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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

МонігіОіій
номдиар
ОРГАН КІРОВО
з 5 грудня 1939 р.

«

Над головою небо. Висо
ко-високе, зорями просвіт
лене.. Під ногами рілля,
смугаста від скупого снігу.
Дзвінка тиша зависла над
селом. Микола змалку лю
бив такі вечори. Іншого ра
зу обов’язково йшов би не
кваплячись,
м 11 л у юч ись
привітними хатками, що ні
би гуси збилися па пагор
бі докупи. Сьогодні йому
було не до
цього: інші
думки тривожили душу,
лі па мить не давали спо
кою.
Він знову і знову пере
бирав у пам’яті події ос
танніх днів. Женя Арте
менко,
секретар комсо
мольської організації їх
нього котгоспу, зазбпралася в дорогу. Всі справи
спішно передала йому, Ми
колі. Хоч і не перший рік

З МАКСИМАЛЬНОЮ
ВІДДАЧЕЮ

І'

• Вівторок, 16 березня 1982 року •

збори

>9

№ 32 {3072).

Ціна
2 ноп

ходив Кваша у заступни
ДЕЛЕГАТ КОМСОМОЛЬСЬКОГО З’ЇЗДУ
ках, проте засумнівався у
ss
власних
можливостях:
МИКОЛА К ВАША
«Жепя он вищу оезігу має,
досвід і то не завжди
механізатор колгоспу «Кіровоградський» Кірово
справлялася...» Однак часу градського району.
для роздумів було не так
Рік народженні- — 1959.
уже її багато
(наближа
Освіта — середня.
лися звітно-виборні збо
Партійність — кандидат у члени КПРС.
ри). Микола почав готува
На XXII обласнії» івігпо-виборній комсомольській
тися до них, намагаючись конференції
був обраний делегатом XXIV з’їзду
якнайповніше проаналізу ЛКСМ України.
вати зроблене. Чим більше
працював, тим чіткіше окреслювалося коло проблем.
■ Злободенних,
важллвпх.
Розумів. що
самотужки '••S
•.
' ' ''
•-■
їх не розв’яже, а тому ду <!Ку;
же сподівався
иа активНІСГь усіх комсомольців.
<: Головне — розворуши
ти їх, — прду.мкч заспоко
технологією.
ював себе. — • • Щоб роз кати, тільки не нього, щоб стрі.ілшіою
котгоспу
мова вийшла Щирою і ді комсомольці не зібралися Тоді правління
на звітно-виборні...
не підтримало їх, зіславловою».
Йшов додому і не міг зо
А потім- був той вечір. середитись. Спогади (гіркі, шпсь па те. що в бригаді
Напівпорожній зал сільсь неприємні) роїлися в голо не вистачає ?механізаторів
для двозмінної
роботи.
кого
клубу, докірливий ві. Чомусь
згадав,
як
погляд першого секретаря •».провалявся» кого і Сергії «Але ж чому?» — з іппту«А чому ші
Кіровоградського райко ік\>латного задум створити щів у себе.
му комсомолу Тетяни Суш- комсомольсько - МОЛОДІЛІ- ферму дівчдта йдуть не
кової, і він — розгублений, пий колектив по вирощу охоче?»
Запитував
як школяр. Усього .міг -іе- ваною кукурудзи за іпду- міг відповісти.

Моста його долі

Комсомольська органі
зація Семснінського заводу
гірського воску завершує
підготовку до комупісНІЧ
НОГО суботнпка. Молоді
робітники кожного цеху,
зміїні виробничої дільниці
знають свої безпосередні
фронти робіт. Чимало ком
сомольців трудитимуться у
цей доль па зекономлених
сировині, електроенергії.
Частина виробничників
буде зайнята благоустроен

заводської
території, її
озелененням. Кожен із 450
чоловік, які
працювати
муть на суботнпку, дів
слово виробниче завдання
виконати па 130 — 150 про
центів.
Л. СЕЛІВЕСТРЕННО,
секретар комсомоль
сько» організації Сєменівськогс
заведу
гірського воску.
м. Олександрія.

шнсь досхочу, грілися і; і
теплих шорстких дошка ..
Або сідали скраю, погп
спускали у воду, і, теліпа
ючи легенько ними, розпо
відала історії, хто яку ви
читав чи почув. Обов’язко
во — героїчну* таку, що
аж дух захоплювало. Мог
ли отак до вечора сидіти,
поки того чи.іншого не гу
кала мати або батько.

Мпко.гі збіг вузенькою
стежкою в долпііу і оті
нився па містку. Під нога
ми простуджено зарипіли
дошки, місток сполохано
гойднувся під ним, і хло
пець, швидше за звичкою,
аніж за остраху, вхопився
Миколу, гукала ба
за поручень.
Зупинився, ба Ного,
Саша. (Так уже сталося,
якусь хвилину стояв, пере що при живих
•х батькові й
хлопець біля
водячи подих і вгамовуючи матері ріс
калатання в грудях, а по бабусі). Всі дні баба проптахофабрмці.
на
...
тім неквапом пішов до’се падала
Була ще тоді птахофабри
редини містка.
ка. аж там, за селом. Баба
Саша вдень
нуховарила
Власне, в селі ніхто й не там,
а вночі сторожувала.
називав його містком, бо
Дядько
Льонька Кири
була це ззичайпісінька люк — тоді
бригадиром
був
—
не
раз,
бувало, йду
кладка. Потемніла, у кіль
ка дощок, порівно покла чи кладкою, брав його за
руну та відводив на птахо
дених на стовпах, що фабрику. І дорогою все ти
ледь визирали над водою. хенько повчав; «Цінуй ба
Тільки довга-довга, через бусю, синку. Вона у тебе —
Нелегко їй. ой не
увесь ставок. 11с лише во золото.
легко! На
двох роботах
ни з хлопцями
називали працює. А це ж заради те
кладку містком. Щоб со бе». 1 було щось таке в йо
лідніше було чи що.
го голосі, що Микола й за
вважав би найбільшим
Скільки
пам’ятає себе раз
гріхом хоч чимось зобидиМикола, вони збиралися ти бабу Сашу.
тут, на середній містка. Як
малими були, то. пакупаз- (Закінчення на 2-й стор.
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«Молодий комунар»

2 стор

— Нашу
ідею ЩОДО
створення КМК пам ягаєш?
Той здвигнув
плечима.
с.Яке це, мовляв, має зиічешіа».
— То згоден чи пі, пи
таю?
— Ти ніби не знаєш. —•
усміхнувся Сергій. — Роз
повідай, що вже задумав.
— Хочу з Миколою Ва

(.Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).
Вона у
нього справді
золото. виростила, вивчила
його. І топер
допомагає.
Ну, лк справлялися б вони
з Наталкою зі своїм крику
ном Сергійком, якби не ба
бусині умілі руки?
Як уміє, так
віддячує
Микола старенькій. Знає,
що найбільше їй до вподо
би — то й догоджає.
А
вперше, мабуть, відчув, що
має щось зробити заради
неї, коли закінчував Оникіївсзне профтехучилище.
Відмовився від направлен ми з Сергієм
І працюємо
ня в технінум, яке пропо трактористами.
Решта ж
нували йому як відміннику хлопців — усі у місті. На
назчачня. Иіхто не підка чавуноливарному, на будів
зував, що негоже старень ництві — хто де.
Не мед
ку саму залишати — сам же ложками їдять — пра
зрозумів.
Поаернувся
в цюють. Та ще й як. То чи
село.
н-з краще займатися тим,
А вдруге — коли після що вмієш, що знаєш?» —
армії надумав був подати і тут же сам починав сум
ся з товаришами по служ ніватися: «А може, відчули
бі в море. Однак
згадав хлопці, що «асами» не ста
дядькові слова та й зали нуть? Сергій Володимиро
шився знову. А може, то вич Перегудов, їхній майс
й Микола Опанасович Ру тер в училищі, тільки т
дик посприяв.
і орієнтував:
«Не можеш
Микола всміхнувся при «асом»
стати — кидаи
згадці про колишнього по трактор. Натискати на ва
й робот може, а ти ж
мічника бригадира трак желі
людина. Отож
не просто
торної. Нахилився до води, ори, сій чи боронуй, а тво
зачерпнув
пригоршнями, ри».
Чудовий майстер у них
хлюпнув у лице і засміяв
І а й він, мабуть,
неся вголос. Чи то від прохо буз.
аоияк
здивувався,- якби
лодних крапель, ЩО стіка дізнався, що Сашко МисьГоли
ли за комір, лоскочучи, чи но, Іван Кучеренко,
Баланда не стали тракто
то від згадки про той дав ристами.
ній випадок.
Хіба що за Володю Ша
повалова порадів би. Ще в
Зустрілися тоді вони з училищі
тягнувся хлопець
Сергієм Безлатпим отут ні до біології. Тепер
він —
Московського
містку, пораділи зустрічі, студент
держуніверситету,
майбут

погомоніли до зірок. Друг ній біолог.

його і запропонував ніг.і
на тракторний стан. Хоч і
пізно було,
подалися. А
там Микола Опанасович
один—однісінький клоп )•
четі,ся. Побачив Миколу і
відразу: «Ну то що, сядеш
на свій трактор, Миколо,
чи нового чекатимеш? На
роботу коли — завтра чи
тиждень
ще погуляєш?
Виходь, бо он Безлатно.му
ц позмагатися ні з ким».
Сказав, ніби усім давно
зрозуміло й відомо, що
Микола не поїде з села.
Так і не наважився хло
пець сказати про свої на
міри. Побачив І-150, якого
перед службою одержав,
— та й не схотів
нового
чекати. 1 досі на ньому. З
Сергієм змагаються.

І ота докучлива
думка,
що давно вже засіла в йо
го голові, знову вернулася:
«Чому, чому ж так? — ду
мав він. — Семеро нас з
Обозчівки училося на ме
ханізаторів.
Група найсильнішою а училищі була,
такі надії
покладали на
нас, а вийшло... Оце тільки

Оце його і чекає на міст
ку Микола. Хоч по телефо
ну І не ДОМОЗІІ ІИСЯ про
місце зустрічі, та Микола
знає — друг прайде сюди,
на давнє и миле серцю міс
це.
Гой телефонн:їй Володиа
дзвінок, що пролупав сьо
годні в майстерні трактор
ної, перевернув усю Мико
лину душу. Бувало, й ра
ніше,
роздумуючи
про
хлопці в-однолітків, що жи
вуть тепер у місті, мучився
сумнівами. Бо
ж інколи
здається; що втратив мож
ливість досягти
чогось
більшого, кращого. Не так
уже й легко день при ДНІ
па тракторі, біля землі...
Місток загой дівся
і
ожив. То Володя
ступив
па нього. Хлопці міцно по
тиснули правп ті, радіючи
зустрічі.
— Не забув куди йти!?
— сміючись слагав Мико
ла.
Л той, не відповідаючи.

Зовсім мало часу минуло
з тих пір, а зроблено Ми
колою Квашею і його тозаришамя немало: зідкрито
вже рахунок комсомольсь
кої економії, на повну по
тужність
запрацював
«Комсомольський прожек
тор», появилися
з госпо
дарстві І молоді раціоналі
затори. А ще були комсо
мольські суботники. вечо
ри вшанування
ветеранів
праці...
— З тому, що
Микол»
буде хорошим секретарем
комсомольської
організа
ції, ніхто й не сумнівався,
— каже М. 3. Тначенко,—Ч.
гарна риса в нього; якщо
вже візьметься
за якусь
справу — обоз'язково до
веде до кінця.
Я йому а
партію рекомендацію да
вав.

Кваша не любить розпо
відати про себе— все біль
ше про товаришів. Загс вія
охоче Ділиться платім і
молоді, заглядає
як сам
висловлюється, у завтра-.
... — Людей не вистачає
— загинає пальці. — Чо
му? Бо не маємо належно
го
контакту зі шнолою.
Будемо надолужувати про
гаяне. Микола Шульга —
шофер і передові доярки
Валентина
Полочсьяа та
іванна Тначенко
зже зу
стрічалися з школярами. І
я піду, відразу після з'їзду.
... —
Думаємо
взяти
шефство над нормовиробницгвом..
... — Боротимемось за се
ло зразноаої культури...

На знімку: Микола КВАША.

ляснув Друга по плечу і
раптом завмер здивовано,
ніби вслухаючись.
—Ух, і .пахне
ж як!
Трактором, землею. Щас
ливий ти, Миколо! — ви
гукнув захоплено.
Ще довго маячіли над
водою їхні постаті.

Фото 3. ГРИ5А.

сильовнчем
поговорити.
Тільки до цього треба бу
ло б пам все обмізкувати,
економічно обгруитува ги.
Воно до Микали Кваші
— Згода.
прийшло несподівано. На
Пізніше хлопців усе час
ступного дня, в обідню пе тіше бачили разом. І ,іе
рерв/ підсів ві-і до Сергій тільки їх двох:
а ще й
Безладного:
Миколу Радченка, Сергія

3. Рішення

ТРИВАЄ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ ОГЛЯД ВПРОВАДЖЕННЯ
ДОСЯГНЕНЬ НАУКИ У ВИРОБНИЦТВО
ТЮЛОВНИЙ конструктор
заводу Віктор Івано
вич Кисельов уточнює:
— Так. звичайно, це ре
зультат. Але результат ро
боти співробітників інсти
туту (і то далеко не кінце
вий: вони у нас стали на
чебто членами заводсько
го колективу
допомага
ють
впроваджувати своє
дітиіце у
виробництво),
Шлях до остаточного ре
зультату ще довгий. І не
легкий. Поки що існує не
мало проблем.
Що мав на увазі Віктор
Ізанович, говорячи лише
про шлях до
результату?
Адже нова сівалка пуще
на у виробництво. За два
місяці 1982 року червонозорівці відвантажили 450
посіяних машин. На це за
питання найкраще відповіс
ти цифрою: «—170 >. Різ
но стільки одиниць СО-4,2
недодали машинобудівни
ки в січні і лютому.
— І чим швидше ми лік
відуємо відставання, тим
краще, — продовжує Вік
тор Іванович. — СО-4,2 по
род озочевими сівалками

Лопуняпа. Гену Горлова,
Юру Дворового...
Микола Васи їьизнч Тка
ченко, бригадир трактор
ної бригади,
з доводами
комсомольців
погодився.
Тільки порадив ік-поспі
шати, а
підготуватися як
слід__ Індустріальна техноЛ0ГІЯ — справа серйозна.
Якщо вже братися, то щоб
напевно. Раджу і:а зборах
про все поговорити*;
Микола бачив, як знія
ковіли ХЛОПЦІ ПІСЛЯ ТИХ
СЛІВ.
Через два дні Його обра
ли комсоргом.

Якби існував офіційний герб Кіровоградської оо- гогозлення
дзострочних
ласті, то в ньому поруч із пшеничним колосом стояв сошників, ряд
деталей і
би ще один обов'язковий елемент — сівалка творін вузлів випускають
допо
ня розуму і рук інженерів та робітників заводу «Чер міжні цехи підприємства.
вона зірка». А добре інформований у справах під
На даному етапі впро
приємства художник обов’язково намалює і символ, вадження СО-4 2 у серій
який означає співдружність науки і виробництва. То
не виробництво контакти
му іцо сьогодні ця співдружність, а точніше, співро- черзонозорівціз і проек
біїниціво на серйозній основі, має дуже конкретний тантів ще більш
зміцни
зміст і вагомі результати.
лись. Новою
ефективною
Якиїо вже мова зайшла про результати, то ось ос формою
співробітництва
танній з них — свалка овочева СО-4.2, розроблена стали
творчі комплексні
співробітниками
Кіровоградського
проектно-кон бригади до складу
яких
структорського інституту по грунтообробних і посіч- входять
представники
них машинах.
проектно - конетрукторського
інституту і заводу
СКОН-4,2 та СОН-2,3, які дернізації окоемих видів «Червона зірка».
Що це
сівалка дає на практиці? Насампе
вона замінить
на полях продукції. Нова
країни, має величезні пе дуже трудомістка у плані ред усуваються міжвідом
реваги.
Назву тільки го підготовки виробництва до чі бар’єри
здатні загаль
Фактично ви мувати будь-який хороший
ловні з них: підвищується її випуску.
точність глиби-іи заробки робництво довелось пере почин Тут уже не скажеш:
насіння, надійність,у робо будовувати. А це — пере «Наша справа запропону
ті сошників, збільшується планування багатьох діль вати...:» Мета ж бо — спіль
кількість схем висіву. Важ ниць, виготовлення сотень на.
штампів. 1,
ливо й те, що машина мо інструментів,
Суттєва
деталь*, пішов
же висівати насіння близь головне — кожну деталь потік пропозицій
завод
потрібно
виготовляти
З
ко 20 культур.
ських
раціоналізаторів.
Відставання (тимчасо найвищою точністю.
Причому багато з них тоове, у що твердо вірить ко
Зроблено вже немало.
каються
моментів, яких
лектив заводу) не можна Проведено переплануван не
зрахували проектанпояснити якимись дрібни ня роботи дільниць насін •и у процесі розробки НОми факторами, котрі вини нєвих- ящиків,
збільшені ЧОІ Сівалки Наприклад, за
кають, скажімо
при мо потужності на дільниці аи- міна механізму
«передач

Є у МОЛОДІ й конкретні
ші завдання: у дні роботи
комсомольських
з'їздів
працювати на зекономле
ному п альному, вирости лі
і зібрати з кожного гекта
ра понад ЗО центнерів зер
нових, 50 — кукурудзи,
300 — цукрових буряків, і
очолює цеп
рух секретар
комітету комсомолу, де
легат XXIV з’ї-.ду комсо
молу України Микола Ква
ша.
М. ЧЕРНЕНКО.

шестерінчатого
типу на ших і, впевнений, це істот
ланцюгов«/ передачу доз но вплине на швидше ос
волить одночасно зменши воєний я нової продукції.
ти вагу, підвищити уніфі
І в молодих спеціалістів
кацію цього вузла і знизи прибуло турбот. Громадсь
ти затрати праці на його ке конструкторсько-те:..ивиготовлення.
логічне бюро відділу го
На зазодській звітно-ви ловного металурга, очолю
борній
комсомольській ване Зіталієм Балашовим,
конференції
прозвучала добре відоме на
завод:.
ініціатива кращих молодих Нещодавно Генчадій Івлвиробничників:
«Сівалці нащенко записав до акти
СО-4,2 — комсомольську ву цього
маленького ко
турботу!» Яке
конкретне лективу цінну пропозицію.
стілення знайшов цей по Зміна конструкцій клапана
чин?
СОУ-0023 дозволить зеко
Розповідає секретар ко номити
багато металу.
мітету комсомолу підпри Ефект — 2,7 тисячі карбо
ємства Василь Шпак:
ванців.
А Геннадій уже
— Сьогодні на дільниці,
працює над удосконален
де народжується поза сі- ням зубчатки СОУ-0025.
валка.
в першу чергу з
Ці приклади — тільки
механоскладальні
цехи крапля в морі творчого по
№ 1 і № 2, направляються шуку
колективу завод-'
кращі спеціалісти зазоду. «Червона зірка-».
Але із
Серед них
багато моло них складається успіх, яко
дих
токарів
слюсарів, го прагнуть і досвідчені, і
зварників. Поки
що вони молоді заводчани, на його
працюють
індивідуально. досягнення
спрямо'ітнии
Це й зрозуміло: вироб увесь комплекс організа
ництво нозе, дуже склад ційно-технічних
заходіне, необхідно відшліфува організаторської роботи, з
ти навики кожного. А на тому числі
й діяльності
майбутнє плануємо ствокомітету комсомолу, ком
рити на
цих
дільницях сомольського актиау і мо
комсомольсько- молодіжні лодих
спеціалістів.
А
бригади, які
працювати
участь комсомольців і мо
муть за Єдиним нарядом.
лоді підприємства у впНині відмінно трудиться
пенні в конкретні справи
бригада токарів делегата
влзсноі ініціативі позиннз
XIX з їзду ВЛКСМ Леоніда
стати хорошим
подарун
Бобошка з МСЦ № 1, ко
ком
наступним
з і здам
лективи зварників Олексія
комсомолу.
Попова і верстатників Ана
толія Скарбового з друго
А. РОМАНЮК
го
механоскладального.
спецкор
«Молодого
Вони ведуть за собою ін-

комунара»».
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гіг ЕЛЛА, ясна погода
рикано-ізраїльським пла
* встановилася в Лівані. ном «адміністративної ав
Відійшов період гнилих до тономії» Палестини, проти
щів на Середземноморсь якої виступає OBU. Напа
кому узбережжі і снігопа дом на Ліван сіоністи хоті
дів у горах. Свіжими бар ли б утягнути у збройний
вами зарябіли
схили па конфлікт
Сірію, війська
горбів. Але з півдня, з бо якоі за міжарабською уго
ку ізраїльського кордону, дою
перебувають у цій
віддає жахливим холодом країні
для підтримання
загрози нової агресії.
миру.
«Якби
не густа хмар
На
боці палестин ці а
ність та бездоріжжя, опе твердо виступають націорацію було
б проведено пально-патріотичні
енл.ч
ще в лютому», — зухвало Лівану: Але є тут певні ко
кажуть в
ізраїльському ла, чиї
інтереси по суті
генштабі. Звичайно, в по збігаються із сіоністськи
дібній заяві є
й елемент ми. Місцева
газета «Репсихологічної війни. Одна вен», наприклад, недавно
че. як
свідчать численні писала, що Ізраїль допо
факти,
небезпека велико- магає Лівану позбутися
масштабного нападу Ізра палестинської присутності.
їлю справді нависла -над, Правохрнстиянські сили на
країною.
догоду Тель-Авіву нагніт і-

З ТЕЛЕТАЙПНОЇ

Л

Цими
днями набрали
широкого розголосу «варі
анти» агресії, що готують
ся. Як видно з деяких по
відомлень. ізр іїльські яст
руби роблять
ставку іа
масоваишї удар з повітря
при одночасному вторгнен
ні механізованих часині на
південь Лівану. Найбільш
ос .ажені їі з них пропону
ють
викину ги десант у
район бейрутського міжна
родного аеропорту. Прав
лячі кола Ізраїлю не при
ховують своїх намірів оку
пувати значну частину Лі
вану, щоб потім примуси
ти цю ;>раїну до угоди за
ке м і' • ;ц з і деьк п м з р а з к ом.
Тобі ) до відмови від під
тримки боротьби па.честнпців з і повернення на рід
ну землю і створення не
залежної держави.
Тепер у Лівані перебуває 450 тисяч пзлестппсьвпгпаиих сііснх арабів,
пр.'іблизнз
оністами-. Це
народу,
десяті частіша
котрий живе не одне деся
ти, ііітя
на становищі бі
женців або під
ізраїльсь
кою окупацією.
Але саме
з Лівані, а також у Сірії
за погодженням з місцеви
ми властями діють основні
у. іинови Організації визв ’.і.-шія Палестини. Голов
на мета завдання удару но
Лівану, з цинізмом агресо
ра заявив міністр оборони
Ізраїлю Шарон, повинна
Полягати в тому, щоб «хо
ча б на п’ять р жіз паралізузлтп ОВІІ».
Цей строк
якраз і передбачений аие-

СТРІЧКИ

ТАРС

юті, иши напруженість усе
редині країни. Як показа
ло розслідування компе
тентних ліванських орга
нів, ізраїльська
агентура
була причетна да недавніх
сн.і.яиїх вибухів у таборі
палестинських біженців в
АГш-Хелва,
а також у
Бейруті і Сайді, що спри
чинили численні
людські
жертви. За повідомленням
американського
«Ньюсуїк», якийсь час тому в пор
ту Джунія, контрольовано
му фалангістами, відбула
ся таємна зустріч Шарона
з військовим лідером праЬаиніром
вохристішії
>К майєлем. /Куриал зазііачає, що предметом іхнього
обговор.чнія бу.1 і
координація дін проти палестшщів і їхніх союзників
у Лівані.
Тим часом Ізраїль під
тягує до кордону з Ліва
ном механізм» .гп дивізії,
блокує йоги морське узбе
режжя, ■ щодня порушує
суверенітет цієї держави,
засилаючи в її повітряний
простір рознідх і ільїп літа
ки.
— Чинячи силовий тиск
па Ліван, Іель-Азів коор
динує свою політику з Вашінгтопом,
— сказав у
розмові зі мною готовили
редактор органу лівансь
ких комуністів
— газети
«Ап-Ніда» Хапиа Салех.-—
Недавно,
наприклад, за
океаном побував
началь
ник ізраїльської військової
розвідки. За повідомлен
ням американської преси,
метою його візиту було по
годження з Пентагоном
дій щодо Лівану Власне,
в цьому ніхто не сумнівав
ся. Адже між США та Із
раїлем укладено угоду про
< стратегічне співробітниц
тво». Прямим її наслідком
стала вчора анексія Ізраї
лем Голланських висот, що
А завтра
належать Сірії.
повнії напад
може стати
вояччини на
ізраїльської
Ліван
... У Ці сонячні весняні
дні тримільйонний лізапськніі народ живе в атмо
сфері постійної тривоги.
з. Ф1ЛІППО8,
власкор АПН.
Бейрут.

і «Я-ЄДИНА

ЛОНДОН. Якнай швид
шою прийняття закону,
який би забороняв тілесні
покарання школярів, ви
магає велика група анг
лійських учителів. В їх
листі, надісланому на ім’я
міністра
освіти
і нау
ПРАГА. Перші групи ки К. Джозефа, зазначає
молодих будівельників з ться, що торік у школах
усіх областей Чехословач- країни було зареєстровано
чйни прибули в Прагу, більш як 2,5 мільйона ви
Вони візьмуть участь у падків фізичного покаран
південної ня дітей.
спорудженні
мат ісгралі міста, оголоМЕХІКО.
Висловити
загальнодержавшеної
найрішучіший
протест
пою будовою молоді. Ця
проти так званих
«вільтраса з’єднає два най них виборів»,
іцо маюгь
більших райони новобу відбутись
наприкінці
дов столиці. Широка дуга
цього місяця у Сальвадодовжиною 11 кілометрів,
рі, закликали молодь свіминаючи центральні час
ту молодіжні секції інтини
Праї и.
пересіче
Влтаву і з’єднається з стигуційно - революційної
північною
магістраллю. партії Мексіки і Францу
Першу ділянку траси мо зької соціалістичної пар
лодь збудує вже напри тії.
надісланому
цими
У
кінці нинішнього року,
молодіжними оріанізаціБУДАПЕШТ. «ІІоді ти ями спільному листі на
ка» — так називається адресу Всесвітньої феденовий молодіжний клуб, рації демократичної
моякий відкрився в Буда .тоді зазначається,
іцо
пешті. Він створений з наступні «вибори» в Сальініціативи ЦК угорської вадорі — це не що інше,
комуністичної СПІЛКИ МО як фарс, який затівають з
ЛОДІ. Студенти вищих на метою узаконити владу
вчальних закладів столи кривавої хунти.
ці, представники молодіж
ТОКІО. «Бездонним бо
них організацій, молоді
засмоктує
нова юри виробництва об лотом», яке
говорюватимуть на семі японську молодь, назива
нарах і диспутах актуаль ють наркоманію автори
опублікованої
ні питання сучасної між доповіді,
поліцейським
народної обстановки, різні Токійським
економічні
проблеми. З управлінням. У пій відзна
лекціями у питаннях мар- чається, що за два місяці
ксизму-ленінізму,
миро цього року в місті було
любної зовнішньої політи конфіскованоі наркотиків
ки країн соціалістичної в 1 і разів більше, ніж з
співдружності, економіч той же період минулого
ної інтеграції держав — року.
* ~ *
членів РЕВ у клубі регу
ЯИОИСЬМу ніципалітет
лярно виступатимуть ке
незважаючи
рівні партійні працівники, кої столиці,
нестачу
провідні вчені й еконо на
хронічну
місти республіки.
«і кільких учителів, виріДУИСБУРГ.
Тут за !1<}Є фінансосі ірутнощі
вершила роботу федераль за рахунок дальшого різ
на конференція молодіж кою скорочення їх кіль
фіної організації ВДІІ «Мо кості. В поточному
лоді демократи».
нансог.ому році, який, заПрийнята на конферен кінчується 31 березня,І, назвільнити ще
ції резолюція містить
мічається
могу
відмову
більш як 1000 викладачів.

тривожив
ВЕСИЛ ЛІВАНУ
Недавно в Бейруті ок
ремою книгою видано фо
торепортаж про
нальоти
на Ліван у липні минулого
року. Світова преса з ціл
ковитою підставою паз за
ла їх тоді
«п'ятнадцятидечною війною Ізраїлю».
В результаті бомбардувань
та артобстрілів 54 населе
них пунктів Лівану і роз
ташованих тут таборів па
лестинських біженців було
вбито і поранено понад дві
з половиною тисячі людей.
Увесь світ з потрясінням
довідався тоді про траге
дію бейрутського кварталу
Факхані, де близько
2(10
чоловік було поховано під
уламками будинків, зруй
нованих
ізраїльським,!
«фантомам!!».

здійснення рішення ІІАТО)
про розміщення В Європії
нових
американських
ядерних засобів середньої 1
дальності. Особливу три
вогу у членів організації,
відзначається в докумен
ті, викликає рішення ад
міністрації США про ви
робництво нової хімічної
зброї
нервово-паралітич
ної дії. Організація «Мо
лоді демократи» заклика
ла демократичну громад
ськість не допустити її
розміщення на території
Західної Європи, і зокре
ма у ФРН.

хто лишився
В живих...»
Спеціально створений СНІ А підрозділ «зелених бе
ре йв» передає солдатам сальвадорської хунти досвід
ведення воєнних дій. набутий у В'єтнамі. Понад сто
чоловік, навчених ними, становлять ядро каральної
бригади «атлакатль». Наприкінці минулого року
урядові війська здійсниш наступальну
операцій* у
провінції Морасан.
Оскільки партизанів оточити і
розгроми ги не вдалося, вони вбивали мирних жи телів
— усякого, хто, як їм здавалося, підтримував сили
визволення. Кожне село, кожний дім, де, як нідозрівалось, допомагали партизанам, знищували солдати.
За кілька днів у провінції загинуло понад тисячу ци
вільних осіб. Найкривавіша бойня відбулася
в селі
Мосоте. Радіостанція визвольних сил «Венсеремос»
передала свідчення
очевидці цих
звірств Руфіяи
Амайї.

ЗАПИТАННЯ: Ти була
свідком бойні в Мосоте і
бачила її жертви. Ти мо
жеш розповісти нам, що
там сталося?
РУФІ11А АМАЙЯ: Вонн
прийшли
у п’ятницю і 1
грудня і почали виганити
людей з будинків. Це було
близько п ятоі години ран
ку. Нас вишикували ряда
ми па майдані. Діти були
голяка і трусилися від хо
лоду. Потім чоловіків заиіа.-ш в церкву. А жінок—
у будинок Альфредо Маркест і замкнули.
Чоловіків воші розстрі
ляли близько
12 ГОДИНИ
дня. Годині о другій дня
заходилися відбирати дів
чат, потім погнали
їх до
юри. Там воші протримали
__ -------їх ГОДИНИ до
шостої~ ра1(.
ку, згвалтували, а ПОТІМ
убили і спалили.
Чоловікам
перед розстрілом зав'язали очі. Я
бачила це
з буднику, в
який пас замкнули. їх спо
чатку били, а потім роз
стрілювали. Солдати зиущілпея з чоловіків, вима
гали, щоб воші здали пі
столети. Але пістолетів у
них не було, піхто з чоло
віків не перебував ні в
якій організації, ну от усім
їм і довелося вмерти...
ІІайогидніїїгім
було
вбивство дітей, вони вби
вали їх просто з ненависті.
Серед
нас
відібрали
спершу найстаріших. І іер. тою вбили Маргариту М ірієс, потім Вінсе.чту Де.’ІЬаін, Аурелію та Бартолу,
все це були старі, які вже
ледве могли рухатись..
ЗАПИТАННЯ: А як тобі
вдалося вриту» ітись?

РУФІНА АМАЙЯ: Коли
вони вигнали пас із будин
ку і повели
на страту, я
рвонулася вбік і сховалася
за яолупею. Це просто чу
до, що вбивці мене не КО
вбили всіх
МІ ГИЛІІ. Воші
бачила на
жінок, я все
власні очі, бачила, як вони
їх убивали
і спалювали.
Потім солдати розташу
валися зовсім близько від
розмовляти,
мене і стали
Воші казали, що вони не
прислали
місцеві, що їх
сюди звідкись із зовсім inтого району.
Я чула, що лейтенанта,
який, керував розстрілом
людей, звуть . Оргега. Це
він наказав убивати дітей.
Офіцер, сказав, що вій від
мітні ь у доповіді, що де
хто не хотів цього робити.
11а солдатах був маску
вальний одяг, їх привезли
па вертольотах. Деякі зга
дували про те, що вони з
«ескадрону смерті*. Я ба
чила, як
вони готували
вірьовки, щоб душній ді
тей, я гадаю, що воші саме
душили і вішали їх, бо
пострілів не було чути, бу
ло чути лише нелюдський
дитячий крик.
і Іісля цього вони спали
ли дитячі труни, я — єди
на з Мосоте, ХІО лишився
в живих, усі інші загинули
разом зі своїми сім'ями. У
мене воші вбили чотирьох
дітей і чоловіка. Чоловіка
звали Домінго, він погано
башів.
Хлопчика звала
Крістіпо, дівчаток — Доліга. Ліліап, а немовля —
кабель, їй було всього вімісяців...
(ÄHHj.
ЯШЕПТ

І

Жінки Кампучії під час
народу.

урочистої демонстрації,

присвяченої третій річниці пер змоги н імпучійського
Фотохроніка ТАРС,
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ЛЕГЕНДАРНИЙ
СЕВАСТОПОЛЬ

На
знімках
нашого
ського
коресіі о н д е н т а
С. ФЕНЕНКЛ:
пам'ятник ад
міралу
П. В.
Нахімову (ліво
руч);

обеліск загиб
лим на Сапунгорі (в центрі):
пам’ятник затонулим кораб
лям
(право
руч).

Вівторок
цт
8.00 — «Час». 8.45
—
Мультфільм «Кам’яна квіт
ка». 9.15 —
Батьківщина
моя. Виступ художніх колек
тивів країни.
0.55 — Від
криття XVII з’їзду
проф
спілок. Трансляція з Крем
лівського
Палацу з’їздів.
14.30 - Новини. 11.50 — Для
радянської
людини. Док.
фільми
« Промисловість
РРФЕ'Р в одинадцятій п’ятирічці--. «Завод дарує кві
ти >. -Гірські курорти Кир
гизії».
15.25 — А. Еиіп.ій.
Четверта симфонія. 16.05 -До бб-ріЧЧЯ утворення СРСР.
«Робітнича естафета». 16.55
— Салют, піонерів! Виступ
дитячих художній колекти
вів Палацу піонерів. Душан
бе. 17.40
— На V зимовій
Спартак:«;:!
народів СРСР.
18.15 - Життя науки. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 —
Чемпіонат
СРСР а хокею:
«Динамо» (Москва) — «Спар
так». 21.00 — «Чао. 22.00 Фільм-концерт «Балада про
пісню». П.-> закінченні —
Сьогодні у СВІТІ

’А. УТ
9.15
«Країна моя». 9.55
— Відкриття
XVII
з'їзду
профспілок- СРСР. Трансля
ція з Кремлівського Палацу
з'їздів. 11.40 —- «Шкільний
екран». Фізика. 8 клас. 12.10
Міжнародна студія У Г.
16.00
— НОвппи. 16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.30 —
«У п:-с. в колективі-. 16.55 —
«Таланти твої. Україно*.
17.25
Кіпопрограма «Міс
та і люди». 18.00 •— К. т.
«День
за днем*. (Кірово
град). 18.10 — К. т. Мульт
фільм. (Кіровоград). 18.30 —
«Олівець •гі лювець». 19.00 —
«Льтуті на камера». 19.30—
Заппоніус?.:-)
до Палацу
Культури «Україна». 20.30 Телсфільм, 20.45 — «На доб
рапіч, діти!» 21.00 — - Час».
22.00 • Художній телефільм
«Операція «Трест». 1 серія.
По закінченні — Повніш.

«Ійолодогвардійська» Ворошиловградської області О. Я.
Колесшїкова.
15.15 —
Шахова
школа.
15 45 — Док. телефільм «Мо
нолог про Пушкіна». 16.35 —
Виступ художніх колективів
Бурятської АРСР, Читинсь
кої та Іркутської областей.
17.05 — Відгукніться, сурма
чі! 17.50 — До річниці підпи
сання Угоді! про економічне
і культурне співробітництво
між СРСР і Корейською На
родно-Демократичною Рес
публікою. Док.
телефільм
«38-а паралель». 18.45 —
Сьогодііі у світі. 19.00 — Го
ворять делегати XVII з’їзду
профспілок- СРСР. - 19.15 Кубок володарів кубків
з
футболу. ’/« фіналу. «Дина
мо» (Тбілісі) — «Легія» (Вар
шава). 21.00 — «Час». 21.45
— Спортивна
програма. В
перерві — Сьогодні у світі.

А у-т

10.00 — «Актуальна ка
мера». 10.35 — «Орієнтир».
11.05
— «Слово за вами».
11.55 — Художній фільм
«Операція «Трест». 1 серія.
13.20 — - Рішення XXVI з’їзду КПРС — в життя!» «У ви
ноградарів Криму». 16.00 —
Новини. 16.10
— «Срібний
дзвіночок». 16.30 — «ГІердиии душі народної». Музич
на програма.
17.05 - «Не
спокій!!! серця».
18.00 —
К. т. «День за днем». (Кіро
воград). 18.15 — К. т. 'Гележурнал «Людина
і закон».
(Кіровоград). 19.00
«А:ггу; льна камера». 19.30 — До
і-О річчя
утворення СРСР.
«Дружба народів — дружба
.літератур».
20.45 — «На
добраніч, літи!»
21.00 —
•Час». 21.45 —
Хуй'ожиій
і г лефільм
- Операція
«Трест». 2 серія. По закін

ченії; — Новини.
А ЦТ (IV програма)

19.0!) - Концерт майстрів
мистецтв і художніх колек
тивів. Передача з концерт
ної студії Остапкіпо. В пе
рерві
19.45 —. -Вечірня
казна*. 21.00 — «Час». 22.00
— Телефільм
• Пічний се
анс».

Середа
А’ цт

8.00 — «Час». 9 10 — Телефільм - Накажи собі». 1 се
рія. 19.15 — Клуб КІІІОПОДОуожей. Но закінченні —
Новини
14.30 — Новини.
14.50 — Док. телефільм «Са
ша... Олескандр... Олександр
Якович». Про Героя Соціаліс
тичної Праці, члена ЦІЇ
КПІ’С,
бригадира
шахти

Четвер

1

Д ЦТ (IV програма)

10.00 — «Актуальна каме
ра».
10.35
— «Імпульс».
11.15 — Г. Квітка-Оспоп’лненко. «ПІельмспко-деніцик».
Вистава. 13.20
— Романси
II. І. Чайковського. 1.3.30 —
• Доброго
вам
здоров’я».
14.00 — «Точка зору*. 1-1.35
— Концерт. 17.00 — «Щасли
ва сторінка». 18.00 — «Пісня
скликає друзів».
18.45 —
«Скарби
музеїв України».
19.00 — «Актуальна камеба».
19.30 - До 60-річчя утворен
ня СРСР. Творчий звіт .май
стрі-! мистецтв
і художніх
колективів Чернівецької об
лає" і. Трансляція з Палацу
культури «Україна*. В пе
рерві -- «На добраніч, діли!.»
По закінченні
— художній
фільм
«Плата за істину».
Випуск новин.

А ЦТ

8.00 — - Час». 8.55 ■ Твор
чість юних. 9.25 -- Для вас.
батьки. 9.55 — 12 й
тираж
«Спортлото». 10.09
— Рух

УТ

А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — «Народні тал пі
ти».
11.15 — Телефільм.
11.40 •— «Шкільний екран ».
Російська
література. 10
клас. 12.10 — Художній теле
фільм «Операція «Трест». 2
і 3 серії. 16.00
-• Повний.
16.10 —
«Срібний дзвіно
чок». 16.30 — «На допомогу
школі». «Російська
мова».

без небезпеки. 10.30 — Рі
- повіді про художників. На
родний художник СРСР Я.м
Ромас. 11.00 — Док. фільм
«Очима друга». 11.10 — Рит
ми Медео. Естрадна програ
ма. 11.50 — Світ
рослин.
12.35 — Док. телефільм «Чо
тири сторінки з щоденника».
13.00 — За вашими листами.
Музична програма. 13.45 —
Театральні мемуари. К. Стаінславський 1 В. НемировичДанченко. — 14.30 —• Нови
ни. 14.45 — Говорять делега-

А УТ

А ЦТ (IV програма)
8.00 — Гімнастика. 3.15 —
«Якщо хочеш
бути здоро
вим». 8.25 — «Ранкова пош
та». 8.55 —- Телефільм « Май
стер». 14.50 — Науково-по
пулярний фільм.
15.05 —т
«Ширше
програма.

19.30 — «Вечірня казка».
19.45 — Міжнародні змаган
ня з синхронного плавания
на при і журна лу « Советская
женщина». 20.35 — Тележур
нал «Співдружність». 21.00—
«Час». 21.35 — Фільм «Про
шу слова». 2 серія.

г

А' ЦТ
8.00 — «Час*. 8.55 -- Те
лефільм «Накажи собі». 2 се
рія. 10.00 —
Відгукніться,
сурмачі! 10.45
— Концерт
«страдно симфонічного ор
кестру ЦТ і ВР. По закінчен
ні — Новини. 14.00 — Нови
ни. 14.50 — До річниці під
писання Договору про друж
бу. співробітництво і взаєм
ну допомогу
між СРСР І
Народною Республікою Боліарією. Док. фільми «Борис
Стомоняков з
Сто.монздІ».
• Інтеркосмос»,
Болгарія1300». 15.25
—■ Фі льм-копцерт «Мелодії ямбольських
сіл». (НРБ). 15.50
— Гележурнал «Наставник». 16.20 Концертний зал телестудії
«Орля». 17.05 — Закриття V
зимової Спартакіади народів

Ж ЦТ
8 00 —
«Час».
Мультфільм «Як стати вели
ким». 9.05 — Дзвени, наша
пісне. Концерт Великого ди
тячого хору ЦТ і ВР. 9.35 •
Фільм < Висота».
По закін
ченні —- Новини. 14.30 —Певніш. 14.50 — По Сибіру
і Далекому Сходу. Кіпопроі рама. 15.45 — Мелодії краї
ни Суомі. 16.15 - Російська
мова. 16.45 — Справи мос
ковського комсомолу. 17.15
— Виставка Буратіно. 17.15
-• Док. телефільм поо Комук’стичпу партію
Чілі. «60
років боротьби». Автори —
політичний оглядач Л. Ноапюв і лівійський журналіст
А. Вечяскее. 18.45 — Сьогод
ні у світі. 19.00 — Концерт

ДАША АДРЕСА}

орган Кировоградского

316050, МСП

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

аул. Луначарсьного, 36.
БК 01284.

2-й тайм. 22.20 —- Мелодії й
ритми зарубіжної естради.
(Джо Дассел.
Франція). По
закінченні — Повніш.

'03-

16 00 — Повніш. 16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.30 —
«У нас в колективі». 16.55 —
«Зустріч з юнгою Юрком».
17.40 — К. т. «День за
днем». (Кіровоград). 17.55 —
К т. Оголошення.
(Кірово
граді. 18.00
— Телефільм.
18.30 — Концерт. 19.00 —
«Актуальна камера». 19.30—
«Міфи і дійсність». 20.00 -«Майстри мистецтв». 20.45 —
«На добраніч, діти!» 21.00 —
«Час». 21.45
— Художній
телефільм «Операція Трест».
З серія. 23.10 — Тележурнал
«Старт».
По закінченні
Новини.

«Молодой коммунар» —

(ї^ украпнеиом языке.

сЧае».
21.45 — Художній
телефільм Операція «Трест».
4 серія. 23.10 — Естрадний
концерт.
По закінченні —
Новини.
19 20 — «Вечірня казка».
19.30 — Чемпіонат СРСР з
хокею: «Спартак» — «Торпе
до». 21.00 — «Чає». 21.45 —
Телефільм «Коли відходять
КІПТІ».

І

рубіжні гості
З’їзду
профспілок СРСР.
19.20 —
Фільм
«Висота». 21.00 •—
«Час». 21.45 —
Камера ди
виться у світ. По закінченні
— Сьогодні у світі.

а

для делегатів і гостей XVII
з’їзду профспілок
СРС”.
Трансляція з Кремлівського
Палацу
з’їздів. 21.00
—
«Час«. 21.45 — Показові ви
ступи
найсипьніших фігу
ристів світу. По закінченні
Сьогодні у світі.

А ЦТ (IV програма)

19.30 — «Вечірня казка*.
19.45 — «Міжнародна пано
рама». 20.30 — Концерт.
21.00 — «Час». 21.45 —
Фільм «Прошу стаза». 1 се•рія.

А. ЦТ (IV програма)

СРСР. 18.00
Ленінський
хнігерсятет мільйонів. Осло
ни духовного світу. Роль со
ціально-психологічних фак
торів у формуванні
особи.
18.30 — У кожному малюнку
— сонце. 18.45 — Сьогодні
у світі. 19.00 — Говорять за-

Індекс 01107.

17-00
«Комуністи 80-х».
17.30 ■=■ «Олімпійці в нашо
му дворі». • 18.00 — К. т.
«День за днем».
(Кіррзоі рад). 18.15 — К. т. Концерт
камерного оркестру. (Кіро
воград). 18.45 — К. т. «Руч
ку працю
— на плечі ма
шин». З досвіду Олександрій
ського рудоремонтного за
воду. (Кіровоград). 19.00 —
«Актуальна камера». 19.30—
Телефільм
«Звертаю вашу
увагу». 20.00 —
Чемпіонат
СРСР з хокею: . "Сокіл» —
«Крила Рад».
20.45 — «Ні
добраніч,
діти!» 21.00 —

профспілок
ли XVII з’їзду
СРСР. 15.00 — У світлі тваріпі. 16.00 —
Бесща
,, по.ліл ичного оглядача ІО. Летуїіова. 16.30 —
Мультфільми
«Сонячне зернятко», «Васи
лиса Микулішша*.
17.00 —
Чемпіонат
СРСР з хокею:
ЦСКА — «Трактор». 19.15 —
До 60-річчя утворення СРСР.
Концерт Державного акаде
мічного хору ім. Г. Зернов
ій. 19.50 — Телефільм < Крадіж» (за ОДпой.менною н'ссою Дж. Лондона).
І серія.
21.00 — «Час». 21.35 «Кубок
СРСР з футболу. ’/< фіналу.

ТЕЛЕФОНИ: відділу листів І масової ро
боти — 2-45-26; відповідального секрета
ря — 2-46-87; відділу комсомольського
життя — 2-46-57; відділу пропаганди —
2-45 36; відділу учнівської молоді —
2-45-35; відділу військово-патріотичного
виховання та спорту — 2-45-35; відділу
оголошень — 2-56-65; фотолабораторії —
2-45-35; коректорської — 3-61-83; нічної
редакції — 3-03-53.

Обсяг 0,5 друк. арк.

Зам. № 128. Тйрож 51300.

родний огляд. 17.00
церт.
19.00 — «Ермітаж».
Мистецтво країн Сходу. 19.30
— «Вечірня казках. 19.45
Чемпіонат СРСР з баскетбо
лу. .Чоловіки.
«Динамо»
(Москва) — ІІСКА. 20.25
Чемпіонат СРСР з художньої
гімнастики. 21.00 — «Час».
21.35 — Фільм «Коли дерева
були великими».

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

,

Газета виходить у вівторок,
четвер і суботу.

Друкарня імені Г. М. Дкмитроса І
видавництва
(•Кіровоградська правда» ’
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград, вуй. Глінки, 2.

