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На сесії Верховної Ради СРСР
Москва.
(ТАРС).
23
червня у Великому Крем
лівському Палаці почала
роботу п’ята
сесія Вер
ховної Ради СРСР десято
го скликання.
06*11 годині ранку від
крилося спільне засідання
Ради Союзу і Ради Націо
нальностей.
Бурхливими, тривалими
оплесками депутати і гос
ті
зустріли
товаришів
Л. І. Брежнева, Ю. В. Ан
дропова, М. С. Горбачова,
В. Б. Гришина, А. А. Громико, А. П. Кириленка,
Д. А. Кунаева, А. Я. Пель
ше, Г. В. Романова, М. А.
Суслова, М. О. Тихонова,
Д. Ф. Устинова, К. У. Чер
ненка, В. В. Щербицького,
Г. А. Алісва, П. Н. Деміче■іі, Т. Я. Кисельова, В. Є.
Кузнецова, Б. М. Пономаръова,
Ш. Р. Рашидова,
М. С. Соломєнцепа, Е. А.
Шеварднадзе,
В. І. Дол
гих, К. В. Русакова.
На порядку денному се
сії питання:
Про звернення Верхов
ної Ради СРСР до парла
ментів і народів світу; про
розвиток житлового гос
подарства,
поліпшення
використання і схороннос
ті житлового фонду; про
проект основ житловою
законодавства
Союзу
РСР і союзних республік:
про проект закону СРСР
про правове
становите

іноземних
громадян
в
СРСР; про затвердження
указів Президії Верховної
Ради СРСР.
Слово
надається Гене
ральному секретареві ЦК
КПРС,
Голові
Президії
Верховної
Ради
СРСР
Л. І. Брежнєву. Депутати і
гості встають і вітають йо
го бурхливими, тривали
ми оплесками.
XXVI з’їзд Комуністич
ної партії
Радянського
Союзу, сказав
товариш
Л. І.
Брєжнєв,
висунув
конкретну програму зміц
нення миру, яка сьогодні
стоїть у центрі уваги сві
тової громадськості. Над її
втіленням у життя продов
жують
наполегливо пра
цювати і наша партія і ра
дянський уряд.
Хід міжнародних подій
за три місяці після з’їзду
КПРС з новою переконли
вістю підтвердив
право
ту зроблених нашою пар
тією висновків.
Войовничо настроєні мі
літаристські кола на чопі
з американським імпеоіалізмом розгорнули небу
валу за масштабами гонку
озброєнь. Вони ухиляють
ся від
переговорів про
отримання
процесу оз
броєння,
про
усунення

вогнищ конфліктів і мир
і міжнародного співробіт
не розв’язання
спірних
ництва.
міжнародних
проблем.
Товариш Л. І. Брежнєв
Вони безсоромно заохо
оголосив проект Звернен
чують акти відкритої агре
ня, в якому Верховна Ра
сії і міжнародного банди
да
СРСР,
занепокосна
тизму з боку своїх став
зрослою воєнною небез
леників. Напруження об
пекою, небувалим розма
становки у світі стає де
хом гонки озброєнь, звер
далі небезпечнішим. Зро
тається до
законодавчих
стає і розуміння цієї не
органів усіх країн із зак
безпеки в широких масах,
ликом рішуче ЕИСЛОВИТИСЯ
міцніють голоси протесту
за переговори, які мали б
проти активності
міліта
своїм результатом недо
ристів.
пущення нового туру гон
У цих умовах винятково
ки ракетно-ядерних озбро
великою
є відповідаль
єнь, — переговори чесні,
ність
усіх миролюбних
рівноправні,
без будькраїн і народів за те, щоб
яких попередніх умов або
зірвати
авантюристичні
спроб диктату.
плани, не допустити, щоб
Верховна
Рада СРСР,
сталось непоправне, збе
підкреслюється
у Звер
регти мир.
ненні, буде і далі вносити
Наприкінці свого виступу
свій
вклад у створення
товариш Л. І. Брежнєв по
такої
атмосфери,
які
відомив, що- Центральний
сприяла
б досягненню в
Комітет КПРС і Президія
підсумку переговорів по
Верховної Ради СРСР вно
зитивних результатів. Мир
сять на розгляд депутатів
— загальне надбання люд
проект Звернення Верхозства, а в наш час — і най
ної Ради СРСР до парла
перша умова
його існу
ментів
і народів світу.
вання.
Цей проект
містить зак
Після обговорення де
лик до активних дій в ім’я
путати одноголосно прий
миру і міжнародної без
мають Звернення Верхов
пеки, до того, щоб висо
ної Ради СРСР до парла
кий авторитет
і можли
ментів і народів світу.
вості парламентів були ви
Потім з доповіддю про
користані на благо миру
розвиток житлового гос-

псдарства,
поліпшення
використання і схороннос
ті житлового фонду і про
проект основ житлового
законодавства Союзу РСР
і союзних
республік ви
ступив перший заступник
Голови
Ради
Міністрів
СРСР депутат І. В. Архи
пов.
Здійснюючи
курс
на
всемірне піднесення рів
ня життя народу,
сказав
доповідач, партія і радян
ська
держава
постійно
приділяють
увагу поліп
шенню
житлових
умов
людей. Складовими еле
ментами політики в цій га
лузі є будівництво нового
житла в місті
й на селі,
справедливий
розподіл
його
під
громадським
контролем, забезпечення
схоронності
житлового
Фонду, а також невисока
квартирна плата. За роки
Радянської влади введено
в експлуатацію 3,5 мільяр
да квадратних метрів жит
ла.
Разом з тим
у спразі
забезпечення
трудящих
житлом треба буде про
вести велику роботу. До
повідач докладно спинив
ся на проблемах реаліза
ції програми будівництва
житла в одинадцятій п'я

ЗВЕРНЕННЯ

тирічці
і на період до
1990 року. У
розвитку
житлопого
господарства,
підкреслив він, особлива
роль належить Радам на
родних депутатів.
Доповідач
відзначив,
що поданий нз
розгляд
депутатів проект
основ
житлоесго
за.чонодавстаа

Союзу РСР і союзних рес
публік підготовлений, ви
ходячи з положено Кон
ституції'' СРСР,
рішень
XXV і XXVI з’їздів партії,
Пленумів ЦК КПРС, з уоахуванням пропозицій міс
цевих ₽ад народних депу
татів, широкої громадсь
кості.
Прийняття основ
житлового законодавства
створить добру
правову

основу для дальшого роз
витку
житлового госпо
дарства
і забезпечення
схоронності
ЖИТЛОВОГО
фонду,
справедливого
розподілу житла, підви
щення
відповідальності
радянських і господарсь
ких органів за вирішеная
житлових питань, а також

для ширшої участі трудо
вих колективів і громадсь
кості в управлінні житло
вим господарством.
Потім не роздільних за
сіданнях палат
депутати
приступили до обговорен
ня цих питань
порядку
денного.

Верховної Роди Союзу Радянських Соціалістичних Республік

ДО ПАРЛАМЕНТІВ І НАРОДІВ СВІТУ
Верховна Рада Союзу Радянських
Соціалістичних Республік, занепокоє
на зрослою воєнною небезпекою,
небувалим розмахом гонки озбро
єнь, звертається до парламентів і на
родів світу.
Верховна Рада СРСР
виступає з
цим Зверненням, коли минуло 40 ро
ків з дня нападу гітлерівського фа
шизму на нашу Батьківщину. Радян
ський народ схиляє голови перед
світлою пам’яттю двадцяти мільйонів
співвітчизників, які полягли у війні.
Друга світова війна принесла незлі
ченні біди і страждання всьому люд
ству. Ми глибоко шануємо пам’ять
усіх, хто зіддав життя
п боротьбі з
агресією, заради миру на землі.
Історія дала суворий урок. Надто
дорогу ціну заплатили народи за те,
що не вдалося
відвернути війну,
вчасно підвести навислу загрозу. Не
можна допустити, щоб трагедія по
вторилась. Треба і можливо зробити
tee, щоб не допустити нової світо
вої війни.
Планета і так уже перенасичена
зброєю масового знищення. Але її
нарощування
триває, створюється
зброя все більш витовчена і згубна.
Готуються майданчики
для сотень
нових ядерних ракет у Західній Єв
ропі. Людей хочуть
привчити до
злочинної думки про допустимість за

стосування ядерної зброї.
Нагнітається
політична напруже
ність. Знову робиться ставка на до
сягнення воєнної переваги, пущено
в хід мову поіроз. Відкрито висуваю
ться претензії на втручання у спра
ви інших країн і народів, і все це
прикривається грубою вигадкою про
^радянську воєнну загрозу».
Верховна Рада СРСР урочисто за
являє: Радянський
Союз
нікому
не загрожує, не прагне до конфрон
тації ні з одною державою на Заході
чи на Сході. Радянський Союз не до
бивався і не добивається воєнної пе
реваги Він не був і не буде ініціато
ром нових витків гонки озброєнь. Не
має такого виду озброєнь, який він
не погодився б обмежити, заборони
ти на взаємній основі,
за домовле
ністю з іншими державами.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИРУ БУЛО, Є І
ЗАЛИШАЄТЬСЯ
НАЙВИЩОЮ МЕ
ТОЮ ЗОВНІШНЬОЇ
ПОЛІТИКИ од.
ДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ На це спрямо
вана Програма миру для 80-х років,
прийнята XXVI з їздом Комуністич
ної партії Радянського Союзу Вона
охоплює заходи по
скороченню як
ракетно-ядерної,
так і
звичайної
зброї, містить пропозиції Щодо Вре
гулювання існуючих і відверненн і
нових конфліктів та кризових ’ ситуаЦій, г.рейнята прагненням до поглиб-

лення розрядки і розвитку мирною
співробітництва країн усіх конти
нентів. Вона виражає готовність Ра
дянського Союзу вести переговори в
усіх актуальних питаннях миру та без
пеки, з увагою поставитись до будьяких конструктивних ідей інших дер
жав.
,
У наш ядерний вік діалог, перего
вори однаковою
мірою
потрібні
всім, як усім потрібні мир, безпека,
впевненість у майбутньому. Немає
тепер іншого
розумного способу
розв’язувати спірні
проблеми, хоч
би якими гострими і складними вони
були, крім переговорів. Жодна наяв
на можливість не повинна бути упу
щена Час не жде!
З кожним втраченим для перего
ворів днем зростає
риск ядерною
конфлікту. Відкладається
вбік розв’узання
насущних проблем, які
стоять перед кожним народом і пе
ред усіма народами. Час че жде.
У наші дні всі ті, хто заохочує свої
ми діями гонку
озброєнь, дальше
нагромадження у світі засобів масо
вого знищення людей, ратуе за за
стосування сили при вирішенні спір
них питань між
державами або ж
просто закрилає очі
на небезпеки,
які підстерігають сьогодні світ, фак
тично підштовхують людство до бе
зодні.

Верховна Рада СРСР звертається
до законодавчих органів усіх країн
із закликом рішуче висловитися за
переговори, які мали
б своїм ре
зультатом недопущення нового ту
ру гонки ракетне-ядерних озброєнь,
— переговори чесні, рівноправні, без
будь-яких попередніх
умов
або
спроб диктату.
Верховна Рада СРСР
розраховує
на те, що її Звернення буде розгля
нуто з усією увагою, якої заслуговує
це найважливіше,,
найпекучішз пи
тання сучасності. Вона переконана,
що парламенти мають необхідні пре
рогативи й авторитет, щоб ефектив
но добиватися
приборкання гонки
озброєнь і роззброєння
на шляхах
переговорів Із свого боку верховна
Рада СРСР і далі вноситиме саій
вклад у створення такої атмосфери,
яка сприяла б досягненню в підсум
ку переговорів позитивних результа
тів.
Мир — загальне надбання людст
ва, а в наш час — і найперша умова
його ісиуваьня. Тільки спільними зу
силлями він може і повинен
бути
вбережений і надійно забезпечений.
ВЕРХОВНА РАДА СОЮЗУ
РАДЯНСЬКИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ
РЕСПУБЛІК.

Москва, Кремль.
23 червня 1981 р.

25 чгервяя 1981
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К'&ЗЛу ЯЛр
КЛЮЧОВЕ ЗАВДАННЯ В ПІДНЕСЕНІЙ ТВАРИННИЦТВА — ЗМІЦ
НЕННЯ КОРМОШИ БАЗИ. У ЦЬОМУ ПЛАНІ НИНІШНЯ П’ЯТИРІЧКА
Жчною мірою повинна стати п’ятирічкою кормів.
Л. І. БРЕЖНЄВ.

ПЕРЕМОГА
ОДНА НА ВСІХ

КОРМИ
ТУРБОТА
КОМСОМОЛЬСЬКА

а

У селі Підвисокому Новоархангельського району

відбулася зустріч солдатських удів
1(1 ЧАСТО
сниться внеоким,
а потім і над нівни аж семеро було. Те
пер он у рідному КОЛГОСПІ
один і той же сон: своєю не плакали...
буяє ліго різиоцвіпям у
Це вже втретє
збира «Дружба» Віра, Катя, Са
саду, а у неї страшенно ються
вони, солдатські ня, як і вона, трудяться,
боли і ь голова. «Треба в вдови, в
праці'» :,
цьому
залі. Марія в лікарні
любистку волосся поми Скільки їх сьогодні? П'яі- всі хлопці — робітники...
ти», — вирішує нона і десят? Шістдесят? Менше, А як ростила?! Хіба є та
йде в сад. Відчиняє хвірт ніж торік, іще менше, ніж кі слова, щоб про це роз
казати? И сам»« нс верить
ку, що її Іван перед са позаторік.
Умирають не
мою війною зробив, і зав тільки фронтовики, вмира ся, що таке можливе.
Це лише Степан Ірокнмирає з ляку. Весь лю ють і матері, дружини, ті,
МОШІЧ КрИВОНИСЬКНИ, ко
бисток понівечений, з ко хто пережив ту страшну,
лишній їхній голова прав
рінням вирваний долі ле неймовірно важку війну.
ління, котрий оачнв, від
жить. І так їй жаль паху
чуває їхню муку, без слів
чого зілля...
зрозуміє... Н і жилах жі
«Та хто ж поглумився в
ночих, у ноту і крові Від
моєму садочку?» — п.іабудовували
воші з ним
че-ридае вона і зриває
тосггодарсіво... В селі ж
після шини були майже
мертві
стеблини.
Наче
одні вдови. Та й у Воло
хмиз, складає їх в обере
димирівні, в Розсохувагмок. А вони ж такі важкі,
ці — геж. Он Югина Усвогнем
обпалюють тіло,
тнмівна Сгритун
і Ганна
руки так і мліють. А вона
Федорівна Буряк розпові
все збирає і збирає. Вже й
дають.
дихати нічим від чого лю
««ПАСМЫ за самовід** дану ирдцю, за под
бистку, от-от упаде. Хоче
виг, за вірність,
— зво
гукнути на допомогу чо
рушливо лунають слова.
ловіка і... прокидається від
Говорять перший секретар
власного крику. А і оді до Від ран незагойних. На ті
райкому Компартії Украї
лі,
в
душі,
в
серці.
Вони
ранку очей не змикає. Ду
ни, делегат
XXVI з їзду
болять, ниють, не зажива КНІ’С І. С. Зубець, ниніш
має, думає...
Вперше цей клятий сон ють. Тому й не довговічні ній
голова
колгоспу
приснився, як замісіь сол серця...
«Дружба» М. С. Семен
А на екрані всміхаються ченко, секретар комі і еі у
датського трикутника від
чорноброві комсомолу Н. Б. Сараило...
чоловіка
одержала той з портретів
Підвелася
солдатська
чоловіки. Наче
страшний папірець, і с ці красиві
вдова
Леоніда Минівна
ла вдовою. Солдатською. живі. І молоді-молоді...
1 аврнлюк. І а,
що
за
У свої неповні тридцять.
Так тісно в грудях, так
трьох уміла працював,
Відтоді й СНИТЬСЯ. 01 і гцемпо в серці. А кажуть, сама всю чоловіче робо у
сьогодні: з голови не йде. вірність — лебедина. Зна і вдома і в колгоспі... «Я
Це, мабуть тому що звечо чить, легка...
лиш хочу зачіпати. Наш,
ра про війну згадала. Та і
колективний. Як, 6}ЛО, у
*
ч:
*
як не згадати — сорок ро
АБУСЮ, а ти воюва шину писали... ігоборшгмтків тому в такі ж червне
ла? — допитуються ві миру, правди і соціаліз
ві дні почалися ті страхіт у Зіиаїди Костянтинівни му Леоніду Іллічу Бреж
нєву».
тя.
Свірюк онуки.
Слухають схвильовано,
Марія Мефодіївна Ян-и— Ні, голуб’ята, — зі
кивають за жіночою звич
тхає.
ко витерла кінчиком хуст
кою на знак згоди голо
— А чому? Ви ж уже вою...
ки непрохані
сльози, зі
великими
були? — «е
тхнула.
«Захищайте мир, боро
ніть людське
щастя», —
Сидять ось
поруч неї вгамовуються.
—
Я
ваших
татів
і
мам
набатом
звучали слова
на сцені такі ж бабусі, ик
ростила, — відповідає.
звернення сивих жінок до
вона. У святкових
хуст
— А хіба зони без вас нас, молодих. І буди чи в
ках; усі, як одна, помор обійтися не могли?
серцях бажання
чисті іі
щені руки склали на колі
— Малі були, як ви ось. високі.
нах.
Думають... Кожна
«У як їм пояснити, що
ф
ф
*
про своє... Як проводжали жиіи під час війни — це
У зустрічі
взяв участь
чоловіків, батьків
своїх, все одно, що воювати, бо завідуючий відділом про
ротися. З голодом, холо
паганди і агітації обкому
дітей на «бій
кривавий,
дом... І не просто жити, а Компартії України І. П.
святий і правий»... Як спо й
працювати до втрати Оліфі рейко.
чатку голосили
над чиє свідомості, ростити дітей.
Н. ЗЕЛІНСЬКА.
юсь похоронкою всім Під- .А їх у Зіиаїди Костянти

'.ямкака
Злагод жено, по-у д ар 11 о м у
— працюють на «зелених
жнивах» молоді
кормодо
бувними області. їхнє праг
нення — в оптимальні стро
ки зібрати кормові культу
ри, якнайповніше викори
стати всі резерви кормови
робництва.

ІНІЦІАТИВА
Не було у Петра Чернявськогс» — секретаря коміте
ту
комсомолу
колгоспу
«гіроірес* — ні вагань, ні
сумнівів. Знав: Василь Снсбєв, Юрій Ноліснпіг, Михай
ло Ьобих та Анатолій Мель
ник не підведуть. Запропо
нував їм створити спеціаль
ну комсомольсько-мо іОДйКну
кормодобувну ланку.
Спеціальну тому, що за рішеїшялі правління колгоспу
колектив повинен був увесь
час маневрувати, працюва
ти на найбільш старячих*
точках «зелених жнив». Ідея
хлопцям сподобалась. очо
лив ланку секретар.
Має рацію той, хто нази
ває нині комсомольців уні
версалами: за кілька тижнів
молоді трудівники і сіно та
(дворічні трави
косили, і
еспарцет збирали, і зелену
масу в траншеях трамбува
ли.
Перший етап сінозбиран
ня в господарстві успішно
завершується. В ці дні ком
сомольсько-молодіжна ван
тажить і транспортує з по
ля в спеціально обладнані
накриття тюковане сіно.
Змінна норма ланки — 15 —
22 тонни.

Б

В. ГРЕБЕ НИК,

завідуюча
відділом
кэм&эмсэльбьяих органі
зацій Олександр із ського райкому комсомолу.

б& членів ВЛКСМ зайняті
в» заготівлі кормів у кол
госпі імені Куйбишева Гайворонського
району. Біль
шість із них — механізато
ри, об’єднані в кормодобув
ні загони 1 ланки.
У
господарстві
щодня
відбивають підсумки соціаінстичиого змагання. Пере
можцями його найчастіше
виходять комсомольці Сер
гій Кобильчак і Валерій Ре
мінний. Перший трактором
Т-25 в агрегаті з косаркою
ЖВЛ-2,4 збирає зелену масу
однорічних трав, другий —
сшїртув сіно.
Молодь, зайнята в неви
робничій сфері, збирає різ
нотрав'я. З ньо’го виходить
відмінне трав’яне борошно.

У колгоспі імені Петровсьного
Устинівського району
на заготівлі сіна особливою старанністю відзначається
шофер Михайло Жук. Комсомолець безперервно
тран
спортує тюковане сіно на подвір’я ферми, щодня пере
виконуючи змінну норму.
На знімку: шофер М. ЖУК.
Фото С. АНДРУСЕНКД.

ОБЛАСНИЙ ШТАБ «КП* ПОВІДОМЛЯЄ
З НОЗОМПРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ

Ціна безгосподарності

Є в агрегатів типу ЛВЛ!
і СБ-1,5 істотна
перевага
над будь-яким іншим видом
кормонереробної
техніки:
вони здатні
переробляги
на повноцінні корми — гра
нули, трав'яне борошно —
зелену масу не
тільки із
сівозмінних площ чи кормо
вих угідь, а іі із різнотрав'я,
на яке щедре нинішнє ліго.
О. УСАТЮК,
Всюди— в заплавах річок,
на лісових галявинах, при
РЕКОРД
шляхових .рмугах, на схилах
ярів та балок — дбайливих
' Надто повільними .темпа господарів чекають додат
ми збирають сіно трудівни кові центнери, ТОНШІ шісоки ісолгосну
Імені Карла
Маркса Петрівського райо
ну. Але й тут к свої переда
ви,їси. Механізатор
Василь
Фурса — один із них. Сило
созбиральним
комбайном
Порушення
технології
КСК-10Э комсомолець щодня
польових робіт.
приготу
перевиконує ІібрМУ виробіт
вання кормів для громад
ку. на ябедниці зеленої ма
ської худоби завдає *-оспоси".
дарстзам
непоправної
шкоди.
В колгоспі імені
А позавчора Василь досяг
XXII з’їзду КПРС Новомирв.чйштщого виробітку в гос
подарстві, перекривши зав
городського району збитки
даний вдвоє.
від цього становлять по
над шість тисяч карбован
Добиватися" високії': усніців. А все тому, що спеціа
?;ік у праці комбайнерові
лісти,
народні
дозорці,
допомагають
старанність.
«Комсомольський прожек
справлене
комсомольське
тор» слабо контролюють
завз.чітя. Та найнадійнішим
хід «зелених жнив».
с воїм союзником комсомо
У
відділку № 1 цього
лець "вважає врослу профе
господарства
багаторічні
сійну майстер» Геть — мину
трави
скошені на сіно,
лої зими він відвідував іго'ч-,
довго
пролежали
у валках,
тосипі курси мехпсеобгчу.
що «плинуло на якість. У

коножнвнпх кормів. Чи ж
скрізь використовують цей
резерв сповна?
Лише но кілька тонн ві
тамінного
трав'яного бо
рошна спромоглися вигото
вити з початку місяця тру
дівники колгоспу «Про
грес». Та й того не довели
до пуття: частина прохолод
женої
продукції згоріла.
Причина? Невиконання те<кологічіпіа вимог
виготов
лення борошна. Наслідок?
Чималі збитки, що їх за "•па
ли господарства.

Випустили з-під ^контролю

М ФЕДОРЕНКО.

а’ДДілну № 2 ю
цятигентаряому

вісімнадполі ко

нюшини
скосили
одчі
вершки. При цьому недо
брали 4 — 5 тонн поживних
кормів.
Трапляється, що
скиртують сіно підвищеної
вологості.
Майже
з.ш
центнерів його згнило, пе
дотримуються в колгоспі
й технології приготування
сінажу.
Зелену масу за
кладають
непров’яленою,
її не подрібнюють.
Комітет комсомолу, очо
люваний Василем Лягулем,
не подбав про створення
дійових
комсомольських
постів якості. «Комсомоль
ський прожектор» те»! ви
пустив
З-ПІД
контролю
якість приготування кор
мів.

ПАМ’ЯТЬ.
І

фото з. ГРИБА.
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З ТЕЛЕ

ЗА МИР
В УСЬОМУ
СВІТІ
flOjni üf

Людство сотні раз уже
зустрічало 22 день червІІЯ. Різними були вони —
холодними.
соня ЧіІИМИ,
дощовими,
пекучії;■ні. Та
в історію
ВВІЙШОВ один
червень —- 1941
року.
Кривавий, ЗЛОВІСНИЙ, КОли на
радянську землю
чорним
круком
упало:
«Війна...»
Ми нам ‘ятаемо
його,
цсі: чорний день країни. І
ті, хто зустрічав його, і ті
по довгих чотири роки
йшов до мирного червня,
і ті, хто бачив його лигне

ТАЙПНОЇ

імені 50-річчя

СРСР,

заводу чистих металів

ще раз

сказати: «Мир — планеті Земля!»
haiu народ виніс увесь гяіар війни, ціною життя
£0 мільйонів завоював Велику Перемогу. Він завжди

виступав і виступає проти політики диктату і експан

сіонізму, політики мілітаризму
женості. Він — миролюбний

і нагнітання напру

народ. Про це свідчать

усі наші документи — від першого

«Декрету про

мир» до матеріалів XXVI з’їзду КПРС.

Ми — молодь XX століття, ми — будівники кому-

за мир, роз-

нізму. Гож змикаймо наші ряди! Ми
рядку і співробітництво між народами!
Щоб внести свій вклад у справу

зміцнення миру,

БЕРЛІН.
Понад міль
йон випускників профе
сійно-технічних училищ
НДР поповнили за мину
лу
п’ятирічку
(1976 —
1У80) армію
трудящих
І-’ДР. А а цілому за рони
народної влади у країні
підготовлено в таких учи
лищах 5 млн.
чоловік,
тобто 60 проц. усіх тру
дівників, зайнятих у на
родному господарстві.

наукових
робіт
УЛАН-БАТОР. Тут під
бито підсумки традицій
ного
республіканського
конкурсу
сгудентсиких
наукових робіт. Він при
свячений знаменній по
дії у житті
Монголії —
наступному 60-річчю пе
ремоги народної резолю
ції. Найкращі роботи удо
стоєні
почесних дипло
мів і золотих медалей
ЦК рзасомолу.
Багато
розробок
молодих уче
них, винахідників і раціо
налізаторів
успішно
впроваджуються
у ви
робництво.

Фестиваль
дружби
ГАВАНА. У кубинсько
му місті Ольгіні завер
молодіжний
шився
11
кубино-иолфестиваль
дружби. Йіи
гарсьноі
приурочении
був
. ..
А°
ІьОО-ї річниці створен.ІЛ
держави і
болгарської
20-річного ювілею Спілки
молодих комуністів Ку
би. У рамках фестивалю
відбувся політичним се
мінар, на якому керівни
ки молодіжних органі за
пій обмінялись досвідом
виховної
роботи
Була
організовано також ви
ступи самодіяльних ар
тистів, спортивні
зма
гання. У різних школах
і на підприємствах Оііьгінг.
пройшли мітинги
нуиино-балгарської друж
би.

Пограбували
касу
МАДРІД.
Зухвале по
грабування ощадної каси
в
іспанському
місті
Оспіталет, недалеко від
Берселони, вчинили двоє
неповнолітніх.
Вони
вкрали понад
70 тисяч
песет. Як
повідомили
представники
поліції,
злочинцям вдалося зник
нути.
Зростання злочинності
серед молоді
— одна з
найсерйозніших
проб
лем, з якими зустрічаєте
ся Іспанія. Як не раз за
являла місцева
преса,
основною причиною цієї
соціальної
недуги
є
проблема безробіття.

відвернення загрози ядерної катастрофи, комсомоль

ці і молодь нашего заводу в дні роботи XXVI зізду
"КПРС перерахували до Фонду миру свій

одноден-

ний заробіток.

У Ці червневі дні. коли наш народ, усе прогресивне
людство

вшановує нам ять

захисників

миру,

ФЕСТИВАЛЬ
КУБИПО
ВОД ГАРСЬКО І
ДРУЖБИ

мільйон

ордена Тру-

молодь

A If МОЛОДІЖНИЙ

Понад

ДО ВСІХ КОМСОМОЛЬЦІВ О МОЛОЦІ
РАЙОНУ

закликаємо

уряд вирішив
оголосити витну
прихильникам
КАМПАНІЇ ЗА МИР
І РОЗРЯДКУ

ТАРС

Звернення
дового Червоного Прапора

А АНГЛІЙСЬКИЙ

СТРІЧКИ

з екрана, знає
з книг і
вуст ветеранів
Великої
Вітчизняної.
Юність пам'ятає. Под
виг батьків, дідів, старших
братів. Усіх героїв. І йде
слідами їхньої
бойової
звитяги, серцем торкаєть
ся подвигу, дізнається про
мужність і стійкість вої
нів,
зараховує у
свої
бригади фронтовиків, нам ятг‘0 їхньою клянеться
беззавітно захищати Батьк і в тин у,
с а м о віддай ото
працею зміцнює її могут
ність.
Багато добрих справ на
рахунку молодих вироб
ничників Світловодєького
заводу чистих металів Од
на з них вклад до Фон
ду миру. Надплановий ви
пуск продукції, суботинки, дні солідарності — все
роблять молоді світловодці для зміцнення миру на
землі, для того, щоб шко
ли більше
не повторився
червень 41-го.
Напередодні
40-річчя
початку Великої .Вітчизня
ної- війни комсомольці за
воду прийняли

Ми, комсомольці і нес голкова молодь

(

мл

Приймаємо рішення яро Проведення КОМСОМОЛ-»СЬ-іОГП

субот «яка, з тям щоб зароблені гроші знову нерера

хувати до Фонду миру.
Наслідуйте наш приклад!

* * *
миру поповнився
Під ЗВЄрИЄИііЯ'4
стоїть Фонду
100
карбованців,
майже 900 підписів юна ще на
загальної,суми
■СЯіЧіуВШИ
ків і дівчат м. €аітло«одпонад 2 тисячі карбовайсьча і району. А
вклад
СВіТЛОВОДСЬКОЇ МОЛОДІ ДО ців. •

- А ПРИНЦИПОВО

НОВЕ
У «ВЕЛОСИПЕДНІЙ
СПРАВІ»

Ідеї миру
і ядерного
роззброєння знаходять в
Англії зростаючий стихій
ний відгук. Головна в то
му, що англійці
розумі
ють: ядерна війна загро
жує самому існуванню на
шої острівної держави. То
му прихильники
миру а
Англії не тільки інстинк
тивно підгримують відомі
ініціативи
президента
Брежнєва, а
й фактично
поділяють його точку ЗО

РУ'.
Більшість
антивоєнних
угруповань, що виникають
у містах і селах, універси
тетах і профспілках, а та
кож у лавах лейбористсь
ко1 партії, не є політични
ми. Люди приєднуються
до них лише тому, що по-

Недавно міністр оборо
ни Джон Нотт прийняв рі
шення, як писала «Тайме»,
«почати битву» за те, щоб
завоювати на свій бік лю
дей, котрі беруть участь у
кампанії за ядерне
роз
зброєння,
переконати їх
вийти з неї. Іншими слова
ми, англійський уряд вирі
шив оголосити війну учас
никам цієї
кампанії, яка
стихійно шириться в усіх
частинах Англії. Одночас
но міністр ззинуватиз «лі
вих» у керівництві кампа
нією за ядерне роззбро
єння і ззязиз, що «Кремль
не пропустить цієї богом
дарозаної
йому можли
вості». «Успішну кампанію
за перетворення Європи
на зону миру» він також

рона спрямована
проіи
них, а не проти фашистів.
До походу
проти руху
за ядерне
роззброєння
підключилась
і Бі-бі-сі,
яка різко виступала про
ти руху прихильників ми
ру ще з 60-і роки. Як від
значала відомий оглядач
Жоан Байкуелл, кампанія
звела свої передачі
про
боротьбу англійських при
хильників миру до показу
сцен сутичок демонстран
тів з поліцією. Бі-бі-сі ли
ше коротко згадала про
олдермасгонські
марші
протесту проти
ядерної
зброї, але жодним сло
вом не обмозилась про те,
що декларацію руху під
писали багато
тисяч ан
глійців.

проти миру
боюються за власне жит
тя. Серед них і віруючі, і
пацифісти, і навіть
кон
серватори. Практично рух
прихильників миру охоп
лює всі
верстви нашого
суспільства. Ми не часто
чуємо про них,
оскільки
наші засоби
масової інформації навмисне замов
чують будь-які
відомості
про те, чим вони
займа
ються. Та варто тільки за
цікавитись цим, як відра
зу ж довідаєшся про де
далі зростаючі масштаби
антивоєнного руху. Коли,
наприклад, я звернувся до
наших учених із запитан
ням поо їхню думку що
до пропозиції Л. І. Бреж
нєва створити авторитет
ний міжнародний комітет
учених, який
показав би
життєву потребу
відвер
нення ядерної
катастро
фи, то був
вражений їх
ньою розповіддю про те,
що в містах і селах, по
всюди в країні створюю
ться місцеві групи, котрі
виступають проти ядерної
зброї,
особливо
проти
«крилатих ракет». Жодна
з них не має
політичної
програми. їх створили, як
мені думається, прості ан
глійські
патріоти, які не
хочуть, щоб їхню країну
було цілком зруйновано.
Яка ж була реакція ан
глійського уряду на про
позиції
Л. І. Брежнєва?
Як він, уряд, зустрічає де
далі ширшу кампанію під
тримки цих пропозицій?

нззиеає «божою благодат
тю для Кремля».
Таким
чином, мир офіційно роз
глядається
як
«змова
Кремля».
як Джон
Ще до того
Нотг оголосив війну кам
панії за ядерне роззбро
лондонєння, начальник
заборонив
ськоі поліції
проведення будь-яких де
монстрацій у столиці. Це
завдало удару
насампе
ред по антивоєнному ру
хові: заборону
було за
проваджено в період вес
няних свят,
тобто в той
час, коли звичайно прозодяться дуже
популярні
марші прихильників миру.
Формальною
причиною
заборони були
завору
шення у Бріксгоні,
а та
кож намічувані тоді висту
пи фашистських та інших
організацій, що вдаються
до насильства, власті ка
зали, що ці виступи ви
кличуть у відповідь дії ан
тифашистських
організа
цій, у
результаті
чого
можуть відбутися сутички.
Учасникам антивоєнно
го руху не дозволили ос
каржити а суді постанови
про заборону демонстра
цій; Секретар
руху
за
ядерне роззброєння Брюс
Кент згодом
заявив, що
фактично
організаціям,
котрі вдаються до насиль
ства,
вдалося обмежити
право демократичних сил
на демонстрації. Учасники
руху за ядерне роззбро
єння вважають, що заоо-

Рух за ядерне роззбро
єння
починається навіть
у наших школах. Минуло
го року група учнів у пів
нічній . частині
Лондона
створила комітет під наз
вою «Школи проти бомб».
До
нього
приєдналися
школярі
інших районів.
Окружний інспектор се
редніх навчальних закла
дів з міста
Колчестера
Філліп Пейн недавно пи
сав у газеті:
«Якщо ми
першими
завдамо ядер
ного удару, а США взажають це можливим у разі
небезпеки, ми самі сгзнемо ініціаторами
такего
страхіття, як атомна вій
на. Чого в нинішній обста
новці можуть
навчитися
наші діти? Вони пізнають,
що суспільство, яке іменує себе
цивілізовани/»’.,
може водночас мати най
більш варварську зброю».
І проти таких людей, як
Ф. Пейн, міністр оборони
Англії збирається
вести
публічну битву. Простим
англійцям, котрі підніма
ють свій
голос
проти
ядерного озброєння, на
дають
висловити свою
думку у пресі та інших за
собах масової інформації,
їх власники просто боять
ся всіх, хто твердить, що
готування до війни — ца
безумство.
Джеймс ОЛДРІДЖг
англійський -письмен
ник.
(АГШЦ.

Лондон.

ЗАРУБІЖНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
Вислів
«ви
найти
велоси
пед* уже давно
означає
при
близно те
ж,
що й «відкрити
Америку*, тоб
то
придумат*
щось давно аже
придумане. Але,
певно, й у «пел°сип одній
справі* можна
створити щось
принципово но
ве. Дуже наоч
но
продемон
стрували це нові
велосипеди
(на знімку), що
експонували с я
на міжнародно
му
торговель
ному ярмарку а
Токіо.
Фото ЮПІ —
ТАРС.

Щороку за традицією в індійській

столиці прозо-

днться ралі автомобілів старих марок (ні знімку).

Фото С. НАРМАЛІТО.
(Фотохроніка ТАРС).
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26 тердоя 1&81 року
пісні ви знаєте про сестер,
милосердя?»,
практичні
вправи, перевірка реакції
па сигнал тривоги.
Змтаїіня — цс змаган
ня. Щось уда юся краще,
щось гірше. Хто вигравав,
а хтось і втрачав очки. Та
ніхто з дівчат не почував
себе
переможеною,
бо
участь у конкурсі * всім
принесла
радість, дала
«ПЕРЕМОГЛИ ВСІ»,- можливість якнайповніше
ГАК СКАЗАВ ПРИ ВРУ виявити свої здібності.
ЧЕННІ ЦІННИХ ІІОД\А. КУМАНСЬКИЙ.
РУІІКІВ
ПРИЗЕРАМ
м. Кіровоград.
КОНКУРСУ
МЕДСЕС
ТЕР
ГОЛОВА
ЖЮРІ
НАЧАЛЬНИК ГОСПІТА
ЛЮ ІНВАЛІДІВ ВЕЛИ
КОЇ вітчизняної вій
У
Будинку культури
ни Л. О. НА! ОРНИЙ.
відбулося
Уже позаду були зма імені Калініпа
гання в знаннях, у профе чергове заняття
клубу
сійній майстерності. К.ом- «'Молодий атеїст», З лек
сомолки — медичні сест цією «ідеологія сучасного
ри госпіталю Людмила Ти адвсіїТнзму» па ньому ви
щенко, Аптоніпа Будило, ступив директор обласно
Наталка Горбачова, Ірина го
Будинку
а—
тс із---at у
Су м ил опськ а,
Л юд м і іл а II. Дмитрснко. Він відноІгнатьєва, Ірина
Ковель вів на численні запиташія
•
ська успішно справилися слмхачів.
з програмою конкурсу, де
Н.
МИКОЛАЄНМО.
були такі
запитання, як
«Образ
медсестри в ху
дожній літературі»,
«Які

но

ВИ

УВАГА! УВАГА! УВАГА!

ни

Усний випуск газети «Молодий комунар»

Друже ровеснику!
ШАНОВНІ НАШІ ЧИТАЧІ!
Редакція газети «Молодий коА-унарі» запрошує гас на
УСНИЙ ВИПУСК ГАЗЕТИ,
ПРИСВЯЧЕНИЙ
ДНЮ РАДЯНСЬКОЇ МОЛОДЬ
17 червня на літній естраді Центрального парку куль
тури і відпочинку імені В. І. Леніна ми перегорнемо ра
зом з вами сторінки історії газети, зустрінемося з ве
теранами сійни і молодими гвардійцями п’ятирічки.
Вашими спічрозмосниками будуть поети і співаки, гу-

л.орнсти j актори
театру, модельєри і спортсмени...
Протягом усього вечора на естраді вокально-інструмен
тальний ансамбль
і дискотека. Зас чекають пам’ятні
призи газети за перемогу у конкурсах і вікторинах. >3и
зможете отримати відповідь на будь-яке своє запитання.
Ласкаво просимо на свято!
Початок усного випуску о 17-й годині.

Перемогли всі

Заняття клубу

Редактор В. СТУПАК. '

КИМ БУТИ? ВЗУТТЄВИКОМ!
X4-

Юнакам і дівчатам, котрі іяі-іч шли
школу і не
встигли ще вибрати собі професію,
пропонуємо за
мис нппсь над питанням: «Чи до вподоби нам про
фесія побутовця?» Не поспішай іе з відповіддю. По
думайте. 1 якше вирішите стати побутовцем — ні
коли не пошкодуєте. Головне — вибрати собі профе
сію до душі.
Кожна з побутових професій має свої переваги і
свої вимоги Вибираючи професію, слід
зупинитися
на тій, котра більше до вподоб.і. ш-.ій
відпопідають
твої здібності, риси характеру і стан
здоров’я. На
вашу думку, одна з найцікавіших "і найлотрібніши*
людям спеціальність ВЗУТТЄВИМ
Є

анатомією людської попі,.з асортиментом і класифі
кацією сучасного взуття.
Професія вимагає доброго художнього смаку, точ
ності. акуратності. Потрібне знания креслення, хімії,
біології, аиагомії.
Високої кваліфікації і вдосконалення
у професії
можна досягти іілі.кп наполегливою працею, ностійішмн пошукам;! цікавих рішень, прагненням ніколи
не зупинятися па досягнутому.
Стороння людіша, яка вперше
спостерігає .-пиття
взуття, думає: «Праця ця одноманітна й нецікава».
Але цс так здається па псріньй погляд. Насправді к
уєс інакше. Ось надлодять заготовки
верха, деталі
низу, фурнітура. Завдання полягає в тому, щоб усе
цс «об'єднані» В результаті такого «об'єднання» і
народжуєгься взуття.
Не менш цікава і праця майстра ремонту взуття.

Чоловіча професія
У цьому переконуєшся, ко ні
якою повагою
оточують \ пас сум.ііігпих працівників
сервісу. Гак
само, як і и будь-якій іншій сфері народного госпо
дарства, за старанну працю у службі побуту і. від
значають, і поважають. Пам'яте є ге, як сказав поет:
«И:< одного мсталла льіот медаль за бон, медаль за
труд»? А сьогодні медалі іі ордени, почесні звання
як за трудові рекорди в тахті ьп на металургійному
гіганті одержують .юбх іонні ;>а доброякісне обслуго
вування трудящих.

Професія взуттєвпка вважається чоловічою. А чи
,ц. !<Ііа дівчині оволодіти нею?
Будь ласка. Нині па фабриці «Ремнзутгя» працює

Є

©бластного комитета

1ЖСМ Украины.
Ла украинском языке.

УКРПОБУТРЕКЛАМА.
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м. Кіровоград,
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А хіба в ціп справі може бути щось другорядні?.
Г все ж таки головним можна
вважати любов до
справи, усидливість, фантазію, сумлінність, швид
кість рухів... > Іайрізномаїїітіїішії.х, здавалося б. не
з’єднаних в одній людині рис характеру вимагає про
фесія.
І в той же час практично кожна
дівчина, кожен
юнак може стати взуттєвиком. Може з часом виро
бити в собі необхідні якості, може, якщо в основі
всього є зацікавленість, бажання.
1110 значить інтерес людніш до справи? Це значінь,
то чим складніша робота, тим захонлепіїнс робить
її людина.

Толі носікшіїь у відділ кадрів фабрики «Ремвзуття> (м. Кіровоград, вуя. Розіі Люксембург, 27) по
направлення па навчання у профтехучилище облас
ного небу гупрапліїшя.
Професії взуттевпка можна набути іі безпосеред
ньо на виробництві методом індшидуально-бріїгадиоги учпівстза.
Ви можете стати учнем майстра
індивідуального
шиття взуття або учнем
майстра ремонту взуття.
Строк навчання на виробництві — до трьох місяців.
Під час навчання
ви одержуватимете учнівські 70
крб. щомісяця.
Бажаємо вам, шановні юнаки і дівчата,
творчих
успіхів у вашій майбутній виробничій діяльності.

Спеціаліст індивідуального шиття взуття виковує
всі операції, пов'язані з шиттям чоловічого іі жічочою взуття, згідно зі стандартами і технічними умов.імн. Він виконує
самостійно об :ір стопи і підганяє
колодки за мірі ою та фасоном
Користується затяжними, обтяжними та іншими
пресами. Контролює якість
матеріалу і заготовок,
усуває дефекти взуття.
Взуттєвих псішнеп знати властивості
шкіряних' і
штучних матеріалів, технологію виробництва взуття
з використанням різних методів кріплення, пристосу
вань, інструментів Токіо. Повинен бути обізнаним з

орган Кировоградского

Що головне
в професії взуттевика?

Отже, ви вирішили
стати взуттєвиком?

Майстер
індивідуального
шиття взуття

«Молодой коммунар» —

чимало жінок, дівчат. Вони ні в чому не постунаїсть
ся в роботі перед чоловіками.
Досить часто працюють краще і зароб віють відпо
відно більше, оіочє.’іі повагою в колективі.
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