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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ«

На сесії Верховної
Ради СРСР

ЗВІТИ І ВИБОРИ В КО/ЛСОМОЛІ

про доцільність 
індивідуальної 

діяльності, про

Головний напрям
МОСКВА. (ТАРС). 19 лис

топада сесія Верховної Ра
ди СРСР продовжила ро
боту. Вранці відбулося дру
ге спільне засідання Ради 
Союзу і Ради Національ
ностей.

Депутати одноголосно 
прийняли Закон СРСР про 
Державний план економіч
ного і соціального розвит
ку СРСР на 1987 рік, по
станову про хід виконання 
плану в 1986 році; прийня- 

Закон СРСР про Дер- 
ЗГжавний бюджет країни на 

1987 рік, затвердили звіт 
про виконання бюджету за 
1985 рік.

Державний бюджет СРСР 
на 1987 рік затверджено по 
доходах у сумі 435 682 514 
тисяч карбованців, по ви
датках у сумі 435 509 914 ти
сяч карбованців.

Виступаючи з доповіддю 
про діяльність Комітету на
родного контролю СРСР, 
голова Комітету депутат 
Школьников А. М. відзна
чив, що завдяки повсякден
ній підтримці партійних ор
ганізацій і Рад народний 
контроль здобув визнання 
як велика держазна і гро
мадська сила в боротьбі з 
недоліками, за виконання 
директив партії, радян
ських законів і рішень уря
ду. Б нинішніх умовах орга
ни народного контролю 
покликані діяти більш ак
тивно і наступально, швид- 

перебудовувати роботу 
ь^ювідно до вимог пар
тії.

Комітет, органи народно
го контролю .на місцях, ке
руючись настановами пар
тії, положеннями Консти
туції, Законом про народ
ний контроль, зосереджу
ють діяльність насамперед 
на контролі за виконанням 
державних планів і завдань,

на вишукуванні І включен
ні у виробництво резервів, 
економії і раціональному 
використанні матеріальних, 
трудових і фінансових ре
сурсів.

Вжиті як у центрі, так І 
на місцях заходи щодо усу
нення виявлених недоліків 
у багатьох випадках допо
могли виправити стан справ, 
запобігти зривам у роботі, 
зміцнити дисципліну. По 
багатьох напрямах веде
ться контроль в агропро
мисловому комплексі. Ли
ше в колгоспах, радгоспах 
та інших сільгосппідприєм
ствах обрано 2,6 мільйона 
народних контролерів, які 
подають чималу допомогу 
партійним організаціям І 
Радам.

Після обговорення депу
тати одноголосно прийня
ли постанову Верховної Ра
ди СРСР про діяльність Ко
мітету народного контро
лю СРСР.

На третьому спільному 
засіданні палат з доповід
дю про проект Закону 
СРСР про індивідуальну 
трудову діяльність виступив 
голова Державного коміте
ту СРСР по праці і соціаль
них питаннях депутат Глад
кий І. І. Поряд з визначаль
ною формою участі в су
спільно корисній праці в 
державному і колгоспно- 
кооперативному секторі, 
сказав доповідач, однією з 
форм прилучення громадян 
до праці відповідно до 
Конституції СРСР є індиві
дуальна трудова діяльність. 
Конституція допускає 
діяльність у сфері 
но-ремісничих 
сільського 
побутового 
ня населення,
види діяльності, які грунту
ються на особистій праці

таку 
кустар- 

промислів, 
господарства, 
обслуговуЕан- 
а також інші

громадян і членів їх сімей.
Поданий на розгляд де

путатів проект Закону роз
роблено виходячи з поло
жень і настанов XXVII з’їз
ду КПРС 
розвитку 
трудової
необхідність повного поєд
нання цього виду праці з 
принципами соціалістично
го господарювання. При 
підготовці проекту Закону 
використано досвід братніх 
соціалістичних країн, вра
ховано побажання, вислов
лені в пресі і листах трудя
щих. Проект було широко 
обговорено в трудових ко
лективах.

У проекті названо понад 
ЗО найбільш поширених 
промислів і послуг, зайнят
тя якими може здійснюва
тися як індивідуальна тру
дова діяльність. На місцях 
з урахуванням потреб насе
лення, місцевих традицій, 
національних особливостей 
і деяких інших конкретних 
умов перелік допустимих 
видів промислів і послуг 
може бути розширений, як
що відповідні види не су
перечать законодавству 
СРСР або союзних респуб
лік.

У доповіді підкреслюва
лось, що головним, основ
ним джерелом задоволен- і 
ня постійно зростаючих ма- { 
теріальних І побутових по-І 
треб радянських людей бу-1 
ло і лишається суспільне ! 
виробництво. Держава, як 
і раніше, регулюватиме ін
дивідуальну трудову діяль
ність, забезпечуючи її ви
користання в інтересах су
спільства.

Після обговорення Закон 
СРСР про індивідуальну 
трудову діяльність приймає
ться одноголосно.

Депутати одноголосно 
прийняли звернення Вер
ховної Ради СРСР до пар
ламентів і народів світу.

Депутати затвердили та
кож Укази Президії Вер
ховної Ради СРСР і прийня
ли відповідні закони і по
станови.

Сесія Верховної Ради 
СРСР завершила роботу.

В первинних комсомоль
ських організаціях області 
завершились звіти і вибори. 
Головне питання нинішніх 
зборів — перебудова стилю 

роботи, 
партійних, 

працівників, 
керівників,

Ил ^^іїрЕлїїзлівська
Ъ-ЕСТйфЕТа->
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Сьогодні на повірці — Гайворонський та Ульянов-■ 

ський райони, які продовжують персдз’їздівську В 
естафету. На порядку денному — робота районних. 
комсомольських організацій по трудовому вихованню В 
юнаків і Дівчат. Питання, що розглядається, серйоз- в 
не, важливе. Вимагає неабияких зусиль, ініціативи. І 
терпіння, вміння переконати.

Наскільки це вдається спілчанам обох районів? І 
ъ тут і досягнення, і успіхи, і проблеми, котрі треба ■ 
вирішувати комплексно. В новій редакції Програми п 
Комуністичної партії Радянського Союзу сказано, що І 
в центр виховної роботи партія ставить формування І 
у кожної радянської людини глибокої поваги і го-1 
товність до добросовісної прані на загальне благо.в 
До цього і прагнуть хлопці і дівчата Гайворонського І 
та Ульяновського районів.

(Матеріали передз'їздівської естафети чи
тайте на другій сторінці).

і факти
ульяновський
РАЙОН

33 комсомольсьно-мо- 
лодіжні колективи нині 
трудяться у сільському 
господарстві району. Сім — 
у тваринництві, решта — 

«■£. рільництві, сфері обслу
говування. У лютому ни

нішнього року на відгоді- 
вельному комплексі кол-

госгіу < Росія» створено Іще 
один КМК.

У цей період особли
во напружено працюють 
молоді тваринники МТФ 
колгоспу імені Шевченка 
(керівником у них П. Кон- 
дратюн, групкомсоргом — 
Л. Радовінчин). До дня про
ведення У.ХХ звітно-вибор
ної районної комсомоль
ської конференції вони зо
бов’язалися виконати річ
не соціалістичне зобов'я
зання — одержати від 
ножної норови по 3,5 ти
сячі кілограмів молона. І

Цифри і факти 
ГАЙВОРОНСЬКИЙ 
РАЙОН

48 комсомольсько-мо
лодіжних колективів НИНІ 
трудяться у районі. З них 
28 — у сільсьному госпо
дарстві: чотири у тварин
ництві. 16 — У рослинни
цтві (тракторні бригади та 
механізовані ланки), вісім 
— у автопарках колгоспів. 
20 колективів працює у 
промисловості, на транс
порті. у зв'язку, торгівлі та 
побутовому обслуговуван
ні.

Комсомольсько-моло
діжний колектив імені 
60-річчл ВЛКСМ молочно
товарної ферми колгоспу 
«Мир» достроково виконай 
соціалістичні зобов’язання 
10 місяців 1986 року. Се
редній надій молока на но
рову по колективу дослг 
4350 кілограмів.

Делегат XXV районної 
звітно-виборної комсо
мольської конференції Вік
тор Стриженюк — шофер 
колгоспу « Шляхом Леніна» 
нагороджений медаллю 
"За трудову відзнаку».

Минулого літа у скла
ді трудових об’єднань 
школярів працювали дві 
тисячі хлопців і дівчат. 
Відмінно зарекомендували 
себе члени 38 ланок юних 
тваринників — доярок, те- д 
лятниць, чабанів, евнна- Я 
рок, кормачів, загонів по й 
заготівлі сіна.

КОМСОМОЛЬСЬКОЇ 
Широка участь 
радянських 
господарських 
ветеранів партії і комсомо
лу, наставників молоді в 
підготовці і проведенні збо
рів дозволили сконцентру
вати увагу молоді на вирі
шенні злободенних проб
лем, намітити ефективні 
заходи по подоланню недо
ліків.

Змінився тон зборів — 
він став діловим, самокри
тичним. Комітети комсо
молу в більшості своїй ви
значили конкретні рубежі— 
стсржньові, соціально-зна
чимі справи. Отже, вони 
свідомі особистої відпові
дальності за виконання зав
дань, що стоять перед ко
лективами. Не буде пере
більшенням сказати, що 
відмінною рисою нинішньої 
звітно-виборної кампанії від 
усіх попередніх є підвищен
ня вимогливості, 
вість, 
юнаків і дівчат звіряти свої 

І справи і вчинки з завдання
ми. які визначив XXVII з’їзд 
КПРС.

Наприклад, комсомоль- 
I сько-молодіжний нелектив 
І фрезерувальників Кірово- 
|градського чавуноливарного 
І заводу (бригадир В. Драбина, 

групкомсорг О. Лисиця) зо
бов’язались до XX з’їзду 
ВЛКСМ підвищити продук
тивність праці на 2 процен
ти проти планової, і довели 
її на сьогоднішній день до 
3,3 процента. Кожен член 
бригади володіє двома су
міжними спеціальностями.

КМК прохідників підго
товчої дільниці № 1 шахти 
імені Ленінського комсомо
лу виробничого об’єднан
ня «Олександрія вугілля» 
(бригадир А. Поляков, 
групкомсорг Л. Хворости
на). працюючи під девізом 
«XX з'їзду ВЛКСМ - 20 
ударних тижнів», викону
ють виробничі завдання на 
115—117 процентів.

КМК молочнотоварної 
ферми № 3 колгоспу імені 
Леніна Долинського району 
(керівник Т. Козельська, 
групкомсорг В. Поклад) ви
рішили викопати до дня від
криття XXV з'їзду ЛКСМУ 
план першого кварталу 
1987 року.

Міськкоми, райкоми, ко
мітети комсомолу здійсни
ли заходи, 
посилення 
ініціативи в 
сомольських 
розстановці 
ловнми, 
тями, авторитету, яким ко
ристується комсомолець в 
своїй організації, в пошуку 
і перевірні на практиці но
вих форм роботи. Поліпшив
ся контроль за ходом звітів 
і виборів, центр нашої ді
яльності явно перемістився 
в первинні комсомольські 
організації. Про цс свідчать 
звіти наших працівників, 
поїздки секретарів, 
ділами ОК ЛКСМУ. 
помагали на місцях 
зувати і провести 
виборну кампанію.

конкрет-
гаряче стремлінпя

спрямовані на 
самостійності, 

первинних ком- 
організаціях, в 

кадрів за їх ді- 
мдралышми якос-

Однак було б несправед
ливо закривати очі на неви
користані резерви, наявні 
недоліки. І оловні збори ро
ку показали невміння, не
спроможність, а то й пряме 
небажання окремих міськ
комів, райкомів комсомолу, 
окремих працівників пере
будовуватися, шукати нові 
шляхи, форми, відійти від 
шаблону. Слабка підготовка 
звітно-виборної кампанії, 
відсутність елементарного 
контролю, формальне пла
нування строків проведення 

що в
Ново- 

районах 
неявку 

про-

заввід- 
які до- 
орган і- 
ЗЕІТІІО-

призвело до того, 
Олександрійському, 
архангельському 
ряд зборів через 
комсомольців змогли 
вести лише за другим ра
зом. Більшу частину зборів 
було перенесено в Добро- 
величківському, кожні чет
верті зірвано в Голованів- 
ському районах.

Бюро названих райкомів 
комсомолу, перші секретарі 
Г. Недобитків, А. Шаров, 
Б. Новосад, С. Осипенко 
фактично пустили звітно-ви
борну кампанію на само- 
плив, не дали принципової 
оцінки згаданим фактам, не 
притягли до персональної 
відповідальності винних. На
магались приховати стан 
справ, згладити гострі кути.

Аналізуючи підсумки ми
нулих зборів, слід відзна
чити, що повільно викорі
нюються споживацькі на
строї. Виступаючі, говорячи 
про недоліки, концентрува
ли в основному свою увагу 
на проханнях: «створіть», 
«побудуйте», «купіть», «за
безпечте», киваючи в бік 
керівництва і, забуваючи 
при цьому, як багато зале
жить від рядового комсо
мольця, комсомольського 
активіста. Звичайно, потріб
на рішучість, сміливість, 
щоб сказати правду в очі 
товаришу, визнати власні 
недоліки. Але ж в цьому і 
суть «перебудови з себе».

Викликає серйозне зане
покоєння, шо в Новгород- 
ківському, Петрівському, 
Устпнівському та деяких ін
ших райкомах комсомолу 
не приділяють належної 
уваги висуненню і розста
новці молодих комуністів 
па головних напрямах ком
сомольської роботи.

І досі в Долинському рай
комі, Знам’янському міськ
комі комсомолу не діють 
школи комсомольського ак
тиву, не проведені семінари 
з новообраними товариша
ми. Необхідність навчання 
очевидна, адже в ході звіт
но-виборної кампанії змі
нився кожен третій груп
комсорг, четверта 
секретарів цехових 
винних організацій, 
треба якнайшвидше налаго
дити систематичне навчання.

Слід визнати низьку якість 
проведення річної звірки 
складу ВЛКСМ — важливої 
снладсвої частини звітно ви
борної нампанії. В Кірово
градському міськкомі, Уль
яновському, Кіровоградсько
му райкомах звірку провели 
трохи більше половини ор
ганізацій. Причому, зусилля 
більшості комітетів комсо
молу спрямовані тільки на 
виявлення недоліків. Д ви
правлення становища від
кладається на невизначении

частниа 
і пер- 
Отже,

період. Так було в Олек
сандрійському, Олександрів-, 
ському, Новоунраїнському 
райкомах комсомолу.

•12 проценти від усієї кіль
кості вибулих без 
з комсомольського 
складають випускники шкіл, 
професійно-технічних учи
лищ, технікумів. Не дивля
чись на неодноразові обі
цянки, комітет комсомолу 
Кіровоградського педаго
гічного інституту (секретар 
О. Рафальськнй) і досі не 
поставив на комсомольський 
облік усіх першокурсників, 
понад 150 випускників ін
ституту вибули без зняття з 
обліку.

Наведені факти свідчать 
про низьку вимогливість, 
слабку індивідуальну робо
ту, відсутність авторитету 
комсомольської організа
ції. Переконаний, що шлях 
підвищення бойовптості і 
згуртованості комсомоль
ських організацій лежить 
через зразкову внутріспіл
кову дисципліну.

В житті комсомольських 
організацій наступив важ
ливий період — проведення 
міських і районних комсо
мольських конференцій. Бу
де підбито підсумки діяль
ності міськкомів, райкомів, 
ревізійних комісій, штабів 
«Комсомольського прожек
тора». Важливо на розгляд 
делегатів конференції ви
нести глибоко продуману 
чітку програму дій па на
ступні 3 роки. Визначити 
орієнтири, головні завдання, 
оціночні критерії, без яких 
наші зусилля на всіх напря
мах комсомольської роботи 
малоефективні. Саме таку 
можливість дає робота за 
конкретними рубежами, яка 
набула широкого роз
повсюдження в діяльності 
обкому, комітетів комсомо
лу на місцях після прийнят
тя Постанови ЦК КПРС. 
«Про дальше поліпшення 
партійного керівництва ком
сомолом і підвищення його 
ролі в комуністичному ви
хованні молоді».

Комсомольці, юнаки і дів
чата настроєні на вагомі 
діла, чекають змін в житті 
своїх організацій, і приклад 
перебудови повинні пока
зувати перш за все комсо
мольські працівники і акти
вісти, віл секретаря обкому 
до групкомсорга. За визнан
ням помилок і недоліків по
винна слідувати конкретна 
справа. Треба максимально 
загострити трудове супер
ництво як індивідуальне, 
так і колективне за достро
кове виконання вапдавь 
першого року дванадцятої 
п'ятирічки, за право бути 
обраним делегатом наступ
них з'їздів комсомолу. Від 
кожного, хто носить па гру
дях комсомольський значок, 
залежить, що доповість об
ласна комсомольська орга
нізація XX з'їзду ВЛКСМ, 
XXV з’їзду ЛКСМ України.

В. ІВАНОВ, 
другий секретар Кі
ровоградського обко
му ЛКСМ України.

зняття 
обліку
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Іще кілька місяців на-1 
вчания в школі і переді 
цною постане чи не най
складніше життєве запи
тання: ким бути, яким бути?

Важко і зовсім не хоче
ться розлучатися із учите
лями, які стали рідними, як 
батьки, друзями. А ще важ
ко буде без друзів по ви
робничій бригаді. Не одне 
покоління моїх односельців 
були її членами. Для них 
вона зіграла основну роль 
у виборі професії. Більшість 
іке з них успішно трудяться 
В місцевому колгоспі «Іс
кра».

якщо СТАВИМО ПРОБЛЕМУ

ЗАЙНЯТИСЯ
серйозно

1РМІ
ВИРОБНИЧОЇ

На одному із спільних за
сідань виробничої бригади і 
правління господарства 
бригаду зарахували струк
турним підрозділом «Іскри» 
— четвертою тракторною І 
бригадою. І ми не підводи
мо.

Хоча наша виробнича 
бригада постійно діюча, 
певна річ, найчастіше і най
більше працюємо влітку. 
Так і під час недавно мину
лої трудової чверті ми поді
лилися на кілька ланок: 
пастухів, їздових, механіза
торів, овочівників, садівни
ків, ремонтників-будівель- 
ників — всього пас було 
125 чоловік.

Потрудилися добре. Так. 
що когось окремо виділити 
важко. Ланка О. Ковальчу
ка настригла від кожної з 
310 овець по 4 кілограми 
вовни. Ну а вісім дівчаток- 
доярок надоїли за літо 180 
центнерів молока.

Частина учнів вибирає 
село для постійного місця 
проживання, а колгосп —- 
постійним місцем роботи. 
Взяти хоча б братів Соко- 
ленків. Валерій кілька ро
ків тому сів на комбайн до 
батька помічником. Сподо
балося. Закінчив школу — 
І на польовий стан. Зараз 
служить в армії. ІІе відстає 
від брата і Петро — стар
шокласник нашої СШ. Вліт
ку за 14 днів в дуеті з бать
ком він зібрав 154-гектарпу 
ділянку, намолотивши при 
цьому майже п’ять тисяч 
центнерів зерна. І подібних 
прикладів можна наводити 
немал».

С. ПУСТОМЕЛЬНИК, 
бригадир учнівської 
виробничої бригади 
Бандурівської СШ.

Гайворонський район.

Часто наш міжшкільний 
навчально-виробничий ком
бінат називають мікроза- 
водом. Я цілком згоден із 
цим. Самі посудіть: щодня 
у нас освоюють ази 16 спе
ціальностей більше двохсот 
дітей 10—17-річного віку. 
Вчаться і хлопчики, і дів
чатка премудрощів про
фесій токаря і механізато
ра, електрика й оператора 
машинного доїння, секре- 
таря-машиністки й тесля
ра... Мало просто освоїти 
основи певного фаху. Наші 
вихованці працюють так, 
що самі випускають про
дукцію, на яку поступає 
немало замовлень. Напри- 
клад, користуються попи
том шкільні меблі, стільці 
і стели...

І Все виробництво ведеться 
з елементами госпрозрахун- 

■' ку, кожна з бригад має осо- 
бистий рахунок. Щорічно 

. МНВК (міжшкільний на- 
вчально-виробничий ком- 
бінат) одержує до двох ти- 

карбованців. Отже,

навіть із такої короткої 
розповіді можна зробити 
однозначний висновок: ком
бінат потрібен, ні, просто 
необхідний в кожному ра
йоні. Користь від нього 
теж очевидна. І, звичайно 
ж, вона — не в карбован
цях прибутку. Перш за все 
— у прищепленні дитині 
навиків працювати фізич
но, бачити результати своєї 
праці, радіти від зробле
ного. Не можна не згадати 
і те, що наш МНВК дав пу
тівку в життя багатьом на
шим вихованцям. От взяти 

■ Костю Животуна. Доки 
школярем був, все кон
струюванням цікавився. За
раз він — студент Харків
ського авіаційного інсти
туту. Допоміг комбінат об
рати професії Миколі Да- 
ріушу, Олександрові Ру- 
жицу, Леонідові Босому, 
Миколі Черчелюку...

Але є й проблеми. Най
перша, найболючіша — ма
теріально-технічне поста
чання. Я вже казав,

спец- 
імені 
ніхто

ставиться.

одержуємо немало замов
лень на виготовлення де
якої продукції. А з чого 
робити ті столи і стільці? 
Сировини від шефів, а ни
ми є на папері майже всі 
підприємства і колгоспи 
району, не діждешся і не 
доб’єшся. За виключенням 
Гайворонського тепловозо
ремонтного заводу, 
кар’єру та колгоспу 
Шевченка до МНВК 
серйозно не
Звідки така недовіра, бай- | 
дужість до тих, хто завтра і 
може стати потенційним' 
працівником, не новачком у 
певній справі?

Далі, роками не вирішує
ться питання, де взяти 
пальне для тих автобусів, 
якими підвозимо дітей на 
навчання в комбінат. До 
речі, у тих автобусів, що 
зараз маємо, теж своя 
«історія)». їх директор 
МНВК М. М. Ставчанський і 
я просто-таки «вибивали» із 
числа списаних в одному із 
науково-дослідних 
тутів за тисячу 
від Гайворона.
яких хвилини 
їзди не так не 
помогти, як не 
ментарного 
робити. А прикро.

С. ЗАЄЦЬ, 
завуч Гайворонського 
міжшкільного навчаль
но-виробничого комбі
нату.

інсти- 
кілометрів 

Шефи, 
ходьби 
в силі 
мають 

бажання

до 
чи 

до- 
еле- 

це

ВІДЧУВАЮТЬ
СЕБЕ ДОРОСЛИМИ

ДІТЯМ тру- 
змалечку, з 

переходом на профорієнта
цію в старших класах, дав- 

нсвід'ємиою

Прищеплення 
дових навиків

1ь

ІІ

пики, наприклад, здобува
ють у електроцеху кваліфі
кацію слюсарів-електриків, а 
всі інші взялися вирощува
ти й доглядати коней. Жар
тують: «Мабуть, прокшЗК«« 
ся в нас гени стсповик/Ж

1 все ж вік суцільної ме
ханізації бере своє. Техні
кою цікавляться не тільки 
хлопці. Сьогоднішні десяти
класниці пройшли курс на
вчання в Грушківському 
навчально-виробничому ком
бінаті. Еони досконало ви
вчили будову та принцип 
роботи системи й апаратів 
машинного доїння корів, 
При потребі можуть само
стійно усунути неполадки. 
Зараз на молочнотоварних 
фермах місцевих госпо
дарств дівчата наполегливо 
оволодівають професією 
майстрів машинного доїішя.

Загальновідомий потяг 
підлітків до самостійності, 
їх прагнення відчути себе 
дорослими. Старшокласни
кам Вільхівської середньої 
школи надали можливість 
для такого самоутверджен
ня керівники колгоспу імені 
Ульянова. Узгодивши свій 
задум з педагогами і суве^ 
ро дотримуючись настагЖ 
трудового законодавства 
країни, правління госпо
дарства прийняло їх на ро
боту на час літніх канікул.

Звичайно, приклади доско
налої організації виробничо
го навчання, цікавих пошу
ків і знахідок ще не свід
чать, що в районі все га-. 
разд у цьому питанні. Чим, 
як не власною недбалістю, 
наприклад, можна пояснити 
те, що й досі немає постій
ної виробничої бригади в 
Лозуватській середній шко
лі? Хоча 65 старшокласни
ків цієї школи час від часу 
все-таки беруть участь у 
польових роботах 
ханням місцевого 
імені Фрунзе.

Не сказав іще 
комсомолу свого
слова і в плані закріплення 
молоді в тваринництві. 
Правда, тут нам необхідна 
ДОПОМОГа КерІВНИКІВ ГОСПОт 
дарств, а вони, на жаль, не 
завжди бачать у сьо 
віх школярах свої: 
трашніх працівників.

Я. СТЕЦЬКО, 
секретар — завідуюча 
відділом учнівської 
молоді Ульяновського 
РК ЛКСМУ.

но вже стало 
складовою частішою вихов
ної роботи в переважній 
більшості загальноосвітніх 
шкіл нашого району. До
свідчені педагоги виявля
ють немало винахідливості, 
щоб у ненав’язливій формі, 
іноді у вигляді розваги, уже 
в першокласника 
відчуття радості 
пану роботу, 
йому сприйняти 
тєврі потреби 
корисної праці. Як приклад, 
можна назвати хоча б по
ширені у шкодах району 
ярмарки солідарності. Дата 
ярмарку відома заздале
гідь, тому кожен має мож
ливість підготувати 
за власним смаком 
иям, аби тільки він 
нув увагу, викликав 
ня «покупців» 
його. Повчальні й результа
ти таких заходів. Учні йо- 
синівської середньої школи 
минулого навчального року 
від реалізації власноручних 
виробів одержали 1100 кар
бованців. Виручені гроші 
воші перерахували в Радян
ський фонд миру.

Нинішнього року в День 
знань у першому «А» класі 
цієї ж школи вчителька, 
відмінник народної освіти 
республіки Алла Миколаїв
на Волчанська, передусім, 
поцікавилася, що воші вмі
ють робити. На другий день 
столи розцвіли розмаїттям 
нехитрих ручних виробів.

З цього починається. Да
лі ж виникає потреба по- 
справжньому застосувати 
набуті знання. Учні стар
ших класів об’єднуються у 
виробничі бригади, беруть 
активну 
корисній 
НІЩЬКИХ 
стернях 
«Росія».
ліпно дорощують телят уче
ниці восьмого класу. Хлоп
ців більше приваблює тех
ніка. Вони освоюють про
фесію слюсаря у ремонтних 
майстернях, пробують ке
рувати складними машина
ми. Але тут помічається й 
деяке розгалуження, вияв
лення профорієнтації, ви
кликаної індивідуальними 
нахилами. Два дев’ятиклас-

викликати 
за вико- 

допомогти 
суть жит- 
сусіильно

виріб 
і уміи- 

прнвср- 
бажан- 

придбати

участь у суспільно 
праці на тварин- 
фермах та в май- 
місцевого колгоспу

Старанно й сум-

за про« 
колгоспу

райком
вагомого

І
І

знімку (зліва направо): Наталя ШУТКО, Ліля БАЛАН, Таня ГАВРИЛЮК Й 
ЦИКАЛЮК готуються до роботи, '

Фото В. РУДЕННА. В

Щопонеділка десятикласниці Иосипівської середньої школи Ульяновського 
району разом з своєю учителькою Поліною Петрівною Льошенко приходять на мо
лочнотоварну ферму колгоспу «Росія». Тут вони проходять виробничу практику 
під наглядом досвідчених доярок-наставниць.

Н а
і Ліда

НАШ КОМЕНТАР
Недавно першокласник однієї з кіро

воградських шкіл із захопленням розка
зав про незвичний поки що для нього 
урок. Учителька загадала виготовити 
якусь цікаву г.рробку. І не престо для 
того, щоб зробити і все, а виставити її 
на шкільний ярмарок солідарності. З 
розповіді ІОріса чого тільки не змайст
рували, виліпили, намалювали, пошили, 
склеїли його однокласники. Все було 
дуже красиве, вчителька «похвалила» — 
відрезюмував він, і тут жо взявся щось 
фантазувати з пластиліном.

Як інакше можна розцінювати цей 
факт, як не прищеплення у наймолод
ших школярів любові до праці — 
натхненної, творчої, цікавої. Хіба не із 
звичайної забави починається серйозно 
захоплення якоюсь левкою справою, 
котра з роками переростає в професію, 
без якої немислиме подальше життя? І в 
першу чергу дитячу енергію з потрібне 
русло повинні спрямувати батьки, вчи
телі, громадські організації.

Аналізуючи все побачене і почуте б 
Гайворонському та Ульяновському ра
йонах, тих комсомольських організаціях, 
роблю однозначний висновок: трудово
му вихованню підростаючого покоління 
тут приділяють немало уваги.

У Гайворонському районі, визначаючи 
‘основні завдання комсомольців і молоді 
у цьому питанні, насамперед прагнуть 
будь-якими методами, зацікавити хлоп
ців і дівчат роботою в тваринництві. 
Наталка Німчук, перший секретар рай
кому комсомолу, твердо впевнена: мо
лодь буде на МТФ тоді, коли тварин
ництво перейде на промислову основу.

— Важко аргументовано йти агітувати 

після закінчення десятирічки на ферми, 
коли там практично нічого не зроблено 
для того, щоб полегшити працю тварин
ників. Слабо вирішується це питання у 
колгоспах «Іскра», «Україна», «Більшо
вик», імені Котовського. Тому не дивно, 
що і кількість молодих тваринників у цих 
господарствах за останні роки різко 
зменшилась. І що найбільше дивує, то 
байдужість керівників колгоспів і район
них господарських органів, — ділиться 
Наталка.

— Не раз райкомівці аналізували цей 
стан справ. І от чого дійшли. Причини 
невдачі і в самій молоді, яка вичерпа
ла запас ентузіазму від постійних не
влаштованості, безладдя, невиконання 
обіцянок і нездійсненних сподівань. Да
леко не все зробили і роблять комітети 
комсомолу господарств ремонтно-тран
спортного підприємства РАПО. Де ж 
їхнє відчутне слово (а краще діло), спря
моване на зменшення ручної праці на 
фермах?

Який же вихід із такого становища? 
Райком комсомолу бачить його в стабі
лізації сільських трудових колективів, 
створення КМК. Чотири комсомольсько- 
молодіжних колективи успішно трудя
ться в колгоспах імені Шевченка, імені 
Куйбишева, «Мир», імені Ілліча. І хоча 
тут і немає проблеми з кадрами в тва
ринництві, зате не вистачає кормоцехів, 
обладнання для готування кормових су
мішей.

Дуже прикро те, що іноді керівники 
господарств не бачать смислу в створен
ні КМК. Два роки райком комсомолу не 
може створити такий колектив в колгоспі 
«Іскра». А переваги КМК очевидні. Біль
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шості молоді варто надати можливість 
трудитися на одній МТФ. Спеціально для 
неї розробити певні умови соцзмаган- 
ня, а потім з'їздити в сусіднє госпо
дарство та викликати його молодих 
працівників на трудове суперництво. 
Ну і, звичайно, більше уваги надати б 
плані механізації забезпечення корма- 
ми. Хіба за таких умов хлопці і дівчата 
не змінять свою точку зору стосовно 
роботи на фермах?

Все, про що йшлося вище, позитивно 
не вирішиться без нормально постав
леної профорієнтаційної роботи в шко
лах, де комсомол відіграє теж далеко 
не останню роль. Не може не послу
жити своєрідними уроками для юні те, 
що практично щоліта у складі трудових 
об’єднань школярів відмінно працює 
дві тисячі хлопців і дівчат. Часто вони 
стають поруч із батьками на комбайни, 
трактори, ферми і трудяться не гірше 
старших. Хіба це не профорієнтація, не 
спонукання школярів до думки «а що, 
коли і я працюватиму, де батько, мама, 
брат чи сестра?»». Це крім шкільних уро
ків профорієнтації, які, на жаль, прохо
дять нерідко дуже пишно, але вкрай 
формально. Звідки такі судження? Та з 
листів до редакції, на яких старанно 
виведено «Консультпункт «Вітрил». Про 
які тільки професії не просять розпо
вісти учні! Часто доходить просто-таки 
до смішного (це не беручи до уваги 
море граматичних помилок). Виявляє
ться, наші старшокласники не знають, 
куди піги вчитися, щоб стати агрономом. 
Про що ж тоді йде мова на тих уроках 
профорієнтації? Ні, такий факт аж ніяк 
не притаманний лише школяра/л Гайво
ронського та Ульяновського районів. По
дібні листи надходять абсолютно з усіх 
районів.

Багато спільних проблем по трудово
му вихованню і в гайворснських сусі
дів — ульяновціз. І «білі» плями в тва
ринництві, і низький процент закріплен
ня молоді на селі.

У вересні 1984 року була прийнята 
спільна постанова Ульяновського рай
кому ЛКСМ України, ради РАПО, райвно 
«Про заходи по вдосконаленню форм 
І методів трудового виховання, проф
орієнтації учнів району на сільгосппро- 
фесії і закріпленню кадрів на селі, ви
ходячи із завдань Продовольчої про
грами». Що і казати, хороша, розумна 
постанова, багато обіцяюча, бо до неї 
додаються ще й заходи по вдрд$она- 
ленню форм і методів ТруДОЗОГсЯр-ХО- 
вання молоді на селі. Але... З розмови 
з першим секретарем РК ЛКСМУ 
Валерієм Зеленяком виявилось: доб
ра частина пунктів документу ви
конується формально або й зовсім не 
прийнята до дії. Взяти хоча б таке: 
«розробити проект договору про спів
дружність колгоспу, загальноосвітньої 
школи і профтехучилища по підготовці 
і закріпленню кадрів на селі, забезпечи
ти його заключения з усіма колгоспами 
і відділками цукрокомбінату, школами, 
Ульяновським, Голованівським, Гайво- 
ронським СПТУ», Прекрасна справа за
думане, а до кінця не доведена. А чо
му? Валерій самокритично визнав, що в 
трудовому вихозанні районній комсомо
лі!' ще не початий край роботи. Про це 
обов’язково йтиме мова і на ХХХ-й ра
йонній комсомольській звітно-виборній 
конференції. Думається, до виконання 
її рішень і райком комсомолу, йЩчші 
районні господарські організац/Я|? та 
установи поставляться набагато серйоз
ніше, ніж досі.

Т. КУДРЯ.
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Кому

Насамперед, ледарям, 
рвачам, людям нечесним, 
Схильним до легкої нажи
ви. На щастя, таких у на- 
Цюму колгоспі «Маяк» ду
же мало. Проте’ ще трап
ляються поодинокі випад
ки, коли дехто намагається 
привласнити незароблені 
гроші.

Тракториста М. І. Тимо- 
иіенка ні до ледарів, ні до 
явних рвачів віднести не 
Можна. Проте він, пра
цюючи погодинно на за
готівлі кормів у полі, ви
рішив поживитися за ра
хунок колгоспу — припи
сав собі протягом місяця 
150 годин робочого часу, 

Що з цього вийшло?
Жодної нетрудової копій- 
ки М. І. Тимошенко, зви- 

ШІ Чайно, не одержав. Лише
Сорому набрався. Перед
товаришами, односель
цями. Його нечесний на
мір вчасно виявили на
родні дозорці.

До складу групи народ
ного контролю входять 46 
чоловік. Серед ьих багате 
молодих виробничників, 
комсомольців. Групу очо
лює економіст по оплаті 
праці Сергій Олексійович 
Ніколаснко. Навіть наймен
ші порушення не прихо
вуються від пильного ока 
Дозорців, бо їм активно 
допомагає громадськість. 
Тому швидко зменшується 
кількість випадків припи
сания незаробленого чи 
привласнення колгоспно
го добра. Товариський 
суд, наприклад, одержав 
і розглянув нинішнього 
року таких справ удвічі 
менше, ніж за відповід
ний період торік.

викоріненні приписок 
велике значення має про
філактична робота в цій 
справі. Саме завдяки їй в 
азтогаражі, де завідую
чим член групи народно
го контролю комсомолець 
Микола Кондратенко,

БОКС

ЛІДЕРИ З ДЮСІП
■ Одним із етапів підго
товки юних боксерів до 
спартакіади школярів Ук- 

стала республікан- 
сьЖ першість Україн
ської ради добровільного 
спортивного товариства 
профспілок з цього виду 
спорту.

Серед тих, кого світло- 
водський ринг, встанов
лений в ігровому залі 
Спорткомплексу заводу 
чистих металів, назвав 
чемпіонами, кілька пред
ставників Кіровоградщини.

Всього ж для участі у 
особистому розиграші рес
публіканської першості 
17 обласнії:-: рад ДСТ 
профспілок делегували 
більше ЮО юних боксерів 
І971—1972 років народ
ження. І ХОЧ офіційного 
командного заліку не про
водилося, Кіровоградщи- 

кількості зайнятих 
чЯйояськях титулів по
ступилась лише Вінниччині.

Не мав собі рівних се
ред своїх суперників вось

практично немає припи
сок. А був час, коли трап
лялися такі випадки. При
пише водій, хоч і небагато, 
«липових» тонно-кіломет
рів до фактично наїждже- 
них і має «навар» до зар
плати, «економію» паль
ного і мастил. Чого доб
рого, ще й в передовики 
вийде, премію одержить. 
Від цього і колгоспові 
збитки, і великий мораль
ний збиток трудовому ко
лективу. Чому так було? 
Через безвідповідальність, 
слабкий контроль, а ча
сом і невміння молодих 
водіїв правильно запов
нювати первинні доку
менти.

Такого тепер не бузає. 
Дорожні листи реєструю
ться в диспетчерському 
журналі, фіксується ко
жен маршрут, враховує
ться відстань, затрачений П 
час. Щодня механік авто- 
гаража І. М. Криворіг 
контролює роботу всіх 
водіїв: звіряє кількість ви
траченого пального кож
ним з них з обсягом вико
наних робіт; стежить, щоб 
спідометри були оплом
бованими, 3 молодими во
діями, а їх у нас близько 
70 процентів, систематич
но проводиться виховна 
робота і періодично — 
заняття з правильного ве
дення документації. Що
декади достовірність звіт
них даних перевіряє та
кож планово-економічна у 
служба колгоспу. -і

Отже, перекриваємо всі 1 
шляхи припискам. Праців
ники поліз і ферм не мо
жуть приписати більше 
зерна, буряків, соняшни
ку, молока чи приростів 
живої ваги тварин, ніж їх 
фактично вироблено. Вся 
продукція проходить че- я 
рез ваги. Лабораторно я 
контролюється жирність і Я 
якість молока. До того ж, а 
у трудовому колективі, що 8 
працює на кінцевий ре- | 
зультат, немає місця рва-1| 
чам. А ця прогресивна 
форма організації і сти
мулювання праці — бри
гадний підряд — діє в рос
линництві вже третій рік, 
у тваринництві — перший.

Нині завдання полягає в 
тому, щоб викорінити не 
тільки приписки, а й спро
би їх робити.

А. КРИВЕНКО, 
голева колгоспу 
«Маяк».

Знам’янський район.

микласник Світловод^ 
ської середньої школи 
№ 4, вихованець спеціалі
зованої дитячо-юнацької 
спортивної школи Сергій 
Царствениші (тренер 
В. М'ягчеико).

Три роки навчався юнак 
у секції «Шкіряні рукавич
ки» (дитячо-підлітковий 
клуб «Олімпік»), яка ви
росла у спеціалізовану 
ДЮСШ, де готують бок
серів. Виступаючи у ваго
вій категорії до 40 кіло
грамів, Сергій вже в цьо
му році вдало боксував па 
республіканському турні
рі в місті Бердянську, ви
боровши призове місце. 
Вій став чемпіоном об
ласної ради ДСТ проф
спілок. І на першості рес
публіканської ради юнак 
виправдав надії свого тре
нера. До фінального по
єдинку Сергій провів 14 
боїв і лише в одному за
знав поразки.

Свій поєдинок за зван
ня найсильнішого він про-

З ОСТРОВСЬКИМ 
ш і не зптжь
На прохання наших чи

тачів розповідаємо про 
людину, чиє ім'я носить 
обласна юнацька бібліоте
ка — О. М. Бойченка, кот
рому 22 листопада випов
нилося б 83 роки.

«Партія і комсомол на
вчили мене працювати, на
вчили мене розуміти, що 
життя своє треба прожи
ти, нічим не заплямував
ши його, що справжнє 
життя може бути тільки в 
боротьбі за справу партії, 
за щастя народу; що са
ме щастя, радість, усю 
повноту життя людина 
зможе відчути, живучи 
інтересами народу. Я був 
безмежно вдячний партії і 
комсомолу за те, що во
ни навчили мене жити і на 
світанку моєї молодості 
поставили мене на пра
вильний шлях, прищепили 
мені волю, витримку» — 
ці слова написав О. М. 
Бойченко в передмові до 
своєї книги «Молодість».

Народився О. М. Бой
ченко 22 листопада 1903 
року в місті Києві. Закін
чив чотирикласне вище 
початкове училище, потім 
вступив до технічного учи
лища. Працював на лісо
заготівлях, 3 1920 року— 
робітник служби зв’язку 
станції Київ. Комсомоль
цем О. М. Бойченко став 
у перший же день ство
рення комсомольської ор
ганізації на залізничній 
станції Київ-ІІ. Це було 
восени 1920 року, а через 
кілька місяців, після того, 
як на боковому посту за
гинув секретар комсо
мольської організації, вій, 
як солдат, став на місце 
свого товариша. Минає ще 
два роки, і О. М. Бойченко 
стає комуністом.

Спочатку — секретар за
лізничного райкому ЛКСМ 
України в місті Києві і 
член бюро райкому партії, 
потім в 1930—1932 ро
ках — Генеральний секре
тар ЦК ЛКСМ України, 
В 1932 році О. М. Бойчен
ко тяжко захворів і до 
кінця життя був прикутий 
до ліжка.

Хворобі він протиста
вив мужність:

«Подолав страшну силу 
відчаю. Перемогли сили, 
виховані в мені комсомо
лом і партією». Таланови
тий агітатор, політпраців- 

вів у активному насту
пальному стилі і здобув 
право виступу на Спарта
кіаді школярів України.

До числа попередніх ус
пішних боїв па рингах ба
гатьох міст республіки до
дав вдалий виступ і світ- 
ловодський боксер Юрій 
Алексеенко. Навчаючись у 
десятирічці № 5, юнак став 
чемпіоном області. Не 
порвав своїх зв'язків 
з ДЮСШ, свого захоп
лення боксом Юрій і тоді, 
коли став першокурсни
ком Кіровоградського сіль
ськогосподарського тех
нікуму. На рингу в рід
ному місті Алексеенко не 
лише добився чемпіон
ського титула, а й став 
володарем спеціального 
призу, встановленого Світ- 
ловодськнм міським комі
тетом ЛКСМУ «За кращу 
техніку ведення бою».

Третій вихованець тре
нера Василя М’ягченка, 
який добився чемпіон
ського звання на першос
ті республіканської ради, 
є учень Світловодсько- 
го С.ПТУ № 5 Володимир 
Безрукавий. За три роки 
успішного оволодівання 
боксерськими навичками 

ник О. М. Бойченко став 
рецензентом, а потім і 
редактором українського 
видавництва «Молодий 
більшовик». Потім почав 
писати книгу — повість 
про молодь країни, про 
тривожну молодість свого 
покоління.

У роки Великої Вітчиз
няної війни О. М. Бойчен
ко разом з дружиною і 
двома малолітніми дітьми 
був евакуйований в Са
ратовську область.

О. М. Бойченко відзна
чений урядовими нагоро
дами — орденами Трудо
вого Червоного Прапора і 
«Знак Пошани» та медал
лю «За доблесну працю 
у Великій Вітчизняній вій
ні 1941—1945 рр.».

Після перемоги повер
нувся до міста Києва, де 
і "прожив до кінця своїх 
днів (помер у 1950 році).

М. Островський і О. Бон
ченко, будучи неповторни
ми людськими особистос
тями, втілювали типові 
риси покоління МОЛОДІ 
двадцятих років. їм не 
судилося зустрітись осо
бисто на життєвих доро
гах. Вони вчилися в од
ному технічному училищі 
у Києві, перебували в од
ній комсомольській орга
нізації, були у них навіть 
ті самі вчителі і вихова
телі.

І не зустрілись. А могли 
разом ходити на ліквіда
цію банд, на заготівлю 
дров, будувати залізницю, 
подружити па все своє ко
ротке життя, в якому обом 
довелося зіткнутись з та
ким драматичним і неспо
діваним литаниям: як да
лі жити? Чи можна бути 
корисним суспільству, 
смертельно пораненим у 
бою? І вони підтвердили 
своїм мужнім життям і 
творчістю, що можна. 
Книга О. М. Бойченка 
«Молодість» заслужила 
безсмертну славу. Вона 
не раз видавалася в бага
тьох країнах світу. За мо
тивами повісті написана 
п’єса «Кров’ю серця».

У 1966 році за цю кни
гу О. М. Бойченко по
смертно удостоєний Рес
публіканської комсомоль
ської премії імені М. Ос- 
тровського.

О. СОЛЯНИКОВА, 
бібліотекар.

в «Шкіряних рукавичках» 
Володимир з 28 проведе
них боїв виявився сильні
шим у 25 поєдинках, суд
ді одноголосно віддавали 
йому перевагу. Не став 
для Безрукавого винятком 
і ринг у рідному місті, ко
ли Володимира було на
звано чемпіоном серед 
боксерів вагою до 60 кі
лограмів.

Щасливим виявився ви
ступ у Світловодську для 
учня 8 класу Кіровоград
ської середньої школи 
№ 32 Ігоря Фомкіна. Ви
хованець тренера Володи
мира Вовченка вже не 
вперше на п’єдесталі по
шани. Ігор — золотий при
зер Всесоюзного турніру 
боксерів, що проходив в 
місті Первомайську (Ми
колаївська область).

Виступаючи у ваговій 
категорії 79 кілограмів, 
Ігор впевнено йшов до пе
ремоги і став чемпіоном.

Чимало здібних вихо
ванців тренерів боксу Кі- 
ровоградщиіш стали дру
гими і третіми призерами 
турніру.

і. КАРДИТ.
м. Світловодськ.

IT ЕВНО, переродження 
цієї степової річки по

чалося не сьогодні й не 
вчора. Тс, що па сьогод
нішній день Велика Вись 
суціль заростає прибе
режно-водною рослинніс
тю, що її заплава посту
пово перетворюється на 
болото, сталося перш за 
все через відсутність дійо
вих природоохоронних за
ходів, спрямованих па 
збереження природи того 
куточка степу, окрасою 
якого є річка. До такого 
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висновку я дійшов на ос
нові досліджень, які про
водив щоліта протягом 
трьох років у басейні Ве
ликої Висі. Сьогодні річ
ка потребує невідкладної 
допомоги з боку і держав
них органів, і Товариства 
охорони природи. Яких же 
масштабів сягнуло забруд
нення і замулення річки, 
і що треба для їх відвер
нення?

Велика Вись, ліва при
тока Синюхи, тече земля
ми Маловисківського, Но- 
помиргородського та Но- 
воархангельського районів. 
Через невеликий похил 
русла течія у ній повіль
на. Живлять Велику Вись 
дощові та грунтові води.

У верхній течії Великої 
Висі створено 5 ставків. У 
всіх них ’ відсутні донні 
пропуски води, що призво
дить до збіднення водних 
запасів, ослаблення течії 
і замулення річки. Всі 
ставки мілководні, береги 
кількох з них практично 
зовсім не мають зелених 
насаджень. Внаслідок цьо
го дощові води змивають 
грунти у ставки, а велике 
випаровування, однією з 
причин якого є відсутність 
дерев та кущів, призво
дить до ще більшого об
міління ставків і річки 
в цілому.

Вихід із цього один: ре
конструювати ставки від
повідно до сучасних ви
мог, посадити на їхніх бе
регах дерева, які запобі
гали б ерозії грунтів. Ті ж 
із ставків, які не мають 
господарського значення, 
слід взагалі ліквідувати. 
V АЗЯИСЬКЕ ставлення 

до природи — ось чо
го не вистачає деяким гос
подарникам, які живуть в 
заплаві Великої Висі. Бо, 
хоч як це не дивно, але 
раніше її береги не були 
такими бідними на лісо
насадження — про це роз
повідають старожили. Еко
логічна неграмотність яс

яких горс-господарів фа
тально позначається на 
річці: поля та городи, які 
появилися на місці виру
баних дерев та кущів у 
безпосередній близькості 
до річки, стали однією а 
причин її інтенсивного за
мулення й обміління. Об
міліле русло нині в бага
тьох місцях майже пов
ністю заросло очеретами.

Та на цьому біди степо
вички не кінчаються. Ці
лий ряд промислових під
приємств (Новомпргород- 

ські консервний та шкіря
ний, Ярошівський цукро
вий заводи) скидає у Ве
лику Вись відходи вироб
ництва.

Ще в 1972 році Мініс
терство меліорації й вод
ного господарства рес
публіки обіцяло розпочати 
протягом трьох-чотирьох 
років очищення Великої 
Висі (я займався тоді цим 
питанням як спеціаліст), 
але до здійснення обіцян
ки не дійшло.

Нині за врятування річ
ки взявся 1-Іовомнргород- 
ськніі райвиконком. Скла
дання плану робіт почато 
в 1985 році, але посуває
ться надто повільно. За
кінчується 1986 рік, а план 
так і не складено. Після 
розмови з головою рай
виконкому В. М. Коптє- 
ви.м та представниками 
районної організації УТОГІ 
я переконався, що поки 
що в районі річку збираю
ться рятувати більше на 
словах, як на ділі.

Хай великомасштабні 
роботи по розчистці русла 
з допомогою механізмів— 
справа не одного року. 
Але вже сьогодні можна 
було б мобілізувати мо
лодь, школярів, залучити 
колективи промислових 
підприємств та колгоспів 
на боротьбу з водною еро
зією грунтів (найперший 
засіб — посадити дерева 
та кущі в прибережній і 
водоохоронній зонах, на 
схилах ярів та балок). Не 
потребує особливих затрат 
і розчищення замулених 
джерел. Слід виявити при
чини забруднення річки н 
ліквідувати їх. Це не ли
ше стримає процес обмі
ління Великої Висі, але й 
стане гарантом збережен
ня . її екологічного здо
ров’я після того, як робо
ти по її очищенню буде 
нарешті здійснено.

Д. АФАНАСЬЄВ, 
доктор біологічних 
наук.

Новомпргород — Київ.

Японія. Цього 
чоловіна звуть Ріо- 
го Момота. йому 
67 років, майже 40 
з них він присвя
тив улюбленій 
справі — розве
денню акваріумних 
«золотих» рибок. 
Зранку до ночі 
Момота мандрує 
дорогами міста і 
префектури, про
понуючи дороелцм 
І дітям свій товар. 
До нього можна 
звернутися не ли
ше за рідкісною 
рибкою, але й от
римати вичерпну 
інформацію про 
акваріумну флору 
і фауну, адже в 
цій справі він воло
діє майже енцикло
педичними знан
нями.

Фото Джапан 
прссс —ТАРС.



-----4 сгор «Молодий комунар!»

У Ірини Михайлівни не
приємність — один із її 
третьокласників безнадій
но заплутався у табличці 
множення і тягнув учнів
ський колектив назад. Ви
ни вчительки тут ніякої 
не було. Василь Мумига 
появився у них недавно. 
Приїхав з батькалАИ з ін
шої області, де, видно, ни/л 
мало хто займався.

Коли Васька вперше ви
кликали до 
жваво взявся 
вати приклад на_ всі 
арифметики.
добрий шмат крейди, спи
нився і повернув лице до 
Ірини Михайлівни: мовляв, 
усе гаразд, я вам нічого 
більше не винен.

— Вісім помножить на 
дев’ять — скільки буде?— 
впіймала головну ваду у 
прикладі вчителька.

дошки, він 
розв'язува

ні ДІЇ 
Списавши

МОЛОДО! СІМІ
«Дорогий брате! Не об

ражайся, що я дозволив 
зачитати вголос цього 
листа перед твоїми одно
класниками. Передали ме
ні, що ти лінькуватий до 
математики. У свій час і 
я неохоче вчився, а зараз 
дуже шкодую, бо мало 
часу, щоб наздоганяти 
упущене. Тут трапився

Таблиця
множення

ПЕДАГОГІЧНИЙ ЕТЮД

— Вісім у дев’ять... Бу
де... — Він перевів погляд 
на клас. Мабуть, звідси він 
одержить відповідь, 
справді, шепочуть.

— Сорок сім! — голос
но продублював «рятівне» 
число Васько.

Приблизно така ж сама 
сцена повторилася знову. 
Вирішила вчителька заві
тати до відстаючого додо
му, взнати, в яких умовах 
живе учень.

— Вибачайте, що ніхто 
із нас на ваш виклик не 
з’явився до школи. Осінь. 
Роботи багато. Та Васька 
кожен вечір товчем. І по- 
хорошому, і батько 
вав прочухана, а він 
чорт од ладана від 
таблички ніс верне. Непо
сидючий. Оце малюван
ням захопився. Малює лі
таки, танки. Мабуть через 
те, що наш старший в армії 
служить, в танкових вій
ськах. Ось він вислав фо
токартку. Гляньте!

Погортала Ірина Ми
хайлівна альбом з фото
картками, замислилась. А 
на прощання ніби між 
шим мовила:

— Може, Миколину 
ресу дасте? Побажаю 
му успішної служби.

— З радістю.
Минуло тижнів зо три. 

Якось Васько повернувся 
додому надто збудженим. 
«Мабуть, уже щось на
коїв», — подумала мати, 
коли сім'я зібралася на 
вечерю за столом.

Васько витяг щоденник. 
Підніс його матері.

— Глянь-но, Іване, — 
звернулась до чоловіка.— 
П’ятірка з математики! Аж 
не віриться!

— Кхм, —• кашлянув 
батько і взяв щоденник.— 
Схоже на правду. Це вже 
подвиг. Як досягнув?

Мати щось пригадала:
— Васько, а скажи мені, 

чи не приходив лист від 
Миколи на вашу школу?

— Та.., — зам’явся
хлопець. — Забув сказати.

— Він забув! А ось Іри
на Михайлівна не забула. 
Дала мені прочитати. І ка
же, щоб для шкільного 
музею повернула, 
слухайте:

І

да-
ЯК 

цієї

Ін-

ад- 
йо-

Микола. Такий 
і кремезний, як 
дуб. А світлі очі 
віддзеркалювали 

і внутрішню доб-

ментами 
сильний 
могутній 
немов 
ніжність 
роту душі. Якось Микола 
трохи забарився, пораю
чись біля машини. Щоб 
не завдавати водієві зай
вого клопоту, диспетчер 
сама принесла і, зніяко
вівши від власної сміли
вості, вручила йому проїз
ні документи.

ДОЛІ ЛЮДСЬКІ

ЯК СІМ РОКІВ ТОМУ
Ніхто з працівників до

сить-таки великого колек
тиву п’ятої автоколони не 
пригадує випадку, щоб 
їхній диспетчер, молода 
комуністка Тетяна Горо- 
д.ецька, прийшла на робо
ту зажуреною або при
наймні чимось занепокоє
ною. Навпаки — на 
сяючу посмішку, на
бетливо-веселу мову що
ранку чекають інші, щоб 
розвіяти власний смуток.

— Така вже в неї вда
ча, — говорить одна з ко
лег.

— Ой, не кажіть, — за
перечує інша. — Просто 
чоловік їй такий попався.

І як же ото він «попав
ся»?

— А й сама не знаю, — 
Михай-

її 
ще-

один неприємний випадок. 
Молодий солдат не знав 
таблички множення. І йо
му командир сказав: «Щоб 
я твоєї ноги і близько ко
ло танка не бачив, бо ти 
із своїми «знаннями» мо
жеш понівечити складну 
техніку». Подумай, а 
що в армії 
жуть? І ще 
ють солдати 
навчаєшся.
розповім? Хіба про те, що 
ти таблички за другий 
клас не знаєш? Засміють, 
певно. Оце, скажуть, та-

як- 
тобі так ска- 
мене запиту- 
про те, як ти 

А що я їм

сміється Тетяна 
лівна. — Хлопців у пас, як 
самі бачите, хоч греблю 
гати. І всі як на підбір — 
один від одного кращий.

Справді, вибір великий. 
За таких обставин неваж
ко було схибити, розміня
тися на дрібні почуття. Та 
серце дівчини чомусь усе 
більше щеміло, коли під
ходив до столу за доку-

Коли це було? Гай- 
гай! — недарма кажуть, 
іцо щасливі за часом не 
спостерігають. Нібито вчо
ра. А тим часом сьомий 
рік пішов первісткові. 
Сергійко ходить уже в 
підготовчий клас дитячого 
садка. На рік молодший 
Мишко. Улюбленицею 
всієї сім’ї стала тепер уже 
трирічна Людочка. А щас
ливий тато на жартівливе 
запитання відповідає: «То, 
може, не я їй, а вона мені 
«попалася». Якщо ж сер
йозно, то долю вирішили 
щирі взаємні почуття.

Упевнено веде Микола 
Городецький вулицями об
ласного центру автобус 
сьомого маршруту. Всю 
увагу він зосереджує на 
тому, щоб не спричинити 
пасажирам найменших не- 
зручностей, щоб вчасно й 
надійно привезти їх до 
потрібної зупинки. Шану
ють зразкового водія і па
сажири, і керівники авто
транспортного підприєм
ства № 10021. При над
звичайно скрутній ситуації 
з житлом підприємство 
знайшло можливість нада-

22 листопада 3986 року

марш-

ти молодій сім’ї поки що 
хоч невелику квартиру, 
плануючи незабаром замі
нити її повноціннішою.

Перед вітровим склом 
автобуса Миколи Горо- 
децького пломеніє черво
ний вимпел підприємства 
«Переможцеві соціалістич
ного змагання». Водій 
зразкового маршруту сте
жить не тільки 8а тим, 
щоб не викликати нарі
кань з боку пасажирів. 
Він працює й поводить се-

бе так, щоб з чистою ду
шею з’явитися перед очі 
милої дружніш, щоб ні
чим не заплямувати честь 
рідного комсомольсько- 
молодіжного колективу.

Як і сім років тому, 
диспетчер Тетяна Горо- 
децька приносить 
рутні документи безпосе
редньо до автобус:: тільки 
одному водієві — Миколі 
Город ецькому.

В. РУДЕНКО. 
Фото автора.

Лист у редакцію
Пишу вам з надією, що допоможете мені. Недавно 

у подруги я побачила горосноп, який вона купила в 
поїзді. Цо перефотографований аркуш із зображенням 
символів різних сузір’їв. Описано характери людей, 
що народилися під тим чи іншим сузір'ям, і сказано, 
хто з ким може бути щасливий у шлюбі, а хто ні. Ми 
з однокласниками не раз сперечалися: пірити гороско
пу чи ні? В одному фільмі я бачила, як батьки виби
рають наречених дітям по гороскопу. У пісні ж спі
вається, що хто любить, тому гороскоп ні до чого.

Я дружу з хлопцем, а за гороскопом наша дружба 
виходить ненадійною. Поясніть усе це, янщо можна 
із наукової точки зору.

Гіетрісський район.

Олена Л„ 
десятикласниця.

Лист із редакції
Скорпіон, Козерог, Стрі

лець, Риби... —• дванад
цять зодіакальних сузір'їв, 
що служили орієнтирами 
для мореплавців і манд
рівників, взяли на озбро
єння й астрологи, спро
бувавши передбачити «по

зірках» долю. При уваж
ному вивченні пропонова
них гороскопом характе
ристик виявляється, що 
це хаотичне нагромаджен
ня всіх доступних фанта
зії людських якостей. 
Сформульовано все, од
нак, досить хитро: так, що 
в «своєму» гороскопі ко
жен може знайти справді

собі притаманне. Між ін
шим, як і в чужому. На
приклад: «Вони дещо дра
тівливі...». А хто з нас 
часом не нервує? «Вони 
люблять незалежність...». 
А хто її не любить? «Вони 
живуть за тільки їм зро
зумілими законами...». Яс
но, що кожен з нас чи
нить, як сам знаходить за 
потрібне. Під кожним 
зір’ям можна знайти 
надійливі перспективи: 
люблять у товаристві 
привітність...». «Часто 
вають здібними художни
ками...»; «Вони цікаві спів
розмовники...». Всі б ми не 
відмовилися бути такими, 
чи не так? Отже, гороскоп 
якоюсь мірою втішає. Тим 
більше, що негативні ри
си подані в пом'якшеній, 
обережній формі: «Відсут
ність такту призводить до

су- 
об- 
<ІХ

за
бу-

помилок», «В роботі по
требують помічника», «Его
їстичні, розбалувані, мов 
діти...». Знову універсаль
ність — кожен у певні мо
менти буває таким.

А якщо взяти східний 
гороскоп — там і сузір’я 
звуться інакше, (Дракон, 
Змія, Собака тощо), і трак
тування доль народжених 
під ними значно відрізня
ється від «європейського», 
хоча побудоване за тим 
же принципом —- сказано 
наче про всіх і про кожно
го. Тут менше неприємних 
характеристик.

Можна перевірити «прав
дивість» гороскопа на прак
тиці. Придивися, Олено, 
хоча б серед однокласни
ків до кількох Львів чи 
там Близнюків і поба
чиш — вони ж усі такі 
різні, а за гороскопом ма
ли б бути справді близ
нюками. Хоча дещо й спів
падає. Але ж бувають ду
же схожими й люди, що 
народилися під різними 
знаками Зодіака. Тобто, ні
чого конкретного. Відпо-

відно й вірогідність щас
ливого шлюбного союзу 
так же написана вилами 
по воді, як і все інше.

Виникає запитання: а ко
му й для чого потрібно 
складати гороскопи? Ну, 
по-перше, їх не роздають 
безплатно, тобто перезні
мання й перепродаж по
дібних опусів — не що ін
ше, як нетрудові дотж. 
А попит така продулся 
знаходить у людей марно
вірних, слабохарактерних, 
які вірять у чудеса й на
діються на провидіння, бо 
не бажають чи не мають 
змоги докладати зусиль 
для боротьби з обстави
нами, бояться самостійно 
влаштовувати життя. Над
міру вразливі індивідууми, 
забравши собі в голову, 
що, приміром, Дракон їм 
ке пара, можуть навіть 
переламати собі долю, а 
заради чого? Треба покла
датися па реальні можли
вості конкретної людини, 
а не па паперові — «зо
діакальної».

Н. ДАНИЛЕНКО.

кий нікчемний брат у 
командира танкового екі
пажу сержанта МумигиІ».

Васько мовчки їв борщ. 
А потім витягнув із порт
феля зошит, простягнув 
батькові.

— Можеш перевірити, 
татку. Все правильно роз
в'язав!

Ус/ліхнувся Іван. Повер
нув зошит синові.

— Тепер уже я й не сум
ніваюсь.

БК 01643.

«Молодой коммунар» 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

Д. ТАНСЬКИЙ.

ГОСПОДИНІ НА ЗАМІТКУ

ЗАПОРІЗЬКИЙ КАПУСНЯК
Посічену капусту покла

діть разом Із жиром і со
дою в каструлю і стушіть 
під кришкою ДО ГОТОВНОС
ТІ. У киплячий бульйон чи 
воду покладіть картоплю, 
пшоно, варіть до 20 хви-

лин, тоді додайте стушену 
капусту і продовжуйте ва
рити. За 5 хвилин до го
товності додайте подрібне
не сало з цибулею. До сто
лу страсу подавайте зі 
сметаною.

БОРЩ БЕЗ КАПУСТИ
Зваріть нечищені буря- 

ни, потім почистіть їх і 
подрібніть на терточці. У 
бульйоні відваріть подріб
нену картоплю й цибули
ну. Перекип’ячений окре
мо томатний сік влийте в 
бульйон, додайте буряк.

На сковорідці підсушіть 
борошно, охолодіть, розве
діть водою, скип’ятіть і, 
вливши в борщ, поваріть 
3—5 хвилин. Можна дода
ти спеції, зелень, перева
рену сметану.

0 Янщо хочете, щоб ни- 
п’яче молоко не збігло, по
мажте краї посудини жи
ром.

ф Щоб вершки краще 
збилися, поставто їх перед 
цим у холодильник.

0 Коли не хочете пла
кати, чистячи цибулю, ро
біть це в посудині 3 ВО
ДОЮ.

0 Для того, щоб скля
ний чи кришталевий посуд 
сяяв, сполосніть його во
дою з оцтом.

0 М’ясо і масло довго 
не псуватиметься, янщо за
горнути їх у змочену оц
том тканину. найкраще 
марлю.

МаленькЕ
♦хитрощз

0 Варені яйця легше 
обчистити, янщо перед цим 
опустити їх у холодну воду.

0 Коли вам потрібно 
кілька нрапель соку лимо
на, не обов’язково різати 
плід. Проткніть його сір
ником і видавіть сік.
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