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Субота, 18 січня 1986 року

ЯК КОНКРЕТНУ ПРОГРАМУ ДІЙ, СПРЯМОВАНУ НА ДОСЯГНЕННЯ
ВІКОВОЇ МРІЇ ЛЮДСТВА — МИРУ, СПРИЙНЯЛИ КОМСОМОЛЬЦІ
І МОЛОДЬ ОБЛАСТІ, ЯКІ ВСІ РАДЯНСЬКІ ЛЮДИ, ЗАЯВУ ГЕНЕРАЛЬНОГО
М. С. ГОРБАЧОВА.
СЕКРЕТАРЯ ЦК КПРС

КОЖНОГО
3 почуттям гарячого схва
лення сприйняли у колекти
ві нашого цеху Заяву Гене
рального
секретаря
ЦК
КПРС М. С. Горбачова, де
Михайло Сергійович вису
нув нові рішучі пропозиції
на захист миру та оздоров
лення всієї міжнародної об
становки. Кому з радян
ських людей, усіх прогре•ЄІИИІО мислячих людей Землі
й, не близькі прості іі дохідли~ ві слова емлр», «розрядка»,
«світле
майбутнє»? Усім
серцем сприйняли їх як го
ловну думку Заяви това
риша М. С. Горбачова її
комсомольці га молоді пра
цівники механоскладально
го цеху № 2. Адже кожен з
пас розуміє — пропонована
КПРС і Радянським урядом
програма повної ліквідації
ядерної зброї в усьому сві
ті па ділі значить перелек■чіву мирної праці, мирного
навчання,
дозвілля
для
мільйонів і мільйонів наших
сучасників та тих, кому жи
ти в наступному тисячо
літті.
Відповісти на нові мирні
ініціативи нашої партії і
уряду ми хочемо ударним
самовідданим трудом. Фі
ніш одинадцятої п’ятирічки
колектив' нашого цеху зустрів такими показниками:
понад план випущено про
дукції на 300 тисяч карбо
ванців, насосів усіх найме
нувань вироблено чотири з
половиною тисячі штук. По
становивши у дванадцятій
п’ятирічці
весь
приріст
обсягу виробництва отрима
ти за рахунок підвищення
продуктивності праці, пла
нуємо досягти цього з допо-

могоіо колективної відпові
дальності за стан трудової
дисципліни. До 25 грудня—
очікуваного строку виконан
ня планових завдань стар
тового року XII п'ятирічки—
продукції понад план ду
маємо виробити па 340 ти
сяч карбованців, у тому чис
лі насосів п’ять тисяч штук
та запасних частин для по
треб народного господар
ства па суму 120 тисяч кар
бованців. Під час комуніс
тичних суботпиків 22 люто
го, 19 квітня та 25 жовтня
працюватимемо лише па
зекономлених
допоміжних
матеріалах, енергоресурсах
іі інструментах, а зароблені
кошти перерахуємо до фон
ду п’ятирічки. До дня від
криття партійного форуму
колектив нашого цеху зобо
в’язався виконати виробни
че завдання двох місяців
Року.
В. КРАВЧЕНКО,
токар, секретар комсо
мольської
організації
МСЦ № 2 заводу «Гідросила».
м. Кіровоград.

Важлива
ініціатива
Нові конкретні конструк
тивні пропозиції, які містить
у собі Заява Генерального
секретаря ЦК КПРС М. С.
Горбачова, — це ще одне
вагоме підтвердження по
стійності
й
неухильності
курсу партії та Радянської
держави на збереження ми
ру на планеті, зміцнення
добросусідських
відносин
між країнами. Ми, праців
ники сільського господар
ства, хлібороби, дуже доб
ре розуміємо і підтримуємо
цей курс.
Підтримуємо не лише на
словах, й на ділі,
вті

люючи в життя накреслення
партії по інтенсифікації на
родного господарства, по
прискоренню науково-тех
нічного прогресу. Це добре
видно на прикладі нашого
господарства, де з кожним
роком зростає технічна ос
нащеність бригад та ферм,
удосконалюються
маши
ни, тощо. Всі ці зміни на
краще не приходять са
мі собою, вони є наслідком
наполегливої роботи прав
ління, спеціалістів, зокрема,
представників
інженерної
служби (тут у нас працює й
чимало молоді), рядових
колгоспників.
Заява М. С. Горбачова —
це, без сумніву, документ
величезного значення і ва
ги, який намічає довгостро
кову програму скорочення
і ліквідації всіх ядерних
озброєнь, вселяє у нас віру
в завтрашній день, відкри
ває нові перспективи і в на
шій роботі.
Разом з тим ми рішуче
засуджуємо позицію адмі
ністрації США, яка у відпо
відь на конкретні пропози
ції і кроки СРСР відбуває
ться .балачками. Та ми віри
мо, що воля народів світу,
зацікавлених у збереженні
миру й спокою на планеті,
і американського народу у
тому числі, виявиться сильпаліїв
нішою
од
потуг
війни.
Мені як жінці і матері
особливо ненависні
плани
імперіалістів. Не для того
ми народжували наших ді
тей, щоб вони стали жерт
вами ядерних маніяків. Ми
хочемо жити і працювати
під мирним небом і не до
пустимо, щоб нам весь час
загрожували ядерні заряди
на землі і в космосі. Під
цими моїми словами, я пев
на, підпишуться всі без ви
нятку жителі нашого села
Трояни.
К. РОДНИЧЕНКО,
голова колгоспу Імені
Енгельса.
Добровеличківський район.

АКТУАЛЬНЕ
-.31 рік завідує фермою колгоспу імені XX з’їзду КПРС у Бобрннецькому
районі Надія Ларіояівна Мельникова. Очолюваний нею колектив не раз доби
вався високих виробничих показників, удос~оювався високих нагород.
А скільки молодих доярок навчила, виховала Н. Л. Мельникова! 1 сьогодні
на фермі трудиться комсомольсько-молодіжний колектив операторів машинно
го доїння, один із кращих в області. Про досвід, успіхи іі проблеми КМК, буд
ні іі свята молодих доярок — наша сьогоднішня розмова з ветераном праці.
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СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗУСТРІЧ В ОБКОМІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЛКСМ УКРАЇНИ
КОАЇСОМОЛЬСЬКОМОЛОДІЖНОЇ ЛАНКИ
ІМЕНІ 60-РІЧЧЯ ВЛКСМ
МОЛОЧНОТОВАРНОЇ
ФЕРМИ КОЛГОСПУ
«МИР»
ГАЙВОРОНСЬКОГО
РАЙОНУ (КЕРІВНИК
М. С. САВЧЕНКО,
ГРУПКОМСОРГ
ТЕТЯНА ЛАДАНІОК).
Схвалюючи рішення квіт
невого і жовтневого (1985 р.)
Пленумів ЦК КПРС про
дальше прискорення тем
пів
розвитку
економіки
країни, підвищення добро
буту радянського народу,
наш комсомольсько-моло
діжний колектив включився
у соціалістичне змагання по
гідній
зустрічі
XXVII
з’їзду КПРС і бере на честь
з'їзду такі соціалістичні зо
бов'язання:
— одержати
протягом
першого року XII п'ятиріч
ки валового надою 4480
центнерів;
— надоїти від кожної короЕИ в середньому по 4480
кілограмів молока;
— одержати від кожної
корови із закріплених за
колективом груп по теляті;
— до дня відкриття XXVII
з'їзду КПРС зобов’язуємо
ся виконати двомісячне зав
дання по виробництву і
продажу молока державі,
а доярки Н. Ф. Лялюк, М. С.
Савченко та Т. А. ~ Ладанюк — квартальний план;
— все молоко здавати
першим сортом, жирність
його довести до 3,4 процента;
— високоякісно готувати
корми
до
згодовування,
ефективно використовувати
їх;
— всім членам КМК по
стійно
підвищувати
свій
ідейно-політичний рівень у
школі комуністичної праці.
Соціалістичні
зобо
в’язання обговорено
й прийнято па зборах
колективу.

В області на навчальній
практиці перебуває група
аспірантів Академії суспіль
них наук при ЦК КПРС.
Представники з НДР, Лао
су, Чехословаччнни, Угор
ської Народної Республіки,
Соціалістичної Республіки
В’єтнам, Монголії побували
на ряді підприємств, кол
госпів, організацій, навчаль
них закладів області, де ма
ли зустрічі з трудовими ко
лективами, студентами, мо
лоддю.
15 січня відбулася зустріч
в обкомі комсомолу. Перший
секретар обкому ЛКСМУ
І. Шевченко розповів про

роботу обласної комсомоль
ської організації по гідній
зустрічі XXVII з’їзду КПРС.
А другий секретар обкому
комсомолу В. Іванов розпо
вів гостям про участь ком
сомольців і молоді у науко
во-технічній творчості, ді
яльність комітетів комсомо
лу по удосконаленню стилю,
форм і методів роботи у
світлі вимог сьогодення.
На зустрічі, яка пройшла
в дружній обстановці, ви
ступив керівник групи аспі
рантів Академії суспільних
наук при ЦК КПРС про
фесор. доктор філософських
наук Г. Д. Карпов.

Зимова пора не зменшує турбот у секретаря ком
сомольської організації Новгородківсьної
міжгоспо
дарської пересувної механізованої шляхо-будівельної
організації молодого комуніста Володимира Брищуна.
Адже в усьому — і в роботі, і в громадському житті —
він повинен бути прикладом для своїх спілчан. План
одинадцятої п’ятирічки Еолодимир виконав достроко
во — до 13 грудня 1385 рону. Ударно попрацював на
будівництві шляхів, асфальтуванні майданчиків для
зберігання кормів, впорядкуванні під'їзних доріг до
тваринницьких ферм у господарствах району. Нині
готує свого асфальтоукладача до нового сезону робіт,
знімку: Володимир БРИЩУК.
Фото В. ЗАНІЗДРИ.

ІНТЕРВ'Ю

Б

молка Наталя Іванова замінила свою
маму — Віру Іванівну. 1 в перший же
свій трудовий рі добилась хорошого
результату — 3413 кілограмів молока
надоїла від кожної корови. Поруч з ма
тір’ю працює й молода доярка Олена
Фомпшпна.
Сьогодні кадрова проблема не стоїть
гостро. Але завжди треба думати іі про
завтрашній день. Ми профорієнтаційну
роботу пррводимо в школі, проте сьогод
ні молодь на ферму йде не дуже охоче.
КОР.: Сьогодні на вашій фермі не
повна механізація? Як не питання вирі
Бачаться нам і недалекі перспективи
шується?
стосовно поліпшення умов праці. Торік,
наприклад, побудовано два телятники.
Н. Л. МЕЛЬНИКОВА: В тому го її
Тепер весь молодняк у нас буде в окре
справа, що не повна. Так, може самеД^
мих приміщеннях, з добрим опаленням.
відлякує молодь, яка хотіла б залиши
Весною плануємо справити новосілля й
тись у колгоспі. Сьогодні на нашій фер
у літніх таборах. Вони вже в основному
мі корми приготовляються вручну. Я вже
готові.
минулої зими виступала по обласному
І в старих корівниках будемо облад телебаченню: бодай якийсь примітивний
кормоцех збудували б па фермі. Скільки
нувати побутові кімнати, щоб було, дена
місці перевдягнутися, відпочити. Турбо ж тільки часу витрачає па приготування
кормів доярка! Двадцять років тому
та про людей — наша найголовніша.
КОР.: Надіє Ларіонівно, Із нашої роз теж готувались корми вручну, але ж тоді
па одну доярку приходилось 12-15 ко
мови я зрозумів, що вас не особливо
рів, а сьогодні — до ЗО. Тому й витра
турбує кадрове питання.
чається на роздачу кормів, прибирания і
Н. Л. МЕЛЬНИКОВА: В нас, можна
доїння
не менше чотирьох годин. А скіль
сказати, колектив стабільний, тому сьо
кп 'б часу вивільнив кормоцех!
годні, справді, з кадрами в нас немає
Нинішні щодобові надої молока на
проблем: 29 доярок основних, 5 підмін
фермі — 7 кілограмів. Це на півтора кі
них. Працюємо з вихідними, з відпустка
лограма більше проти минулого року. Та
ми, як і належить. Якщо ж із старших
вони могли б бути ще вищими. Я див
збирається хто на пенсію, то заздалегідь
люсь реально на наші можливості
думаємо про заміну. Та вона частіше й
сама знаходиться. Ось недавно комсоРозмову вів В. БОНДАР.

готувалась ферма до зимівлі. Утеплили
приміщення, опалюється у нас червоний
куток, затишна, привітна кімнатка- в од
ному з корівників, лабораторія. Корівни
ки (окрім двох чотирирядних) на фер
мі не нові, тому про зиму у нас щороку
особлива турбота.

НАЙГОЛОВНІША турбота-про людей
КОР.: Надіє Ларіонівно, ще не закін статня кормова база п.пос добре постав
чився перший місяць року, і якщо гово лена племінна справа.
рять про результати виробничого колек
Н. Л. МЕЛЬНИКОВА: Бо цс найго
тиву, то звертаються до року минулого.
ловніше. Як би ви не управлялися, але,
Яким він був для ваших дівчат?
якщо, стадо ннзькоудійпе. та ще раціон
Н. Л. МЕЛЬНИКОВА: Якщо мова за- . годівлі бідненькийуспіху не доб’єш
ходить про успіхи, то вони залежать не
ся. Горік ми як ніколи заготували бага
тільки від дівчат, а й чоловіків. Адже
то кормів. Зараз коровам є в достатній
без фуражирів, механізаторів про висо кількості і сіно пахуче, і силос, і сінаж,
кі результати годі було б думати. Та>й
і кормові буряки... Про племінну справу
окрім усього її серед доярок у КМК пра в останні роки особливо дбають колгосп
цює чоловік, Володимир Мітенко. Отож,
ні зоотехніки. Ми па ділі переконалися,
колектив — не лише доярки.
що найкраще поголів’я можна вирости
Минулий рік для нас був успішним,
ти тільки самому, а не покладатись на
Результат торішній — 3002 кілограми
ту практику, коли колгосп закуповує не
молока надоєно в середньому по фермі
телей у сусідньому, хай навіть спеціалі
на кожну корову. У багатьох доярок на зованому, господарстві. Але, повторюю,
багато вищі результати. У Людмили Волдля цього слід мати зацікавлених людей,
кової, наприклад, — 4107 кілограмів, у
спеціалістів високої кваліфікації.
Галини Красюк — 3720. Ферма достро
Корми іі племінна справа — основне.
ково виконала й п’ятирічку — за чоти Але не все. Дисципліна, умови праці, ен
ри з половиною роки.
тузіазм людей.
КОР.: Секрет ваших успіхів? На це
Умови праці. Про них правління кол
запитання, як правило, відповідають: догоспу турбується постійно. Серйозно під-
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«МК» НА УДАРНИХ
БУДОВАХ

комсомольських
Давайте зробимо неве
ликий екскурс в історію.
Січень 1978 року. Саме
тоді за Ведмежим
яром
поблизу Олександрії шах
тобудівники починали спо
рудження найпотужнішої
з Придніпров'ї вугільної
шахти... А 6 грудня 1983, у
день 40-річчя визволення

почутої, як-то кажуть, з
пбрших уст. Секретар ко
мітету комсомолу шахти
«Ведмежоярська»,
гірни
чий майстер Василь Сріб
ний у 1983 якраз закінчив
Дніпропетровський гірни
чий інститут і . прийшов
працювати у передпускову
дирекцію шахти в числі

про те, що кадри тут ста
більні, вони просто до
рослішають разом зі сво
їм підприємством. Проте,
молодечий
максималізм
нетерплячий. Отже, одра
зу хотілося і працювати, і
жити в нормальних умо
вах, і змістовно відпочива
ти. Проблеми побуту, до
звілля, створення належ
них умов праці
як в пе
ріод будівництва, так і
після пуску шахти було і
залишається
таким
же
важливим, як і суто вироб
нича проблема — виведен
ня шахти на проектну по
тужність. Скажімо, не за
довольняє всіх бажаючих
на шахті
малосімейний
гуртожиток.
Є й труднощі. Проектна
потужність
шахти — 2,1
мільйона тонн на рік. Як
що конкретніше, підзем
ним способом — 1,5 міль
йона тонн вугілля, решту
видобувати відкритим способом. За два роки експлуатації шахта на проектну потужність не вийшла. Тут цілий ряд причин об'єктивного і суб’єк-

Та й коли понервуєш
зупинці з півгодини,
маючи автобус, проїдеш у
тісному транспорті — яка
вже потім віддача на ро
боті... Здається, хоча б це
питання — своєчасну і без
перебійну доставку шах
тарів з міста й назад —
міг би вирішити міськви
конком?

Знайомство із «Ведмежоярською», її проблема
ми закінчувалось у кабіне
ті директора шахти В. К.
Осадчого.
Закінчувалось
досить оптимістично: кад
рами шахта в кількісному
плані укомплектована,
лишається дбати про
якість. Добровольці,
прибули на шахту за ком
сомольськими путівками,—
це
не стільки
якісний
професіональний
набір,
як моральний. Але ж та
кі люди
нам
потрібні!
Вони несуть з собою мо
лодість,
завзяття,
енту
зіазм, дух суперництва.

Комсомольсько - моло
діжна
бригада гірничих
робітників очисного

УЧОРА, СЬОГОДНІ
ЗАВТРА
тизного порядку. Найбіль
ше заважає велика обводненість, погано висушене
шахтне поле. Але це —
особливості рельефу. Від-

і

• А ВСЕ ПОЧИНАЛОСЬ...
• МУЖНІЄМО РАЗОМ

> ЗАЛИШАЮТЬСЯ

НАДІЙНІ

• НА ПОРЯДКУ ДЕННОМУ РЕЗЕРВИ РОСТУ

Олександрії від німецькофашистських загарбників,
достроково до ладу дію
чих стала шахта «Ведме
жоярська». У цей же день
пішло перше вугілля «Ведмежоярської».
Щоб ДОСЯГТИ В'А'ІЛЬНИХ
пластів, треба було -про
йти похилий СТВОЛ довжи
ною 386,7 метра,
верти
кальний ствол довжиною
105,8 метра, пройти май
же 13 кілометрів гірничих
виробок. Долаючи складні
гірничо-геологічні умови,
з цим успішно впоралися
працівники
Донецького
спеціалізованого
шахтобудісельного управління,
будівельники з Донецька,
Павлограда, Кривого Ро
га, Кременчука, Горлівки,
Дніпропетровська.
Сло
вом, без
перебільшення
можна сказати, що нове
вуглевидобувне
підпри
ємство споруджувала вся
республіка, представники
всіх областей. Споруджен
ня шахти було оголошено
ударною комсомольською
будовою.
'На цьому можна було б
зазершити екскурс в істо
рію:
будівництво закін
чено — шахта стала до ла
ду. Але хіба ударна комсомольська будова пере
стала бути ударним ----КОМ-

об єктом!
сомольським
Адже там, на шахті, пе
редній край так і залишив
ся переднім краєм. І коли
комсомол вручав путівку,
як у пісні співається, на
відважні діла, то, зрозу
міло, для багатьох добро
вольців шахтарське місто
в нашому степовому краї
стало рідним домом,
а
шахта — спразою життя.
І новий клич комсомолу:
«Зугільній
промисловос
ті — комсомольське шефстзо» тут же знайшов сво
їх добровольців.
І знозу трохи
історії,
зозсім недалекої в часі і

бою видобувної дільниці
№ І (бригадир В. С. Го
ловань, групкомсорг О. Бо
ровик) зобов’язався вида
вати 1000 тонн вугілля на
чувасться і недопоставка лаву за добу. Резерви для
запчастин до комплексів, росту продуктивності пра
водонасосів. До речі, май ці (а це обов'язкова умова
же всі наявні комплекси приросту продукції з XII
потребують доопрацюван п'ятирічці) є.
ня раціоналізаторської і
Закінчимо однією циф-

винахідницької думки, щоб
застосовувати їх у своїх
__
специфічних умовах. Не
рідко підводили і спожи
вачі. Відвантаження буро
11
молодих спеціалістів
го зугілля, що добувають
ще до її луску. І коли во
на стала до ладу, йому в Олександрії, * йде в ос
теж довелося займатися новному на брикетні фаб
кадрами. Тоді на роботу рики і на ТЕЦ. Обладнання
приймали по 50 чолозік у на фабриках застаріло, і
день, з ранку до вечора темпи видобутку вугілля
вивчались і опрацьовува випереджають темпи пе
лись заяви. З нуля почина реробки.
лась не тільки комплекта
€ у працівників шахти
ція шахти, а й комсомоль
«Ведмежоярська» і проб
ська, партійна організації.
леми. Скажімо, транспортБагато добровольців, що
працювали на будівництві
шахти, у короткий строк
здобували потрібну спеці
альність і залишалися тут
працювати, жити.
Адже
ще у передпусковий пе
ріод було вирішено і жит
лову
проблему — новозбудований малосімейний
гуртожиток «Уголек» за
довольнив тоці потреби
приїжджих, 50 процентів
спеціалістів і кваліфікованих робітників, запроше
них на «Ведмежо я рсь ну»
із Ростовського і Підмоскоэного вугільних
басейнів (це була необхідна
компумова для якісної
лектації кадрів, запезнив
шахти 8. К.
директор
Осадчий) отримали стаціонарне ЖИ1 ло.
За час з моменту пуску
шахти за комсомольськими путівками прибуло ще
59 добровольців. Два ро
ки тому, коли «Ведмежо
ярська»
почала
давати
перше вугілля, хтось узяв
ся і підрахував: середній
вік працюючих на
шахті
становить 27 років. Тоді ж
комітет комсомолу вироб
ничого об’єднання «Олександріявугілля» почав кло
потання про присвоєння
шахті
«Ведмежо ярській» на. Шахта знаходиться кі
імені Ленінського комсо лометрах в тридцяти від
молу.
міста. Зміну привозять і
Сьогодні знайшлись охо відвозять автобусами. А
чі перевірити підрахунки.
нерідко
через погодні
Виявляється, шахта посо
умови (туман, ожеледиця,
ліднішала: тепер середній
вік працюючих ЗО років. дощ — дорога туди не
Ця цифра може свідчити «ах»!) зміна запізнюється.

рою: за час експлуатації
шахти в 11-й п'ятирічці
«Ведмежоясрька» видобу
ла 100000 тонн надплано
вого вугілля. План прохід
них робіт виконано.
Чуєш, завтрашній добро
вольцю? Тебе чекають ве
ликі і цікаві діла!

Л. ЯРМОЛЕНКО.
П а знімках: в дис
петчерській
знаходиться
«мозковий центр» шахти —
сюди цілодобово надходить
інформація з усіх ділянок
і підрозділів підприємства;
Олександр КОЛЕСНИК, бри-

гадир прохіднинів підго
товчої дільниці № 2, груп
комсорг
дільниці.
ЙОГО
НМК змагатиметься у ни
нішньому році з комсомоли,
сько-молодіжною бригадою
Миколи ПОПОВА, делегата
XXVII з'їзду Компартії Ук
раїни;

Фото В. ГРИБА.

ФОТОГРАФІЯ
І НЕГАТИВ
— Кепські у пас спра
ви, — зітхає бригадир Ва
лентнії Голосюк.
З ного слів і слів ком
сорга будівельного управ
ління «Машбуд» (на дру
гій дільниці якого й пра
цює КМК мулярів) Леоні
да Пічкуренка та інших
молодих виробничників по
стала така картина. За
направленнями комсомоль
ських організацій на бу
дівництво нових корпусів
Кіровоградського
вироб
ничого об’єднання ио сі
валках «Червона зірка»
ударна
(республіканська
будова)
комсомольська
приїхали десятки добро
вольців. Літо-84 стало для
них пам’ятним не тільки
ударним початком роботи
на будівництві інженернолабораторного
корпусу.
Па перших загальних збо
рах новоствореного ко
лективу, коли з початком
трудової діяльності їх при
йшли привітати представ
ники адміністрації об'єд
нання та тресту «Кіровоградмашважбуд», прозву
чали приємні слова про
гарантовано високий рі
вень умов праці, побуту
тощо.

він непрактичний і навіть
аварійний) — це два. Хоч
приблизно уявити, чим
бригада має займатися,
крім
мурування шахти
ліфта, в подальшому теж
непросто; майстер О. 11олінськнн через власну не
інформованість, очевидно,
уникав з нами розмов —
це три. І так далі.
С. І. Козенко дотримує
ться думки, що мулпрі за
багато хочуть через відсут
ність подібних будматеріа
лів та засобів малої меха
нізації страждають прак
тично всі інші колективи
будівництза. Значить, «го
ре» молодих добровольців,
котрі приїхали сюди пра
цювати, а не байдикувати
годинами у вигляданні ро
боти, тому, що вони ще не
змирилися?.. Головний ме
ханік «Машбуду» Ю. І'. Козлитін сказав те ж, що му
сить говорити ножному,
хто питає: дефіцит механіз
мів існує і загалом в уп
равлінні. Які ж інстанції
вишукають собі для ви
правдання головний меха
нік
тресту «Кіровоградмашважбуд» І. І. Кравчен
ко та начальник управлін
ня механізації будівництва
І. Д. Гаращенко, щоб зня
ти з себе відповідальність
за незабезпеченість «Чер
воної
зірки» згаданими
підйомниками,
транспор
терами, завантажувачами
тощо?

Наприкінці минулого ро
ку в управлінні відбулися
звітно-виборні комсомоль
ські збори. Вкотре підніма
лися питання про все ті ж
будматеріали — точніше,
про зриви в їх постачанні
па будівництво; вкотре
обіцяно поліпшити стан
справ. Та, як ми н побачи
ли, до порядку ще далеко.
Які конкретні плани в цьо
му питанні у начальника
об’єднання «Кіровоградзалізобетон» В. Д. Олійни
ка — питає цим разом уже
газета? Відповіді ділом
жде не тільки газета, а,
робітники
Сумно? Так здалося й насамперед,
нам. А тому вирішили не удар 11 ої ко мсо м ольської.
обмежитися розмовою з
Хоч перші двадцять сі
мулярами та враженнями мей і отримали квартири в
малосімейних будинках, та
від побаченого па місці далі
в тому ж ритмі спра
роботи. З проханням про ва не йде. «Замороже
коментувати стан справ ми но» й питання з будівни
власного житлового
звернулися до начальника цтвом
го будинку для доброволь
дільниці № 2 управління ців їх же руками. Чи ті хо
С. 1. Козенка, головного чуть це робити? Тан! А чи
хочуть
дотримати свого
механіка управління (мо слова
обіцяльники з тресту
ва про все те ж и. «Маш та самої «Червоної зірки»
буд») ІО. Г. Козлнтіна, а і, зокрема, заступник ке
трестом М. К. Цертакож
начальника
БУ руючого
тій, — невідомо. Просимо
«Машбуд» В. Л. Копювен- згадані інстанції дати нонка. і що ж? Конкретні від кретну відповідь і нам, і
молодим будівель
повіді на наші конкретні самим
никам, котрим подібне бупитання змусили зробити ло обіцяно спочатку.
перший важливий і не зов
Начальник
управління
сім втішний висновок: на В. Л. Кошовенко розкрив
очі й на ще одну «деталь».
ші співрозмовники не бу Як виявилося, неконнретли достатньо щирими, тоб ність і хаотичність поточ
то до кінця об’єктивними. них і перспективних пла
нів слід пояснити тим, що
Верх узяло почуття само на
даний момент генпід
захисту — «можливо, І ЯВ рядник ...не має на руках
а
повному
об’ємі проект
чому винен, але ж он і в
но-кошторисної
докумен
Петра ворота в дьогті...».
тації та титульних списків
на будівництво. Нам не за
Користуючись лексикою лишається
нічого іншого, лн
фотографів, красномовною побажати гензамовнину (від
виявилася різниця між «Червоної зірки» цими пи
сідає заступник
фотографією (тим, що ми таннямигенерального
директора
побачили н почули) і її не об єднання по капітально
гативом (що було і є на му будівництву Л. 3. Єру
та генпідряд
справді). Того дня ми зро салимський)
никові помиритися і спіль
били «фотографію робочо но навести лад у першо
го дня» — так на будів основі всякого будівництва
— його паперовому фун
ництві іменується конт даменті.
рольна перевірка трудових
Отже, проблеми на бу
процесів — не
тільки дові слід
розв’язувати
бригади Голощока, але й усім
зацікавленим осо
роботи вищих інстанцій. І бам —. і від «Червоної зір
в підсумку пересвідчили ки», і від тресту, і від уп
ся: факти не на користь равління. І від громадських
тим, хто поспішив пере організацій — у тому чис
класти усю вину па низи— лі, з боку комітету комсо
членів бригади мулярів. молу тресту «КіровоградБудівельний розчин на машважбуд» та її секрета
дійшов близько дев’ятої ря К. Ляшенко , котрої
ранку замість восьмої — фактично самоусунулася
цс раз. Подавати на по від роботи на ввіреній їй
трібні місця його та цеглу ділянці.
довелося, як і дотепер,
І. КУЦЕНКО,
вручну (для подібних опе
спецкор «Молодого
рацій виділений висококомунара».
оборотний підйомник, и
М. Кіровоград.

Та що далі, то більше незручностей і ускладнень
стало виникати на шляху у
мулярів. Із наданням жит
ла як сімейним, так й оди
накам, керівництво не по
спішало. Умови праці такі
залишалися «дідівськими»:
і сьогодні не вистачає за
собів малої механізації —
матеріали
та допоміжні
пристрої члени НМН мусять
у прямому розумінні тяга
ти власноручно. Про по
стійні перебої з розчином
уже немає мови — до цьо
го звикли. Звертання до
безпосередніх керівників —
майстра
та начальника
дільниці — відчутних _ результатів не давало й не
Дає.

18 січня 1986 року

«Молодий комунар» --------------------

З стор.

ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТИ ДОКУМЕНТІВ
ДО XXVI! З'ЇЗДУ КПРС

ЩОБ КОЖЕН
ЗНАВ, ЗА ЩО
ВІДПОВІДАЄ

необхідну техніку було пе
рекинуто з іншого виду
робіт, Але хіба це вихід
із становища?
Зараз ми багато говори
мо про інтенсивні техно
логії вирощування сіль
ськогосподарських
куль
тур. Чимало в цьому ро
бимо і в нашому госпо
дарстві. Однак, як під
креслив у своєму виступі
на нараді партійно-госпо
дарського активу 7 верес
ня минулого року в місті
Цілинограді Генеральний
секретар ЦК КПРС М. С.
Горбачов, при цьому по
трібна тонка і грамотна
робота землероба.
Ні для кого не секрет,
скільки сил і енергії дово
диться затрачати голові
колгоспу, КОЛИ будівництво
ведеться
господарським
способом. Всі будівельні
матеріали, конструкції, де
ревину, треба, як кажуть,
«вибивати» самому. А хі
ба ж не можна робити це
в централізованому по
рядку? Є ж у районі від
діл капітального будів
ництва?
Як і кожну радянську
людину, трудівників нашо
го колгоспу"хвилюють передзїздівські документи
партії. Це програма нашо
го життя на сьогодні, на
перспективу. У шостому
розділі «Розвиток агро
промислового комплексу і
реалізація
Продовольчої
програми» проекту Основ
них напрямів економічного
і соціального
розвитку
СРСР на 1986—1990 роки
і на період до 2000 року
пропоную в другому абза
ці після слів «Піднести
роль
агропромислових
об’єднань у керівництві
господарською діяльністю
всіх ланок комплексу, під
вищити їх відповідальність
за забезпечення населення
продовольством...» додати
таке: «Забезпечити еконо
мічну зацікавленість кож
ного з партнерів по агро
промислових об’єднаннях в
кінцевих результатах сіль
ськогосподарського вироб
ництва». Адже виконання
Продовольчої
програми
СРСР — справа всенарод
на. Тож і відповідати за
неї повинні не ліпне тру
дівники села.

Напередодні відкриття
XXVII з’їзду КПРС мине
якраз три роки, як я очо
лив колгосп імені Кірова
Новоукраїнського району.
На той час господарство
було економічно .слабким,
низькорентабельним, від
чувало велику нестачу як
спеціалістів, так і кадрів
масових професій. Все це,
безумовно, не могло не
позначитися на трудовій і
виконавській
дисципліні.
Роботи в цій справі, як ка
жуть, був непочатий край.
На сьогодні в передови
ки ми ще не вийшли, має
мо немало невнрішеннх пи
тань і проблем. Та зру
шення сталися. Зміцніла
економіка, зросли показ
ники в рослинництві і в
тваринництві, підвищилась
продуктивність праці. Зав
дяки цьому маємо змогу
виділити більше коштів
на соціальні потреби. Ос
танніми роками збудовано
для трудівників села восьмиквартнрнпн та сім одно
квартирних житлових .бу
динків, прокладено 4 кіло
метри дороги з твердим
покриттям тощо.
Успіхи були б набагато
вагомішими, якби і наші
партнери по агропромис
ловому комплексу так са
мо були зацікавлені в кін
цевих результатах праці
колгоспників. На власному
досвіді я переконався, що
їх наші інтереси хвилюють
мало. Якось із спецманстерні сільгосптехніки пе
ред самою сівбою надій
шов відремонтований енергонаспчений
трактор
Т-150«К». Однак виявило
ся, що полагодили його
там неякісно. Бо у перші
дні потужна машина ви
йшла з ладу. А на неї ж
було заплановано певний
обсяг робіт. Трактор дове
лося знову ремонтувати.
А, як відомо, на сівбі до
рога кожна хвилина. Втра
тив кращі строки — вва
А. ЮТИШ,
голова колгоспу імені
жай, не добрав урожаю...
Кірова.
Звичайно, вихід з цього
становища було знайдено, Новоукраїнський район.

Більше п’яти років слу
жить в обласній Держав«
тоінспекції Віктор Грома«
тенко. За цей час він за«
кінчив заочно середню спе«
ціальну школу міліції, го«
туеться до вступу у вищу
школу. Багато на його ра
хунку попереджених ава
рій, затриманих порушни
ків руху. Недавно Грома«
тенку присвоєно звання
лейтенанта.
На знімку:
МАТЕН НО.

Продовжуємо розмову

«Совість не міняють на парфуми»
В останньому спецвипуску «Молодого

комунара»
«Думаємо, боремося, живемо», який побачив світ 26
грудня 1985 року в статті під такою назвою, — «Со
вість не міняють на парфуми», йшлося про недостойну поведінку деяких молодих .людей — завсідниць кі
ровоградських барів та ресторанів. У погоні за «лег
ким життям» вони забули про відповідальність пе
ред суспільством, поступово втратили людську і гро
мадянську гідність.
Стаття «Совість не міняють па парфуми» знайшла
широкий відгук у читачів газети. До редакції надхо
дять листи, автори яких обурюються, аналізують,
вносять пропозиції... Деякі з цих листів пропонуємо
сьогодні вашій увазі.

ЧИТАЧ ОБУРЮЄТЬСЯ

ЦЕ НАМ ЧУЖЕ!
Читаю газету багато ро
ків, а пишу до редакції
вперше. Дуже вже зачепи
ла за живе стаття «Совість
не міняють на парфуми».

Звідки беруться у нашо
му суспільстві такі люди,
як Савдат Тагірова, Ірина
Снєгова, Інна Ігнатьєва та
їм подібні?
Адже їхні
вчинки чужі моралі нашо
го соціалістичного суспіль
ства, у якому кожен має
можливість жити повно
цінним, духовно насиченіїм
життям, розвивати свої
нахили і здібності...
Мені здається, що вито
ки вчинків цих дівчат — у
їхній низькій суспільнії!
свідомості, споживацькому
ставленні до життя, в еле
ментарних лінощах. Тіль
ки нерозуміння суті су
спільних процесів, полі
тична неграмотність, со
ціальна інертність могли

ЖИВЕ
ВАРШАВА, 16 січня. (ТАРС).
«Молодь Польщі в боротьбі
за мир» — під таким деві
зом на території колишньо
го
фашистського
табору
видерті в Освснцімі відбулась
“асова антивоєнна маніфес
тація молоді, присвячена по
чаткові Міжнародного року
Миру. В ній взяли участь
представники братніх моло
діжних
організацій
НДР,
ПНР. СРСР. ЧССР. а також
ВФДМ.

СТАДІОН МАТИМЕ ДАХ
60-тисячниіі Олімпій
ський стадіон у Мон
реалі через 11 років піс
ля
відкриття матиме,
зрештою, купол, який
можна буде знімати.
У 1976 році, коли ста
діон став головною аре
ною літніх Олімпійських
ігор, його будівництво
не було доведено до
кінця: залишилась недо
будованою основна опо
ра перекриття, і тому
величезна чаша стадіо
ну була незахнтцеиа від
примхів погоди.
Па початку цього ро
ку уряд провінції Кве

ГРО«

Фото В. ГРИБА.

ПАМ’ЯТЬ

Перед юнанами і діамата
ми. які зібрались біля між
народного пам’ятника жерт
вам фашизму, виступив го
лова
головного правління
спілки соціалістичної поль
ської молоді Є. Шмайдзінський. Він заявив, що па
м’ять про Освенцім, де фа
шисти
знищили мільйони
людей, і досі живе у свідо
мості народів. Вона є осто
рогою новим поколінням.
Учасники мітингу прийня
ли звернення до молоді плаМети із закликом антизно
протистояти
імперіалістич
ній
агресивній
політиці
США. рішуче виступати про_> пожвавлення рсваншист/ЯИХ СИЛ у країнах Заходу,
олоді борці за мир, під
креслюється в документі,
протестують проти розгортаяня нових смертоносних
систем зброї, проти америИанських планів «зоряних
воєн».

В.

бек прийняв рішення за
вершити
будівництво
опори і спорудити над
спортивною ареною дах.
Рішення викликане на’стінною необхідністю
стадіон, котрий обійшов
ся Канаді в 700 тисяч
доларів, за останні роки
дуже
постраждав віл
снігу, дощу, перепадів
температури. Цікаво, що
гроші, які необхідні для
завершення будівництва
71 мільйон доларів бу
дуть -отримані від «ні
котинового податку», що
спеціально установлений

призвести їх до того спо
собу життя, який вони ве
дуть. Тому я цілком згод
на з автором статті —
життя їхнє дрібне, позбавлене високого смислу.
І-Іе ДІ1В1ІО, ЩО ЦІ ЛЮДИ мо
жуть спокійно говорити
про можливість покинути
СРСР, — тобто, по суті
зрадити нашому народові.
1 це при тому всьому, що
ВСІ ВОШІ вчилися у школі,
всі сповна користувалися
благами • соціалістичного
суспільства, нічого не лаю
чи взамін.
В тому, що воші вирос
ли такими, винні, насам
перед, на мою думку, бать
ки цих дівчат. Винні тому;
що не зуміли прищепити (а
може, і не прагнули) їм
високих
громадянських
якостей, що, свідомо чи
несвідомо, виховували у
них споживацтво, схилен
ня перед грошима й ре
чами.
Мені думається, що зга
дані у статті молоді лю
ди — ганьба для пас усіх.
Т. ГЕРАСИМЕНКО.

м._ Кірозоград.

до 1991 року на продаж
цигарок та тютюну.
Дах необхідний — це
ясно. Але для чого роби
ти, щоб він знімався, як
що цс вимагатиме до
даткових коштів, і нема
лих — 10 мільйонів до
ларів? Виявляється гака
конструкція
доз во л ііт ь
підтримувати
під час
спортивних зм’аґаїїь по
стійну вісіміїадцятиградуспу температуру в той
час, як фіксований дах
при заповнених трибу
нах викличе нагрівання
повітря всередині ста
діону до 40 градусів. А
це в свою чергу вимага
тиме установки конди
ціонерів. що, за оцінкою
спеціалістів, обійдеться
приблизно в ту ж саму
суму - 10 мільйонів до
ларів.
Незавершена опора ку
пола буде добудована в
1987 році. Матеріал для
купола — прогумований
брезент сріблясто-оран
жевого кольору — був
доставлений із Франції
ще в 1982 році. Брезент,
що підтримуватиметься
опорою, буде розтягну
тий тросами і прикриє в
негоду головну спортив
ну арену Канади.
АПН.

ЧИТАЧ РАДИТЬСЯ

КУДИ ходити
молодим?
Навіть не знаю з чого
почати. Прочитавши стат
тю «Совість не міняють на
парфуми», була вражена.
Спитаєте, чому?
Справа в тому, що я
знаю декого з дівчат, про
яких ідеться в публікації.
Але ж не можна но них
судити про всіх! Якщо я
теж частенько буваю у ба
рі, то це не значить, іцо
чиню так само, як і вони.
Ні! Я з такими, як воші,
не хочу стояти поряд.
А з іншого боку — ку
ди ж нам, молодим, ходи
ти?
Звичайно, хотілось би,
щоб у нашому місті було
побільше хороших безал
когольних закладів, де
можна було б культурно
провести вільний час. До
речі, менше б тоді вжива
ла б молодь і спиртних
напоїв. Бо, приміром, у ба
рах «Кіровоград» та «Ки
їв» вхід коштує 3 карбо
ванці. Соків та кави на цю
суму не набереш, тому
завсідники й замовляють
шампанське, коньяк... На
мою думку, у місті має бу
ти побільше таких кафе,
як «Льодинка» (до неї, до
речі, у годину «пік» не по
трапити).
Певна, що мене підтри
мають всі кіровоградці.
З повагою М.,
20 років.

—.
ЧИТАЧ ПРОПОНУЄ

АЛЕ ПОТРІБНА
Й ДОПОМОГА
Я не думаю, що у школі
чи сім’ї тих людей, про
яких йшлося у статті, нач
вчали чинити негідно. Па.
впаки, у нашій країні всі
юнаки та дівчата мають
можливість учитися, заі'ь.
матися улюбленою робо,
того, самоутверджуватися
добрими,’ громадськії ваго
мими ділами...

1 ось таке: жменька мо
лодих людей морально де
градує, не задумуючись
над тим, як це позначиться
на їхньому власному жит
ті, на житті їхніх рідішхІ
знайомих...
Чому ж все-таки не клуб,
не танцювальний чи який
інший гурток, а бар обра
ли вони? І чому саме це
для декого стало першим
кроком до моральної де
градації? Мені здається,
що однією з причин є не
достатня увага комітетів
комсомолу до організації
роботи цих громадських
закладів. Я, звичайно, не
закликаю до того, аби при»
ставити до кожного, хто
ходить до бару, внховатф.
ля. Але слід би комсо-.
польським
організаціям
міста, міліції більше ува
ги приділяти роботі по
пулярних серед молоді за
кладів громадського харЧувашія, і барів у тому
числі. 1 тут не місце для
байдужості й формалізму«
Треба всім нам дбати про
культурну організацію дозвілля молоді.
В. СІРЕНКО.

Недавно її токійському парну «Тама тенку» відбув
ся «Конкурс ідей», який залучив до участі сотні енту
зіастів і тисячі глядачів з усіх кінців Японії. Перед
учасниками ставилося завдання подати на розгляд
жюрі не стільни практично норисний винахід, скільни показати в своєму дітищі політ творчої думки су
часного дизайнера, розкрити можливості фантазії і
уяви.
На знімку: «ліжко-будильник». Діє за принци
пом самоскида. Рекомендується студентам під час
сесії.
Фотохроніка ТАРС.

Маленькі хитрощі

МОЛОД О! СІМ І

Смажена капуста час
то виходить несмачною.
Щоб цього не трапилося,
злегка відваріть її перед
тим, як покласти на ско
ворідку.
(В Щоб буряк у вінегре
ті не забарвлював у чер
воне картоплю, цибулю і
моркву, перед тим, як змі
шати овочі, помастіть бу
ряк олією.

ПОРАДИ ЛІКАРЯ

І ’

харчуватися?
У сім’ї — первісток. Од
разу з’являються пробле
ми, складності, турботи. І
чи ие найперше місце зай
має харчування.
Треба намагатися мак
симально зберегти грудне
вигодовування через три
з половиною години. 1 ра
фій прийому їжі повинен
мати приблизно такий ви
гляд: 6.00, 9.30, 13.00,
16.30, 20.00, 23.30. Як ба
чите, пічних годувань у
графіку не передбачено.
Коли ж немовля прокидає
ться серед ночі, можна да
ти кип’яченої води.
У три тижні можна
спробувати,ввести в ра
ціон яблучний сік. Спо
чатку одну краплю, на
другий день — дві, па тре
тій — чотири і так далі.
Ліпше робити сік із сві
жих яблук. У віці 2—3 мі
сяців кількість соку па
однії прийом можна до
вести до 20—10 мілілітрів.
Оптимальний час — дру
гий сніданок (9 годин ЗО
хвилин). Кожен новий сік
чи продукт давати з ма
лих порцій, спостерігаючи
за реакцією дитини.
З двох місяців починай
те давати фруктове пюре
(теж бажано починати з
яблучного). Спочатку чет
верту частину чайної ло
жечки, поступово збіль
шуючи до 20—10 грамів.
Час прийому — 16 годин
ЗО хвилин.
У три місяці хай дитина
скуштує яєчний жовток
(16 годнії 30 хвилин). По
чинайте з четвертої час
тини. Ллє пам’ятайте, що
більше половини навіть у
сім—дев’ять місяців дити
ні давати не рекомендує
ться!
З чотирьох місяців о 16
годині ЗО хвилин у раціон
вводять сир м’якни до 10
грамів (виробництва дитя
чої молочної кухні). Фрук
тові соки дають двічі на
день. З чотирьох з поло
виною місяців діти отри
мують овочеве пюре, кіль
кість якого поступово до
водять до 130 грамів. У
п’ять місяців призначаю
ться
різноманітні каші.
Причому крупи необхідно
подрібнювати, наприклад,
іга кавомолці.
.
,
У віці 7—9 місяців при
І значають кефір та ІНІ1ІІ
кисло-молочні суміші. До
цільно
використовувати
овочеві бульйони.
У 10—12 місяців ми пе
реходимо на майже <дорбсле» харчування
С. ДОРОГАНЬ,
завідуючий відділенням гігієни дітей та
підлітків
облсанепідемстанції.
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Надзвичайно захоплююче заняття — робити сибірські
пельмені для своїх друзів.
Фотохроніка ТАРС.

З чого почався розлад,
Світлана, певно, й не ска
зала б. Ніби все у них з
Віктором для щасливого
сімейного життя: одружи
лися з любові, і не у ві
сімнадцять років — інсти
тут закінчили. Робота по
добалась, відразу після
народження сина отрима
ли квартиру, але спокій у
домі де й дівся. Сварки
почались з дрібниць: суп
недосолений.

водили його в парк. Ра
зом з батьком , він від
важно літав на літаках,
їздив на автомобілях, під
порював «веселі гірки». І
більше всього на світі ля
мамині
кали
хлопчика
сльози.
— Не плач, — просив
він, — хочеш, я подарую
тобі іграшку?
Після чергової сварки
Світлана
вирішила піти
чоловіка. Холодним

Вася
— Нічого приготувати
не можеш, — докоряв чо
ловік.
— Сам другий тиждень
полицю в коридорі приби
ваєш, — не залишалася в
боргу дружина.
Взаємним образам і до
корам, здавалося, не буде
кінця. Світлана плакала,
Віктор мовчав по кілька
днів. Тільки Василько, яко
му недавно виповнилось
два з половиною роки, не
розумів і не визнавав
взаємної неприязні батькіе. Його голос дзвенів по
квартирі, як срібний дзві
ночок. На кожний дзвінок
у коридорі він підбігав
до дверей з радісним че
канням:
— Татко прийшов, тат
ко прийшов!
Більше всього на світі
любив він неділі, тому, що
в цей день тато з мамою

Мені 17, а Руслану 21,
зустрічаємося два роки.
Весь цей час він здавався
мені хорошим хлопцем,
^літку я їздила відпо
чивати на море, а Рус
лан приходив до нас, пи
тав маму про мене, слав
листи, телеграми. Він теж
бував у від’їздах
іноді,
одразу після повернення
приходив. А то якось при
їхав, а до мене з’явився
аж через 10 днів, причо
му поводився так, ніби ми
бачилися тільки вчора...
Згодом
я захворіла,
три дні лежала в ліжку.
Просила брата покликати
Руслана, але він не при
йшов. Пізніше сказав: «Не
зміг». Як це так? Не зміг
прийти до хворої коханої?
Ще Руслан якось був у
відрядженні
і перестав
звідти писати. Тоді написа
ла я, що кохаю іншого
(хоч це неправда), бо ді
зналася, що еін, крім ме
не, й з іншими дівчатами
зустрічається. Сама бачи
ла, як він на вулиці йшов
обнявшись із якоюсь дів
чиною, вони весело гомо
ніли, а вЕечері він знову
був у мене. Я не витерлі-

шість фільмів і літератур
них творів про любов і
дружбу, про пошуки щас
тя молодими героями за
кінчуються весіллям? Щас
ливий кінець, говоримо
ми. А, можливо, кінець
щастю? Адже, як правило,
після весілля приходить
кінець поетичній, роман
тичній юній порі і насту
пає сувора проза сімейно
го життя. Перед молодою
сім’єю постають трудно-

асильок
січневим ранком вони з
Васильком сіли в поїзд.
Хлопчик усе запитував, чи
візьмуть еони з собою та
та. Мама нічого не відпо
відала, і Василько замовк.
На другий день шляху, ні
би зрозумівши, що його,
можливо, назавжди ве
зуть з дому, він кинувся в
тамбур і доего невтішно
плакав:
— Хочу
додому, до
татка...
У бабусі Василько про
довжував сумувати, кап
ризував. З прогулянки ні
як не хотів повертатися в
квартиру.
— Хочу додому...
Під час обіду обов’яз
ково залишав щось смач
не:
— Це тату...
Та минав час, і всі трос
звикали до розлуки...
Помічали ви, що біль-

ші, пов’язані з народ
женням дитини, пробле
мами побуту. Хоч жінка
працює нарівні з чолові
ком, весь тягар побуту па
дає на неї, чоловік, в кра
щому випадку, допомагає,
до того ж, якщо його доб
ре попросити!
У хорошого чоловіка і
дружина хороша, у хоро
шої дружини І чоловік хороший, — говорить
народне мудрість. Та, як
важко бути хорошим чоловіком, хорошою дружи
ною! Іноді, здається, —
краще розійтись. «Ти мо
лода, не пропадеш», —
втішають подруги. «Такий
хлопець
і кращу зна
йде», — говорять прияте
лі.
Справді, і не пропада
ють, і знаходять. А діти?
Думаємо ми при цьому
про дітей?

ЛИСТ У НОМЕР

«. „ПІШОВ
ОД МЕНЕ ВКРАЙ
СЕРДИТИМ»
V

ла і висловила йому все:
сказала, що такі зрадливі
мені не потрібні. Він пі
шов од мене вкрай сер
дитий, а тепер знову дзво
нить, коли мене нема вдо
ма, просить мою маму
нас помирити. Мені вже
несила все це виносити.
Ми ж збиралися одружи
тися, а воно он як вихо
дить...
Діна ОСТАПЕНКО.
м. Світловодськ.

Шановні читачі! Певно,
серед вас є люди, котрі з
власного досвіду знають,
як спід чинити в подібно
му становищі. Порадьте
Діні, як їй бути. Може, що
ваші листи, які ми вмісти
мо в наступному випуску
«Клубу молодої сім’ї», до
поможуть дівчині.

Настільки
ці крихітки
бувають мудрішими і мо
рально вищими від до
рослих! Вони переконані,
що їхня мама найкрасиві
ша, найдобріша, а бать
ко — найсмілиБІший, най
розумніший. Чи ж прийде
дитині в голову шукати
іншу матір, іншого бать
ка? Коли б чоловіки і дру
жини так думали один
про одного!
«До того, як полюбити
в дівчині жінку, в юнако
ві — мужчину, полюби в
них людину», — писав ві
домий радянський педа
гог В. О. Сухомлинський,
звертаючись до молоді,
Любов — це труд, труд
постійний.
Ні, весілля це не кінець,
це лише початок нового
життя, в якому проходять
перевірку на міцність всі
наші людські якості. Від
сімейного життя залежить
наше здоров'я, наші тру
дові перемоги і долі на
ших дітей. Від щасливих
сімей залежить і щастя
нашої Батьківщини, адже
основа всього сущого на
землі — сім'я, стосунки
між чоловіком і жінкою.
...Недавно
я зустріла
Світлану і Віктора. Вони
йшли, весело розмовляю
чи, сміючись. Василько з
поважним і задоволеним
виглядом
вмостився на
шиї татка. Вони знову були разом, і їм було так
хороше...

Н. ПТАШКІНА.

Наш кореспондент побу
вав у сім’ї Яцечків з Братолюбівки Долинського ра
йону. Володимир працює
токарем у місцевій ре
монтній майстерні, член
КПРС. Ніна в цій же май
стерні завідує картотекою.
У цій родині багато уваги
приділяють вихованню ді
ді-
тей.

На
з н і м к у:
сім’я
ЯЦЕЧКІВ:
Володимир із
трирічним сином Женею
та Ніна з чотирирічною
дочкою Іринкою. Радість,
увага, злагода...

ітурнірнЛ
□ Учениця Кіровоград
ської середньої школи № 14
кандидат у майстри спор
ту Наталя Грабар не мала
собі різних, перемігши у
двоборстві — біг на 100 і
400 метрів — на особистокомандній першості рес
публіканської ради ДСТ
«Авангард» з легкої атле
тики, що відбулась у Зап<£.
ріжжі.
□ Срібним призером на
особисто-командній
nep- Al
шості республіканської ради ДСТ «Динамо» з бороть
би самбо став студент Кі
ровоградського
педінстиС
туту Олександр Дубенко,
виступаючи с групі атле
тів вагової категорії до 97
кілограмів.
□ На першості облради
«Спартак» з боротьби дзю
до відзначились вихованці
тренерів В. Волгіна таВ. Сливнова із спортклубу
«Авіатор». У своїх вагових
категоріях
переможцями
стали С. Згбілястий, В. Ко
валенко, і. Віденко. Г. Саккін,
М.
Постсронко.
Є. Штейн, Ю. Жовтенко,
О. Хорошайлов, Ю. Цепок,
Ю. Митрофанов, М. Заярський, А. Жукавін, Г. СкРробагатов та G. Ілікбаєв.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
ОБЛАСНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ
КОМБІНАТ
УПРАВЛІННЯ
ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
ЦСУ УРСР

ОГОЛОШУЄ
ПРИНОМ УЧНІВ
V

НА 1986 НАВЧАЛЬНИЙ
РІК

на
спеціальність
оператор електрон
но-клавішних машин,
Навчання — плат
не.
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з числа осіб, звільнених у
запас з лав Радянської Ар
мії, які бажають набуті»
таких спеціальностей у гру
пах зі скороченим (6 міся
ців) строком навчання:
токар,
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електрозварник.
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дію 70 крб. на місяць. ЇХ
забезпечують гуртожитком.
Адреса: м. Кіровоград,
вул. Декабристів, 26. Те
лефон — 2-50-20.
Дирекція.
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