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27 ЖОВТНЯ, у день номеимилоеько 
ботника, бригада пакувальниць цукру «Дорожній» ра
фінадного цеху Олександрівського заводу Другого 
імені Петровського цукрокомбінату підготувала до 
відправки понад ЗО центнерів продукції. Перевикона
ла норму й Ніна Снляренко, яку ви бачите на знімку 
нашого фотокореспондента В. ГРИБА поруч бригадира 
рафінадної дільниці Анатолія Іщенка.

(Див. 2-у стор.].

вдосконалювати механізм господарювання
мпдл Із зборів партійно-господарського активу області

Як ми вже повідомляли, 26 жовтня від
булися обласні збори партійно-господар
ського активу, які обговорили завдання 
партійних, радянських і господарських 
Органів області по виконанню постанов 
ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР по даль
шому вдосконаленню господарського 
механізму та відповідної постанови Пле
нуму ЦК Компартії України.

З доповіддю на зборах виступив го
лова виконкому обласної Ради народних 
депутатів Д. П. Максименко.

Наша економіка в період розвинутого 
соціалізму, сказав доповідач, характери
зується зрослими масштабами, активним 
розгортанням науково-технічної револю
ції, послідовною орієнтацією всього су
спільного виробництва на підвищення 
матеріального і культурного рівня жит
тя народу. Виходячи з цього, Комуністич

на партія ставить сьогодні головним зав
данням — якомога повніше і раціональ
ніше використати величезний економіч
ний потенціал, створений у нашій країні, 
забезпечити всемірне підвищення ефек
тивності виробництва і якості роботи. В 
рішеннях XXV з’їзду КПРС, наступних 
Пленумів ЦК КПРС, у виступах товариша 
Л. І. Брежнєва визначено основні умови 
розв'язання цьою завдання: дальше 
вдосконалення планового керівництва 
економікою, розвиток демократичних 
засад в управлінні виробництвом, підви
щення творчої ініцістиви виробничих ко
лективів. Удосконалення методів госпо 
дарського управління є складовою части
ною науково обгрунтованої економічної 
політики партії, яка вироблена і послі
довно здійснюється після жовтневого 
(1964 р.) Пленуму ЦК КПРС.

У липні цього року було прийнято по
станову ЦК КПРС про дальше вдоскона
лення господарського механізму і зав
дання партійних і державних органів та 
постанову ЦК КПРС і Ради Міністрів 
£РСР «Про поліпшення планування і по
силення впливу господарського механіз
му на підвищення ефективності вироб
ництва і якості роботи», в яких визначено 
розраховану на довготривалу перспекти
ву програму дальшого поліпшення уп
равління народним господарством.

В удосконаленні господарського меха- 
Сізму, підкреслив Д. ГІ. Максименко, ду
же важливе місце займає поліпшення 
планування, підвищення ролі державного 
плану, як головного інструмента реаліза
ції економічної політики партії. Для ус
пішного розв'язання соціальних і еконо
мічних проблем, прискорення науково- 
технічного прогресу все більшого зна
чення набуває система взаємопогодже- 
них перспективних і поточних планів. Те
пер усім плановим розробкам переду
ватиме комплексна програма науково- 
технічного прогресу, розрахована на 
20 років з розбивкою по п'ятирічках.

Слід підкреслити, що це забезпечує 
безперервність дії перспективних планів 
І необхідну їх стабільність. Унаслідок 
порушення принципу стабільності планів, 
яке має місце в нашій області, відхилен
ня поточних планів від завдань п’ятиріч
ки в бік зменшення за минулі три роки 
обсяг промислового виробництва зріс на 
3,7 процента, продуктивність праці про
мисловості — на 2,2 процента, а обсяг 
державних капітальних вкладень за цей 
період був на 159,8 мільйона карбован
ців меншим, ніж за п’ятирічним планом. 
Посилення ролі довгострокового плану
вання і стабільності річних планів дозво
лить уникнути подібних відхилень.

Велика увага в постанові ЦК КПРС і Ра- 
-^ди Міністрів СРСР надається заходам, 

спрямованим на поліпшення господар
ських зв’язків промисловості і торгівлі з 
метою підвищення якості і розширення 
асортименту товарів народного спожи
вання.

В області не досягнуто запланованого 
обсягу виробництва цих товарів на три 

роки п'ятирічки і недодано їх на 3,7 міль
йона карбованців. Деякі керівники до 
цього часу вважають виробництво спо
живчих товарів другорядною справою. 
Таке ставлення має знаходити найприн
циповішу оцінку з боку партійних комі
тетів, радянських, профспілкових ор
ганів.

Постанова передбачає включення в 
народногосподарські плани цільових 
комплексних програм. Серед цих про
грам чільне місце займає програма, 
спрямована на економію паливно-енер
гетичних ресурсів і металу. У вирішенні 
цих питань допускаються серйозні недо
ліки. Нема належного порядку витрачан
ня електроенергії в об’єднанні «Кірово- 
градзалізобетон», на брикетній фабриці 
«Еайдаківська», по економії металу — на 
кіровоградських заводах «Червона зір
ка», «Металіст», «Червоний Жовтень» і 
ряді інших. А в цій справі повинен бути 
суворий контроль і вимогливість.

Наголосивши на важливості поєднан
ня галузевого і територіального плану
вання, доповідач сказав, що виконкоми 
обласних, міських і районних Рад народ
них депутатів мають скласти і затвердити 
зведені п'ятирічні плани виробництва 
місцевих будівельних матеріалів, випус
ку товарів народного споживання, плани 
житлово-комунального і культурно-побу
тового будівництва, а також контроль за 
їх виконанням.

Однією з головних проблем економіч
ного розвитку на сучасному етапі, сказав 
доповідач є докорінне поліпшення капі
тального будівництва. За минулі три ро
ки десятої п’ятирічки в області план по 
освоєнню капітальних вкладень викону
вався щорічно в середньому на 93,4 про
цента, в той же час план введення в дію 
основних фондів — лише на 73,3 процен
та.

Рішення партії та уряду про вдоскона
лення господарського механізму відкри 
вають широкі перспективи для поліпшен
ня діяльності всіх ланок будівельного 
конвейєра, а це означає, що кожен кар
бованець капітальних вкладень буде да
вати все більшу віддачу, активно працю
вати на зміцнення економіки і зростання 
добробуту радянських людей.

Нові документи, говорилося в доповіді, 
націлюють усю організаторську роботу 
партійних і державних органи, усю пла
нову діяльність не дальше підвищення 
ефективності виробництва і якості робо
ти, на досягнення високих кінцевих гос
подарських результатів, на повніше задо
волення постійно зростаючих суспільних 
і особистих потреб.

У нових методах господарювання за
безпечується органічна єдність плануван
ня з використанням економічних важелів 
і стимулів, Зміцнення госпрозрахунко
вих стосунків тісно пов’язане з дальшим 
розвитком ініціативи трудових колективів, 
розширенням прав об’єднань і підпри
ємств. Основним фендоутворюючим по
казником стає виконання плану поставок 
продукції по договорах, підвищення 
продуктивності праці, поліпшення якості 
продукції і зростання прибутків. Встанов
лено, що фонд соціально-культурних за
ходів і житлового будівництва створюва
тиметься в розмірах ЗО—50 процентів від 
фонду матеріального заохочення.

Важливо підкреслити, що адміністрації 
і комітетам профспілок об'єднань та під
приємств за участю трудових колективів 
надається можливість не лише визначати 
напрямки витрат коштів цього фонду, 
але й використовувати їх на житлове бу
дівництво і соціально-культурні заходи.

Щоб підвищити економічну відпові
дальність за результати роботи і заці
кавленість у кращому використанні ре
сурсів усіх господарських ланок — від 
підприємства до міністерства — з оди
надцятої п’ятирічки вводиться новий 

принцип розподілу прибутків. Запро
вадження довготривалих нормативів за
робітної плати на карбованець продукції 
посилить її залежність від підвищення 
продуктивності праці і поліпшення кін
цевих результатів роботи підприємств і 
господарських організацій. Рекоменду
ється широке застосування бригадної 
форми оплати праці. Колективам (ра
дам) виробничих бригад надано право 
в межах установлених їм нормативів і 
коштів визначати розміри премій і за
робітку, які виплачуються за результа
тами роботи всього колективу бригади, 
з урахуванням реального вкладу кож
ного в загальні результати роботи. 
Бригаді надано право визначати пере
можців соціалістичного змагання і роз
міри їх заохочення, висувати кандидатів 
на матеріальне і моральне заохочення 
за підсумками внутрівиробничого соціа
лістичного змагання.

У нових рішеннях ЦК КПРС і Ради Мі
ністрів СРСР передбачається широка си
стема заходів щодо прискорення тех
нічного прогресу і підвищення якості 
продукції.

Здійснення намічуваних заходів — це 
велике народногосподарське завдання. 
Воно вимагає великої організаторської 
та ідейно-виховної роботи. Основну під
готовчу роботу по перебудові належить 
завершити найближчим часом, оскільки 
багато вдосконалень має бути здійсне
но уже на початку майбутнього року, 
Особливої уваги заслуговує сам хід пе
ребудови. Треба добитися, щоб ні в 
одній ланці не були вихолощені її нова
торський дух, глибокий науковий харак
тер.

Дуже важливо на конкретних, пере
конливих прикладах показати людям, що 
поліпшення управління і планування 
ріст ефективності виробництва і якості 
роботи — обов’язкова умова неухильно
го зростання народного добробуту.

Далі доповідач зупинився на завдан
нях, які належить вирішити на фініші 
четвертого року п’ятирічки.

Зараз найважливіше завдання кому
ністів, усіх трудівників міста і села — 
використати всі резерви і можливості 
для виконання планів і зобов язань чет
вертого року п'ятирічки кожним підпри
ємством, господарством, кожною галуз
зю, як це роблять правофлангові зма
гання. До другої річниці Конституції 
СБСР 16 тисяч человік, 21 підприємство, 
33 цехи, 8 дільниць, 11 ланок, 16 ферм, 
268 бригад, 120 екіпажів виконали план 
чотирьох років п'ятирічки. ‘ Особисту 
п’ятирічку достроково виконали 1450 
виробничників, 5 цехів, 78 бригад.

Сувора відповідальність за виконання 
завдань по всіх затверджених показни
ках, кількісних і якісних, — неодмінна 
умова високоефективної роботи на всіх 
ділянках виробництва. На жаль, не всі 
виробничі колективи області впевнено 
ідуть до намічених рубежів. Допущено 
відставання від передбачених п’ятиріч
ним планом на нинішній рік темпів ро
сту обсягів промислового виробництва 
в м. Олександрії, Олександрійському, 
Бобринецькому, Голованівському, Гай- 
воронському і ряді інших районів План 
реалізації промислової продукції вико
наний на 99,8 процента, недодано про
дукції на 2,6 мільйона карбованців. З 
цим завданням не справилось 26 під
приємств і виробничих об’єднань або 
14,4 процента від їх загальної-кількості. 
Найбільше відставання допустили вироб
ничі об’єднання «Олександріявугілля», 
«Кіровоградмеблі», «Кіровоградзалізо- 
бетон», завод крупнопанельного домо
будування та інші. План дев’яти місяців 
не виконала в цілому промисловість Кі- 
ровського району м. Кіровограда, 
м. Олександрії, Зна/л’янського і Петрів- 
ського районів.

Керівникам промислових підприємств 
необхідно робити з цього серйозні ви
сновки.

Великий комплекс робіт провели в 
цьому році трудівники сільського госпо
дарства. Проте погодні умови і недолі
ки в практичній роботі різко знизили 
кінцеві результати сільськогосподарсь
кого виробництва. Урожайність ранніх 
зернових склала всього 25,2 центнера з 
гектара.

Зараз особлива увага має бути звер
нута на забезпечення вирощення вро
жаю майбутнього року — необхідно за
кінчити підняття зябу, підготовку насіння 
ярих культур і техніки, провести догляд 
за озимими культурами.

Серед заходів, які забезпечують ро
боту провідних галузей, важливе міс
це належить сфері обслуговування на
селення. Але через серйозні упущення 
в організації торгівлі план товарообо
роту за дев'ять місяців виконано лише 
на 98,2 процента, в тому числі в гро
мадському харчуванні — на 97,5 про
цента.

Відділам і управлінням облвиконкому, 
обласним організаціям і виробничий 
об’єднанням, виконкомам місцевих Рад 
народних депутатів, профспілковим і 
комсомольським органам під керівницт
вом партійних організацій необхідно 
вжити найрішучіших заходів для лікві
дації недоліків у діяльності підприємств 
промисловості, транспорту і будівницт
ва, колгоспів і радгоспів.

Здійснення заходів по дальшому 
вдосконаленню господарського меха
нізму і поліпшення планування є вели
ким господарсько-політичним завдання*/«

В обговоренні доповіді взяли участь 
перший секретар Знам янського міськ
кому Компартії України В. О. івлєв, ге
неральний директор виробничого об єд» 
нання «Дніпрсенергобудіндустрія» І. Е. 
Марок, перший секретар Ленінського 
райкому Компартії України м Кірово; 
града С. С. Ліковиченко, генеральний 
директор виробничого об’єднання 
«Олександріявугілля» О. В. Алєксесв, 
секретар партком« Побузьксго нікеле
вого заводу С А. Шайда, начальник ком
бінату «Кіровоградважбуд» Г. В. Тро- 
цєнко, директор Олександрійського за
воду підйомно-транспортного устатку
вання А. А. Терещенко, завідуючий При
дніпровським відділенням Українського 
філіалу науково-дослідного інституту 
праці О. Д. Руснак, директор обласного 
підприємства «Енергозбут» В. О. Дере- 
гинський, перший секретар Новоукраі'н- 
ського райкому Компартії України В Я. 
Круценко та інші.

На зборах виступив перший секретар 
обкому Компартії України М. М. Кобкпь- 
чак.

Здійснення накреслених заходів по 
вдосконаленню господарського механіз
му, сказав М. М Кобигьчак, Централь
ний Комітет нашої партії розглядає як 
велике господарсько-економічне зав
дання, від розв'язання якого значною 
мірою залежатимуть темпи просування 
нашої країни вперед.

Партійні, комсомольські, профспілкові 
організації області за роки останніх п’я
тирічок добилися певних успіхів у здій
сненні рішень XXIII, XXIV і XXV з'їздів 
КПРС, у виконанні народногосподарських 
планів і соціалістичних зобов'язань, 
Проте нам не слід задовольнятися окре
мими успіхами, ми повинні самокритично 
оцінювати досягнуте, бачити упущення 
і недоліки.

В цьому зв'язку хочеться звернути ува
гу на ті проблеми, вирішення яких перед
усім визначає ефективність виробництаа 
і якість усієї нашої ооботи О'іи'/:ю з та-

(Закінчення на 2-й стор.).
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НАЗЕКОНОМЛЕНИХМАТЕРІАЛАХ
ОЛЕКСАНДРІЯ. Ком

сомольсько - молодіжна 
бригада «Зигзаг» з фабри
ки діаграмних паперів, 
очолювана Михайлом Під
горни«, працювала в субо
ту на зекономлених мате
ріалах і випустила продук
ції па 3,5 тисячі карбован
ців. Колектив першого 
друкарського цеху цього 
ж підприємства виробив 40 
тисяч квадратних метрів 
діаграмних паперів— біль
ше. ніж у звичайну зміну.

На робочих місцях тру
дилися також і ветерани 
промисловик 
Олександрії,
ударної праці 
молоді механічного заводу 
(філіалу Московського 
іщшфтоливарпого заводу) 
бригада теслярів па чолі з 
наставником юної зміни 
Іваном Марковичем Ко- 
рабльовим.

У суботнику, присвяче
ному б 1-й річшші ВЛКСМ, 
взяли участь 20 тисяч мо- 

• лодіїх виробничників Олек
сандрії. У фонд п'ятирічки

підприємств
І Іриклад 
показала

„ М О Л ел н И Л О Д/ УНА Р*

вони перерахували 6 тисяч 
карбованців.

О. ГОНЧАРЕНКО, 
інструктор Олександ
рійського міськкому 
комсомолу.

----------- 1
Всього о суботнику взи- І 

ло участь понад 1300 чо- | 
лоаік.

В. СІВАЧЕНКО, 
фабричного ио- 
профспілки Кі-

30 жовтня lOtO року

З БАДЬОРИЙ!НАСТРОЄМ
голова 
мітету 
ровогрздської взуттє
вої фабрики.

ВД0СК0ШЮВШ МЕХАНІЗМ
ГОСПОДЛРЮВАННЯ

Весь колектив Кірово
градської взуттєвої фаб
рики вийшов на суботник, 
присвячений 61-й 
ВЛКСМ. Серед робітни
ків — близько 
юнаків і дівчат. Більшість 
працювала на робочих міс
цях, виконуючи заздале
гідь визначені завдання.

Робітниці Людмила Чер- 
нявська та Валентина Ба- 
лаклієнко трудилися в це
ху, який випускає продук
цію зі Знаком якості.

З добрим настроєм ви
йшли на суботник інженер 
планового відділу Вален
тина Губань, товарозна
вець Людмила Панченко. 
Вони разом зі своїми то
варишами прибрали тери
торію фабрики, перевіри
ли готовність цехів до 
зими.

річниці

півтисячі

на

ДЛЯ ГАРТУ, ДЛЯ КРАСИ
ВІЛЬШАНКА. Тут,

березі тихої Синюхи, нор\ч 
з мальовничим парком, 
уже кілька місяців кипить 
напружена робота — бу
дується стадіон «Колос». 
Під час суботиика сюди 
прийшло більше 15м комсо
мольців 
установ, 
інколи, а також автомобі
лісти, будівельники. Вони 
обладнували спортивні сек
тори, майданчики. Зразки 
ударної праці показали 
кращі багатоборці I I10, 
спортсмени - розрядники. 
Після роботи вільшанці 
складали залік з фізичної 
та військово-технічної під
готовки, взяли участь у то
вариських матчах з волей
болу, ручного м’яча, міря
лися майстерністю на вог
невому рубежі.

райцентр і всяких 
учнів місцевої

П’ЯТИРІЧКИ
ДО ФОНДУ

КОМСОМОЛКА ЛЮДМИЛА ПАНАСЕН
КО (НА ЗНІМКУ ЗЛІВА) ЗІ СВОЄЮ НА
ПАРНИЦЕЮ НІНОЮ ПІДКЛАДНОЮ В 
ДЕНЬ СУБОТНИКА ЗАПАКУВАЛИ 38 КО
РОБІВ ЦУКРУ «ДОРОЖНІЙ» ПРИ НОР
МІ 28.

ЯК ЗАВЖДИ, НАПРУЖЕНО-БАДЬО- 
РОЮ ВИДАЛАСЯ ЗМІНА Й ДЛЯ 
ТАНІ ЮЩЕНКО, МАРІЇ МАЧАК, ТАНІ КА- 
ЦУН. ДІВЧАТА БЕЗПЕРЕБІЙНО ДОСТАВ
ЛЯЛИ ТАРУ В РАФІНАДНИЙ ЦЕХ — РО
БОТА ТАЛА КИПІЛА.

У СУБОТНИКУ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ УСІ 
86 ЧЛЕНІВ ВЛКСМ РАФІНАДНОГО ЦЕХУ, 
НЕСПІЛКОВА МОЛОДЬ.

ЗАГАЛОМ ДО ФОНДУ П’ЯТИРІЧКИ 
ЮНАКИ І ДІВЧАТА ПІДПРИЄМСТВА ПЕ
РЕРАХУВАЛИ 150 КАРБОВАНЦІВ.

І 
ї

Перший обласний
Минулої п'ятниці it Кі

ровограді відбувся перший 
обласний зліг молодих ви
нахідників і раціоналізато
рів. У його роботі взяли 
також участь раціоналіза- 
тора-ііаста вішки, комсо
мольські працівники, пред
ставники промислових під
приємств, установ, сіль
ськогосподарського вироб
ництва, громадськості, уч
нівської і студентської мо
лоді.

З доповіддю виступив 
голова Кіровоградської об-

ласіюї ради Всесоюзного 
товариства винахідників і 
раціоналізаторів Г. І. Бе
лан. Він, зокрема, відзна
чнії, що з початку п’ятиріч
ки в області кількість мо
лодих раціоналізаторів і 
винахідників виросла з 12 
До 20 тисяч. У виробництво 
впроваджено понад 5 ти
сяч раціоналізаторських 
пропозицій, винаходів, на
укових розробок з еконо
мічним ефектом близько 
семи мільйонів карбован
ці» на рік.

Разом з тим, доповідач,

промовці розкрили і підда
ли критиці недоліки, які 
мають місце в розвиткові 
р\ху молодих винахідників 
і раціоналізаторів області.

Учасники обласного зльо
ту закликали комсомольців 
і молодь області активніше 
братії участь у соціалістич
ному змаганні за досягнен
ня кращих показників у 
винахідництві і раціоналі
заторстві, активно сприяти 
науково-технічному про- 
і ресу.

У роботі злі.оту взяли 
участь завідуючий секто-* 
ром профтехосніти ІІД 
ЛКСМУ Г. О. Лндрощук, 
другий секретар обкому 
комсомолу Л. В. Перевоз 
ник.

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

ких принципових проблем є організація 
планування. В постанові ЦК КПРС і Ради 
Міністрів СРСР відзначається, що тради
ційні методи діяльності плануючих орга
нів ще не повною мірою відповідають 
потребам сучасного етапу розвитку на
шої економіки. Ці недоліки допускаю
ться І в роботі місцевих органів плану
вання. Тут ще відсутній постійний і гли
бокий аналіз корінних процесів і тенден
цій економічного розвитку області, сла
бо забезпечувалося стимулювання ін
тенсивних і якісних факторів виробни
цтва. Вже зараз необхідно розпочати 
розробку науково обгрунтованого на
родногосподарського плану на одинад
цяту п’ятирічку і перспектив розвитку 
на наступні десять років.

Однією з першочергових проблем є 
також використання основних фондів. Із 
65 підприємств і об’єктів, введених і ре
конструйованих за роки дев’ятої і де
сятої п'ятирічок, проектна потужність 
не освоєна або освоєна неповністю на 
кожному третьому.

Не можна миритися з нинішнім ста-— 
новище/л на транспорті. Незадовільно 
використовуються залізничні вагони, ван
тажні автомобілі. Повільними темпами 
скорочуються простої вагонів на під’їз
них коліях промислових підприємств і 
організацій. Протягом тривалого часу 
на станції Кіровоград не виконуються 
встановлені завдання по відвантаженню 
народногосподарських вантажів.

Однією з умов успішного розв’язання 
головних завдань п’ятирічки є приско
рення темпів науково-технічного прогре
су, який забезпечує неухильне зростан
ня продуктивності праці і розширене 
соціалістичне відтворення. Однак ряд 
керівників не займається серйозно тех
нічним переозброєнням виробництва, 
впровадженням нової техніки і прогре
сивної технології. Тому державний план 
розвитку науки і техніки в народному 
господарстві області протягом трьох ро
ків п'ятирічки не виконується.

Партійним комітетам необхідно підви
щити відповідальність керівників за 
впровадження досягнень технічного про
гресу, розробку й освоєння нової тех
ніки і передової технології.

Однією з серйозних причин, що галь
мують підвищення ефективності вироб
ництва, є незадовільна організація робо
ти по скороченню втрат робочого часу. 
Зменшення цих втрат — найдоступніше 
джерело зростання продуктивності пра
ці. Разом з тим лише за три роки п’я
тирічки ці втрати склали по області по
над 300 тисяч людино-днів. За рахунок 
цього недодано продукції більш як на 
26 мільйонів карбованців. Усе ще висо
кою лишається плинність кадрів.

На багатьох підприємствах області, 
сказав М. М. Кобильчак, . не вживають 
необхідних заходів щодо підвищення 
якості продукції, особливо товарів ма
сового попиту. В зв’язку з цим не пере

стають надходити справедливі скарги і 
населення міст Кіровограда і Олексан
дрії на перебої у завезенні хлібобулоч
них виробів у торговельну мережу, не
привабливий вигляд і низькі смакові 
якості цієї продукції.

Напружене становище, підкреслив 
промовець, склалось у капітальному бу
дівництві. За два місяці, що лишилися, 
будівельникам області необхідно ввести 
чотирнадцять виробничих об єктів, 58 
процентів річного обсягу введення житла, 
ряд дитячих дошкільних закладів, ліка
рень та багато інших об'єктів соціально 
культурного призначення. Особливо на
пружена пускова програма в Кіровограді, 
Олександрії, Світлово дську. Завдання 
полягає в тому, щоб різко скоротити 
строки спорудження об’єктів, забезпе
чити зменшення обсягів незавершеного 
будівництва, поліпшити якість будівель
но-монтажних робіт. Має стати прави
лом, що керівники, які приймають рі
шення, що суперечить генеральній лі
нії партії по зменшенню обсягів неза
вершеного будівництва, повинні нести 
за це персональну відповідальність.

На закінчення М. М. Кобильчак сказав, 
що виконання накресленої партією і 
урядом програми залежить у кінцевому 
підсумку від людей, від розуміння ними 
суті і спрямованості прийнятих рішень.

Центральний Комітет партії в посг.іно- 
ві «Про дальше поліпшення ідеологічної, 
політико-виховної роботи» підкреслив, 
що в сучасних умовах більш ніж будь- 
коли актуальне ленінське положення 
про те, що держава сильна свідомістю 
мас, сильна тоді, коли маси все знають, 
про все можуть судити і йдуть на все 
свідомо. За час, що минув після виходу 
в світ цієї постанови, партійні організації 
багато зробили для того, щоб посилити 
діловитість і конкретність пропаганди і 
агітації, їх зв'язок з життям, з виконан
ням господарських і політичних завдань. 
Важливо закріпити набутий досвід, пов-. 
ною мірою використати його в ідеоло
гічному забезпеченні вдосконаленні?; 
господарського механізму.

Багато тут належить зробити агітато
рам і гюлітінформаторам, лекторам і 
доповідачам, засобам масової інформа
ції і пропаганди. Вивчення нових методів 
господарювання має зайняти чільне міс
це в системі політичної і економічної 
освіти. Необхідно прагнути до того, щоб 
кожнл людина могла ясно бачити 
свою роль у здійсненні накреслених'зав
дань, прийнятися почуттям особистої від
повідальності за загальну справу.

В обговореному питанні збори прий
няли постанову, якою повністю схва
лили розроблені партією та урядом за
ходи, спрямовані на зміцнення економі
ки країни, підвищення добробуту наро
ду, які знаменують собою новий етап у 
здійсненні економічної стратегії партії. 
Намічено завдання по реалізації рішень 
партії і уряду щодо вдосконалення гос
подарського механізму.

/Л

Урочиста 
подія

відбулася цими днями в 
Будинку культури кол
госпу «Росія» Новоукра- 
їнською району. Трудів
ники господарства влаш
тували вечір проводів мо
лодих односельців на 
дійсну службу в лавах 
Збройних Сил СРСР.

Перед призовниками — 
ветеринарним лікарем 
Іваном Бакуном, механі- 
зат ора м и Олекса ндром 
Ткачуком, Олександром 
Сербулом, Віктором Ря.- 
боиіапкоіо, Іваном Мака- 
ліпием виступили вете
ран Великої Вітчизняної 
війни Микола Михайло
вич Орлов, доярка 
Євгенівна Ткачук, 
побажали юнакам 
тю нее і и службу, 
лн хлопцям КВІТИ і
з могили односельців, що 
загинули на фронтах Ве
ликої Вітчизняної війни.

Від імені друзів-гіри- 
зовпнків Іван Вакуй дав 
клятву на вірність землі- 
матері. Запевнив, що во
ші будут гідним попол
нениям Збройних Сил 
СРСР і після служби по
вернуться в рідшій КОЛ
ГОСП.

А. МИКОЛАЄНКО.

КРАЇНА РАД: НОВИНИ ДНЯ

Раїса
Воші 

з чес- 
вручн- 
ЗСМ.ІІО

Авторитет ради 
профілактики

КИЇВ. Додержання кож
ним трудівником «закону 
честі», що виключає будь- 
яке порушення дисципліни, 
норм соціалістичної моралі, 
стало неодмінною умовою 
перемоги в змаганні цехів 
за воду «Точелєкт роп рплад». 
Таку поправку в умовк зма
гання запропонувала внести 
створена тут рада профілак
тики правопорушень. Такі 
ради організовано майже на 
всіх підприємствах міста. 
Жодного правопорушення 
за рік — ефект від їх дії на 
460 підприємствах столиці 
України.

Пусковим 
будовам

ЛЕНІНГРАД. Достроко
во завершив поставку кар’єр
них екскаваторів пусковим 
будовам країни колектив 
об’єднання «ИжовскпЙ за
вод». Відвантажено останній 
з п'ятдесятії гігантських 
«рудокопів». Виконано важ
ливий пункт річних со
ціалістичних зобов'язань

машинобудівників. Усі ви
робничі бригади верстатни
ків і слюсарів-склада.чьіш- 
ків, зв’язані єдиним техно
логічним ланцюжком, пра
цювали за прискореними 
графіками. Важливою скла
довою частішою трудової 
перемоги стала також інже
нерна підтримка робітничої 
ініціативи.

За батьками—сини
ДОНЕЦЬК. Століття спіль

ного трудового стажу відо
мої в області хліборобської 
династії Селищенків відзна
чили в колгоспі імені Леніна 
Новоазовського району. 
Успадкувавши почесну про
фесію хлібороба від свого 
батька, передовий механіза
тор Є. Селищснко створив 
сімейну ланку, до якої вхо
дять троє його синів. Ниніш
нього літа в господа реї ваг. 
області працювали понад- 
двісті сімейних ланок і екі
пажів. що намолотили більш 
як 135 тисяч тонн зерна, за»' 
їотовилп десятки тисяч тонн 
грубих і соковитих кормів.
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(продовжуємо 
Розмову

моє

>

СПТУ
У Головаїйвському сіль

ському професійно-техніч
ному учнліпці № 8 відбу
лась виїзна летучка «Мо
лодого комунара». Праців
ники редакції, представни
ки Головапізського райко
му ЛіІуСМІ та першокурс
ники училища вели розмо
ву про маїеріалн газети-79, 
проблеми, які в них пору
шувались, а також 
«Молодий комуна-р» у 
сгуяному році.

Особливо жвавою 
дискусія про сучасне 
СПТУ. Дискусія ця -своє
рідне продовження розмо
ви, недавно початої у на
шій газеті в інтерв’ю 
«СПТУ: у вересні і після» 
(«МК», 16 вересня 1979 ро
ку). На закінчення учням 

напи- 
тему-

про 
на-

була

влгань пішов у СПТУ*. І не 
ПОМИЛИВСЯ. Тут я пройду 
хорошу школу мехапізато- 
ра-хлібороба, здобуду се
редню освіту, та' ще ії 
диплом про закінчення учи
лища. А далі можна про
бувати сили іі у вуз...

А ще — в училищі я зна
йшов друзів, пізнав, іцо та
ке справжня дружба.

У нашому ’ ~ 
Забузькому, 
іранському і 
моїх ровесників 
піти в сільське професійно- 
технічне училище. але бать
ки їх не пускають. Не 
знаю, що спонукає дорос
лих до цього, але знаю 
точно: мої ровесппки-одно- 
сельці багато втратили...

В. ПОЛІЩУК.

селі Плоско- 
іцо у Біль- 

районі, багато 
> хотіли б

Приїжджайте
до нас

Справа творча,
справа спільна

досвід. ПРАКТИКА, 
ПОШУК

ї

.було запропоновано 
сагн міні-твори на 
«Моє СИТУ». Сьогодні ми 
друкуємо уривка з деяких 
із них.

Училище наше справді 
універсальне, тут ми набу
демо кількох спеціальнос
тей та ще й матимемо се
редню освіту. А умови на
вчання у нас чудові. Новий 
навчальний корпус, пре
красно обладнані кабінети.

Професійно - технічне 
училище і виробництво. 
Від того, наскільки міцний 
цей союз, багато в чому 
залежить і рівень підготов
ки майбутніх робітників, і 
успіх виховання підростаю
чого покоління, і, нарешті, 
адаптація та закріплення 
молодих спеціалістів на 
виробництві.

Постанова ЦК КГЇРС і 
Ради Міністрів СРСР «Про 
дальше вдосконалення 
процесу навчання і вихо
вання учнів системи про
фесійно-технічної освіти» 
вказує на необхідність роз
вивати шефство трудових 
колективів над майбутньою 
робітничою зміною.

З метою подання колек
тивам училищ конкретної 
допомоги ВЦРПС, ЦІ( 
ВЛКСМ і Державний Комі
тет СРСР по профтехосві- 
ті вже третій рік проводять

Найвища
честь

Хліб усьому голова, 
-хліб — це багатство краї
ни, цс — життя. Недарма 
так кажуть. Справді, хліб 

з а л її иіігться 
людського 

вирощувати

був і завжди 
першоосновою 
існування, і 
його, мені здається, —• най
вища честь. Тому я ії пі
шов у СИТЬ’. Хочу стати 

що 
, і не

тільки технічно грамотна 
(а саме цч> грамотність дає 
наше училище), а й всебіч
но розвинута і культурна 
людина. І все цс теж дає 
натне училище.

Зара { техніка на селі 
складка. І врожаї тепер не 
ті, що колись. Треба вміти 
вирощувати отой великий 
хліб, про який пише у сво
їй книзі «Цілина» Леонід 
Ілліч 
знань

* мехапі іатором. Знаю, 
г механізатор іпіііішній

Брежнєв. Тож без 
тепер — ПІЬУДЯ...

С. ПЕРЕХРЕСТ.

Не для
оцінок
для діла

в училищі ми недавно, а 
вже багато дечого навчи
лись і зрозуміли.

Раніше, скажу відверто, 
багато хто з нас. учився 
абияк. І як здивувалися б 
наші вчителі, довідавшись, 
ІЦО в училищі МИ ВЧИМОСЯ 

«в^раіде. Розуміємо, яка під-
.....

ДОСЛІДЖУЄМО ПРОБЛЕМУ

и-.шідальиість лежить па 
нас, хліборобах завтраш
нього дня От і вчимося. 
Не для оцінок — для діла.

Я особисто мрію закін- 
ііти СПТУ на «відміппо» і 

пі ги вчитися далі, у вуз.
В. МАКАРИНСЬКЙИ.

Не пускають 
батьки...

Стати хліборобом мріяв 
давно. Після закінчення 
восьмирічко! школи без

В училищі викладають 
освічені педагоги, які пере
дають 
досвід.
ЦЮЮТЬ 
гуртки і спортивні секції. 
Маємо свій духовий ор
кестр, ансамбль. Нас без
платно годують й одяга
ють, дають стипендію. А 
яка красива у пас форма!

Словом, про все по роз 
кажеш одразу. Хочу звер
нутися до своїх ровесни
ків: якщо ви бажаєіе 
вступити до училища і 
одержати права шофера і 
тракториста - машиніста 
широкого профілю, то при
їжджайте в Голова пінське 
СПТУ № 8.

нам свій бата пні 
Після занять ира- 

найрі.шомані пііші

свій духовий ор-

з. шрам.

огляд спільної роботи ПТУ 
та базових підприємств по 
підготовці і комуністично
му вихованню учнів.

Не один рік шефствує 
над МПТУ № 16 запорізь
кий завод «Дніпроспец- 
сталь». Роботою керує ра
да, що складається з пред- 
стазнинів партійних, ком
сомольських і профспілко
вих організацій, адмініст
рації, наставників молоді. 
Очолює його заступник ди
ректора заводу. На засі
даннях ради обговорюю
ться питання підготовки ' 
виховання учнів, зміцнен
ня і розвитку матеріальної 
бази училища. Підприєм
ство активно допомагає 
МПТУ в підготовці кваліфі
кованих робітників, дбає 
про закріплення еипуснни- 
ків на виробництві.

«Випускникам МПТУ —

досвід передовиків»---
віз кадрових робітників 
ленінградського об'єднан
ня «Баррикада» підхопили 
нині багато інших підпри
ємств. Сьогодні понад 800 
колективів міста мають 
двосторонні договори про 
спільну роботу навчаль
них груп і передових ви
робничих бригад. Вихов
ний вплив такого настав
ництва на становлення мо
лодого трудівника важко 
переоцінити.

Договір про співдруж
ність навчальної групи і 
комсомольсько - молодіж
ного колективу включає як 
трудові, так і громадсько- 
політичні, культурно-масо
ві, спортивні заходи. їх під
кріплено зобов’язаннями з 
особистих 
планів 
ського 
XXV з'їзду КПРС — у жит
тя!». Допомогти учням 
скласти такі плани можуть 
молоді виробничники,
Спільна діяльність за прин
ципом «робітничого супро
воду» (клас школи — на
вчальна група ПТУ — ком
сомольсько - молодіжна 
бригада) сприяє орієнтації 
юнаків і давчат на робіт
ничі професії, успішному 
комплектуванню училищ.

Тісний взаємозв’язок про
фесійно-технічних училищ 
і ' підприємств активно 
впливає на дальше вдоско
налення організації соціа
лістичного змагання в на
вчальних закладах. В МПТУ 
№ 3 м. Івано-Франківська 
всі навчальні групи уклали 
договори про співдруж
ність із бригадами меОле- 
воі фабрики імені Б. Хмель
ницького. І ті, і ті змагаю
ться за присвоєння звання 
«Колектив комуністичної 
співдружності». Соціаліс
тичні зобов’язання навчаль
них груп, побудовані на 
особистих комплексних
планах учнів і складені з 
допомогою наставників, 
конкретні, легко контро
льовані.

Активнішим стало зма
гання і між навчальними 
групами. Підсумки підби
вають раз на місяць, роз
робили систему морально
го й матеріального заохо
чення переможців. Усе це 
позначається на зростанні 
успішності учнів, підви
щенні якості продукції, що 
випускається, сприяє ус
пішнішому входженню ви
пускників у трудовий ко
лектив.

У ТУ № 12 Амурської 
області учні змагаються на 
призи базових підпри
ємств, які вручають керів
ники на спільних зборах. 
Юнаки і дівчата беруть 
участь у конкурсах профе
сійної майстерності як в 
училищі, так і на підпри
ємствах.

Педагоги і наставники 
профтехучилищ Пермської 
області прагнуть прищепи
ти учням звичку працюва
ти на самоконтролі, без 
ВТК Тут на ділі реалізує
ться принцип «Робітнича 
совість — головний конт
ролер». Краще, що нагро
маджено в трудових ко
лективах області, неодмін
но запозичується і впро
ваджується в учнівських 
колективах. ;

Де-

комплексних 
учасників Ленін- 
заліку «Рішення

Багато комсомольських 
організацій базових під
приємств використовують 
такі форми роботи, як 
включення вихованців ПТУ, 
що перебувають на практи
ці, до комсомольсько-моло
діжних колективів бригади 
комуністичної праці, ство
рення громадських комісій 
сприяння практиці учнів, 
закріплення за ножним до
свідченого наставника з 
числа передових робітни
ків, ударників комуністич
ної праці.

XVIII з’їзд ВЛКСМ висо
ко оцінив діяльність ко
лективу Єреванського тех
нічного училища № 9. Тут 
усі учні об'єднані в на
скрізні бригади відмінної 
якості, які діють за прин
ципом колективної мо- 
ралоної відповідальності 
за продуктивність праці. 
Юнаки і дівчата освоїли 
суміжні професії, добили
ся повної взаємозаміннос
ті. Кожна бригада має ви
робничий план, бере зобо 
в язання, що передбача
ють не тільки виробіток, а 
й економію матеріалів, ра
ціоналізацію. Прогресивні 
прийоми праці, досвід 
передовиків базового під
приємства за короткий 
строк стають надбанням 
учнів. Продумано органі
зовано й виробничу прак
тику майбутніх робітників. 
Училище — лауреат пре
мії Ленінського комсо
молу.

Ділові, творчі зв'язки вста 
новилися між МПТУ № 34 
Хабаровського краю і Сов- 
нєчного гірничо-збагачу
вального комбінату. Май
стри виробничого навчання 
регулярно проходять ста
жування на підприємстві І 
потім знайомлять учнів з 
передовим досвідом роботи, 
проводять науково-технічні 
читання. В МПТУ плодо
творно діють гуртки НТТМ, 

Організовуючи шефство 
над ПТУ, комітети комсо
молу не випускають з ува
ги спортивну й культурно- 
масову роботу. Є чимало 
прикладів, коли підприєм
ства надають у розпоряд
ження училищам палаци 
культури, бібліотеки, спор
тивно-оздоровчі табори і 
туристські бази.

Огляд показав, що ви; 
ховна робота в училищах 
тим успішніша, чим енер
гійніше підключаються до 
неї комсомольські активіс- 
ти-зиробпичники. Вони до
помагають своїм підшеф
ним організувати і провес
ти громадсько-політичну 
атестацію учасників Ленін
ського заліку «Рішенню 
XXV з’їзду КПРС — у жит
тя», Ленінські уроки. Сек
ретарі комсомольських 
організацій навчальниі 
груп, члени бюро та комі
тетів комсомолу цілого ря 
ду училищ навчаються 
школах 
активу 
ємствг. 
комсомольські організаці 
не змогли ефективно ви
користати Всесоюзний ог
ляд спільної роботи ко
лективів ПТУ та базових 
підприємств по професій
ній підготовці і комуніс
тичному вихованню учнів. 
Слабкою лишається в ді
яльності комсомольських 
організацій базових під
приємств допомога в бу
дівництві об’єктів ПТУ.

В. БИКОВ, 
інструктор відділу про
фесійно-технічної осві

ти молоді ЦК ВЛКСМ.

X

в 
комсомольської о 
базових підпри- 
Водночас окремі 

ії

післяА 
вистмпм/

«ЗА МЕТАЛ, 
ЯК ЗА ХЛІБ!»

У матеріалі під таким 
заголовком («Молодий ко
мунар» за 22 вересня 1979 
Року) йшлося про те, що 
і!а подвір’ї Кіровоград
ського заводу дозуючих 
автоматів патромяджепо

багато металевого брухту, 
в той час, як підприємство 
пс виконує плай здачі його.

Як повідомив редакцію 
секретар завкому комсомо
лу М. Креймер, виступ га
зети обговорено па засі
данні комітету комсомолу. 
Критику визнано справед
ливою.

Комітет комсомолу зобо
в’язав штаб «Комсомоль
ського прожектора» ре
гулярно проводит и реидн- 
п'еревіркн ПО ЩОМІСЯЧНОМУ 
виконанню планів здачі

металевого брухту і допо
відати про результати пе
ревірок комітетові комсо
молу.

«СЛІДАМИ 
РЕСПУБЛІ
КАНСЬКОГО
ОГЛЯДУ»

У матеріалі «ід таким 
заголовком («Молодий ко
мунар» за б вересня 1979 
року) критикувався кол
госп імені КС'ТОВСЬКОІ о

Добровелпчківської о райо
ну за неекономне витра
чання пального у машин
но-) ракторному парку.

Секретар бюро партійної 
організації господарства 
тон. Тополя повідомив ре
дакцію, що виступ газе і и 
було обговорено па засі
данні бюро економічною 
аналізу. Критика визнана 
справедливою. Було також 
заслухано бригадира трак
торної бригади тов. Шапо
валова та завідуючого ав,-' 
тогаражем тов. Козлов-

ського про проведену ро
боту в очолюваних нпми 
колективах по економії 
пального.

Бюро економічного ана
лізу намітило конкретні 
заходи по усуненню вияв
лених недоліків.

У колективах тракторної 
бригади та автогаража та
кож проведено обговорен
ня критичної замітки «Мо
лодого комунара».

ІНДІЙСЬКІ 
ЗАРИСОВКИ.

ЯРШОХ
ЖЕНИХІВ

)

Кожного літа, в дні, ви
значені індійськими астро
логами, околиці глухого 
сільця Суратх (штат Бі- 
хар) заповнюють величез
ні натовпи чоловіків з кас
ти брахманів, які приїжд
жають сюди здалеку на 
свою сабху (зібрання).

ІІоиад 400 років тому, 
кажуть історики, вчені- 
брахмаин (гуру) збиралися 
тут на дискусії, присвячені 
книгам, демонстрували 
ораторське мистецтво, ви
сували філософські ідеї. 
Закінчувалися сабхи тим, 
що кожен гуру добирав со
бі найбільш обдарованих 
молодих людей в учні. Та 
поступово гуру під вигля
дом учнів почали вибирати 
женихів своїм дочкам. Так 
склалася традиція, що пе
ретворила Суратх на свя
щенне місце для одружень.

Сьогодні тисячі юнаків, 
яким настала пора завести 
сім'ю, разом зі своїми опі
кунами сідають у тіні крон 
могутніх бапьянових дерев 
і терпляче чекають пропо
зицій з боку Ті'х, у кого на 
ВИД Ш/ІІ дочки. Женихів ви 
рынке з натовпу одяг ма
линового кольору й особли
ва п И' лзка на голові. Всі 
питания тут розв’язують 
чоловіки. Поява жінок, не 
кажучи вже и;ю нарече
них, суворо заборонена.

Якщо юнак сподобався 
родичам нареченої, сторона 
починають переговори про 
придане. По ходу, з різних 
джерел, з’ясовуються до
стоїнства та недоліки май
бутнього подружжя. Же
них не бере участі в добо
рі подруги життя, якої він 
ніколи не бачив. Уперше 
він зустрінеться з иск; 
тільки на церемонії одру
ження.

Нарешті переговори за
кінчуються, і всі учасники 
прямують до ианджіїкара, 
реєстратора. Той перевіряє 
по документах, чи немає 
родинних стосунків між 
нареченими, і па пальмово
му листку реєструє шлюб. 

Роки незалежного 
витку Індії багато в чому Я 
змінили ставлення молодих ■ 
брахманів до цього старо- Я 
давнього звичаю: ті, хто " 
здобули освіту і займають 
певне становище в суспіль- 9 
стві, вважають звичай при- И 
іійзлнвим і воліють вирі- 1 
шувати свою долю поза Я 
сабхото. Проте нинішнього Я 
літа в Суратху було варе. Н 
є'стровано понад десять ти- я 
сяч шлюбів. !

І

РОЗ-

ІІ

ОДНІЄЮ
СІМ'ЄЮ

Село Рамнур Тікрі (штат 
Махараштра) відоме в Ін
дії завдяки існуючому тут 
звичаю поклоніння зміям. 
І не ТІЛЬКИ поклоніння. 
Жителі села живуть з ними 
під одним дахом і ставля
ться до них як до рівно
правних членів сім’ї. В 
КОЖНІЙ 
вісім — десять ЗМІЙ. ДІТИ 
граються з кобрами і піто
нами, наче з кошенятами. 
Приблизно з 8-річпого віку 
їх починають учити ловити 
змій. Уроки не обходяться 
без укусів. Та досвід спіл
кування зі зміями, що пе
редається з покоління в 
покоління, виробив і ефек
тивні засоби лікування. 
Ну, а перед тим як прийня
ти змію в члени сім’ї, жи
телі Рамнур Тікрі все-таки 
вважають за краще вида
ляти їй гланди і зуби.

Природно, що кожен жи
телі. Рампу р Тікрі може 
примусити кобрі' «танцю- 
пати» під звуки бамбукової хі— поставляє 

країні «зо

членів сім’ї. В 
оселі утримують

флейти. Село 
найумілішнх у 
клкначів» змій.

ШУБІЧЕВ, 
власкор АПН.

є.
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ДНІПРОВА

(Продовження. Початок у 
«Молодому комунарі» за 
ІІ, 16, 18, 25 жовтня ц. р.).

І

Ще зеленіли комиші й 
трава на луках, а дерева 
вже світили першими на 
крапами осені. Принишкли 
ясени. їхній чистий мато
вий відсвіт падав на моло
ді вільхи. Оця чудова пора 
ранньої осені завжди вно
сила злагоду в душу, спо
нукала до роздумів.

Та німцям зараз 
принад природи: 
прасуючи землю, 
ться танки, бронемашини, 
військові грузовики із сол
датами, поспішають фур
гони та обози з продук
тами.

Було ясно — всю оцю си
лу фашисти стягують до 
Дніпра, щоб закріпитися на 
правому березі. Кілька днів 
тому лівобережний Кре
менчук став радянським. 
Переможний гул канонади 
долітав з того берега, вночі 
там палали високі заграви. 
Принишкли в селі поліцаї, 
втягували голови ь плечі.

не до 
важко 

рухаю-

Якось Григорій випадко
во наскочив на двох наших 
утікачів-солдатів. Привів їх 
додому о другій ночі. Оби
два були чорняві, волоокі, 
схожі й несхожі водночас.

— Ованес, — назвався 
перший.

— Ніколоз, - 
«У ДРУГИЙ.

— Ти звідки . ___
спитав Іван Петрович пер
шого.

— Єреван, Вірменія, — 
сказав Ованес.

— Ну. а ти?
— З Телаві я, грузин. 

Кахетія, може, чув, ге- 
нацвале?

— Голубчику ти мій, не 
тільни чув, а й бував там,— 
прояснів Іван Петрович. — 
Красива ваша земля. Там у 
вас ліс над Телаві. Місто в 
долині, як у чаші. А ліво
руч, як зараз пам’ятаю, 
гори.

— То лінія Великого Кав
казького хребта, — сказав 
Ніколоз.

Вони проговорили б, ма
буть, до світанну, якби 
Григорій не нагадав:

— Щось треба придума
ти. Раптом насночать нім
ці...

— А що, як відправити 
їх у Білецьківку? — прики
нув Іван Петрович. — Піди 
погомони з Григорієм Єго- 
ровичем.

Зінченно підтвердне: у 
Малзмівці втікачам лиша-

подав ру-

родом?

не доведи господи. Фашис- 
ти зігнали людей до Дніпра 
рити траншеї, окопуються 
в надії, що нашим не вдас
ться форсувати ріку. Тан
ки, гармати, міномети — 
сила-силенна. Та я з іншим 
до тебе. Дніпров просив пе
редати — треба негайно зу
стрітися. Наполягає на 
спільному збройному ви
ступі. Вважає, що як тіль
ки нашим пощастить закрі
питися на правому березі, 
треба негайно вдарити нім
цям у тил. Гадаю, він має 
рацію...

Про те, що в Крюкові діє 
підпільна організація, Ус 
знав давно. Якось улітку 
випадок привів його на 
крюківсьний базар. Звер
нув увагу на невеликий 
гурт людей біля машини, з 
якої присадкуватий чоло
вік, ян виявилося потім, 
місцевий бургомістр, роз
кидав якісь папірці і- вод
ночас виголошував промо
ву. Підняв тоді один із тих 
папірців і, прочитавши, 
ледь стримався, щоб не 
розреготатися. Очевидно, 
не від солодного життя 
влаштовували фашисти в 
місті так звану лотерею- 
алегрі, щоб видурити у на
селення останні копійки. 
Раптом помітив під ногами 
ще якийсь папірець. Під
няв його і з подивом про
читав: «Гітлерівці прово
дять зараз лотерею і закли
кають усіх узяти участь у 
цій авантюрі. Так знайте, 
що в лотереї розігруються

«Зірка»-«Фрунзенець»-2:1
Чемпіонат країни наближається до 

кінця. Але ясності в турнірній таблиці 
другої української^зонц досі немає.- Тому 
й не дивно, що кожний ігровий день на 
цьому відрізку часу проходить дуже на
пружено. Так було й під час зусірічі 
«Зірки» з «Фрунзепцсм». До перерви по
дії розвивалися переважно па половині 
поля гостей. Півзахисники кіровоградцін 
.діяли швидше за суперників, вигравали

ЗО жовтня 1979 року ----------
більше двобоїв і створювали загрозливе 
Становище в межах шірафпого майдаії- 
чнка сумчап. На п'ятій хвиЛиці Станіслав 
Бабсико зробив навісну передачу, її добе
ре використав захисник Володимир Хро- 
нов — 1:0. Па 3-1-їі хвилині помилку до
пустив Бабсико, а потім Валерій Музи- 
чук, що дозволило Вікторові ПІалсіїку 
встановити рівновагу.

Після відпочинку розгорнулася вперта 
боротьба. Одна з красивих' комбінацій 
«Зірки» завершилася другим голом. Пого 
на свій рахуцок записав Валерій Гошко- 
деря. І.і,с сталося на 71-й хвилині матчу.

19.00 — Відбірновиіі 
матч чемпіонату Європи з 
футболу. Збірна СРСР — 
збірна Фінляндії. 20.45 — 
«На добраніч, діти!». 21.00 
— «Час». 21.35 — «На кри
лах братерства». По закін
ченні — новини.

Четвер —

І

В. ШАБАЛІН.
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ОЗБРОЄНІ!
Присмирнілі, понурі об
личчя свідчили — кепські 
справи у їхніх хазяїв.

Ус уже давно збирався в 
Маламівку, щоб 
ся з 
ської 
горій 
член 
всіх . ________ ____ ...
ком надійним.

Маламівці виводили з ла- 
трактори та сівалки, 

рг~5ирали їх. а деталі за
голювали ₽ землю, поздава
ли людям посівний мате
ріал.

Зінченко не раз діставав 
свіжі номери «Правды», і 
вичитана звідти інформа
ція. ставала надбанням 
усіх. Завдяки своїм зв’яз
кам заздалегіль дізнавався 
про чергову облаву, а тому 
фашистам не вдалося від
правити з Маламівки до 
Німеччини жодної людини.

Сам Григорій Єгорович 
-•лише постійно перехову

йся у дніпровських плав
нях. харчувався біля кол
госпників, які косили сіно, 
і поки що щасливо уникав 
пасток жандармерії. Його 
будиночок стояв біля самої 
залізниці. А неподалік, по 
гл'ч клаповища, мі£тив£я 
німецький госпіталь. Що 
належав дорожній команді, 
яка мостила дорогу Кре
менчук—Олександрія. Влас
не. госпіталь не цікавив 
Уса. Та біля нього був роз
ташований склад зі зброєю. 
Набатівці мали намір його 
захопити. Про це й збирав
ся переговорити з Григо
рієм Егоровичем. Але Зін- 
ченно випередив: він сам 
прислав своїх хлопців.

Вони були нерозлийво
да — Григорій Чорнокін
дратенко і Антон Голуб. 
Григорій — маленький, ци
ганкуватий, міцний, як ду
бок, з чорними гарячими 
Очима. Антон — гінкий, бі
лявий, блакитноокий. З 
окупацією Чечелевого і 
Маламівки хлопці ще біль
ше зблизилися. Найчастіше 
Антон приходив до Чорно- 
кіндратеннів, і починалася 
розмова.

>— П'ятнадцять німець
ких танків пройшло сьо
годні повз нашу хату і ві
сімнадцять грузоеиків із 
солдатами, — казав Антон, 
і його блакитні очі темніли 
від злості. — Невже не 

і можна їх зупинити?
— Мабуть, іше не мож

на. — озивався Григорій.
У розмову втручався Іван 

Петрович, його батько. Був 
він чоловік освічений і

__  . побачити- 
керівником маламів- 
групи *14363X7». Грн- 

Єгоросич Зінченко, 
ВКП(б), вчитель, був у 
відношеннях ЧОЛОВІ-

І він чоловік освічений 
І добре знався на історії.

— Не журіться, хлопці. 
» На ножну силу завжаи зна 
■ йдеться ще більша. Прийде В час — і дамо ми їм по Н шапці...

тися небезпечно. Наказав 
негайно зв'язатися з Усом.

Так Гриць Чорнокіндра- 
тенко і Антен Голуб опини
лися в Білсиьиівці. Ус по
хвалив за оперативність;

— Солдати перебудуть 
поки що у Б^енковій, а там 
побачимо. Фронт поруч. 
Спробуємо переправити до 
своїх.

Того ж вечора друзі 
далися додому. Відтоді. 
Фашисти 
нівсьнйй 
завод на 
хлопці 
швидше ... . , 
собі руки, ніж прислужува
тимуть сорогам.

Де нони тільки не побу
вали! І й Онуфріївці, І під 
Лозуваткою, і навіть у Зиб- 
коЕому. Рятувалися від об
лав найчастіше е Рідоду- 
бах. у землянках поблизу 
Паелиша. Поверталися звід
ти худі, знесилені, але за
доволені. Таними вони й за
пам'яталися МитьновІ, мо 
лолшому братові Григорія

Через багато літ Дмитро 
Чорнокіндратенко згадував, 
як одного разу, виконуючи 
якесь завдання підпільного 
номітету «Набату», Григо
рій довго поневірявся по 
навколишніх селах. При
йшов додому похмурий.

— Ти чого таний7 — спи 
тав Митько.

— Який?
— Надутий, як сич, — 

пояснив Митько.
І тут Григорія неначе 

прорвало:
— Я тобі зараз щось сна- 

жу. Але ти нікому нічи- 
чиик. Наві-ь батькові. Зго
да?

— Згода.
— Ми з Антоном убили 

двох фриців.
— Н-ну? — видихнув 

Митько. — А не бре?
— Чесне комсомоль

ське, — тихо сказав Григо
рій. — Пристрелили в лісі, 
прямо на дорозі. Ми-то 
втекли, а люди потерпіли 
Оточили німці ліс і пійма
ли двох хлопців, що хова
лися від облави. Кажуть, 
що постріляли обох...

— Діла, — підсумував 
Митьио, і почухав потили
цю, не знаючи, як і чим 
розраяти пригніченого
брата,

А в Білецьнівіїі тим ча
сом не дрімали. Підпільний 
номітет «Набату» діяльно 
готувався до збройного ви
ступу. Не сьогодні-завтра 
почнеться — це розуміли 
всі. Але ноли? Ян не про
пустити найзручнішого мо
менту?

Несподівано з’явився 
Зінченко. Прийшов на ста
ре дворище, дочекався Уса:

— Я щойно з Крюкова. 
Там зараз таке твориться —

по-
... _ _____ ян
перетворили Крю- 
ва гоноре глонтний 
свої майстерні, 

поклялися. що 
дадуть відрубати

ярова з розібраних у вас І 
будинків, шкіряні вироби з ■ 
узятих у вас йорів, ваша 
олія, речі, пограбовані у ■ 
вас. Не беріть участі в ло- І 
тереї, бо ваші гроші підуть І 
на будівництво танків, лі- В 
таків, гармат та інше оз- І 
броєннл, яне буде спрямо- В 
сано на знищення ваших 
батьків і братів, проти Ра
дянської Армії». Під текс- І 
том був підпис — лейте- К 
нант Дніпров. Ще більше В 
подивувався, дізнавшись. В 
що лейтенант Дніпров — а В 
насправді Іван Хомич Хар- І 
ченно — не хто інший , як І 
рідний брат учителя фіз 
культури з тієї самої нрю- 
ківської школи, де він ■ 
стільки літ навчався. Зга- І 
далося те при першому по- В 
баченні з невловимим лей- В 
теиантом: брати дуже схо В 
неї між собою.

Підпільну організацію І 
Дніпрова створювали він ■ 
сам, колишній студент тех
нікуму залізничного трзн- ■ 
спорту Борис Карповець, та І 
робітник вагонобудівного В 
заводу Кость Федоренко.

Тексти листівок, що на- В 
лежали Харченку та Кар- В 
півцю, писали спершу від | 
руни. Потім дістали дру
карську машинну. В підва
лі церкви, при якій батько В 
Харченка працював стор'о- В 
жем, обладнали своєрідне В 
друнасське бюро. Лейте- В 
нант Дніпров усю ніч про- В 
сиджувае за машинкою в В 
підвалі, щоб на ранок по- | 
вернутися з тугою пакою 
листівок. Одну з них при- 
ніс у Білецьнівну Петро ■ 
Височин, через якого най- І 
частіше набатівці й під- В 
тримували зв’язок з дні- І 
провцями. Листівка була | 
звернена до молоді: «Мер- І 
вона Армія громить строга В 
І з кожним днем наближає
ться до Дніпра. Ваше зав- . 
даннл — допомогти своїй В 
армії швидше розгромити В 
еорога. Об’єднуйтесь у пар- В 
тизанські групи, йдіть у лі- В 
си. знищуйте телефонний В 
зв’язок, мости, руйнуйте І 
шляхи і залізниці, здобу
вайте зброю для рішучої 
боротьби! Батьківщина В 
кличе вас на битву!». |

Лейтенант Дніпров умів В 
знайти точні, вагомі слова. В 
Його група швидко зроста- В 
ла і незабаром приступила В 
до активних дій. Та гітле- І 
рівцям удалося натрапити ® 
на слід організації. Вико
нуючи бойове завдання, за- 
гинув зовсім юний Взня 
Зайченко. Були схоплені Г 
закатовані Борис Карпе 
вець, Дмитро Чорнобаба 
Костянтин Федоров. Та все 
ж Дніпров зумів зберегти 
організацію: тепер вона на 
лічувала кілька десятків 
чоловік.

(Далі буде).

З ЛИСТОПАДА
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.40 —■ Гімнасти
ка. 9.05 — Для вас, батьки. 
9.35 — Телефільм «Незви
чайне літо». 4 серія. 11.00
— По музеях і виставочних 
залах. Виставка молодих 
художників у залах Акаде
мії художеств СРСР. 11.30
— «Райкова пошта». 12.00
— «Здоров’я». 12.45
Р. Щедрій. «Витівці час
тушки». 13.00 — Чемпіонат 
СРСР з хокею: ЦСКА — 
«Крила Рад». У перервах— 
тираж - Спортлото» і нови
ни. 15.15 — Коло читання. 
16.00—Мультфільми «Трос 
з Простоквашшір». «Ну. по
стривай!». 11 випуск. 16.30
— Грає квартет арф. 16.45
— У світі тварин. 17.45 — 
ІІІсня-79. 18.15 — «9-а сту
дія». Веде передачу полі
тичний оглядач В. С. Зорін.
19.15 — Чемпіонат СРСР з
футболу: «Зеніт» — «Шах
тар». 2-й тайм. 20.00 —
Чемпіонат СРСР з футболу. 
«Динамо» (Київ) — СКА 
(Ростоь-пй-Дону). 2-й тайм. 
21.00 — «Час». 21.35 — НІ- 
нопрограма. По закінченні
— попики.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.60
— Новини. 10.15 — Фільм-
концерт. 10.45 — І. Вільде. 
В. Аіігків. «Сестри Річнії 
ські». Вистава. 13.10—«Су
ботній репортаж». 13.35 — 
Пісні та естрадні твори ра. 
дя не ьких композиторі в. 
14.25 — Худ.- телефільм
«Стара фоотецл». 1 серія. 
15.30 — - Народні таланти».
16.15 — Телефільм -К 
патські мотиви». 16.30 
Муз. Фільм • Чотири т 
ни». 17.:;о 'Вперед, ор
лята!». 18.00 — Док. спілі 
«Золотий вересень». 18.1

«Актуальна каменя 
19.00 !пііопат СРСР
футболу: "Динамо» (Ки'йй—• 
СКА (Ростов иа-Дону). 1-й 
тайм. 19.45 — «Спогад». Лі
тературна передача. 20.50 
—' «Па добраніч. діти!». 
21.00- -Час-.21.35 «На 
крилах братерства». Но за
кінчені І іВИНН.

,х1 ЛИСТОПАДА
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 3.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — «Відгукніться, 
сурмачі!» 9.35 — Телефільм 
«Незвичайне літо». 2 серія. 
10.40 — Концерт Державно, 
го академічного російсько
го народного оркестру 
імені М. Осипова. По закін
ченні — новини. 14.30 — 
Новини. 14.50 — «По Сибі
ру і Далекому Сходу». 16.00
— К. Карасі!. Симфонічні 
гравюри «Дон Кіхот». 16.20
— Архітектура Москов
ського Кремля. 16.45 — Ро
сійська мова. 17.15 — Спі
ває хорова студія «Піоне
рів». 18.00 — Ленінський 
університет мільйонів. «Ви
тке мірило праці». 18.30 — 
<У кожному малюнку — 
сонне». 18.45 — «Сьогодні 
у світі». 19.00 - До 25-річ-
чя Аляіірської національ
но-демократичної певолю- 
ції. Кінонрограма. 19.40 — 
Телефільм -Незвичайне лі
то». З серія. 21.00 — «Час». 
21.35 Шахи. Міжзональ
ні турніри па першість сві
ту. 22.20 — «Сьогодні у 
світі». 22.35 — Концерт на
родної артистки СРСР 
Б. Руденко.

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.55 
-- Для малят. «Срібний 
дзвіночок». 16.15 - Музич
ний фільм. 16.45 — -Так 5' 
нашому роду повелося». 
17.30 — «На головній ви
ставці республіки». 18.00— 
Реклама. Оголошення. 18.30
— «Шахтарські горнзоп
ти». 19.00 — «Актуальна 
камера». 10.30 — «Літера
турні зустрічі». 20.00 — 
«День за днем. (К-д). 20.10
— Оголошення. (К-д). 20.15
— - К. т. «Народна твор
чість». «Умільці КІРОВО- 
градщини». (К-д). 20.40 —
«На добраніч, літи!». 21.00
— «Час». 21.35 — М. За- 
рудний. «Вірність». Фітьм- 
вистава. 11о закінченні — 
новини.

ЗО ЖОВТНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 0.05 — Велика арена 
юного спортсмена. 9.35 — 
Телефільм «Незвичайне лі
то». 1 серія. 10.45 — Док. 
телефільм «Північні 
ди». ІІо закінченні 
пи. 14.30 — Повний.
— «Сільські будні»,
програма. 15.50 — _____
В. Лз говського. 16.30 — 
Музичні вечори для юна
цтва. Твори П. Чайковсько-

• го, Г. Берліоза, С. ІІро- 
коф’єва. 18.15 — Життя на
уки. 18.45 —«Сьогодні у сві
ті». 19.00 —Чемпіонат СРСР 
з хокею: «Спартак» — «Ди
намо» (Москва). 21.00 — 
«Час». 21.35 — До Міжпа. 
родного року дитини. «Об
личчя друзін». 22.20 —
-Сьогбдиі у світі». 22.35 — 
Концерт оркестру симфо
нічної та естрадної музики 
І іентральноі;о 'і елебачсипя 
і Всесоюзного радіо.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — «Комсо
молі с» ка традиція». 11.35 
-- Фільм-концерт. 11.40 — 
«Шкільний екран». 10 клас. 
Українська література. 
12.10 — Худ. фільм «Дім, в 
якому я живу». 13.45 — 
«Доброго вам здоров'я». 
14.15 — Док. тслефі-'іьм
• Близькі зірки». 14.30 — 
«Ііа крилах братерства». 
15.55 — Для малят. «Сріб
ний дзвіночок». 16.15 —
.День за днем». (Ії-д). 16.25

— К. т. Тележурнал «Дже.
рела». (К-д). 16.55 — «Кро
ки у мистецтві». 17.30 — 
К. т. «Комуністи 70-х». У 
партійних організаціях 
Полтавщини. 18.00 — К. т. 
Для дії сії. «Друзі Тьоми 
Открнткіиа». 18.30—Фільм- 
концерт. 19.00 — К. т. «Ак
туальна камера». 19.30 — 
Новіші» кіноекрана. 20.45— 
« На добраніч, діти!» 21.00—■ 
«Час». 21.35 — ЧемпіопатММММЖММЧЦММм| 
СРСР з хокею: «Сокіл» — и!і(//
■ Динамо» (Рига). 23.10 —■ВЕшсшкКжймажВпНВ 
Співає жіночий вокальний 
ансамбль «Львів'янка». Ио 
закінченні - новини.

етю- 
новн- 
1-1.50 
Кіно- 

Поезія

зі жовтня
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— чЧас». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 -- «Зірочка». Кіно- 
альманах для дітей. 9.55— 
Ф. Мендельсон. Соната № 2 
для віолончелі і фортепіа
но. 10.20 — «Клуб кінопо- 
дорожей». По закінченні — 
новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Док. фільми «По
рив», «Пам’ять береже». 
«Радянське Прикарпаття».
15.50 — Основи Радянської 
держави і права. 16.20 —• 
«Старти надій». Про фі
нальні змагання юних 
спортсменів па призи ЦК 
ВЛКСМ. 17.05 — Підмосков
ний меридіан. 17.35 — На
родна творчість. 18.15 — 
Відгукніться, сурмачіі 18.45
— «Сьогодні у світі». 19.00 
—■ Хліб 70-х. 19.30 — Кон
церт академічного хору ро
сійської лісні ЦТ і ВР. 19.55
— Телефільм «Незвичайне
літо». 2 серія. 21.00 —'
«Час». 21.35 — «Музичне 
життя». У перерві — «Сьо
годні у світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
—• Новини. 10.15 — «Орбіти 
друяеби». 10.45 — Док. те
лефільми. 11.20 — Фільм- 
концерт «Вічно живе бель
канто». 11.40 — «Шкільний 
екран». 6 клас. Фізик?. 
12.10 — «Компас туриста». 
15.55 — Для малят. «Сріб
ний дзвіночок». 16.15 '—'
«День за днем». (К-д). 16.30
— Телефільм. (К-д). 16.40—
«Обрій». Молодіжна про
грама. (К-д). 17.10—«Заяча
школа». Лялькова вистава. 
18.00 — «Життя—подвиг». 
18.30 — «Актуальна каме-

2 ЛИСТОПАДА
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 0.05 — Умілі руки. 9.35
— Телефільм «Незвичайне 
літо». З серія. 11.05 — Грає 
духовий оркестр. По закін
ченні — новини. 14.30 — 
Повніш. 14.50 —• «Твій труд

• твоя 
Шахова ______ ____
«Москва і москвичі». 16.50
— М. Шолохов. «Вибрані 
сторінки». 17.35 — Виступ 
народного ансамблю танцю 
м. Вернути. 18.00 — Лауре
ати . премії Ленінського 
комсомолу в галузі науки 1 
техніки. 18.45 — «Сьогодні 
у світі». 19.00 —■ «Відряд
ження у ваш дім». 19.35 '— 
Телефільм «Незвичайне лі
то». 4 серія. 21.00 — «Час». 
21.35 — Авторський вечір 
композитора М. Фрадкіиа. 
У перерві — «Сьогодні У 
світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
—Новини. 10.10 — «На крн. 
лах братерства». 11.40 —' 
«Шкільний екран». 8 клас. 
Історія. 13.25 — М. Заруд- 
ний. «Вірність». Фільм-віг- 
става. 15.55 — Для малят. 
«Срібний дзвіночок». 16.20 
—■ «Рік четвертий, удар
ний». 17.05 — «День аа 
днем». (К-Д). 17.20 —' Ого
лошення. (К-Д). 17.30 — Для 
школярів. «Старти надій». 
18.00 — Грає естрадно-сим
фонічний оркестр Україн
ського телебачення і радіо. 
18.30 —‘ «Актуальна каме
ра». 19.00 • Чемпіонат
СРСР з хокею: «Сокіл» —- 
«’Автомобіліст». 1-й і 2-й пе
ріоди. 20.45 — «На добра
ніч. діти!». 21.00 —' «Час». 
21.35 —• Чемпіонат СРСР з 
хокею: «Сокіл» —• «Автомо
біліст». 3-й період. 22.10 — 
Концерт. По' закінченні — 
новини.

висота». 15.50 
школа. 16.20

4 ЛИСТОПАДА
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— /Час». 8.40 — Гімнасти
ка для дітей. 9.05 — «Спі
ває В. Куслап»; 9.30 — Бу
дильник. 10.00 ' Служу
Радянському Союзу! 11.00
— В гостях у казни. Мульт
фільм «^Пурпурова квіточ
ка». 11.40 — Концерт Си
бірського російського на
родного хору. 12.30—Сіль
ська година. 12.30 — Му
зичний кіоск. 14.00 —
Вс. Вишпєбський. «Опти
містична трагедія». Фільм- 
вИстава. 16.20 -■ Клуб кі-
поподорожей. 17.20 — «х ! 
нашому домі». 18.00—Між
народна панорама. 18.45 — 
Мультфільм. 10.00 — «Від 
усієї душі». Зустріч з ТРУ-^Д^ 
цінниками Шиловського ра- г 
йону Рязанської :
21.00 — «Час»'. 
«Ширше коло».

області.
21.35 —

___ ____ . Естрадна 
програма. По закінченні — 
новини.

ДРУГА’ ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.10 — Ранко
вий концерт. 10.45 — «Па
ша читаночка». 11.00 -- 
«Джерела^. 12.00 «Іїа 
крилах братерства». 13.15 
—• Худ. телефільм «Стара 
фортеця». 2 серія. 14.05 — 
«Слава солдатська». 15.05
— Концерт «Троянди півд
пя»'. 15.30 —■ Телефільм
<Шо ти подаруєш людям?». 
16.00 — «Доброго вам здо
ров’я». 10.30 — 0. Фельн- 
маїї. «Все починається з 
кохання». Оперета. 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.30
— Майстри мистецтв. На
родна артистка СРСР 
Гі. Ткаченко. 20.10 — Теле
фільм. 20.40 — «Па добра
ніч. діти!» 21.00 '—' «Час». 
21.35 —' Худ. Фільм «Аршин 
Мал-Алан». По закінченні
— новини.
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