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ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ

житі «иїв

*

25 листопада 1931 року відбув
ся Пленум Центрального Коміте
ту Компартії України.
Розглянуто
питання «Про зав
дання партійних організацій рес
публіки по
виконанню рішень
листопадового (1981 року) Плену
му ЦК КПРС і настанов, викладе
них у промові
товзоиша
Л. І.
Брежнєва на Пленумі». З доповід
дю в цьому питанні виступив член
Політбюро ЦК КПРС, перший сек
ретар ЦК Компартії України В. В.
Щербицькйи.’Ті'
Пленум заслухав також допові
ді заступника Голови
Ради Мі
ністрів УРСР, Голови Держплану
УРСР В. А. Масола «Про проекти
Державного плану економічного і
соціального розвитку Української
РСР на 1981—1985 роки і Держав
ного плану економічного і соці
ального
розвитку
Української
РСР на 1932 рік» і міністра фінан
сів УРСР В. П. Козерука «Про про
ект Державного бюджету Україн
ської РСР на 1982 рік».
На Пленумі ЦК Компартії Укра
їни відзначалося, що у рішеннях
листопадового Пленуму ЦК КПРС,
промові Генерального секретаря
ЦК КПРС товариша Л. І. Брежнева
дано глибокий, всебічний аналіз
вузлових проблем економічного і
соціального розвитку країни, кон
кретизовано — стосовно до пер
шої половини 80-х років — наста
нови XXVI з’їзду КПРС, висунуто
принципові положення, які мають
надзвичайно
важливе значення
для діяльності партії і народу по
реалізації планів одинадцятої п’я
тирічки.
У ехзалеяих Пленумом ЦК КПРС
і затверджених Верховною Ра
дою
СРСР п’ятирічнолАу плані,
плані і бюджеті на 1982 рік закріп
лено курс партії на дальше наро
щування економічного потенціал/
країни, підвищення ефективності
народного господарства, здійснен
ня широкої соціальної програми,
всебічний розвиток усіх союзних
республік, надійне забезпечення
потреб оборони.
Рішення Пленуму ЦК КПРС, по
ложення І ЕИСНОВКИ, що їх містить
промова товариша Л. І. Брежнєва,
а також закони, прийняті Веоховною Радою СРСР, товооили
про
мовці, зустрінуті трудящими Укра
їнської РСР, як і всім радянським
народом, з глибоким задоволен
ням і схваленням. У цьому знахо
дить свос переконливе
підтверд
ження всенародна підтримка ці-

леспр ймованої і плодотворної ді
яльності Центрального
Комітеу
ИПРС, Політбюро ЦК на чопі з то
варишем Л. І. Брежнєвим по здійс
ненню завдань комуністичного бу
дівництва і зміцненню миру.
Намічувані показники п ятирічного плану по республіці відпові
дають директивам
XXVI з ізду
КПРС. В єдиному
народногоспо
дарському комплексі країни еко
номіка, наука і культура Радянсь
кої ^'країни набудуть дальшого #
розвитку. Якщо в десятій п’ятиріч
ці національний доход збільшився
е республіці на 11,9 мільярда кар
бованців, то
в нинішній він має
зрости на 15,5 мільярда карбован
ців. Намічено також значно пере
вершити показники минулої п’я
тирічки по абсолютних приростах
промислового і сільськогосподар
ського виробництва, темпах зоостання продуктивності праці. На
основі всебічного прогресу еконо
міки, зростання національного до
ходу і далі
здійснюватиметься
широка соціальне програма.
На Пленумі наводились прикла
ди, які свідчать про широке роз
гортання соціалістичного змаган
ня за підвищення ефективності ви
робництва, використання всіх ре
зервів для успішного здійснення
завдань п'ятирічки. Виконане- пла
ни 10 місяців по реалізації про
мислової продукції
і зростанню
продуктивності праці. Введено в
дію нові виробничі
пот/жності,
більш як 5,8 мільйона квадратних
метрів житла, школи, лікарні, по
ліклініки, інші об'єкти соціаланоиультурного і побутового призна
чення. Трудівники
села' багато
зробили для того, щоб ослабити
наслідки посухи,
виконали вста
новлене завдання і засипали в за
сіки держави 827 млн. пудів зер
на. Збілошено
проти минулого
року закупки картоплі, соняшни
ку, плодово-ягідних культур і ви
нограду. Виконано план сівби ози
мих. Збережено поголів’я худоби
і птиці.

Разом з тим, відмічалось у ви
ступах, наявні в народному госпо
дарстві резерви і можливості ви
користовуються ще не
повністю.
Частина підприємств, будівельних
організацій, колгоспів і радгоспів
не справляється з встановленими
завданнями. Всю роботу слід зо
середити на успішному завершен
ні завдань поточного року, вико
нанні і перевиконанні планів 1982
року і п'ятирічки в цілому. З ці

єю метою спрямувати всі зусилля
на реалізацію магістральної наста
нови партії — підвищення ефек
тивності народного господарства,
його інтенсифікацію,
підкріпити
завдання плану конкретними еко
номічними і
організаційно-полі
тичними заходами, що гарантуюто
його виконання.
Завданням першорядної ваги,
підкреслювалось. на Пленумі, є
розробка і реалізація продоволь
чої програми. її розв’язанню не
обхідно підпорядкувати
розви
ток усіх ланок агропромислового
комплексу і насамперед забезпе
чити високі темпи розвитку сіль
ськогосподарського виробництва.
Учасники Пленуму звертали ува
гу на необхідність дальшого під
несення всіх галузей народного
господарства, насамперед вугіль
ної промисловості і чорної мета
лургії, прискореного нарощуван
ня потужностей атомної енергети
ки, виконання великої
програми
капітального
будівництва. Сл’д
здійснювати найсуворіший режим
економії у витрачанні сировини,
матеріалів, паливно-ечергегичних
ресурсів.
Велике місце на Пленумі зайня
ли питання підвищення рівня пар
тійного керівництва екочо/иікою,
вдосконалення стилю і методів
роботи, посилення
відповідаль
ності кадрів за доручену справу,
за додержання державної дисцип
ліни, виконання планових завдань
і прийнятих рішень.
Мова йшла
про шляхи посилення організа
торської та ідеологічної роботи.
З заключним слово л на Плену
мі виступив В. В Щербицький.
Пленум цілком і повністю схва
лив
рішення
листопадового
(1981 р.) Пленуму ЦК КПРС, наста
нови, викладені в промові това
риша Л. І. Брежнєва на Пленумі,
і постановив покласти їх в основу
є рганізаторської і політичної ді
яльності
партійних
організацій
республіки по виконанню рішень
XXVI з'їзду КПРС, планів одинад
цятої п'ятирічки.

Пленум схвалив
в основному
проекти Державного плану еконо
мічного і соціального
розвитку
Української РСР на 1981—1985 ро
ки, Державного плану економіч
ного і соціального розвитку Укра
їнської РСР і Державного бюдже
ту республіки на 1982 рік, які вно
сяться на розгляд Верховної Ради
УРСР.
(РАТАУ).

П’ятирічці—ударну працю
і творчий пошук
Четверта сесія Верховної Ради Української РСР
В. В. Федорчук, 10. Н. Єль- голова, депутат Г, К. Крюч
десятого скликання
•ісвко, О. С. Капго, 10 П ков, Верховна рада приймає
26 листопада в сссіііному
залі Верховної Ради УРСР
відкрилась
четверта сесія
Верхоииої Ради Українськоі РСР десятого скликання,
У роботі
сесії
беруть

участь товариші В. В. Щсрбнцький,
О. Ф. Витченко,
Г. І. Ващенко, І. О. Герасимов, О. П. Ляшко, І. О. Мозіонні*, І. 3. Соколов,
В. О.
Сологуб, О. Л. Титаренко,

Кочомкиь, Я. П. Погребняк.
Сесію відкрив Голова Верховіїоі Ради
Української
І СР, депутат К. М. Ситник.
’ „Доповідь
Мандатної
комісії, з якою виступив її

постанову
про
визнання
повноважень дену та і ів ново
обраних по окремих вибор
чих округах.

(Закінчення на 3-й стор.)

«ТИ ЗНОВ ОБИРАЄШ
ДОРОГИ СВОЇ,
ЗАМРІЯНА ЮНОСТЕ
НАША...»
бюро
<Я — громадянин
Ра боту», її схвалили
дянської країни!» — з райкому та обкому комсо
молу.
Влітку
нинішнього
гордістю вимовляє ці сло
ва кожна молода радянсь року молодь вирішила про
ка людина. Молоде поко довжити що добру справу.
ління завжди готове
до Особливо йбстаралися ком
подвигу в ім'я рідної'Віт сомольці і молодь буряко
< Перегонівсьна радгоспу
чизни.
Виступаючи
XVII! з'їзді ВЛКСМ. Л. І кий». Тільки вони загото
Брежнєв сказав: «Вік ком вили шістнадцять тонн ма
сомолу цілком зрілий. Але си дикоростучих трав. А
КОЛГОСПУ
дух його завжди
моло • комсомолець
дий Ленінський КОМСОМОЛ імені Кірова Микола Рябо— бойовий помічник і на шапка встановив -рекорд:
дійний резерв партії.
У сам накосив 35 тони різно
партії ви черпаєте вели трав'я.
Закріплення молоді
на
чезний, вивірений досвід
для всієї діяльності вашої селі — одна з першочер
спілки. І це природно, Ад- говпх проблем, над якою
постійно
працюємо.
же у партії І КОМСОМОЛУ од- ми
і ТруДноїція nie багато, але
на мета - комунізм,
більшість
один — це той факт, що
ШЛЯХ теж
шлях Леніна, служіння на юнаків, відслужи ціни ті армії. повертається ів рідне
родові».
на село, радує нас.
Політична зрілість
шої молоді, рівень її коДва роки тому в
на
муніетнчної свідомості ви- Капітанці проводжали
братіг. блчзнюків
зламаються
конкретнішії службу
ділами в боротьбі за вті Івана та Василя Бпкаліо
лення в
життя
рішень ків. Нині вони повернули
XXVI з'їзду КПРС. Здійс ся додому і працюють ме
нення народногосподарсь ханізаторами в місцевому
ких планів. І найефеїстив- колгоспі • Пам’ять .Тон і на».
пішою формою організа Така біографія н v трак
ції праці, трудового вихо ториста господарства іме
вання юнаків і дівчат, роз ні Кіоова Олександра Юрвитку їхньої
соціальної ченіса. секретаря комсо
активності є комсомольсь мольської організації кол
колективи.
госпу імені Тельмана Вя
ко - молодіжні
Саме в них
найшвидше чеслава Гулька... Значить,
підпий
становленая люблять хлопці
проходить
особистості,
формується край, землю, на якій на
змуж
свідоме
ставлення
ДО родилися. виплети
праці.
нілії
Комсомольці
і
молодь
ра
Ще два роки тому у на
шому районі було всього йону виховуються на слав
інтерна
22 комсомольсько - моло них бойових та
діжні бригади. А нині — ціональних традиціях. Ко
тридцять шість. Відмінно жен хлопець і дівчина гор
ЖИВУТЬ,
трудяться, беруть активну дяться ТИМ. ЩО
на
участь у
громадському учаться і працюють
житті своєї комсомол ьсь- батьківщині юних парти
занів
членів
підпільної
кої первинної члени КМК
організа
тракторної бригади і по- комсомольської
буткомбінату. тваринниць ції «Спартак», яка діяли в
поки
Великої
Вітчизняної.
ких ферм і автопарку .. Ви
загін
«Пат
сока дисципліна, взаємови Пошуковий
ручка. почуття колективіз ріот». куди входять УЧНІ
Кпасногірської
восьмиріч

му характерні для більшо
сті членів цих бригад ’Тому ки і молоді виробничники
і продуктивність праці тут колгосп' імені Тельмана,
значно вища, а плинність зібппп багато цінних відо
кадрів нижча, ніж в інших мостей ппо дії юних мес
ників У поки воєнного ли
колективах.
Іїнні. у дні підготовки холіття і пепепав їх у му
до наступних XIX з'їзду зей' героїв «Спартака».
У бпатнііі Болгарії моло
ВЛКСМ і XXIV з'їзду ком
сомолу України, молоді ви ді то іЛухінці геж знають
робиичннкп 16 КОМСОМОЛЬ про подвиг епартаківців.
СЬКО - молодіжних бригад А розповіла їм про нього
переглянули свої соціаліс молодший науковий співтичні зобов’язання і вирі робітник музею Алла Се
була
шили: на честь комсомоль мендяева. яка торік
ських форумів
виконати учасницею десятого юзі
завдання одинадцятої п'я .псиного засідання міжна
тирічки за чотири роки. родного молодіжного клу
Серед
них — колектив бу механізаторів «Кіровоелектропіч ної
дільниці гр«д — Толбухін»
У різні куточки світу ле
плавильного цеху, (брига
ЗВОРОТНОЮ
дир В. Капітанчук. груп- тять листи із
кпнвептгх'
комсорг М. Кінощук), брига алііесою на
ди слюсарів - котельників «Го^ованівськ.. СШ № 2.
інтепнаціоня даної
ремонтно - механічного, це клуб
ху (бригадир М. Лозинсь- дружби < Глобус». Заслуженнй
авторитет
і попукий. групкомсорг
0. Леуськіпі) і токарівI (керів- лярність має КІЛ v школі.
ник Д. Тптареико,
груп- Пого почесні члени — Л І.
Е.
Хониекер.
комсорг Ф. Ткач)
всі з Брежнєв.
Побузького нікелевого за- Г Гусяк та багато інших
воду. Особливим сумлін видатних діячів міжнарод
ням і трудовою наснагою ного КОМУНІСТИЧНОГО й ро
відзначаються КМК колгос бІТННЧОГО РУХУ.
Не можна сказати, шо в
пу «Україна», де керівни
ком А. Топольник. Хлопці діяльності районної вой
освоїли прогресивну тех сомольської
організації
нологію вирощування цук немає проблем, непозя ярових буряків, і вже ни заннх питань Нині в ра
нішнього року
добилися йоні відчувається нестача
непоганих результатів. Ін молодих робочих рук
на
дустріальним методом ви тваринницьких Фермах, ще
рощують кукурудзу члени багато треба попрацюва
КМК колгоспу імені ЇКда- ти над проблемою закріп
нова.
лення молоді на селі. Ча
Почуття відповідальнос ста доводиться чути наріті. вболівання
за
стані кання на погану організа
На
справ у громадському ви цію дозвілля молоді.
робництві — це притаман розв'язання цих та інших
не хлопцям і дівчатам на питань і спрямована сьо
шого району. Приміром, годні побота чотнритнеячторік під час трн.місячннкаі ного загону спілчан райо
'•МИОМПЛУ.
по заготівлі зелених кор ну І
мів для громадської худо
;
А.
КУДРЯЧЕНКО,
би спілчани господарств
перший секретар Го«Україна» та імені XX з'їз
ду КПРС виступили з іні
лованівського райко
ціативою «Заготівлі кор
му комсомолу.
мів — комсомольську тур-
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2 стоп

Штрихи АО портрета'
знайомство з цим
юнаком відбулося од
ного вересневого дня. Ра
зом із секретарем партко
му господарства
11. 11.
Прядуном ми об’їжджали
поля. Звернули увагу на
трактор, що наближався з
далеких гонів.
—■ Дивіться, —
мовив
Петро Панасович,
— як
гарно йде.
Так, ішов він, мов по на
тягнутій струні.
— А хто ж за кермом?
— Не знаю, — відповів
Прядун. — Може, І ригорій Степанюк чи його на
парник Сашко Юрченко. В
обох «почерк»
однаково
гарний..
У словах Петра Панасо
вича я вловив таку деталь:
одного він називає І ригорієм, а другого Сашком.
Мабуть, різниця в роках?
В СИН»
— Так, Сашко

М

№

ПОКЛИКАННЯ
Максим Горький писав: «Коли праця — задоволен
ня — життя гарне». Ці слова часто згадує молодий
механізатор з колгоспу імені Кірова Голованівського

Григорію Гпатовичу го
дяться. Гнатович — кому
ніст, один із кращих на
ставників у колгоспі. З йо
го легкої руки здобули ви
сокий
механізаторський
клас багато хлопці». А це
«виліплює» ще одного.
Лж ось і трактор. З ка
біни вискакує симпатичний
хлопець із золотистим чу
бом. Виявляється, ростом
його природа не обділила,
руки великі, дужі, роботя
щі — тиловий
механіза
тор. Прошу пояснения:
— Як удалося вам таку
борозну зробити?.
— Григорій
Гнатович

навчив. Перед тим, як від
бити нову загінку, знаход
жу орієнтир. Ось і відмі
ряв я сімдесят кроків 011
до того осокора. Па тому
боці теж відміряв стільки
ж. Йшов прямо па дерево.
Це ж так просто...
Трудове життя О. ІОрченка почалося звичайно.
Закінчившії школу, пішов
працювати в колгоспну бу
дівельну бригаду, потім
служив у армії. Повертав
ся додому з твердим ба
жанням стати механізато
ром. Такий
намір юнака
схвалило правління госпо
дарства і направило його

ХЛІБОРОБ
району Олександр Юрченко.
про нього сказав.

у сусідній КОЛГОСП ІМ ?<ІІ
Ватутіпа па механізатор
ські курси.
Сашкові,
П ота ліпило
Запримітив його знамениТИП КОЛГОСПНИЙ мсханізатор
Григорій Гнатовіїи
Степанюк і запропонував
— Іди до мене в напар
ники на Т-74.
Знаю, що
г,н, молоді, па колісні трак
тори рветеся, де швидкість
більша, де з вітерцем. А
Т-74 — то трудяга,
від
нього і хліб і кукурудза, і
буряки краще родять. Хо
чеш, навчу хліб вирощува
ти?
Відтоді й почалася їхня

ТИ ЗНОВ ОБИРАЄШ
С В О І,

бо письменник

ніби

спільна праця, міцна іцирз
дружба.
Добрий чоловік Степа
нюк, як батько рідний. Бу
вало,
нерецас
Сашкові
трактора
після
першої
-.міни, а сам
додому не
спішить, поруч сідає. Слід
кує, як його молодший ко
лега загінки лідбчває, як
культиватор веде чи плуг.
Коли не знаходить поми
лок у роботі напарника —
хвалить, а знайде наймен
шу неточність — розкаже
і покаже, як треба. «Нам
не «дуті» гектари потрібні,
а хліб. Не можна землю
обманювати»,
— любить

j

іоворпти Г r. Стеж
Комсомолець
ІОрчсико
зріднився із землею, полю
бив її всім сипцем. Віл гого й село йому стало рідні
шим, і люди ближчими. І
зрозумів тоді
Олександр
іще одну, чи не найважли
вішу річ: механізаторська
справа — слра.’.а йо о жит
тя. А коли так, то щасли
ва він людина.
У народі клжуїь: «На
одному місці камінь обро
стає». Так
трапилося із
молодим
хліборобом
0. ІОрчепком. Недавно він
одр у ж ч вся, спор у л ж у юті.
з дружиною власний буди
нок. Син у них росте, Іго
рем назвали. Такий же яс
ноокий, веселий, як батько.
Мине час. Підросте ма
лий, і можливо, як і Юрчепко-старший, вибере собі
механізаторську стежку.

І

А. КАСУРКІН.

'PJtäfAA І

Сьогодні на обласній повірці
Г олованівська районна
комсомольська організація
♦

І’МЯ: комсомольська ор
ганізація Побузького ніке
левого заводу.

Сто доріг

РІК
НАВОДЖЕННЯ:
1971-й.
НА ОБЛІКУ: 407 членів
ВЛКСМ.

одна твоя

*
*
*
— Таїмо, я до тебе...
Двері заводського комі-

СІМЦІ

мистецтво

майні те тільки неабиякі шим. Море ідей, пропози
професійні якості, а й іні цій, побажань.
— Можна мені? — з міс
ціативність,
колективізм, ця піднімається
-----1
Микола
принциповість,
велика Кіиощук. - - Ми тут із
порадились і
громадська активність.
хлопцями
...Заводські
звітно-ви пропонуємо організувати
під
девізом
борні комсомольські збо змагання
ВЛКСМ —
ри були в розпалі.
Одне <ХІХ з’їздові декад».
питання змінювалося іи- 19 ударних

Ще неспокійне
плем’ я молоде

пакип минули
ті чаги, Я
•
Давно
m поля спеціальність перукаI ря вважали несерйозною.
І «Якщо не здатний на бічьI ше — то стрижи І брий»,
І — Так говорили.
Нині Ж про цю професію
и багато пишуть, ставляться
до неї з повагою і шаною.
тсту комсомолу практич
_ Адже сьогодні
її суть —
но не зачинялися. Питань
І допомогти людям знайти
до
Тетяни Іванової, ком
Я свій правильний образ.
сомольського ватажка під
Перукарні у Головаиіпсьприємства,
у молодих ви
Я ку, звичайно, не зрівнятлробничників завжди бага
I сії зі столичним салоном.
то.
Приміром,
Зою АндруЛис великою популярністю
сенко,
заправницю бази
® вона користується не тіль
рудника, і Жанну Труфаки в райцентрі, а й п усьонову, робітницю лаборато
_ му районі. Адже скрізь лю-_
рії
контрольно-вимірю
Я ди хочуть носити гарну сувальних приладів і авто
Я часну зачіску, акуратну
матики
цікавили питання,
Я стрижку. Місцеві жителі
пов’язані з їхньою^ робо
в самі приходять до нас. а з
тою на посту новообраних
В сільськими; ми зустрічаєсекретарів
первинних
І мося один-два рази на мі
комсомольських організа
сяць у так званих виїзних
цій;
Микола
Розум
’як, ін
перукарнях.
женер відділу головного
71
— Я перукар чоловічого
механіка, прийшов пора
І залу. Скажете, фантазії і
дитись щодо теми майбут
І таланту особливого тут не
нього засідання недавно
І треба: стрижи всіх однакоствореної заводської дис
кліI по, та й годі. Але мої кдікотеки. З цього
можна
в єнти просять: «Зробіть
зробити висновок: комсо
І щось сучасне». А сучасне
мольський
організації
— це стрижки «Спортйопритаманні діловий ритм,
на»,
«Вихор», «Орфей»,
. .
невсипуща енергія, актив
[Я «Гарсон чоловічий»... Приність. бажання трудитися
Й ходять до мене не тільки
по-справжньому, від душ),
В молоді, а й діти, старики.
жити повнокровно. І хоча,
В І нашими зустрічами завяк ви
зрозуміли, наша
I жди задоволені і я. і відрозмова з Тетяною постій
I відувачі.
но пеоеривалася візитами
Від їхніх вдячних усмі
молодих заводчан і теле
шок і щирих «спасибі.- хофонними
дзвінісамп, ін
f* четься працювати ще кратерв’ю в неї взяти вдало
Іще. Та було б неправильно
ся.
і якось не по-товариському
Нор.-. Судячи З КІЛЬНОСТІ
досягнення робити тільки
спілчан на заводі — Носвое.ю власного заслугою.
бузьний нікелевий — під
Вони належать Ользі Лада
приємство молодіжне. От
новій, Наталці Рудій, 'Тетя
же, більшість
трудових,
ні Комасі. Всі ми разом —
досягнень — успіхи мокомсомольсько- молодіжна
лодих?
д бригада, яка серед колекі. і.: Наша
заводська
I типів побутових
підпригордість —
одинадцять
I ємств району постійно трикомсомольсько
_____
монодія:I має першість у соціалісних колективів. Серед них
I тичному
змаганні. План
— КМК слюсарів-котельІ десяти місяців нинішнього
ппків
(керівник Микола
« року всі дівчата виконали
Лозинський), з ремонтнона 105—110 процентів.
механічного
цеху, бригада
Завдяки чому ми добитокарів
з того ж
цеху
& лаємося успіху? Перш за
(бригадир Дмитро Тптапені все тому, що кожен перско,
комсорг
Федір
Ткач),
В копаний: «Моя професія —
комсомольсько - молодіж
І найкраща в світі». Тоді .хоний колектив плавильни
I четься. щоб і клієнт це відків
електропічпої дільниці
fl чув, щоб, глянувши на се
плавильного цеху, де бри
бе в дзеркало, сказав: «Пе
гадиром
Віктор Капітанрукарська
справа
—
чук і комсоргом Микола
*і справді мистецтво».
Кіиощук. Гордимося ми й
Е. ВИЛИВОК.
комсомольцями Олександ
ром Берзіловнм, електро
І
член КОМСОМОЛЬСЬКОмонтером
електроцеху,
МОЛОДІЖНОЇ
бригади
Василем Димурою. елект
перукарів Голозанівсьриком випалювально відповлювального цеху, Зоєю
кого райпобуткомбінаМуляр, лаборантом хімла
бораторії. Усім Гм прйтй-

І

Хлопця, янсго ви бачите на знімку, добре знають
на Побузькому нікелевому заводі. Це — Микола КіНОЩУК, групкомсорг комсомольсько-молодіжного ко
лективу електропічної дільниці плавильного цеху. Не
давно комсомольська група, яку він очолює, визнана
кращою серед КМК підприємства
за третій кзартая
нинішнього року.
'
‘
,
Фото В. ФАЮИА.

Ініціатива оула схвале
на і прийнята одноголос
но. Такою ж енергійністю
і боіїовитістю відзначаю
ться і комсомольці житло
во-комунального
відділу,
які виступили з почином
«60-річчю створення СРС?
— 60 ударних тижнів», і
члени ’
комсомольського
педагогічного загону (йо
го команднії — вже відо
ма нам Зоя Муляр, депу
тат селищної Ради народ
них депутатів), які взяли
шефство над місцевою де
сятирічкою. Всім
вожа
тим -виробничникам шеф
ська робота
припала до
душі.
А розливник пла
вильного цеху Андрій Ро
миниенно настільки здруікпвся зі своїми підопічними з 7 «А», що вважається там не гостем, а
своєю людиною.
і саМор. : Активність
мостійність кожного комсомольця, ОЧЄВИДНО, розвиваються в першу чергу
довірятоді, коли йому
ють, вірять у_ тверде комсомольське слово?
Звичайно. З усіІ. І
єю
впевненістю скажу,
що
в адміністрації.
...
. .
пар
тійної організації заводу,
комітет комсомолу корис
тується немалим автори
тетом. Кожна
заводська
п.танірка, партійні збори
чи виробнича
нарада не
обходяться без представ
ника комітету комсомолу.
На нашу думку зважають,
на нас покладають великі
надії. Чи ж Лаємо ми пра
по
підвести? Олександр
Єгоровнч Бурочкін — ди
ректор, Віктор
Олексійо
вич Гутарєп — секретар
парткому особисто цікав
ляться справами заводсь
кої молоді, допомагають
вирішувати всі
наболілі
питання.
Кор.: Тан;о, щороку тру
довий
колектив заводу
поповнюється, зростає й
комсомольська
організа
ція. Як номітет номсомолу
працює з тими,
хто зовсім недавно влився У ро
бітничу СІМ’Ю?
Г. І.: Нинішньої
осені
наша комсомольська орга
нізаціп зросла ще
на 15
членів ВЛКСМ. Це випуск
ники місцевої десятиріч
ки Завзяті, товариські мо
лоді люди. Багато
з них
прийшли на підпрн :мство
через те. що там працююті. їхні батьки, А Натерія Запретнліна. паприк- .
лад. мріє вступити па хімічппй факультет Одес ького університету
і г.овернутися на роботу тіль
ки на своє підприємство.
Значну роботу проводить
комітет комсомолу серед
новоприбулих
на завод
хлопців і дівчат. Мп дяєх о
їм такі комсомольські до
ручення, які припали їм
До Душі; постійно спілку
ємося з ними 1 на робо
чих місцях, і в
комітеті.
І в побуті.
Но ті■ лькіі сьогоднішнім
днем живе комітет КЭМСОмолу Побузького нікелевого. Нові плани, погсиснтнви. задумки
.......
...
и? ____
дають
*м права па спокій.

І Від

Розмову зела

ї. КУДРЯ.

конференції
ДО

конференції

І

ЛИСТОПАД 1979 РО
КУ. «Працювати без від
стаючих» — під таким де
візом трудяться КМК По
бузького нікелевого заво
ду. На цьому підприємстві
дві з десяти комсомольсь
ко-молодіжних
бригад
справилися з планом чо
тирьох років п’ятирічки і
працюють у рахунок п'я
того. Особливим сумлінням
відзначається комсомоль
сько-молодіжна
бригада
слюсарів-когельників, яку
очолює молодий комуніст
Микола Лозинський (ре
монтно-механічний цех).
ГРУДЕНЬ 1979 РОКУ. І
Експедиційний загін Краспогірської восьмирічки зі
брав багато цінних відо- ,
мостсй про діяльність під
пільної комсомольської ор
ганізації, що
діяла туї у
роки Великої Вітчизняної
війни. Слідопити провели
зустрічі з учасниками під
пілля. записали їхні спога
ди. Зібрані матеріали шко
лярі
використовують на
уроках історії, при прове
денні уроків мужності.
ВЕРЕСЕНЬ 1980 РОКУ.
Комсомольсько - молодіжі ний екіпаж комбайна СК-6,
І очолюваний молодим комуністом
Олександром
: Підкулем з бурякорадгос- |
пу «Перегонівськніі», став І
переможцем
серед КМК
району у жннвах-80. Хлоя- і
ці з 446-гектарної ділян
ки зібрали 12640 центнерів
ранніх зернових, за що бу
ли
нагороджені знаком
«Золотий колос».
ТРАВЕНЬ 1981 РОКУ.
«Заготівлі кормів — ком
сомольську турботу» — з
такою ініціативою вистуІ пили комсомольці буряко
радгоспу
«Перегонів«.кий». За ліго вони загото
вили 16 тонн різнотрав’я.
На почин лерегонівців від
гукнулися всі хлопці і дів
чата району.
В особистій
2 першості недосяжним став
І комсомолець Микола РйІ бошапка з колгоспу імені
І Кірова. Він сам
накосив
І 35
тонн
дикоростучих
® трав.

І

------ - £8 листопада 1981 року*

„ІИГолгоднй комуна^“

З смор,

■

П'ятирічці—ударну працю і творчий
(Закінчення. Поч.
на 1-й стар.)

Депутати одноголосно за
тверджують порядок денний
сесії:
1. Про Державний план
економічного і соціального
розвитку Української РСР
на 1981—1985 роки.
2. Про Державний
план
економічного і соціального
розвитку Української РСР
на 1982 рік і хід виконання
Державного плаях економія
ного і соціального розвит
ку Української РСР у 1981
році.
3. Про Державина бюдд»г Української РСР на
1982 рік і звіт про виконан
ня Державного бюджету Ук
раїнської РСР за 1980 рік.
4. Про проекти
Закону
Української РСР про охоро
ну атмосферного повітря і
Закону Української
РСР
про охорону і використання
тваринного світу.
5. Про затвердження Ука
зів Президії Верховної Ради
Української РСР.
З доповіддю в першому і
другому пнтаниях порядку
денного виступив заступник
Голови
Ради
Міністрів
УРСР, Голова Дер ж план у
УРСР, депутат В. А. Масол.
Подані Радою Міністрів
республіки на розгляд Всрховпої Ради нроектп Дер^Івннх планів скономічного і соціального
розвнткуреспубліки на 1981 — 1985
роки і 1982 рік розроблені
виходячи з рішень
XXVI
з’їзду КПРС,
положень і
висновків, ІЦ0 їх містять до
повіді і виступи товариша
Л. І. Брежнєва у корінних
питаннях економічної сгра-

тигіі парні на сучасному
сталі, рішень
XXVI з’їзду
Компартії з країни і в пов
ній відповідності з основни
ми напрямами економічно
го і соціального
розвитку
СРСР на 1981 —1985 по . : і
на період до 1990 року, а
також п’ятирічним планом і
планом на 1982 рік, схвале
ними .иістоїіадовнм (1981 р.)
Пленумом ЦІ\ КПРС і зат
вердженими шостою сесією
Верховної Ради СРСР.
У плані на 1981 —1985 ро
ки передбачається
розв’я
зання головного
завдання
одинадцятої п'ятирічки, яке
полягає в забезпеченні даль
шого зростання добробуту
радянських людей на основі
сталого, поступового розвит
ку народного господарства,
прискорення науково-техніч
ного прогресу і переведен
ня економіки на інтенсив
ний шлях розвитку, більш
раціонального використання
виробничого потенціалу.
Найважливішою особли
вістю п’ятирічки є приско
рення темпів і збільшення
абсолютних розмірів
при
рості
суспільного вироб
ництва. Так, національний
доход збільшиться па 15,5
мільярда керобвапців. Про
дукція промисловості зросте
на 23 проценти. Досягти
цього передбачається прак
тично без
збільшення чи
сельності зайнятих у вироб
ничій сфері і, що дуже важ
ливо, при значному змен
шенні
капіталовкладень.
Зросте виробництво товарів
народного споживання.
Доповідач спинився
на
питаннях розвитку агропро
мислового комплексу, поліп-

шсшіЯ забезпечення населен
ня продовольством, а про
мисловості — сировиною. В
розробляється
республіці
продовольча
комплексна
програма, органічно пов’я
зана з усіма розділами п'я
тирічного плану.
Говорячи
про програму
соціального розвитку і підшііцеяня народного добро
ок ту, депутат відзначив, що
випереджаючими
темпами
зростатиме фонд споживан
ня. Зростання і розподіл на
ціонального доходу дають
можливість підвищити ре
альні доходи в розрахунку
на душу
населення на 17
процентів. Будуть введені в
експлуатацію
житлові бу
динки загальною площею
80,7 мли. квадратних метрів.
Намічається дальший розви
ток сфери обслуговування.
Доповідь у третьому пи
танні зробив міністр фінан
сів УРСР, депутат В. П. Козерук.
Бюджет республіки на на
ступний рік, говорилося в
доповіді, забезпечує необхід
ними коштами дальший роз
виток народного господарст
ва і підвищення матеріально
го і культурного рівня жит
тя народу.
Державний бюджет Укра
їнської РСР на 1982 рік ви
значено по доходах і видат
ках у сумі 24 мільярди 228
мільйонів карбованців — на
791
мільйон карбованців,
або па 3,4 процента, більше
обсягу бюджету, затвсджского на 1981 рік.
Було заслухано співдопо
відь Постійних комісій Вер
ховної Ради УРСР у першо
му, другому і третьому ГІИ-

іанпях, з якою іяісі>.і;ш 1 олова планово бюджетної ко
місії, депутат В. К. Мсіляєв,
Почалось обговорення до
повідей і співдоповіді. дсіі)іати відзначають велике під
несення, з яким
ірудящі
республіки працюють над
здійсненням рішень ЛЛУІ
з’ЇЗТУ КПРС. З позицій ви
сокої ВИМОГЛИВОСТІ ОЦІІІІОЮІЬ
зроблене, по-діловому Обго
ворюють наступні завдання і
шляхи їх виконання.

управлінця. План, який на
м.чається на п’ятирічку, ста*’ИІЬ нові, підвищені піімо> и. л це значінь, що. як підна листопадовому
р.)
Пленумі
ЦК
КШ’С і опариш Л. І. Бреж
нєв, треба подвоїти, потрої1 11 зусилля, щоб його вико
пати.
Примовці юворили
при
«аряче схвалення
і ОДІІОетапну підтримку трудящи
ми України
внутрішньої і
* * *
ЗОВНІШНЬОЇ політики КПРС
у роботі
___ сесії взяли * Радянської держави, мета
участь товариші В. В. ІЦер- якої — благо народу, іберсО. Ф. Ватченко,
бицький,
Ваіченко, ЖСНІІЯ
і зміцнення миру,
Г І Ващенко, І. О. І ерасп- про глибоке задоволення, з
мов О. п. Ляшко, І. О. Моз- яким у республіці сприйнято
говий, І. 3. Соколов, В. О. підсумки візиту
товариша
Сологуб, О. А. іитаренко, •И. І. Брежнєва у ФРН.
В В. Федорчук, Ю. Н. ЄльЗ заключним словом у
ченко, О. С. Капто, Ю. П, першому і другому піч а пнях
Коломієць. Я. П. ІІоіребіїяк. порядку денного виступив
Депутат обговорили пи заступник Голови Ради Мі
тання про Державний план ністрів Української
РСР,
економічного і соціального Голова Держплану УРСР,
розвитку Українсжої РСР депутат В. А Масол.
на 1981 — 1985
роки, про
Одногол осі і о 11 р и й м а ю тьс я
Державний план економіч Закон Української РСР про
ного і соціального розвитку Державний план економіч
Української РСР на 1982 рік ного і соціального розвитку
і хід виконання Державно Української РСР на (981 —
го плану економічного і со 1985 роки, Закон Українсь
ціального розвитку Україн кої РСР про
Державний
ської РСР у 1981 році, про план економічного і соціаль
Державний бюджет Україн ного розвитку Української
ської РСР на
1982 рік і РСР на 1982 рік і постанова
Звіт про виконання Держав Верховної Ради Української
ного бюджету Української РСР
про хід виконання
РСР за 1980 рік.
Державної о плану
еконо
Конкретно і по-діловому мічного і соціального роз
обговорюючи наступні зак витку Української
РСР у
лання, депутати підкреслю 1981 році.
вали, іцо для успішного їх
З
заключним словом у
здійснення необхідні мобілі третьому питанні
порядку
зація всіх сил, висока дис денного
влступиг. міністр
ципліна і організованість у фінансів
УРСР, депутат
кожній ланці виробництва і В. П. КОЗЕРУК,

, ж шшщт, твій другУ мудрому народному прислів’ї «Поділена радість
подвійна радість, поділене горе — тільки
пінторя», — глибока й незаперечна правда. Отож, якщо
ти маєш друга...

Ь ДВОЄ ХЛОПЦІВ друЛК жили між собою так,
що їх жартівливо прозива
ли нерозлийводою... Пішли
до школа разом, за однією
партою сиділи.
І з кіно
вдвох, і на поле, і до річ
ки, і на спортивний май
данчик...
Після закінчення серед
ньої школи
вирішили
обоє вступити до одного
інституту. Та сталося так,
що Віктор твір написав на
«відмінно». а Борис — на
трійку. Невдача дуже вра
зила хлопця.
За першою
трійкою — і друга, і тре
тя. Остання п’ятірка спра
ви не »рятувала, потрібних
балів не добрав. А Віктор
став студентом.
І що ж сталося з дав
ньою дружбою?
Почав
Борис, Віктор у боргу не
залишився. Ли пі і ллють
1Т бруд один на одного іі до
сі. Борис про якісь міфіч
ні калими,
про «благ».
Віктор про тс, що Борисо
ві граматика її не снилася,
що він у школі знав одне
— все списувати у нього...
З Павлом
сталося ось
що.
Одразу після випускно
го вечора, одержавши ате
стат, пішов хлопець
у
тракторну бригаду. Його
охоче прийняли, дати Хо
рошу машину.
знаючого
напарцика. Жити б, пра
цювати. 1 працював перші
місяці, а потім
— ба кал
пива, пляшка «чорнила >,
далі — міцніші напої. Йо
го попереджали, вмовляли,
» лаяли. Нічого не допомог
ло. А після одного випад
ку постало
питання про
виключення хлопця з рядів
Членів влкем.
Товариші були дуже су' ворими. І найбільше кри

тикував
ного
кращий
друг.
Павло глибоко пережи
вав. Він, нарешті, зрозумів,
що вийшов не на ту стеж
ку. Попросив
дати йому
можливість виправитися.
Його залишили в бригаді,
в комсомолі. Але, йдучи
додому після зборів, Пав
ло сказав своєму другові:
— Від тебе цього не че
кав. Хай .таяли мене сек
ретар парткому, голова
колгоспу, бригадир трак
торної, всі інші, але ги..
Скажи мені, тобі
легше
було б, коли б мене ви
ключили з комсомолу?..
Наталка
дружила
з
Андрієм.
Та коли її обрали ком
сомольським секретарем,
дружба почала чомусь зга
сати. Виявилось,
Андрій
вважає, шо
дівчина за
зналася, не хоче з ким і
поговорити.
Наталка ж, скромна й
мила
дівчина, говорила
про інше. Скаржилася, що
часу у неї мало (вчиться
вона лише на «відмінно»,
бо їй. секретареві, не личить інакше). А тут ще й
засідання, збори, комсо
мольська робота.
Друж
бою з Андрієм вона доро
жить, як і раніше, та ьін
цього не хоче розуміти...
З УСІХ РОЗМОВ, які
вів із своїми учнями,
я найбільше любив щирі,
відверті, сердечні
бесіди
прсгдружбу. Хорошим мо
їм десятикласникам чигав
вірш Андрія
Малишка
«Скарга». ТКнлл дна това
риші, крихту' хліба ділчли.
Та куля ворожа не минула
одного, і другий у розпачі
говорить:
«Якби знав я теє діло,
Затулив би його тіло...»
На ’ уроках літератури

мн багато разів говорила помиляється. Чи ж пови
про Велику
Вітчизняну нен інший
мовчати, по
війну, про Перемогу, здо боюючись обірвати литку
бути яку теж допомогла дружби, закривати очі на
дружба. Народу з наро негідні вчинки товариша’
дом. Людини з людиною. Або іде гірше — захищати
Комуніста
з комсомоль його? У щойно розказаній
цем. Бійця з бійцем... Ци історії у друзів вистачило
тував чудові рядки з вір досить принциповості.і від
Рильського повідальності перед ВЛЬСша Максима
«Україні»: «Бачиш — русь ноіо дружбою,
і перед
кий з тобою, башкир і людьми, щоб зробити но
гаджик, Друзі,
браггя справедливості. А дружба
твої...»
від того не постраждала. с
Пам’ятаю, як тоді один
Так, у дружбі буває,' що
з хлопців — Костя, — товарній помиляєтьс і, а,
скептично мовив:
отже, потрапляє в біду. Не
— То був інший час. спостерігайте за цим бай
Героїчний,
особливий. А дуже, допоможіть йому!.'.
тепер буває частіше так. як «\в/‘ ИВЕ В нашому селі
у Віктора з Борисом. Ге--^^- чоловік, ветеран Ве
нер одна проза.
ликої Вітчизняної
.війни.
Що
заперечити цьому Вія захитав Батьківщину
1941 року до
юному максималістові? Я від червня
вирішив розповісти про травня 1945 року. Золото
бригадира
і обліковця ноша, Біла Церква. Канів,
тракторної бригади, котрі Тарасова гора, ' Полтава,
хлопцям добре знайомі. Харків, Сталін град:.. І -у
в ПЗВО.Т ь 11 ин
Перший з них завжди дбав переможним
про’порядок на тракторно похід на Захід, аж до Чему стані, другий — про хос.товаччини. Був артиле
порядок у документації. А ристом і піхотинцем, мав
— старшого
ще єднала їх міцна чолові командира
лейтенанта, росіянина з
ча дружба.
Я часто навідувався у Уралу, з котрим дуже нопі,’Ґкі- тракторну бригаду. Аж; дружився. І хоча
ось одного разу їіід’їжд- пець війни старший лейте
жаю і відчуваю: шось тра нант став полковником, а
пилось. Знайомий тракто. наш'земляк лишився рядо
вим, їхня фронтова друж- *
рист вніс ясність:
— Бригадир з облікоз- ба, що попалася в окопах
під Білою
Церквою, не
це.м' глечика розбили...
Виявляється,
вранці: згасла, а стала ще міцні
брига тир недобрим погля шою. Разом додали важкі
Дороги війни. Зла куля у
дом окинув обліковця:
- травні .1915 року не мину-.
— Ось ти написав, що1 ла полковнича. * Ного тіло
шофер
Гаєико
зробив Перевезли і похрв.алп в п’ять рейсів із гноєм, А я Одесі. Супроводив його ту
знаю, що тільки три. НавЬ ди вірний
товариш. І з
що ця приписка?
тих пір щороку, на День
— Не приписував я.
Перемоги, їде він на мо
— Робиш другу I10.MH.lkv гилу, щоб вклонитись на
— кажеш мені неправду! м’яті друга... Бо справжня
Обліковець почервонів.
дружба сильніша від усьо
— Розумігш... Попросив го, сильніша
навіть
за
шофер. У нього сім’я, чет
сче|
’
ть
М.
стоян.
веро дітей.
З грішми не
учитель.
густо... Я й подумав..
Новомиргородський
Так, нерідко трапляєть
ся, що коїрннсь із друзів район.

(РАТАУ|.
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МИ ВАМ ПИСАЛИ

НОТАТКИ ВЧИТЕЛЯ
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Одноголосно приймають
ся Закон Української РСР
про Державний бюджет Ук
раїнської РСР на 1982 рік
і Постанова Верховної Ради
Української
РСР про за
твердження звіту про вико
нання Державного бюджету
Української
РСР за 1980
рік.
З доповіддю про проекти
Закону Української
РСР
про охорону атмосферної о
повітря і Закону Українсь
кої РСР про охорону і ви
користання тваринного світу
виступив Голова
Комісії
Верховної Ради
Українсь
кої РСР по охороні природи
і раціональному використан
ню природних ресурсів, де
путат І. Г. Воденіктов.
Одноголосно приймаються
.Закон Української РСР про
охорону атмосферного по
вітря,
Закон Української
РСР про охорону і викори
станий тваринного світу, а
також постанови Верховної
Ради Української РСР про
порядок введення в дію цих
законів.
Потім з доповіддю про за
твердження Указів Президії
Верховної Ради Української
РСР, прийнятих у період
між сесіями, виступив сек
ретар Президії Верховної
Ради Української РСР, де
путат Я. Я. Колотуха.
Депутати
одноголоса»
приймають Закони і поста
нови про затвердження Ука
зів Президії Верховної Ради
Української РСР.
На цьому четверта сесія
Верховної Ради Української
РСР
десятого скликання
закінчила свою роботу.

Головне
для нас—
з в ’я зон
Щороку з 5 по 11 жовт
ня з нашій країні прово
диться Тиждень листа в
СРСР. Коли я вперше по
чув про таке свято, то не
абияк здивувався: невже є
потреба так високо, підно
сити звичайнісінький лист.
Подзвонив знайомій, що
працює в мережі зв’язку,
попросив «просвітити»:
_ Для чого, — питаю,
— все це?
— Щоб люди не забува
ли писати
листи
своїм
знайомим, друзям, близь
ким, відпозіла приятель
ка.
Я став думати: кому б
Його написати? З гим не
давно зустрічався,
з тим
балаказ по телефону, про
третього розповідали зна
йомі... Одним словом,, ні
кому. Аж раптом на очі
потрапив список прізвищ,
який дазно зже лежав на
столі. Ось цим товаришам
я й напишу. Гріх втрачати
З ними
зв’язок. Усе ж,
шановані люди. Судіть са
мі. -Ю В. Кононов — ди

ректор обласного підпри
ємства
«ВтЗрресурси».
В. В. Стадниченко — голо
ва колгоспу «Росія» Добровеличківського району.
М. Чайка — перший сек
ретар Добровеличхівського
райкому комсомолу,
В. Й Малик — керуючий

Цобровеличківсокою райсільгоспгехнікою, І. Т. Подалко — керуючий Новопразьким
відділенням
сільгосптехніки Олександ
рійського району, В. С. Ба-

бін — керуючий трестом
«Кіровоградмашаажб у д»,
В. Т. Пархоменко
— ди

ректор об’єднання «Кіровоградзалізобетон», В. Ку
лик — перший секретар
Кіровоградського міськко
му комсомолу. Всім їм ре
дакція надіслала листи з
проханням
відповісти,
яких заходів ужито після
виступу газети з критични
ми матеріалами. А т. Бабіну працівники «Молодого
комунара» шлють
щире
запрошення до розмови
вже вчетверте. Думаємо
зарахувати його позаштат
ним кореспондентом газе
ти: досить інтенсивно от
римує він від нас корес
понденцію.
А
згодом,
можливо, відкриємо у всіх
названих установах та під
приємствах свої корпунк
ти. Бо ж читачам надзви
чайно цікаво знати, що ду
мають згадані товариші
про матеріал
«Паперова
логіка» (МИ» № 125 за 17
жовтня-цього року), «Рач
ки нагадують про зиму»
(«МК» № 107 за 5 верес
ня), «Без копачів із копа
чами» («МК» № 114 за 22
вересня), «Замкнуте копо»
(«МК» № 67 за 4 червня),
«Ударна
без ударників»
(«МК» № 68 за 6 червня),
«Чий стадіон?» («МК» N9 92
за 1 серпня).
Виявляється,
товариші
забули надіслати листи до
редакції (навіть при наяв
ності Тижня листа в СРСР).
Ну що ж: «Коли гора не
йде до Магомета, то Маго
мет іде до гори». Ми на
гадаємо про себе Для час
головне
— не втратити
зв’язку.
В. АФАНАСІЄНКО.
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коли розлучаються

— У мене з відповідачем
немає
нічого спільнот.).
Прошу нас розлучити ..
— Якщо вона напо-ілгаз,
то нехай сама і платить за
розлучення...
. .Промайне півгодини, і
ці двоє стануть чужими.
Дзвінка струна, яка колись
бриніла у їхніх серцях,
обірвалася, тужно дзеньк
нувши. А вони й не почу■іь Запально доводять, ЩО
давно вже зтратпли інте
рес один до другого. ІЦО НІ
ЧОГО їх не єднає... .Інше
дитина. Але батьки ма
ленького ігооч про нього
не згадують. У них інше
на думці.
— Я хочу, щоб кольоро
вим телевізор залишився. в
мене...
_ Нехай вона поверие
мені обручну...
Ділиться майно. Іде бо
ротьба за
кожну ложку.
Враховано все: і сервіз, по
дарований на весілля, і ки
лим ручної роботи, і ста
ренька пральна машина.
Може, ігор навіть не по
мітить. що не стало вдома
магнітоли, що поменшало
кришталю в серванті. Але
він обов'язково спитає:
— А де мій татко?
І довго чекатиме його
ввечері додому. Малий ні
коли не зрозуміє.
як це
між його батьками немає
нічої о спільного. Де йому
знати, що сьогодні батьки
поділили надвоє свого си
на. ного любов.
і, може
статися, його долю.
Можливо, незабаром во
на знову стане чиєюсь
дружиною, а він знайде со
бі нову подругу життя, і
будуть щасливими дорослі.
Тільки Ігорю доведеться
довго розриватися між
батьком і матір’ю...
Розлюбили, зрадили, не
знайшли щастя в спільно
му житті, ні в чому не до
помагають один одному...
Причини розлучень різні.
Ті, хто прожив разом один
- два роки.
здебільшого
вбачають їх у короткая існгсті
знайомства перед
вступом до шлюбу, непро
думаності цього кроку,
втручанні батьків, житло
вій проблемі. Подружжя зі
стажем спільного
життя
З— 7 років причиною роз

лучення називають відсут
ність взаєморозуміння або
зловживання одного з чле
нів сім’ї алкоголем Розлу
ченчя — це ЛИХО для дорослих. Але ЯКОЮ Міркою
можна виміряти
травму
завдану ним дитячій душі?
...Іван одружився з Ла
рисою два роки тому. Спо
чатку щастя V молодят бу
ло по вінця. Грім ГРИМНУВ
відразу після народження
сина. Лариса стала ревну
вати Івана. Затримається
він на роботі — і додому
хоч не повертайся:

■— Знову ти десь гу.іязі
А я твою дитину мушу до
глядати.’ — Дружина кида
ла чоловікові зневажливі,
брутальні слова, .кричала,
илакала. З нею плакав і
Віталнк.
Іван не витримав якось,
склав свої речі, поцілував
малого і мовчки вийшов
за поріг. Але за хвилину
почув голос Лариси:
— Забери свою дитину.
Вона мені, як і ти. не по
грібна! — Дев'ятнадцяти
річна мати виштовхнула за

двері переляканого хлоп
чика...
Що було діяти батькові?
Намагався сам справитися
з дитиною, однак не виста
чало часу? вміння. 1 він
згадав, що існує- будинок
немовляти...
Кіровоградська школаінтернат № 2 не відрізня
ється від інших шкіл міста
— просторі світлі класи,
бібліотека, чудовий спор
тивний зал. 1 гуртожиток,
якого в звичайній школі
немає.
В інтернаті навчаються
діти, батьки яких з певних
причин не можуть ДОГ.І Інхіи за ними. Здебільшого
тут живуть сироти І ДІТИ з
неповних сімей. Так. ска
жімо. з сорока першоклас
ників. які нинішнього ро
ку сіли за парту. лише в
одного є батько і мати.
Для більшості малят
школа стала рідшім домом.
Тут вони оточені- турботою
1 любов'ю дорослих, якої
не знали вдома.
...Мати покинула Ко
лю Л.. коли він був ще зов
сім маленьким. Батько з
глибоким болем
пережив
цю подію. Почав -випивати.
Згодом одружився вдруге.
Але рана, завдана першою
дружиною, не гоїлася. А
тут ще й син стояв перед
очима, схожий. як дві
краплі води, на неї... Коля
опинився в інтернаті. Жод
ного разу не прийшов до
нього батько. А малий
кожнеї неділі біжить додо
му. щоб подивитися на тат
ка, дізнатися, як він живе
1. якщо треба, чимось йому
допомогти. Поветається до
Інтернату замкнутий, сум
ний. Але через
тиждень
знову рветься до татка.
Почався новий навчаль
ний рік, а парта Сві глав
ки К. лишалася порож
ньою. На листи, надіслані
матері дівчинки, відповіді
в інтернаті не дочекалися.
Довелося- виховательці їха
ти до села Калинівки Кіро
воградського району, де
живе Свєта.
Вдома дівчинки не було.
Сусіди
сказати, що вона
на фермі. Там її й знайшли

А ВАША ДУМКА?

НЕМА ЛИХА

БЕЗ ДОБРА

вихователька. Свєта, вияв
ляється. не змогла вчасно
приїхати до інтернату, бо
мати вже місяць пиячить, і
Свєта боялася залишити
наодинці з нею тринадця
тирічну сестричку Таню...
Назад вихователька повер
нулася з двома дівчатками.
Держава потурбувалася
про те. щоб діти були за
безпечені всім необхідним.
Вихованці Кіровоградської
шкзли-інтернату № 2 у сті
нах своєї школи знаходять
собі заняття до душі. Тут
працюють 29 гуртків з різ
них предметів, для стар
шокласників проводяться
факультативні
заняття з
хімії, фізики.
російської
мови та літератури. З 42
випускників минулого року
6 стали студентами вузів,
17 вчиться у технікумах,
інші працюють на вироб
ництві. Адже в школі-інтерпаті ведеться поглиблене
трудове навчання. Разом з
атестатом зрілості випуск
никам вручають посвідчен
ня токарів,
штукатурів,
малярів, швачок.
У них є все. крім одно
го: щасливих спогадів про
свою сім’ю, незабутніх ве
чорів у колі найріднішнх
людей — тата і мами. Воші
ніколи не писали творів на
тему: сМої батьки«..
— Прошу нас розлучити.
Між нами немає нічого
спільного...
Крім дитини. її любові,
що лишилася, як часточка
почуттів.
які зв’язували
коліїсь батьків. І ця час
точка без жалю
рветься,
коли розлучаються двоє.
О. АНОХІНА.

м. Кіровоград.

Розлучення найчастіше насуджують. А я вважаю, що
це добре, що люди знаходять
сили розірвати шлюб, якщо
він для них — тягар.
Коли я познайомила сво
їх батьків з моїм майбутнім
чоловіком, воші не були, як
я тоді, в захваті від нього,
їхні умовляння зачекати а
одруженням здавалися мені
просто упередженістю. Ми
посварилися. Я пішла від
них з упевненістю, що буду
щаслива з Ігорем.
Рік, який ми пройшли з
чоловіком, згадую тепер, як~^
страшний сон. Ігоо мав усе: ’
хорошу роботу, кооператив
ну квартиру.
автомашину.
Від мене вимагав бездоган
ного виконана всіх домашніх
обов’язків. Я не справляла
ся. Чоловік не допомагав.
Став наполягати, щоб я за
лишила навчання. 'Мовляв,
він і сам забезпечить сім’ю
матеріально.
Все це пригнічувало мене.
А тут ще Ігор дорікнув, що
прийшла на все готове і ве
вмію йому ради дати.
Не витримала, повернула
ся до батьків. Вони поради
ли розлучитися.
І ось я знову вільна. На че
тяіар з плечей скинула. Ве
села. і навіть щаслива. Ход
жу в кіно, на танці, не маю
турбот. Тільки й досі почу
ваю себе винною перед бать
ками. що не послухала їх
тоді...
Н. Б.,
студентка.

|

м. Кіровоград.

Від редакції: А яка ваша
думка про розлучення? Чи
завжди не — найкращий ви
хід. звільнення від тягару?
А може для когось не стало
гірким уроком, і все ж по
чуття жалю та втрати — не
чуже їм? Чекаємо ваших
листів.

хЯ

У СВІТІ ЦІКАВОГО

МИСЛИВСТВО: ВІДКРИТТЯ СЕЗОНУ

ВДАЛОГО ПОЛЮВАННЯ
НА ПІСКУ»
Восьмий раз проводився
цього року конкурс «Фан«Сг.::
тлзії на піску» в місті Іпатлантичному
узсвіч на
його чисбережжі США.
п рим шли
пенні учасники
на пляж, де проходив огляд. озброєні відрами, лосангипатами і совками,
і скреметрами, ножами
Сергд кращих
бачками.
конкурсних робіт були сло
неня, казковий дракон І
чудовий 12-футовий омар,
виліплений із пісну шість
ма художниками із Кембріджа.
Але
більшість
учасників за традицією
представила «архітектурні
споруди». Серед них особ
ливе захоплення глядачів
викликала піщана
копія
тібетського палацу далайлами, виконана
дизеймером із Бостока Дж. Нага
ном і тридцятьма його по
мічниками і середньовічне
французьке місто архітек
тора Джона
Шілдса із
Ньютона. Але, на жаль, як
і всі піщані замки, ці ди
вовижні споруди не могли
довго вистояти проти сон
ця, вітру і припливу.

Американська
архітек
турна
фірма
«Скідмор,
Оуїнгз енд Мерія» розроб
ляє проект найвищого бу
динку в світі. Як повідоми
ла газет? «Чікаго трібюч»,
його передбачається
збу
дувати в Чікаго. 469-поверховий суперхмарочос буде
значно вищим від знаме
нитого Ємпайр стейт білДінг і підніметься
на 700
метрів. ЙОГО СПООудЖРНЧЯ
обійдеться в 1,25 мільярда
доларів. Поки Що
— не вирішено, хто
фінансуватиме
і ігантський проект.

(АПН).

Ранній сніг, котрий пе
жданно вкрив землю, на
гадав мисливцям, що незабаром почнеться полю
вання па хутрового звіра,
париокопитих тварин. Він
нагадав першу порошу,
заплутаний слід зайця на
пій. ГІрпємпо запопасти
пухнастого' вуханя, впо
лювати хитру
лисицю.
Нам теж приємно повідо
мити, що полювання на
хутрового звіра в угіддях
обласної
організації
УТМР триватиме з 6 по
27 грудня. Полювати до
зволяється тільки по не
ділях — 6, 13, 20 і 27
числа.
До речі, деякі любителі
смачної дичини ігнорують
строки і правила відстрі
лу звірів. Так, 15 листо
пада в Долинському рай
оні було затримано жите
лів Повгоцодківського рай
ону В. Брехуна, слюст— Лікарю,
моєму горю.

— Слухаю вас.
— Розумієте,
життя ні
вдома, ні на роботі немає.
Жінка дома лемент підні

має, мовляв, від тебе го
рілкою несе, а на роботі
або догани вішають, або
премію відбирають.
— При чому ж тут меди
цина, пробачте?
— Ось вислухайте. Що
вже тільки я не пробував.
Лавровий лист, просо, мус
катний горіх жував, олію

«Молодой коммунар» -

пату дичину дехто снробував використати мпнупорічні відстріляні картКІІ. Щоб цього не повторилося, радимо заздале
гідь придбати картки від
стрілу иа хутрового звіра,
їх можна купнтп в первинних і районних організаціях мпсливців та рибалок.
За нормою відстрілу
кожен мисливець може
добути лише одного запця, на лисиць норми відстрілу
не встановлено,
полювати
Дозволяється
групами мисливців, але
не більше п’яти чоловік,
Добуту хутровину слід
обробити
і
відповідно,
обов’язково здати в заоблепожнвготконтору
спілки.
Полювати на лисіть 1
зайців у державних лісах
при наявності відстріля
ної картки, але без ліцен-

ДУЖЕ НАДІЙНО
пив, м'ятні країлі смоктаз,
свіжою газетою закушував
__ не забиває. Воно, може,
колись техніка дійде, що
без запаху випускатимуть
оту, знаєте, а поки що,
може, хоч що-небудь є,

порадьте. Як батечка рід
ного благаю.
— Ну, навіщо ж так? Ад
же це дуже просто —
пийте апельсиновий сік.
Ги-ги-ги! Це ви сер
йозно?

га?
— Стривайте, здається, є
надійний засіб.
__ Хіба?! В ноги впаду,
слід ваш
цілуватиму, —

Цілком серйозно.
От що значить вчений
на медицину. То, кажете,
апельсиновий сік?
Так. Запевняю вас,
•
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м. Кіровоград,
вул/ Луначарсьиого, 36.

ЛКСМ Украинке.
Ла украинском языке.

допоможіть

ря
радгоспу
Україна»
М. Прозорова, завідуючо
го райвно А. Шкоду, Т0шляхово-ремонткаря
№ 4
ного управління
В. Сербу, які вирішили
раніше «відкрити» ПОЛІОвання. У браконьєрів ви
лучено рушниці, матеріаматеріа
ли на них передано в об
ласне управління лісового господарства, Трохн
раніше на полях Вільіранського району бсло
працівників
затримано
ІІовоукраавтопарку
транспортної
їнської
контори П. Діордієва та
В. Комапова, котрі теж
захотіли поласувати заіічатиною. Вони стріляли в
зайців з машини, осліп
люючи Ї-Х фарами.
Бра
коньєри заплатять штраф
за незаконне зберігання
зброї і пошкодження по
сівів.
При полюванні па пер-

БК 05285.

Індекс 81107.

Обсяг 0.5 друк. ари.

зії суворо заборонено.
Спортивне
полювання
на париокопитих тварин
дозволено до 27 грудня
тільки за ліцензіями, які
видаються кращим пер
винним мисливським ко
лективам.
На полюванні мисли
вець повинен мати при
собі мисливський квиток
з відповідними відмітка
ми, дозвіл відділу внут
рішніх справ на зберіган
ня зброї та користування
нею. відстрільну картку.
Мисливець також пови
нен добре знати і точно
дотримувати правил тех
ніки безпеки при користу
ванні зброєю. Це допомо
же запобігти нещасним
випадкам.
Боєприпаси, інші речі
для спортивного полю
вання можна придбати в
мисливських
магазинах
обласного міста і район
них центрів.
Хай же вам щастить!
М. ВАРСЬКИЙ,
заступник голови об
ласної
організації
УТМР.
що ніякого запаху, крім,
природно, апельсинового
соку, від вас ніхто не по
чує.
— Лікарю, би — чудо
дій! Сто років вам щасг-і.
Вирятували,
вирятували

людину... Побіжу хлопцям
розпозім, ги-ги-ги!... Стри
вайте, а коли цей чудодій
ний сік пити — до чи піс
ля?

Волейбол. 90 очок запи
сали в залікову коїі'їлку
збірної області волейболіс
ти і волейболістки, взяв
ши
участь у фінальних
матчах Третіх республікан
ських спортивних ігор мо.тоді України: дівчата при-’1
везли з Ворошнловграда
36, хлоіші з Донецька 54
очка. У складі збірної об
ласті були юнаки з вищо
го льотного училища ци
вільної авіації, інституту
сільськогосподарсь кого
машинобудування,
будь
великого
технікуму та
ДЮСШ № 1 м. Кіровогра
да. їх тренував викладач
ДЮСІ11 № І В.
Бричка.
Ця команда посіла иа іграх восьме місце. А дівча
та із Світловодська (тре
нер В. Куліппкін)
були
одинадцятими.
Плавання. Харків.
Фі
нальні старти Третіх спор
тивних ігор молоді .Украї
ни. Вихованка світ, юводського тренера А. І. Котенка Марина Корвегіна
.завоювала .золоту медалі,
під час запливу на 200
метрів .стилем батерфляй.
На стометрівці вона була
другою.
1 Ія юна спорт
сменка, яка ппііі навчаєть
ся в спеціалізованій школіінтерпаті спортивного про
філю в столиці республіки,
дала області 99 очок. Марппу включено до складу
молодіжної збірної країни.

— Не до і не після, а за
мість отієї, знаєте...

А. КЛИМЧУК.
м. Кіровоград.

ТЕЛЕФОНИ: відділу листів і масової роти
_ 2'45-36; ?'ДпопіДального секрет.і2'„87: відділу комсомольського
“ З’4^57: відділу пропаганди 2 4«
ВіДПІлу учнівської молоді
—
’’ аіДДілУ війсьново-птгоіотичного
виховання та спорту - 2 45-35; відділу
2 4ч’о^,еНЬ “ 2'56 65; фотолабораторії —
■‘-«5-35;коректорської — 3-61-83;
нічної
•кції - 3-03-53.

Зам. № 502.

Типаж 54С00

В. о. редактора
А. РОМАНЮК.
Газета виходить у вівторок,
четвер І суботу.
Друкарня імені Г. М. ДкмктрозЗ
видавництва
«Кіровоградська праеда»
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград вул. Гпікни, 2*

