
ній атестації учасників Ле
нінського заліку, яка про
йде 
буде всебічно проаналізо
вано 
зань, 
ті

виконання зобов’я- 
затверджено особис- 

комплексні плани ком
сомольців і молоді на за
вершальний рік десятої 
п’ятирічки. Дуже важливо 
допомогти юнакам і дівча
там намітити конкретні ру
бежі їх ідейно-політично
го, морального і професій
ного зростання, добитися, 
щоб плани були напруже
ними, сприяли виявленню і 
ефективному використан
ню наявних резервів.

Кожна комсомольська 
організація звітуватиме 
про справи і звершення 
назустріч ювілею вождя на 
Всесоюзних комсомоль
ських зборах «З ім’ям Ле
ніна, під керівництвом пар
тії — на працю і на под
виг!». Учасники зборів пі
діб’ють підсумки атестації, 
соціалістичного змагання 
по гідній зустрічі 110-ї річ
ниці з дня народження 
В. І. Леніна, визначать зав
дання по дальшому поси
ленню ідейно-морального 
загартування молоді, за
безпеченню ударного фі
нішу п’ятирічки, підготовці 
до XXVI з’їзду КПРС.

У дні перевірки в комсо
мольських організаціях 
пройдуть зустрічі молоді з 
ветеранами партії і комсо
молу, героями війни І 
праці, комуністами Ленін
ського призову. Ленінські 
тижні, читання і конферен
ції. Юнаки і 
муть участь 
професійної 
днях науки, 
робництва, творчих звітах, 
фестивалях самодіяльних і 
професіональних виконав
ців, агітпробігах і агітпе- 
рельотах.

Обсв язок комсомоль
ців, усіх юнаків і дівчат — 
ознаменувати її0-у річни
цю з дня народження В. І. 
Леніна новими досягнен
нями у виконанні рішень 
XXV з'їзду КПРС, перетво- 
'рити 1980 рік у рік удар
ної роботи, роботи по-ле- 
нінському, ділом довести 
вірність молодого поколін
ня ленінським заповітам.

дівчата візь- 
у конкурсах 

майстерності, 
техніки і ви-

вування на рік нинішній намітили високі рубежі. Сприя
тимуть їх досягненню, ян зазначали учаснини зустрічі, 
ініціативи і почини, з якими виступили нращі комсомоль
сько-молодіжні колективи. Дай, формувальники ливарно
го цеху сірого чавуну кіровоградського заводу «Червона 
зірка», яких очолює Олександр Гриценко, вирішили зма
гатися за звання бригади зразкової дисципліни. Про це 
Олександр і розповів ветеранам та своїм ровесникам.

Всі із задоволенням слухали бригадира ініціаторів. 
Формувальники — міцний, дружний нолектив, який по
стійно прагне до високих показників у праці.

На знімну: учасники зустрічі.
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СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
трудящих ордена Леніна Кіровоградської області на 1980 рік
ВТІЛЮЮЧИ в життя історичні рішення XXV з’їзду 

КПРС, трудящі Кіровоградської області наполегли
во добиваються виконання господарських планів та со
ціалістичних зобов'язань.

Керуючись рішеннями листопадового (1979 р.) Пле
нуму ЦК КПРС, вказівками Генерального секретаря ЦК 
КПРС, Голови Президії Верховної Ради СРСР товариша 
Л. І. Брежнєва, активно включившись у соціалістичне 
змагання за гідну зустріч 110-і річниці з дня народження 
В. І. Леніна і успішне виконання завдань 1980 року, ро- 
бігшіки, колгоспники, трудова інтелігенція області беруть 
йа завершальний рік п'ятирічки такі соціалістичні зобо
в’язання:

ПРОМИСЛОВІСТЬ
На основі всемірнсго впровадження у виробництво 

досягнень науки і техніки, вдосконалення технологічних 
процесіз і організації праці виконати план 198С року по 
випуску і реалізації продукції до 29 грудня 1930 року і 
виробити промислової продукції понад план на 20,5 міль
йона карбованців, у тому числі до 110-ї річниці з дня на
родження В. І. Леніна на 3,5 мільйона карбованців.

Реалізувати продукції понад план за зустрічними пла
нами на 2,3 мільйона карбованців. Виробити в 1980 рюці 
додатково до плану товарів народного споживання на
9.7 мільйона карбованців у роздрібних цінах. _ ... , ; .

Виготовити понад план 300 сільськогосподарських ма-- севігні школи ^на 1888 учнівських місць, і Іознісмо осоо^і- 
шин, 20 тонн нікелю-кобальту у феронікелі, 750 тонн гра
фіту, 1660 тонн цукру-піску.

Підвищити продуктивність праці проти плану на 1,1 
процента, за рахунок зростання продуктивності праці за
безпечити приріст обсягу промислового виробництва не 
менш як на 80 процентів.

Продовжити роботу по підвищенню технічного рівня 
виробництва і поліпшенню використання основних фон
дів. Взести в експлуатацію 22 автоматичні і потоково-ме- 
ханізозані лінії, 320 одиниць високопродуктивного устат
кування, впровадити близько 50 технологічних процесів.

Забезпечити повсюдне впровадження досвіду передо
виків і новаторів виробництва підприємств Запорізької 
області по зниженню рівня ручної праці і на цій основі 
під кінець 1980 року добитися вивільнення від ручної 
та важкої праці не менше 2,3 тисячі робітників.

Вести наполегливу боротьбу за підвищення технічного 
рівня і якості продукції, довести випуск продукції вищої 
категорії якості у загальному обсязі до 14,3 процента, а 
кількість виробів — до 200. Добитися впровадження 
комплексної системи управління якістю в 1980 році на 
43 підприємствах області.

Освоїти випуск 120 нових видів промислової продук
ції. Одержати надпланового прибутку в промисловості
1.8 мільйона карбованців.

8ід впровадження винаходів і раціоналізаторських 
пропозицій одержати економічний ефект 28 мільйонів 
карбованців.

Від впровадження раціоналізаторських пропозицій та 
винаходів одержати 5 мільйонів карбозанців річної еко
номії.

КАПІТАЛЬНЕ БУДІ8НИЦТ8О

на 
ус-

Зз рахунок дальшого прискорення науково-технічнот о 
прогресу в будівництві, /лачсимального використання 
внутрішніх резервів підвищити ефективність капітальних 
вкладень. Сконцентрувати сили і кошти на пускових 
будовах, скоротити строки зведення об єкгів. Зменшити 
незавершене будівництво. Перевиконати план по зро
станню продуктивності праці на 0,1 процента.

Достроково ввести в дію виробничі потужності 
олександрійських заводах підйомно-транспортного 
таткуаанна та електромеханічному.

Враховуючи важливість нарощування потужностей для 
виробництва сільськогосподарської техніки і у відповідь 
на постанову листопадового (І9/9 р.) Пленуму ЦК К11! С, 
випереджаючими темпами вести будівництво і забезпе
чити введення в експлуатацію виробничих потужностей 
Кірової радського заведу тракторних гідроагрегатів.

До 63-і річниці Жовтня освоїти кошти на об єкти влас
ного будівництва.

Ввести з експлуатацію дитячі дошкільні заклади на 
1480 місць і до початку навчального року — 2 загально- 

ти кошти на об'єкти культури, ввести в експлуатацію об
ласну бібліотеку в м. Кіровограді.

Забезпечити виконання річного плану зведення житла 
по державних капітельних вкладеннях, ввести до 110-ї 
річниці з дня народження В. І. Леніна 23 тисячі квадрат
них метрів корисної площі житлових будників.

Понад план спорудити і здати б експлуатацію до по
чатку масового силосування 5 силососховищ капітально
го типу місткістю 15 тисяч тонн. Забезпечити з допомо
гою шефських організацій дострокове введенню в дію 
кормокухонь і кормоцехів.

Виконати методом бригадного підряду не менше 38 
процентів обсягу будівельно-монтажних робіт.

Від впровадження раціоналізаторських пропозицій та 
винаходів одержати не менше 1,6 мільйона карбованців 
річної економії.

Колектив обласного виробничого управління будів
ництва й експлуатації автомобільних шляхів зобов язує- 
ться обсяг ремонтьс-будіиєльних робіт виконати до 25 
грудня. Забезпечити своєчасний ремонт і підготовку ав
томобільних шляхів області до початку збирання вро
жаю. Підвищити продуктивність праці на ремонтно-буді
вельних роботах на 0,5 процента проти плану. Одержати 
не менше 9 тисяч карбованців надпланового прибутку.

Колектив комунальних підприємств зобов'язується до
датково до плану виконати робіт і надати послуг насе
ленню на 480 тисяч карбованців, перевиконати завдання 
по продуктивності праці на 0,1 процента. Одержати 
25 тисяч карбозанців надпланового прибутку. 

мити 10 тисяч тонн прокату чорних металів, 78 мільйонів 
кіловат-годин електроенергії, 50,6 тисячі >онн умовного 
палива, 6,1 тисячі тонн дизельного палива, 8,6 тисячі тонн 
цементу, 14 тисяч кубічних метріз лісоматеріалів, 50 ти
сяч гігакалорій теплової енергії, 9,9 тисячі тонн бензину.

ТОРГІВЛЯ 1 ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

В державній торгівлі достроково виконати план 1980 
року по роздрібному товарообороту і продати населен
ню понад план товарів на 2 мільйона карбованців.

За рахунок ефективності праці забезпечити приріс, 
товарообороту на 82 проценти.

Розширити мережу магазинів на 1850 квадратниг. 
метрів.

Системою споживчої кооперації продати населенню 
понад план товарів на 1,2 мільйона карбованців, у тому 
числі до 110-ї річниці з дня народження 8. І. Леніна — 
на 280 тисяч карбованців. Підприємствами громадського 
харчування реалізувати понад план продукції на 100 ти
сяч карбованців.

Продовжити робсту по розширенню комісійної тор
гівлі, продати населенню продуктів понад план на 300 
тисяч карбованців. Виробити додатково товарів народно
го споживання на 294,6 тисячі карбованцю.

По обласному управлінню громадського харчування— 
виконати план товарообороту ЗО грудня, реалізувати по
над план продукції на 100 тисяч карбованців. Довести 
питому вагу власної продукції в загальному товарообо
роті до 67 процентів.

За рахунок зростання продуктивності праці забезпе
чити приріст товарообороту та випуску власної продук
ції на 80 процентів.

Відкрити 2 кулінарних магазини біля прохідних про
мислових підприємств, організувати 12 пунктів по прийо
му попередніх замовлень на напівфабрикати.

Працівники побутового обслуговування нададуть насе
ленню послуг додаткозо на 200 тисяч карбованців, одер
жать надпланового прибутку 20 тисяч карбованців.

ОСВІТА, КУЛЬТУРА, ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
Забезпечити комплексне розв'язання питань навчання 

та комуністичного виховання учнівської молоді в на
вчальних закладах. Завершити перехід усіх загальноос
вітніх шкіл на кабінетну систему навчання. Довести охоп
лення старшокласників таборами праці і відпочинку до 
80 процентів.

Ширше використовувати шефську допомогу підпри
ємств та організацій, колгоспів і радгоспів для дальшою 
розвитку і зміцнення навчально-матеріальної бази шкіл, 
створення міжшкільних учбово-виробничих комбінатіз, 
таборів праці і відпочинку старшокласників, обладнанн 
навчальних майстерень, удосконалення роботи учнів
ських виробничих бригад. Устанозити тісні зз язки шкіл 
з профтехучилищами, трудовими колективами.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
ТРАНСПОРТ і ЗВ’ЯЗОК У СИСТЕМІ ПРОФТЕХОСВІТИ:

Втілюючи в життя рішення XXV з їзду КПРС та липне
вого (19/8 р.) Пленуму ЦК КПРС, широко впроваджуючи 
досягнення науки і передового досвіду, прогресивну 
технолоіію виробництва, на основі дальшої спеціалізації 
і міжгосподарської кооперації сільськогосподарського 

. виробництва одержати в колгоспах і державних госпо
дарствах: зерна — 3140 тисяч тонн, цукрових буряків — 
3600, соняшнику — 300, озочів — 119,3, м яса (в живій 
вазі) — 154 тисячі тонн, молока — 721 тисячу тонн, кор
мів — 3/34 тисячі тонн кормових одиниць.

Продати державі зерна 1469 тисяч тонн, цукрових бу
ряків — 3300, соняшнику — 247, овочів — 102, м'яса (в 
живій вазі) — 146, молена — 605 тисяч тонн.

Одержати в середньому з кожного гектара зернових 
по 34,2 центнера, иукрових буряків — по 260, соняшни
ку — по 20,4, овочів — по 136 центнерів.

Надоїти від кожної корови по 2430 кілограмів молока, 
добитися середньодобової о приросту живої ваги на від
годівлі великої рогатої худоби по 600 грамів, свиней — 
330 грамів.

Поліпшити якість продукції. Продати державі 115 ти
сяч тонн зерна сильних і ціуних пшениць, молока пер
шим сортом — 87 процентів, великої рогатої худоби ви
щої вгодованості — 65 процентів.

Здійснити заходи по зміцненню кормової бази, заклас
ти 340 тисяч тонн сінажу, виробити 114 тисяч тонн віта
мінного трав яного берешна та інших обезводнених кор
мів. Створити зрошувані культурні пасовища на площі 
тисяча гектарів, провести поверхневе поліпшення при
родних кормових угідь на площі 40 тисяч гектарів.

Заготовити всіх кормів у розрахунку на умовну голо
ву по 35 центнерів кормових одиниць і забезпечити ра
ціональне їх використання.

Підаищиги продуктивність праці порівняно з минулим 
роком у колгоспах і державних господарствах на ЗО про
центів. Довести рівень рентабельності сільськоїосподар- 
ського виробництва в колгоспах до 22 процентів, у рад
госпах Міністерства радгоспів УРСР — до 19 процентів.

Заліснити яри, балки та береги рік на площі 1060 гек- 
таріз. Збудувати гідротехнічні споруди на 940 тисяч кар
бованців.

На основі дальшого підвищення ефективності викори
стання транспортних засобів колектив Знам’янського від
ділка Одеської залізниці зобов'язується додаткозо до 
плану навантажити 40 тисяч тонн народногосподарських 
вантажів, у тому числі до 110-ї річниці з дня народжен
ня В. І. Леніна навантажити понад плач 20 тисяч тонн 
вантажів. Додатково до плану перевезли у великоваго
вих поїздах не менше 5 мільйонів тонн народногоспо
дарських вантажів, у тому числі до 63-ї річниці Велико
го Жовтня — 3,5 мільйона тонн. За рахунок збільшення 
статичного навантаження вивільнити для додаткових пе
ревезень 800 вагонів. Підвищити продуктивність праці 
проти плану на 0,1 процента, знизити собівартість пере
везень проти плану на 0,1 процента.

Колективи обласного управління автомобільного тран
спорту — перевезти понад план на зекономленому па
ливі 50 тисяч тонн народногосподарських вантажів і 500 
тисяч пасажиріс, знизити собівартість перевезень проти 
плану на 0,3 процента.

Колектив виробничо-технічного управління зв’язку __
план по тарифних доходах перевиконати на 40 тисяч кар
бованців, одержати 5С тисяч карбованців надпланового 
прибутку. Забезпечити виконання п'ятирічного плану по 
приросту радіоточок до 110-і річниці з дня народження 
В. І. Леніна. Змонтувати і ввести в експлуатацію дві стан
ції абонентського телеграфу в Добровеличківському та 
Новомиргородськсму районних вузлах зв язку.

Колективи промислових підприємств, транспорту, бу
дівництва подадуть шефську допомогу колгоспам і рад
госпам області устаткуванням і матеріалами для меліо
ративних споруд, допоможуть у ремонті сільськогоспо
дарських машин та інвентаря, підвищенні рівня коми- 
лбксної механізації тваринницьких ферм — всього на 
1,6 мільйона карбованців. Трудящі промислових підпри
ємств на основі двосторонніх договорів відпрацюють у 
сільськогосподарському виробництві не менше 100 ти
сяч людино-днів.

Виробничі колективи на основі широкої участі трудя
щих у роботі по раціональному використанню сировини 
і матеріалів у нинішньому році зобов’язуються зеконо-

Взести в дію навчальні корпуси на 1440 учнівський 
місць, гуртожиток на 450 місць, громадсько-побутовий 
корпус Дмитрівського сільського профтехучилища № 9. 
Підготувати і передати на виробництво 7700 молодих 
кваліфікованих робітників, прийняти на навчання 8,5 ти
сячі учнів, у тому числі в середні — 29С0 чоловік.

Добитися дальшого розвитку художньої самодіяльнос-‘ 
гі, довести кількість учасників художньої самодіяльності 
до 123 чоловік на 1000 чоловік населення, організувати 
роооту не менш як 630 художніх агітбригад, розширити 
мережу університетів культури до 38.

План кінообслуговувоння по всіх показниках виконати 
до 28 грудня, обслужити понвд план 70 тисяч глядачів і 
одержати зО тисяч карбованців валових доходів.

Поліпши їй якість і культуру медичного обслуговувач- 
н.я_ населвння, насамперед учасників Великої Вітчизняної 
війни. Вдосконалювати роботу амбулаторно-поліклініч
ної служби, зокрема, роботу по профілактиці серцево- 
судинних захворювань.

Освоїти 5 мільйонів карбованців на зміцнення мате
ріальної бази охорони здоров'я.

Оздоровити в санаторіях, пансіонатах, туристичних ба
зах, будинках та базах відпочинку 55 тисяч чоловік тру
дящих, охопити всіма видами оздоровлення 146 тисяч ді
тей і підлітків.

Залучати населення до спортивно-масової роботи.
'Азотувати майстрів і 105 кандидатів у майстри спор

ту, 6и0 спортсменів першого і 50 тисяч масових розрядів, 
55 тисяч значківців ГГіО.

Ірудящі області продовжать соціалістичне змагання 
з^грудовими колективами Башкирської АРСР та Одеської 
області, примножать свій вклад у здійснення величних 
планів партії, накреслених XXV з їздом КПРС ознаме
нують 1980 рік ударі сю працею, забезпечать виконанні 
планових завдань та зебов язань десятої п ятирічк-і.

ПРИЙНЯТІ В КОЛЕКТИВАХ 
ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЇ! ТА НА 

п2п£КЛКТИВУ ПАРТІЙНИХ, РАДЯНСЬКИХ.
ЛНОВИХ і КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІ

ЗАЦІЙ МІСТ І РАЙОНІВ ОБЛАСТІ.

М плисі шнпщн
Іегриво над ішкопаи- ду хімічною машнпобуду- 

ким замовлені» підприємств вашій «Прогрес». Комсо- 
по випуску' мінеральних мольські активісти, цехові 
добрив гізяліі юнаки і дів- пости щодня стежать за 
дата Бердичівського заво- своєчасним внготов.чєііням

документації, складанням і 
відправкою хімічних апа
ратів на ударні буДови. 
Комітет комсомолу заводу 
постійно підтримує зв’язки 
з штабами «підприємств 
родючості», спільно прово
дяться рейди-перевірки 
виконання важливих за

мовлень, випускаються бо
йові листки, блискавки, са
тиричні плакати.

Комсомольсько - моло
діжні бригади Анатолія 
Червова, Валерія Анпатова 
та інші виступили ініціато
рами змагання під дедізолі 
«Всі замовлення будем ро

дючості виконати в першо
му півріччі». Завдяки їх 
ударній праці на адресу 
Іольяттпіського виробни
чого об’єднання «Азот», 
Ферганського заводу азот
них добрив, Черсповецько- 
то хімзаводу та інших під
приємств достроково від

правлено більше тридцяти 
хімічних апаратів. Усі в°’ 
ии мають гарантійні пас- 
порт ІІ якості.

А. ЯНУШЕВСЬКИЙ.

кор. РАТАУ-

Житомирська область.
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ЗА «КИТАЙСЬКОЮ 
СТІНОЮ»

TIBET
ПІД
ГНІТОМ
ПЕКІНА

Останнім часом органи 
китайської пропаганди ба
гато твердять про «демо
кратизацію» життя в країні 
у період після смерті Мар. 
Особлива увага приділяє
ться при цьому національ
ному питанню. Газети і ра
діо барвисто розписують 
«щасливе життя» монголів, 
уйгурів, казахів, тібетцівта 
інших національних мен
шостей, що проживають 
на території КНР.

Однак у дійсності обста
новка, наприклад, у тому ж 
Тібетському автономному 
районі зовсім інша.

Тібет — країна древньої, 
самобутньої культури. Про
тягом останніх двох сто
літь він мав широкі авто
номні права. При маоїст
ському режимі, який про
голосив на словах «рівність 
усіх націй і народностей», 
ця автономія була зведе
на, по суті, до нуля. 1959 
року в Тібеті спалахнуло 
повстання проти китай
ського правління, яке було 
жорстоко придушене. Де
сятки тисяч тібетців 
шені були шукати 
ку за кордоном.

Почався період 
наступу Пекіна на 
мію Тібету. Кульмінацій
ним моментом стала «куль
турна революція». Хунвей- 
біни громили і палили буд
дійські монастирі, розби
вали древні статуї, у тому 
числі і статую засновника 
першої тібетської держави 
Сонгцен-гемпо. Все, що 
нагадувало про самобутню 
культуру краю, підлягало 
знищенню. Газета «Жень- 
мінь жібао», наприклад, 
прямо закликала «швидко 
і а широких масштабах 
розповсюдити китайську 
мову». Тібетська мова 
була фактично вилучена з 
програми початкових шкіл.

У китайській пресі нерід
ко повідомлялось про по
силку в тібетські села вій
ськових частин нібито для 
надання місцевому насе
ленню допомоги в збиран
ні врожаю. Як правило, ця 
«допомога» полягала в то
му, що китайські солдати

конфісковували зерно, за
лишаючи місцевим жите
лям лише небагато, щоб 
вони не помирали від го
лоду.

Незважаючи на драконів
ські заходи, рух опору ті
бетського народу не при
пиняється й по сьогодні, 
оа повідомленнями із ті
бетських емігрантських кіл, 
які знайшли притулок в Ін
дії, повстанці б’ються 
зброєю, добутою ПІД 4dC 
нападів на китайські вій
ськові табори і патрулі. 
Опір триває, незважаючи 
на те, що чисельність ки
тайських збройних сил у 
Тібеті оцінюється, за де
якими даними, в 600 тисяч 
чоловік. Населення ж авто
номного району становить 
близько 1 мільйона 800 ти
сяч чоловік.

Факти показують, що пе
кінське керівництво, про
водячи свою великохань- 
ську політику, всіляко пра
гне китаїзувати Тібет. Так, 
зі 120-тисячного населення 
столиці району Лхаси 70 
тисяч становлять китайці. 
Як і раніше, в Тібет поси
лають у великих кількос
тях кадрових працівників 
китайської національності. 
Ключові позиції з центрі і 
на місцях займають 
ці. І хоча останнім 
до органів влади 
призначено більше 
ців, ніж раніше,

ЗМ'/- 
притул-

нового 
автоно-

китай- 
часом 

було 
тібет-

реалоня 
влада, у тому числі і керів
ництво військами, знаходи
ться в руках китайців. Ти
бетці залишаються людьми 
другого сорту на своїй 
власній землі. Так, робітни- 
ки-тібетці виконують в ос
новному найбруднішу, ма- 
локваліфіковану роботу, а 
за однакову з китайцями 
працю вони одержують на
багато менше.

Розвиток району 
телі Чжуннаньхаю 
дають лише через 
військово-стратегічних 
тересів Китаю. Тібет 
більше перетворюється

прави- 
розгля- 
поизму 

ІН-, 
усе 

У 
воєнний полігон. Тут веде
ться будівництво, аеродро
мів, стратегічних шляхів, 
розміщуються ракетні ус
тановки. Мілітаризаці я, ди
слокація тут багатотисяч
ної китайської армії згуб
но відбизається на стано
вищі місцевого населення, 
яке відчуває, зокрема, 
гострий брак продоволь
ства. —

Така дійсність. І як би не 
розписувала китайська 
пропаганда «розквіт» усіх 
націй і народностей у КНР, 
факти свідчать про проти
лежне.

В. БАРАТОЗСЬКИЙ. 
(АПН).

РОЗРЯДКА-
НЕ ПУСТЕ
СЛОВО

Взятий Вашінгтоном 
азантюристичний курс на 
підрив міжнародної роз
рядки і відродження «хо
лодної війни», курс, про- 
диктозаний інтересами 
військово - промислового 
комплексу, а також перед
виборними міркуваннями 
самого президента США 
Картера, викликав у За
хідній Європі досить нега
тивну реакцію. Мабуть, 
тільки англійські консер
ватори та західнонімецькі 
«яструби» беззастережно 
підтримали висунуту Кар
тером мілітаристську про
граму нарощування озбро
єнь і оголошені ним еко
номічні «санкції» проти 
Радянського Союзу. Фаль
шивим призодом для цих 
санкцій, як відомо, стала 
інтернаціоналістська до
помога, подана СРСР 
дружньому Афганістану у 
відбитті зовнішньої імпе
ріалістичної агресії.

Розрядка для європей
ців — не пусте слово. За 
ним стоять зафіксовані у 
хельсінкському Заключно
му акті принципи мирних 
відносин між держазами, 
в їх числі принцип непо
рушності кордонів. За 
ним — сотні договорів і 
угод про взаємовигідне 
економічне співробітни
цтво, укладених західно
європейськими державами 
та їх фірмами з соціаліс
тичними країнами. За 
ним — плодотворний об
мін у галузі науки, техні
ки, культури, спорту. «Єв
ропейцям, — визнає аме
риканська газета «Уолл-

стріт джорнзл», — роз
рядка дала цілком реальні 
блага». І природно, що 
вони не хочуть заради 
сзоєкорислизих інтересів 
дядечка Сама позбутися 
цих благ, принести їх на 
вівтар «холодної війни».

Аж ніяк не в захваті від 
спроб Башінгтона наз’язз- 
ти західноєвропейським 
країнам курс на згортання 
торговельно - економічних 
відносин з соціалістичним 
світом і ділові кола цих 
країн.

Політика нинішньої ва- 
шінгтонської адміністра
ції, спрямована на сабо
таж процесу розрядки і 
підхльостування гонки оз
броєнь, 
вузькому колу фабрикан
тів зброї і нзтозсьхих мі
літаристів. Саме в сейфи 
військово - промисло в и х 
концерніз потечуть ті ба
гатомільярдні 
які будуть І 
зультатом 
Картером п'ятирічної про
грами виробництва нових 
видів і систем озброєння, 
в тому числі ракет «Пер- 
шінг-2» і крилатих ракет.

Політики, які зиражають 
інтереси цих кіл, поспіша
ють поховати розрядку і 
твердять, ніби вона — ли
ше «ілюзія». Однак всу
переч твердженням апо- 
логетіз «холодної війни» 
міжнародна розрядка — 
цілком реальний факт. По
літика розрядки пустила 
глибоке коріння, — особ
ливо з Європі, вона від
повідає життєвим інтере
сам народів і тому, незва
жаючи на підступи її про
тивників, має всі шанси 
залишатись провідною 
між державами. .

вигідна лише

і прибутки, 
прямим ре- 

оголошеної

S. СЄРОЗ.

(ТАРС).

ю ІТАЛІЙСЬКОМУ журна
лі «Єспрессо» опуиліко 

вано нарис К.тмілли Надер 
ни про експлуатацію дитя
чої праці з Неаполі, в на
рисі, який подається зі 
скороченнями, і озори <ьсч: 

Недавно я пула в Неапо
лі. Я і мої адвонати чекали 
в залі суду початку судово
го процесу. Раптом до кас 
підійшов малюк років шес
ти-семи і запитав, чи не ба
жаємо ми кави. Ми, зви
чайно, хотіли кави, тому, 
що в залі було дуже холод
но. Він хутно і старанно 
виконав доручення.

Через деякий час він пі
дійшов до нас у супроводі 
двох таких же малюків. 
«Панове, вам не погрібне 
мило?» — «Ні. спасибі, не 
потрібне». — «Невже не 
потрібне? Хіба ви там, на 
Півночі, не миєтесь?». Тоді 
ми купили в них усе мило, 
і вони побігли, надзвичай
но задоволені.

Працівник суду, який ба
чив усю цю сцену, похитав 
головою: «Не мине й деся
ти років, як вони знову 
опиняться тут, але цього 
разу с ролі підсудних». — 
«За що?>>. — «крадіжки, 
бійки, скупка і зберігання 
нраденого. Як по-вашому, 
хіба тан слід починати жит
тя?». _ «Але ж ви щось ро
бите, щоб перешкодити 
цьому?» Наш співрозмов
ник розвів руками і сказав: 
«Це стара оолячка, яка ні
коли не загоїться».

і ми незабаром переко
нались, що не тільки в за
лах суду можна зустріти 
цих дітлахів, які бігають 
угору й униз по сходах у 
оар і потім із бару в різні 
кімнати; їх можна зустріти 
також у приміщеннях пар
тій, профспілок і трудової 
інспекції.

У Неаполі для багатьох 
тисяч дітей (а їх у місті на
лічується ЮиОбЩ праця на
бирає масштабів історичної 
драми, злого фатуму, во
лею якого хлопчаки. що 
виросли в обстановці тяж
кої праці і злиднів. все 
життя нестимуть на собі 
тавро знедолених._

тік відомо, тут буває ду
же багато нещасних випад
ків на виробництві: пснар 
500 за останні десять років. 
Зовсім недавно 8-річний 
Сальваторе втратив праву 
руку на лісопилці; іншим 
хлопчик, перебігаючи вули
цю з підносом, загинув під 
колесами грузовика на 
мокрій від дощу прунівці; 
маленькі’муляри падали з 
риштовань чи з підйомною 
крана; з 1975 року 108 ді
тей захворіли пол.неври
том (паралич суглобів через 
клейові сполуки, які вико
ристовуються у виробни
цтві сумок та взуття}.

У кількісному відношенні 
в місті трудиться набагато 
більше дітей, нін: дорослих. 
ПІДПРИЄМЦЯМ -----1-..:...-
наимаги дітей: 
ленькі, еони 
протестувати 
г.
ЦЮ КОПІЙКИ, ЩО ПОВНІСТЮ 
відсутні будь-які форми 
охорони праці чи соціаль
ного забезпечення, що во
ни працюють більше на
лежного часу. Праця мало
літніх у цьому районі краї
ни набула безпрецедентних 
і кричущих масштаоіа.

Фабриканти з допомогою 
підрядів чи субпідрядів та 
десятків тисяч крихітних 
лабораторій і майстерень, 
розташованих за маками 
фабрик, багатіють і стають 
мільярдерами за рахунок 
здоров'я дітей.

Лише у взуттєвій промис
ловості за період 1969 — 
1975 років капіталовкладен
ня і обсяг продукції зрос
ли відповідно більше, 
ніж на 400 проц. і 300 
проц., в тон час, лк зайня
тість скоротилась на 20 
проц. І це свідчить про те, 
що розширюється підпіль
на праця, і, перш за все, 
заміна дорослої робочої ск
ли трудом малолітніх,

Робочий день дітей три
ває від 4 — 5 до 10 годин. 
Майже всі вони працюють 
також по суботах і в свят
кові дні, крім різдва і Ново
го року, а часто і по неді
лях, якщо потрібно термі
ново здати замовлення. У 
них не буває відпусток. Го
ре тому, хто прохворіє 
більше трьох чи чотирьох 
днів, тому, що хазяїн туг 
же найме замість нього ін
шу дитину.

гі була вражена, потра
пивши в один із багатьох 
напівпідвалів, де дівчатка 
віком від 11 до 13 років 
працювали з незвичайною 
швидкістю, склеюючи час
тини сумок, загалом вико
нуючи найшкідливішу із 
усіх «чорних» робіт у Неа
полі. Часто деякі з цих дів
чаток втрачають апетит, у 
них появляється нудота, 
німіють ноги, і вони почи
нають з кожним днем худ
нути прпмо на очах. Це 
поліневрит чи параліч су
дин. Ного викликає отрута, 
■ 1<Г> ..ІГ-гитьт д «ОІЛОМУ 

№ 440, що 
в примі- 

немає всн- 
провітрюю-

вигідніше 
вони ма- 

не можуть 
проти того, 

що одержують за свою пра- 
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рахунок

що міститься 
клеї» чи в клеї 
застосовуються 
щеннПх, у яких 
ГИЛЯЦІІ І ЯКІ не 
ться.

Якось увечері, перед 
від'їздом з гіеаполл я зупи
нилась біля станції метро, 
щои поговорити з дітьми, 
які гралися неподалік. «Ти 
сьогодні працював?» — за
питували еони один у одно
го. Так, усі працювали. 
Паскуале працюсав за бар
мена з 9 до 19 год. 30 хе. 
Він учився в школі п'ять 
років, а потім залишив її. 
Луїджі просидів у третьо
му класі початкової школи 
два роки і нині працює 
теслярем. 9-річний Андже
ло працює закрійником 
взуття і одночасно вчитьсп 
в 4-му класі початкової 
школи; уроки він готує ве
чорами. Карміне вчиться в 
третьому класі початкової 
школи, а ввечері, з 5 до 8 
години, працює в більярд
ному залі при барі. Аль
фредо, на обличчі якого 
вже появилися зморшки, 
хоча йому всього 11 років, 
працює з авторемонтній 
майстерні з 8 год. ЗО хв. 
ранку до 8 години вечора. 
Іноді ввечері бере в руки 
підручник французької мо
ви. «Хочете послухати?» — 
«Так, скажи мені що-не- 
будь». — «Я маленький не
аполітанець. Я іду на робо
ту. Я не зовсім здоро
вий», — говорить він фран
цузькою мовою.

(ГАРС).

США. Масова наркоманія стії.та характер
ною рисою американського способу життя. 
Як вказує національна організація по конт
ролю над вживанням наркотиків, у країні 
нині нараховується не сотні і паніть не тися
чі, а десятки мільйонів наркоманів.

Останнім часом вживання наркотиків ста
ло серйозною проблемою у школах країни. 
За минуле десятиліття контингент підлітків, 
які вживають наркотики, значно «помолод
шав». Нині курінням маріхуанн захоїілюю-

ться навіть діти віком 9—12 років. Кожний 
десятий школяр па момент закінчення се 
редпьої школи по суті вже стає наркоманом. 
На даний час у СПІД серед курців маріхуанн 
налічується понад < ../.....".г:::: 
лодщпх 18 років.

На знімну: 
ного з магазинів 
продається маріхуана.

Фотохроніка ТАРС.

4 МІЛЬЙОНИ підлітків, мо-

пжолярі біля вітрини од- 
Вашінгтояа, де відкрито

ІГХ*Л»і

МОЛОДЬ СУДАНУ
ПРОТЕСТУЄ
За повідомленнями з Хартума — с<о- 

лиці Судану, тем пройшли масові сту
дентські демонстрації на знак протесту 
проти початку гак званого процесу «нор
малізації» відносин між Єгиптом і Ізраї
лем.

Як повідомляє палестинське інформа
ційне агентство ВАФА, вони були орга
нізовані Спілкою студентів Судану, За-

галькою спілкою палестинських студентів 
і організаціями студентської молоді ря
ду арабських країн, представленими в 
Хартумі. Демонстранти несли лозунги, 
які засуджують зрадницький капітулянт
ський курс єгипетського керівництва на 
чолі з Соды ом і вимагають подати допо
могу справедливій бороіьбі арабською 
народу Палестини за свої законні права 
і підтримку його законному представни
кові—Організації визволення Палестини.

(ТАРС).

Єгипетська молодь 
г;>тиі зовсім кинула читати. 
Вона приділяє дедалі мен
ше уваги своєму культур
ному розвитку і в масі сво
їй стає неписьменною — 
такого висновку дійшли 
учасники дискусії з цього 
питания, проведеної каїр
ським тижневиком «Роз 
ель-Юсеф».

Одна з головних причин 
«культурного відставання»

єгипетської молоді, па дум
ку соціолога С. Ауїса, по
лягає в дуже низькому рів
ні письменності в країні. 
За його словами, 87 про
центів жінок тут, як і рані
ше, пе вміють ні читати, ні 
писати. Очевидно тому, 
вказує соціолог, більшість 
єгиптянок практично не
здатна привчити своїх ді
тей до книжок, бо «люди
на не може дати того, чого

в неї самої немає».
Не менш серйозною при

чиною низького культур
ного рівня молодих людей 
Єгипту, зазначали учасни
ки дискусії, є погіршення 
матеріального становища 
простих єгиптян за останні 
роки, що примушує їх тур-

буватися в першу чергу 
про шматок хліба, а не про 
«поживу для розуму». «Хто 
в пас чіпатиме? — пояс
нює відомий єгипетський 
письменник ІІагіб Мах- 
фуз.—СтудепіТ* якому гро
шей ледве вистачає па за- 
доволсішя щоденних по-

треб? Чи дрібний службо
вець, для якого зростання 
цін у країні створює нероз
в’язні проблеми? Хіба 
можна в таких умовах на
віть думати про кіннії?».

Слабка підготовка ви
кладацького складу, особ
ливо для початковії* шкіл,

та інші мінуси системи ос- 
віїи, недостатня увага ор
ганів масової інформації 
до питань освіти погіршу
ють становите у цій сфері. 
В результаті всього цього, 
як зазначають соціологи, 
«багаж 
молодих 
зернин. ■

зпапь» багаті,ох 
єгіштян украй мі-

Каїр.

Н. ЗАБОРІН, 
кор. ТАРС.



4 cm op.

І
^Молодий комунар В лютого 1980 року

Вівторок, 5 лютого
Перша програма

Ця гармат? знаходилась на озброєнні 11-ї артилерійської дивізії, яка брала участь 
у визволенні Кіровограда від німецько-фашистських загарбників. Нині вона встанов
лена на Постаменті біля Будинку офіцерів в обласному центрі.

Фото М. ХОРОЖЕНКА.

те

8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Мультфіль
ми «Північна казка», «Дів
чинка і Золотогривий». 9.20
— С. Альсшнн. «Якби...» 
Фільм-вистава. По закін
ченні — Новини. 14.30 — 
Новини. 14.50 — По Сибіру 
1 Далекому Сходу. Кінопро. 
грама. 16.00 — В. Катаєш 
«Біліє парус одинокий». 
16.30 — Сторінки історії. 
17.00—Веселі старти. 17.45
— .Концерт Державного ан
самблю народного танцю 
Північно-Осетинської АРСР 
«Алаш>. 18.30 — Вірші — 
дітям. 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Життя науки. 
19.30—«Змова». Док. фільм. 
19.55 — Телефільм «Бере
ги». 5 серія. 2І.00 — «Час». 
21.35 — -Театр і час». Зу
стрічі з Чековим. По закін
ченні — 22.50 — Сьогодні у 
світі.

сптет мільйонів. 18.35 — 
«Хочу все знатно. Кіножур
нал. 18.45 — Сьогодні у сні 
ті. 19.00 — Разом — друж
на сім'я. Муз. програма. 
19.30 — Кампучія свої одні. 
.Кінопрограма. 19.55 — Те
лефільм «Береги». 7 серія. 
21.00 — «Час». 21.30 — Вс. 
чір поезії Є. Ісаєва в Кон
цертній студії Ост&нкіно. 
По закінченні — (23.10) — 
Сьогодні у світі.

ЕКСПЕДИЦІЯ 
«ПОДВИГ»

НАШ КОНКУРС 
«ВІТЧИЗНИ 
ВІРНІЇ СИНИ»

І

К ІЙ БУВ жорстоким. Задимів перший 
танк. Але другий прямим попадан

ням накрив обслугу гармати ліворуч від 
Вишняка. Артилеристи знищили ще кіль
ка сталевих потвор. Фашисти, не споді
ваючись такого оперу, відступили. Та 
незабаром почали нову атаку.

Гітлерівці влучили в гармату, біля якої 
знаходився командир батареї. Його, тяж
ко пораненого, відправили в тил. Ко/Хан- 
дування бзяв на себе Вишняк.

— За командира по фашистській пога
ні еогонь!

Сонце сідало за обрій. В артилеристів 
закінчувалися снаряди. Командир гарма
ти Вишняк став на місце навідника. Дов
го цілився останні/л снарядом у сірий ту
луб танка. Постріл. Еорожа машина за-

ГАРМАШ
ПАВЛО
ишняк

на 
до 
ї/и

ЦЕ БУЛО вліт
ку сімдесят 

третього року. 
Якось під час 
жнив Павло Фе
дорович Вишняк 
забіг на хвилин
ку додому. Біля 
хвіртки його зу
стріла дружина і 

простягла листа. Вираз обличчя дружини, 
жест, з яким вона подала конверт чоло
вікові, враз нагадали йому далекий тра
вень сорок першого.

Тоді так само дружина простягла йому 
повістку з викликом у військкомат. Його 
брали на перепідготовку. Додому повер
нувся вже в сорок шостому, пройшовши 
всю війну.

З хвилюванням розірвав конверт, ви
тяг папір. Коли почав читати, руки мимо
волі затремтіли.

— Ось... запрошують на зустріч з одно
полчанами, — сказав схвильовано.

З тим запрошенням пішов до голови 
колгоспу. Він також колишній фронто
вик, комбат. Пробігши очима листа, мо
вив коротко:

--- їдь, Фздоровичу.
— Але жнива ж...
— Нічого, впораємось і без тебе. А ти 

їдь. Таке не часто буває.
З однополчанами Вишняк зустрівся не 

бєлгородській землі б районному центрі 
Яковлєво. Туди він приїхав із колишнім 
своїм навідником гармвти Василем Дмит- 
ренком.

На площі у центрі селища якраз був 
мітинг. Виступав сивий генерал із Зіркою 
Героя на грудях. Він звернув увагу 
двох чоловіків, що протискувалися 
трибуни. Придивився і хутко пішов 
назустріч.

— Вишняк? — генерал узяв за плечі 
невисокого на зріст, немолодого, але до
сить міцного чоловіка. — Вишняк! — 
Уже впевнено сказав колишній командир

— Він, товаришу генерал. — Міцно об
нялися, розцілувались. Непрохані сльози 
виступили на очах.

— А ти молодець, — розглядаючи 
урядові відзнаки на піджаку Вишняка, 
мовив генерал. — Значить, і в труді, як 
у бою? Справжній гвардієць!

Гучномовці оголосили, що на зустріч 
ветеранів 496-го протитанкового винищу
вального артилерійського полку прибу
ли ще два учасники битви на Курській 
дузі. Площа сколихнулась бурхливими 
оплесками.

...Курська дуга. Ветерани й сьогодні 
пам’ятають її такою, якою бачили тоді, в 
липні сорок третього. Коли фронтовики 
поїхали по пам'ятних місцях, Вишняк до
кладно розповів про один із беїв.

Батарея, е якій служив Павло Федоро
вич, зайняла оборону неподалік станції 
Прохорівка. Дванадцятого липня закле
котіла гігантська танкова битва. Вона роз
горталась десь збоку від батареї. Та ар
тилеристи були напоготові. Вітер доносив 
задушливий дим палаючих танків, Шу//. 
бою, в на їхніх позиціях стояла тиша.

І тільки під вечір з’явилися літаки. Вит
тя бомбардувальників змішувалося з вит
тям скинутих ними бомб. Стугоніла зем
ля. Здавалося, ніщо живе не втримається 
в тему пекельному бойовищі.

І Після літаків на наші батареї посунули 
танки. Мабуть, фашисти були певні, що 
зможуть пройти через позиції артиле
ристів.

крутилася не місці. А ті, що сунули 
нею, зупинились.

— Приготувати гранати, — скоманду
вав Вишняк.

Ворожі танки, постоявши якусь хвили
ну, посунули за косогір. Того дня вони 
більше не атакували.

На батареї неушкоджс-ною лишилася 
гермета Вишняка. А з її обслуги уціліли, 
крім командира, навідник Дмитренко і 
заряджаючий Хруш.ОЕ.

Пізно вночі еони зняли замок із гар/ла- 
ти і рушили в розташування штабу полку. 
Яка ж була радість артилеристів, коли у 
єибалку побачили штабну машину і шо
фера Сергія Шабаліна!

— У.тебе все гаразд? — запитав Еиш- 
няк.

Діставши ствердну відповідь, наказав 
забрати з вогневої позиції гармату.

За той бій Вишняк і його бойсЕІ побра
тими удостоїлися ордена Вітчизняної 
війни другого ступеня.

Потім були знову бої. Після форсуван
ня Німану до нагород командира взводу 
496-го протитанкового винищувального 
ертполку Вишняка додався орден Черво
ного Прапора.

ІДГРИ/АІЛИ останні артилерійські 
** залпи. Воїни поверталися до мирної 
праці.

Павло Федорович, демобілізувавшись 
із армії, сів за штурвал ко/лбейна. Тру
дився так, як веліла совість.

Вітчизна відзначила працю сільського 
трудівника орденами Жовтневої Револю
ції, Трудового Червоного Прапора, меда- 
лями. Вишняк — неодноразовий учасник 
ВДНГ УРСР, ударник комуністичної праці.

Минули роки. Павло Федорович уже 
ке водить степового корабля. Та й тепер 
його часто можна бачити в тракторній 
бригаді колгоспу імені Карла Маркса. А 
ще і-астіше зустрічається він із молоддю 
села, ділиться спогадами про грізні роки 
війни.

Сьогодні він поспішає на урок мужнос
ті до школярів...

в. ОЛІЙНИК, 
працівник редакції районної газе
ти «Промінь комунізму». 

Устиніеський район.

Друга програма
10.00 — Новішії. 10.10 — 

Худ. фільм «Батько солда
та». 11.40 — «Шкільний ек
ран». Суспільствознавство.
10 клас. 15.45— Новини. 
15.55 — Для малят. «Сріб
ний дзвіночок». 16.15 — 
Мультфільм. 16.25 — Для 
школярів. «Пароль: «Друж 
ба». 17.15 — «Екран моло
дих». 18.00 — Фільм-коп 
нерт «Мелодії літа». 18»30 — 
К. т. «Палітра». Пппклатне 
мистецтво Кіровоградшшш. 
(Кіровоград на Республі
канське телебачення). 19.00 
— «Актуальна камера». 
19.30 — «День за днем». 
ІК-д). 19.45 — Па здобуття 
Державної премії УРСР 
їм. Т. Г. Шевченка. Г. Плот- 
кіп. «Втрачений горизонті-. 
Вистава. 20.45 — «На доб
раніч. діти!» 21.00 — «Час». 
21.35 -- Продовження ви
стави «Втрачений гори
зонт». 22.35 — «Старт». Ііо 
закінченні — Новини.

Друга програма
15.45 — Новини. 15.55 — 

Для малят. -Срібний- дзві
ночок». 16.20 — Грає ін
струментальне тріо Мос
ковської державної філар
монії. 16.55 — «Республі
канська фізико-математич- 
на школа». 
днів 
18.00 
(К-д). 
(К-д).
ру Українського телебачен
ня і радіо. 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 —
«Музичні зустрічі». 19.45 — 
«Твоя життєва позиція». 
20.45 — «На добраніч, ді
ти!» 21.00 — «Час». 21.35- 
Худ. телефільм «Антопіна 
Брагіна». 1 серія. По закін
ченні — Новини

демічпого народного хор)/ 
УРСР ім. Г. Всрьовки. 17.15 
— У світі тварин. 18.45 ~ 
Бесіда на міжнародні теми 
політичного оглядача газе
ти «Правда» Ю. О. Жукова. 
19.30 — М. Крлежа. «Пани 
Глембаї». Фільм-вистава*. 
121.00 — «Час»). 22.25
Док. телефільм про спорт. 
По закінченні — (23.15 
Новини).

Середа, 6 лютого
Перша програма

17.25 — «Тих 
не змовкне слава». 
— «День за днем».

18.15 — Телефільм.
18.30 — Концерт хо-

П’ятниця, 8 лютого

8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Творчість 
юних/ 9.35 — Телефільм 
«Береги». 5 серія. 10.40 — 
Клуб кіионодорожей. По 
закінченні — Новини. 1 1.30
— Новини. 14.50 — Док. 
фільми телестудій країни: 
«Гордість ваша. Ростсіль- 
маш>. «Черкаси». (Київ). 
«Біля Печори, біля річки» 
«Латгальська казка». 16.05
— Шахова школа. 16.35 - 
Відгукніться, сурмачі! 17.05
— Фільм-концерт. 17.35 —
Життя О. М.- Остоонського 
Передача 1. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Кон
нерт радянської пісні. 19.20 
Людина і закон. 19.50 — 
Телефільм «Береги». 6 се
рія. 21.00 — «Час*. 21.35 -- 
Фільм-концерт < Танцює за
служена артистка РРФСР 
Л. Ссменяка». По закінчен
ні — (22.30) — Сьогодні у

ті.

Перша програма
8.00 — «Час». 8.40 — Гім

настика. 9.05 — Улюблені 
вірші. 9.35 — Телефільм 
-Береги». 7 серія. 10.10 — 
Пісня далека й близька. По 
закінченні — новини. 14.30
— Новини. 14.50 — До Дня 
Аерофлоту. Док. телефільм 
«Тому, що ми пілоти». 15.40
— Рідна природа. 16.00 — 
Твоя Ленінська бібліотека 
«Лев Толстой як дзеркало 
російської революції». 16.45 
Фільм-концерт. Фортепіан
ні твори Ф. Шопена у вико
нанні заслуженого артиста 
РРФСР В. Крайнева. 17.15
— Москва 1 москвичі. 17.45
— «Життя О. М. Остров-
ського». Передача 2. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 — 
Співає народна артистка 
СРСР О. Бардіпа. 19.15 — 
Від виборів до виборів. 
3 9.35 — Фільм «Дама з со
бачкою». За оповіданням 
А. Чехова. 21.00 — -.Час». 
21.35 — Очевидне — ней
мовірне. 22.20 — Сьогодні у 
світі*. 22.35 — Вечірні ме
лодії.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.15 -у 

Муз. телефільм «Міська 
фантазія». 11.05 — «Добро
го вам здоров’я». 11.35 Щ 
Худ. телефільм «Люди на 
землі». 12 50 — «З ембле
мою Олімпіади». 13.10 
«Пошта «Сатиричного об'єк
тиву». 13.30 — «Сонячне 
коло». 14.10 — Співає за
служена артистка УРСІ’ 
Раїса Кириченко. 14.40 -те' 
Телефільм. 15.05—Ярослав 
Галан. «Любов на світанні»". 
Вистава. 17.25 — До 35-річ- 
чя Великої Перемоги. «Ле
гендарний Севастополь?, 
19.35 _ Телстурнір «Соня’і-,*- 
ні кларнети». 20.45 — «11а 
добраніч, діти!» 21.00 —
«Час». 21.35 — Продовжеіг- 
ну телетурніру «Сонячіу 
кларнети». По закінченні— 
Новини.

Неділя, 10 лютого
Перша програма

Друга програма
15.45 — Новини. 15.55 — 

Для малят. «Срібний дзві
ночок». 16.20 — Концерт. 
16.55 — «Назустріч вибо
рам». 17.30 — «Вперед, ор
лята!» 18.00 — Мультфільм. 
(К-д). 18.20 — К. т. - День за 
днем». (К-д). 18.35 — Ого
лошення. (К-д). 18.40 —
■ Від виборів до виборів». 
Кіноварне. (К-д). 19.00 —
«Актуальна камера». 19.30
— «Неспокійні серця». 20.45
— «Па добраніч, дітиі»
21.00 — «Час». 21.35 --
Худ. телефільм «Мить уда
чі». По закінченні — Но
вини.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.15 — 

Худ. телефільм «Мить уда
чі». 11.20 -- Фільм-концерт 
■ Ліричний настрій». 11.40 — 
«Шкільний екран». 9 клас. 
Фізика. І5.45 — Повніш.

1 15.55 — К. т. Для малят. 
«Срібний дзвіночок». (К-д

1 на Республіканське ~ теле
бачення). 16.30 — «Спадко
ємці великого почину». 
17.00 — «Мальовничий світ 
дитинства». 17.30 — «Ва
шим. товаришу, серцем і 
іменем». Репортаж із Київ
ського філіалу Центрально
го музею В. І. Леніна. Пе
редача 1. 18.00 — «День за 
днем». (К-д). 18.10 — «Насе
ленню про цивільну оборо
ну». (К-Д). 18.30 — Мульт
фільми. 19.00 — «Актуаль 
на камера». 19.30 —• Док.

• телефільм. 19.50 — Співає 
народна артистка СРСР 
Діана ГІетринспко. 20.45 — 
< Па добраніч, дітиі» 21.00 
— -Час». 21.35 — Худ. те
лефільм «Аптоніна Брагі
на». 2 серія. По закінчен- 

. ні — Новини.

8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.00 — Концерт 
народного артиста РРФСР 
ІО. Казакова (баян). 9.30 
«Будильник». 10.00 — Слу
жу "..... ........ ...... -----
11.00 
Муз. 
пошта». ____ __ __ _____
«По Радянському Союзу»4.-
12.30 — Сільська година.-
13.30 — Музичний кіоску
14.00 — Телефільм «Вічпгіпг 
поклик». 6 серія/ 15.15 
Док. телефільм з циклу 
«Путівка в життя». ‘Вступ», 
16.00 — Клуб шноподорд- 
жсй. 17.00 — Сьогодні -«*: 
День Аерофлоту. 18.00 -# 
Міжнародна панорама. 
18.45 — Балет на музику 
,К. Крупинського і 10. данеє 
«Весілля в Ойцові». Виста] 
в.Ч Варшавського Великого 
театру. 19.20—Радянський 
Союз очима зарубіжнйх 
гостей. 19.35 — На екрані-- 
кінокомедія «Джентльмени 
удачі». 21.00—«Час». 21.35 
— Концерт, прнсвяченир 
75-річчю композитор#
Д. Кабалепського. По закін
ченні (22.25 — Новини).

ІЛЬПІІК». ги. ии — с-лу- 
Радяпсысому Союзу] 
— «Здоров'я». 11.4W 
програма «Ранкова 

12.15—Кіножурнал

Четвер, 1 лютого
Перша програма

8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Відгукні
ться, сурмачі! 9.35 — Теле
фільм «Береги», б серія. 
10.45 — Фільм - концерт
•■Концерт майстрів мис
тецтв Молдавії». По закін
ченні — Новини. 14.30 — 
Новини. 14.50 — Сільські 
будні. Кінопрограма >По 
шляху Шляхового». «Земля 
у спадщину». 15.45 — «Ро
сійська мова». 16.25 —
Об'єктив. 16.55 — Велика 
арена юного спортсмена. 
17.25 — М. Тихонов. «-Часи 
й дороги». Док. телефільм. 
18.05 — Ленінський упівер-

Субота, 0 лютого
Перша програло

8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.00 — Виставка 
Буратіно. 9.30 — Для вас. 
батьки. 10.00 — Концерг- 
вальс. 10.30 — Рух без не
безпеки. 11.00 — По музеях 
і виставочних залах. 11.30
— Це ви можете. Конкурс 
молодих винахідників. 12.20
— Народний артист СРСР
Борисов .читає оповідавші 
А. Чехова. 12.50 — «Спорт
лото». 13.05 — Ради і жит
тя. 13.35 — Наша адреса — 
Радянський Союз. Програ
ма з участю художніх ко
лективів Дніпропетровська. 
14.20 — Мультфільм ‘-Пори 
року». 14.30 — Повніш.
14.45 — Фільм для дітей. 
«Альоша Птицин виробляє 
характер». 16.00 — Зустрічі 
за вашим проханням. Від
повідаємо па запитання ко- 
ломенськпх тепловозобу-1 
Дівникіп. Веде передачу по
літичний оглядач В. Беке
тов. 17.00 — .Концерт Дер
жавного заслуженого ака-

Друга програма
10.00 — Повний. 10.15 -я 

Телефестиваль піонерської 
пісні. 11.00 — «Комуністи 
80-х». 11.30 — Арії з опер 
композиторів - класиків». 
12.00—«Слава солдатська». 
13.10 — «Джерела». 13.55—* 
Чемпіонат СРСР з бадміїь, 
тону. 14.30 — Концертний^ 
зал «Дружба». 15.25 —•
«Сьогодні — День Аеро
флоту». 17.00 — Концерт 
оркестру народних іистру? 
ментів. 17.30 — Телефільм 
«Право на мрію». 18.00 -~ 
«Катрусин кінозал». 19.00 
— «Актуальна камера». 
19.30 — «Здрастуй, Олім
піадо». 20.45 — «На добра
ніч. діти!» 21.00 — «Часу, 
21.35 — Худ. фільм 
іпеньїса». По закінченні -те 
Повніш.

ПОГОДА
Вдень 5 лютого по об

ласті і місту передбачає
ться хмарність, місцями 
опади, слабка ожеледь, 
в першій половині Д1ІЯ 
туман. Вітер півдевио- 
західшп'і 5—10 метрів 
па секунду. Температу
ра повітря від —2 Де 
4-3 градусів по області, 
по місту від—1 до +1°.

Для водіїв па шляхах 
Кіровоградської області 
видимість при тумані 
200—500 метрів. /і

Редактор 
М. УСПАЛЕННО.

«Молодей коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

Газета j
виходить 
у вівторок, 
четвер
1 суботу.

наша 
адреса 
Ж

— відділ листів 1 масової роботи, відділ
ЛІ сиди, М^»ІІ пропаганди — 2-45-36; відповідальний

секретар, відділ учнівської молоді — 
’ м кіппкюгпал 2-46-87; відділ комсомольського життя,

• п Р ь г-°Аг відділ військово-патріотичного вихо
вання та спорту — 2-45-35; фотолабо- 

вул. Луиачарського, 36. БаД°ЕІя “ 2’5665; нічна редакція — З-СЗ-53.

Друкарня імені Г. М. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

БК 00139. Обсяг 0,5 друк. арк. Індекс 01197. Зам. № 61. Тираж 53 500.


	2744-1p
	2744-2p
	2744-3p
	2744-4p

