
•Пленум р Компартії України
Завдання республіканської 

партійної організації по ви
конанню постанови ЦК 
КПРС «Про роботу партій
них, радянських 1 господар
ських органів Української 
РСР по збільшенню вироб
ництва і закупок зерна у 
світлі вимог XXVII з'їзду 
КПРС» були розглянуті на 
Пленумі ЦК Компартії Ук
раїни, який відбувся 8 груд
ня. З доповіддю в цьому 
питанні виступив член По- 
літбюро ЦК Компартії Ук
раїни, Голова Ради Міністрів 
УРСР О. П. Ляшко.

У доповіді відзначалося, 
що в нинішньому році в 
республіці досягнуто ви
щих, ніж за останні роки, 
результатів в агропромис- 

лклозому комплексі. Збіль- 
ЧЯушились виробництво і за

купки зерна, картоплі, ово
чів, фруктів. Виконуються 
річні плани продажу дер
жаві продуктів тваринни
цтва. Зріс випуск продукції 
•в переробних галузях, роз
ширився її асортимент. По
мітно прискорилося здійс
нення соціальної програми. 
Разом з тим у республіці 
вже тривалий період від
стає сільськогосподарське 
виробництво, особливо зер
нове господарство, і його 
вага у формуванні загаль
нодержавних продоволь
чих ресурсів не відповідає 
зрослому виробничому по
тенціалу і затратам на його 
створення.

Таке становище виклика
ло глибоку стурбованість 
ЦК КПРС за стан зерново
го господарства у респуб
ліці і перспективи його роз
витку. За дорученням ЦК 
КПРС група відповідальних 
працівників відділу сіль
ського господарства і хар
чової промисловості ЦК з 
участю учених і спеціалістів 
глибоко вивчила весь комп
лекс проблем, пов'язаних з 
виробництвом зерна на 
Україні, подала всебічний 
аналіз і обгрунтовані про
позиції щодо поліпшення 
ведення зернового госпо
дарства. ЦК КПРС розгля
нув питання про роботу 
партійних, радянських і гос
подарських органів Україн
ської РСР по збільшенню 
виробництва і закупок зер
на у світлі вимог XXVII з’їз
ду КПРС.

Керуючись висновками і 
рекомендаціями ЦК КПРС, 
учасники Пленуму критично 
проаналізували роботу пар
тійних, радянських І госпо
дарських органів на рес
публіканському рівні і на 
місцях, внесли конкретні 
пропозиції щодо перебу
дови в усіх ланках агро
промислового комплексу з 
тим, щоб, здійснивши їх, 
подолати відставання зер
нового господарства. У до
повіді і виступах підкрес
лювалось, що основна лан
ка, від якої залежить вико
нання поставлених зав
с
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дань, — це висока органі
зація виробництва і праці 
трудівників колгоспів і 
радгоспів, найповніше ви
користання наявного мате
ріально-технічного потен
ціалу і передового досві
ду, посилення відповідаль
ності кадрів. Насамперед 
необхідно добитися найсу- 
ворішого додержання дер
жавної і технологічної ди
сципліни.

На Пленумі говорилося, 
що найбільше хліба недоби
рають господарства півден
них і східних областей, де 
зосереджена майже поло
вина зернового клину. В та
ких великих областях, як 
Дніпропетровська, Микола
ївська, Одеська, Вороши- 
ловградська збори зерна за 
останню п’ятирічку скоро
тилися на 14—20 процентів. 
А в Запорізькій області вони 
знизилися до рівня 8-ї п’я
тирічки.

Головна причина нестій
кості виробництва зерна— 
вкрай повільне освоєння 
науково обґрунтованих сис
тем землеробства і їх важ
ливої ланки — сівозмін. Ба
гато чого треба зробити 
по усуненню недоліків у 
використанні мінеральних 
та органічних добрив, хі
мічної меліорації грунтів. 
Необхідно широко і гра
мотно застосовувати інтен
сивні технології вирощуван
ня зернових культур, на ви
сокому науковому рівні ор
ганізувати насінництво, з 
високою віддачею викорис
товувати меліоровані землі, 
поставити надійний заслін 
втратам зерна. За слабке 
наукове забезпечення зем
леробства і особливо зер
нового виробництва сер
йозно критикувалися півден
не відділення ВАСГНІЛ, 
інститути аграрного профі
лю, учені-селекціонери.

На Пленумі виступив член 
Політбюро ЦК КПРС, Пер
ший секретар ЦК Компар
тії України В. В. Щербиць- 
кий. Розуміючи свою відпо
відальність перед партією І 
народом за реалізацію 
Продовольчої програми, 
відзначив він, ЦК Компар
тії України, Уряд республі
ки, партійні, радянські і гос
подарські органи на місцях 
проводили і проводять ро
боту по інтенсифікації зер
нового господарства. Цьо
го року Політбюро ЦК 
схвалило розроблені в кол
госпах і радгоспах, районах 
та областях комплексні за
ходи щодо збільшення ви
робництва і заготівель зер
на в нинішній п’ятирічці.

Завдяки послідовному 
здійсненню аграрної полі
тики партії в сільському 
господарстві республіки 
створено могутній виробни
чий і кадровий потенціал. 
У зерновому господарстві 
здійснювані заходи дали 
змогу дещо знизити наслід
ки несприятливих погодних 

що

умов. Однак добитися не
обхідної врожайності І ста
більності у виробництві 
зерна не вдалося.

Висновки І критика, 
їх містить постанова ЦК 
КПРС, цілком правильні. 
ЦК Компартії України, Ра
да Міністрів республіки, 
обкоми, райкоми партії, 
облвиконкоми, райвикон
коми, агропромислові ко
мітети та об'єднання не зу
міли по-справжньому зосе
редити зусилля керівників 
і спеціалістів -колгоспів, 
радгоспів, наукових установ, 
партійних, радянських і гос
подарських органів на роз
в’язанні назрілих проблем 
у зерновому виробництві і 
в землеробстві в цілому, 
мобілізувати на це широкі 
маси. Партійні і радянські 
органи республіки недопус
тимо повільно перебудову
ють керівництво агропро
мисловим комплексом. Час
тина керівних працівників, 
у тому числі і в республі
канській ланці, некритично 
оцінює стан справ, мирить
ся з серйозними недоліка
ми у використанні землі, 
матеріальних і трудових ре
сурсів.

У виступі підкреслюва
лась необхідність на всіх 
рівнях підвищити відпові
дальність за виконання 
прийнятих рішень, зміцнити 
виконавську дисципліну.

Тільки рішуче і повне 
здійснення всіх намічених 
заходів і рішуче усунення 
недоліків дадуть можли
вість довести на кінець п’я
тирічки валовий збір зерна 
до 52—54 мільйонів тонн. 
Уже в наступному році від
повідно до п’ятирічного 
плану необхідно одержати 
50,5 мільйона тонн і прода
ти державі 17,5 мільйона 
тонн зерна.

Держагропром УРСР 
спільно з обкомами партії 
та облвиконкомами повин
ні розібратись із станом 
справ по кожному госпо
дарству. Треба на повну си
лу використати весь наяв
ний потенціал, по-справж
ньому спертися на науку і 
передовий досвід, підняти 
на розв’язання цього від
повідального завдання всіх 
трудівників АПК.

На жаль, саме такого під
ходу з боку багатьох пар
тійних комітетів, радян
ських і господарських ор
ганів поки що явно не ви
стачає. По виробництву зер
на, особливо пшениці, сер
йозно здала позиції Оде
ська область. Пояснюється 
це, насамперед, слабким, а 
часом і не компетентним 
керівництвом агропромис
ловим комплексом. Обком 
партії, облвиконком, обл- 
агропром не мають у роз
витку зеонового господар
ства чіткої і ясної лінії.

(Закінчення на 3-й стор.].

ТРУДОВИЙ
РИТМ ХІІ 
П'ЯТИРІЧКИ

Заслуженою повагою користується в колективі працівників Кіровоградського 
заводу «Червоний дзеркальник» комсомолка Ірина Арбузова, полірувальниця 
дзеркального цеху. Вироби, які виходять з-під її рук — тільки високої якості.

На зніми у: Ірина АРБУЗОВА.} Н Фото В. ГРИБА.

ЩО ПОТРІБНО 
ПЕРЕДОВИКАМ?
При вході до Кірово

градського заводу радіо- 
виробів імені XXVI з’їзду 
КПРС впадає в очі пла
кат — один з багатьох 
свідчень добре поставле
ної наочної агітації на 
підприємстві. На ньому 
відображається хід завод
ського соціалістичного 
змагання серед комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів складальних це
хів масового виробництва, 
телестудій його обладнан
ня та допоміжних, заготі
вельних цехів і самостій
них дільниць. Уже відомі 
результати роботи за два 
тижні змагання.

— Але колективу ініціа
торів, комсомольсько-мо
лодіжної бригади слюса- 
рів-інструментальників ін
струментального цеху під 
керівництвом В. Липкіна 
чомусь не видно... — ці 
слова зачепили їх «за жи
ве».

— Випадковість! Ста
лося так, що із восьми чо
ловік, які в нашій брига
ді, частина хворіла, і 
норми виробітку штучно 
стали недовиконаними. 
Нині саме наверстуємо.

На дільницю, де працює 
цей КМК, я потрапив че
рез годину після початку 
зміни. Бригада працює в 
одну зміну, тож усі на міс
цях із сьомої... Майстер 
І. Галаєв діловито снує 
між дільницями, зупиня
ється там і далі — па міс
ці питання зразу ж і вирі
шуються.

Змінні завдання КМК 
знає чітко, але...

— На нашій роботі від
бивається специфіка, — 

каже бригадир В. Лип
кій. — Негарно, коли цим 
терміном доводиться опе
рувати, наче виправдан
ням, але поки що залеж
ність від інших підрозділів 
дається взнаки.

Дійсно, саме тут, у них 
на дільниці обробки штам
пів, сходяться кіпцеві опе
рації діяльності їхніх ко
лег по цеху —- токарів, 
фрезерувальників... Тож 
надходження до них не 
зовсім потрібних деталей, 
скажімо, від токарів саме 
тепер спричиняє відста; 
вання зі здаванням своєї 
кінцевої продукції —2 
штампів для наступної 
обробки матеріалів в ос
новного замовника — ко
вальсько-пресового цеху 
№ 10.

— Порушували ми це пи
тання, не раз порушува
ли, але бажання зробити 
роботу стабільнішою роз
цінювалося з нашого боку 
як прагнення вирізнитися 
з-поміж інших. Конкрет
но ? Хотіли зробити брига
ду комплексною, щоб ті ж 
фрезерувальники, токарі 
тощо працювали па кін
цевий результат... І що ж? 
«Це почнуться переходи-^- 
в одній бригаді (на діль
ниці штампів працює три 
бригади слюсарів-інстру- 
меитальників — І. К.) бу
дуть лише хороші механі
ки, а в іншій — погані...».

А від організації праці 
залежить чимало. Підсум
ки для більш-менш порів
нянних результатів в засто
суванні до їхньої роботи 
можна підбивати, у серед
ньому, після місяця про
дуктивної роботи. Лиш то
ді можна встигнути враху
вати всі чинники, в тому 

числі її те, що штампи об
робляє бригада різні й 
різну кількість.

Тримаю в руках одну із 
заготовок, яка з часом ля
же на визначене їй місце 
в майбутньому штампі. 
Принаймні кілька кілограм 
мів! Сам же штамп в се
редньому потягне й на пів
тори сотні. А зате заготов
ки, які згодом вийдуть 
з-під таких штампів і бу
дуть Направлені на іншї 
виробництва, чи й помітиш 
на... долоні. Кілька грамів!

Середній розряд для 
членів бригади виводить 
середнє арифметичне: у. 
бригадира і його найстарі

шого колеги по роботі слю
саря Степана Димова 
п'ятий, у решти — третій- 
четвертий. Ясно, це далося 
не зразу. Спочатку, із 
1982-го, довелося порозу
мітися однозначно з тими, 
хто бажав лиш гроші за
робляти. З ними розпро
щалися. Були, щоправда, 
й ті, хто вмів працювати, 
але в силу тих чи інших 
обставин мусив звільнити
ся. А потім поповнилися за 
рахунок учнів, що прихо
дять. На заводі дійово 
працюють курси підготов
ки кадрів для виробниц
тва. теперішній групком- 
сорг С. Сеферидін так сю
ди і потрапив, після пів
річного навчання, у квітні 
83-го.

Вони 1 їхнє безпосеред
нє керівництво — майстер 
І. Галаєв та старший май
стер А. Кюрджієв — у від«' 
повіді за роботу. Так чії 
інакше, попри всяку спе
цифіку. Звідси й темп, то« 
му й ритм на дільниці ви
сокий. Кінець першого ро
ку п’ятирічки, зрозуміло, 
підведе лиш риску одно« 
му з етапів їхнього ота« 
новлення. А впевненості у 
своїх силах їм не позичати,

І. КУЦЕНКО.
м. Кіровоград.
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НА XXX Ульяновській 
районній конференції 

розмова була конкретною 
і діловою. Йшлося, зо
крема, про високе трудо- 

, ве піднесення в комсо
мольських організаціях, 
які спрямовують свою ді
яльність на виконання рі-

вання юнаків та дівчат. 
У цьому напрямі коміте
ти комсомолу не знайшли 
чіткого визначення своїх 
дій, не мають індивіду
ального підходу до кож
ного спілчанина. Ось ли
ше окремі факти. Водій 
автотранспортного під-

ка на адресу секретаря 
комітету комсомолу цук- 
рокомбінату Анатолія 
Ярового: комітет не виро
бив системи у напрямі мо
рального виховання мо
лодих робітників.

У комсомольських ор
ганізаціях тривали звіти і

ДОВІРИТИ І СПИТАТИ
Делегатам Петрівської того, ЩО ряд КМК, 6Р^аДі комсомольцям не
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Рухомий важіль—конкретність дій■ V

шень XXVII з’їзду КПРС, 
гідну зустріч XX з’їзду 
ВЛКСМ. Яка конкретна 
віддача колективів, окре
мих виробничників? Вона 
справді відчутна: 170 мо
лодих виробничників, на
приклад, до конференції 
виконали завдання пер
шого року XII п’ятирічки. 
Серед них — одинадцять 
майстрів машинного доїн
ня з КМК молочнотовар
ної ферми колгоспу іме
ні Шевченка, які мають 
більше 3500 кілограмів 
молока на корову. 67 юна
ків та дівчат, 5 комсо
мольсько - молодіжних 
колективів підтримали 
патріотичні починання по 
виконанню планів двох 
років п'ятирічки до 70-річ- 
чя Великого Жовтня і п'я
тирічного плану — за чо
тири роки.

Головний наголос у звіт
ній доповіді на конфе
ренції перший секретар 
райкому ЛКСМУ Валерій 
Зеленяк зробив на корін
ній перебудові всієї ком
сомольської роботи. Тут 
критика і самокритика. 
На конкретні адреси. 
Передусім доповідач ви
знав свої упущення — в 
тому, що досі ще не ста
лося зміни у перебудові 
діяльності роботи райко
му. Йому, першому сек
ретареві, ще не сповна 
вдалося мобілізувати апа
рат райкому, націлити йо
го зусилля на головні на
прями роботи з тим, щоб 
добитися ефективності в 
діяльності кожної комсо
мольської організації.

Предметною стала роз
мова про моральне вихо-

конкретна

приємства № 10045 Олег 
Ільченко тричі грубо по
рушував правила переве
зення пасажирів. Та в ком
сомольській організації 
(секретар Тетяна Пурло) 
принципової оцінки фак
там не дали. Не стала 
предметом для розмови 
на засіданнях комітету 
комсомолу райспоживто- 
вариства обурлива поведін
ка продавця центрально
го гастроному Валентини 
Гулящої, яка обраховува
ла, обважувала покупців. 
Аморальні вчинки замов
чуються і в інших колек
тивах. Проте навіть ком
сомольські «прожекто
ристи» не проявляють 
принциповості.

Частина юнаків та дів
чат проявляють байду
жість до справ колективу. 
А члени комітету комсо
молу вдаються до фор
малізму, безвідповідаль
ності до своїх обов’язків 
і доручень. Про яку, ска
жімо, перебудову можна 
говорити комсомольським 
активістам колгоспу «Ук
раїна», коли тут вдалися 
до того, що склали фік
тивні протоколи десяти 
комсомольських зборів 
(насправді були лише 
одні). А в колгоспі імені 
Орджонікідзе не відбу
лось жодного заняття в 
гуртках комсомольсько
го політнавчання.

Слабку роботу по ви
коріненню пияцтва прово
дить комітет комсомолу 
цукрокомбінату. Допус
кають в колективі пору
шення громадського по
рядку. Тож на конфе
ренції прозвучала крити-

вибори. На конференції 
відзначалось, що спілчани 
дали принципову оцінку 
діяльності комітетів. Де- 
в’ятьо/л секретарям комі
тетів комсомолу не ВИЯВ-і 
ЛЄНО довір’я—ТИМ, ХТО не І 
справився зі своїми обо-| 
в’язками. і

Делегати конференції! 
говорили про досягнення! 
комсомольського активу.! 
І кожен виступаючий під-1 
креслював те, що зава
жало рухатись вперед, 
критикував застарілі фор
ми і методи в роботі, од
нобокість в підході до 
розв'язання проблем.

В роботі конференції 
взяв участь завідуючий 
фінансово - господарським 
відділом обкому 
тії України В. В. 
гул.

На конференції 
ли другий секретар Улья-' 
новського райкому Ком
партії України В. О. Льо- 
шенко, член бюро обкому 
комсомолу Т. Пружина.

Відбувся організаційний 
пленум новообраного рай
кому ЛКСМУ. Першим 
секретарем райкому ком
сомолу обрано В. Зеленя-1

Компар- 
Мошня-

виступи-

раионної звітно-виборної 
комсомольської конфе
ренції було про що ска
зати. Йшлося і про трудо
ві успіхи, і про участь мо
лоді у вирішенні важли
вих питань прискорення 
соціально - економічного 
розвитку країни, науково- 
технічній творчості моло- 
Д'іЗ ЗВІТНОЇ ДОПОВІДІ. 
«Багатьох молодих людей> 
комсомольсько - молодіж
ні колективи творча атмо
сфера перебудови надихну
ла на наполегливу працю, 
на підвищені соціалістичні 
зобов'язання».

Підтвердженням цих 
слів стали виступи на кон
ференції машиніста екска
ватора розрізу «Балахів- 
ський» В. Петрова, водія 
колгоспу «Дружба» А, Бой
ка, швеї райпобуткомбі- 
нату Л. Ігнатьєвої та інших 
делегатів.

Завдання комітетів ком
сомолу, а це відзначалося 
і в доповіді, і у виступах 
делегатів, узагальнювати 
досвід передовиків, уміло 
його поширювати, забез
печити гласність соціаліс
тичного змагання. Але де
легати на конференції ви
крили тут і суттєві недо
ліки.

З виступу водія А. Бой
ка:

«Наш комсомольсько-мо
лодіжний колентив авто- 
гаража вже нілька ронів 
ходить в передовиках ра
йонного соціалістичного 
змагання. Але хто знає про 
результати нашої роботи? 
Навіть ми самі про це ма
ло знаємо, бо підсум'ки 
змагання комітет комсо
молу підбиває нерегуляр
но. Про результати нашої 
роботи не повідомляє стін
газета, «блискавка». Мо
ральні стимули відсутні».

Всі ці факти яскраво 
говорять про формалізм 
у такій важливій справі, 
як організація соціалістич
ного змагання. І подібні 
факти в районі не пооди
нокі. А це призводить до

1Л ИТАЛАСЬ звітна допо- 
* відь: рівно, монотонно, 

безвідривно з паперу — 
як і здебільшого читаю
ться доповіді. Я сидів у 
переповненому залі, де 
для кожного делегата на
перед визначено посадо
ве місце, слухав промов
ця, мимохіть блукав очи
ма по залу й очі мої рап
том затримались на спині 
в передньому ряду через 
прохід. Вона здригалась. 
Я .нахилився трохи набік, 
зазирнув через плече: 
хлопчина читав. Старенька 
книжка з потертими палі
турками лежала в нього 
на колінах, він тихо, 
скрадливо гортав сторін
ки, а приховати емоції не 
міг — спина його, повто
рюю, здригалась від сміху.

Зліва від мене комсо- 
молки-школярки теж зай
мались. хто чим хотів: од
ні уважно розглядали тіль- 

журнал 
в мор-

ки що куплений 
мод, інші грали 
ський бій...

У мікрофон _ .....
звітна доповідь XIII Світ- 
ловодській міській ком
сомольській конференції. 
Називались цифри, факти, 
проблеми, успіхи... Що 
чули той делегат з книж
кою па колінах і дівчата- 
комсомолки?

В перерві, розрахованій 
на 30—40 хвилин, я пред
ставився й попросив «чи
тача» висловити своє вра
ження від перших двох 
годин роботи конференції, 
зокрема від доповіді. Очі 
ного забігали, вій опустив 
їх. почервонів густо й ти
хо невповнсио сказав: 
„„„„ ■ Щ° запам'яталось. Хлопчина оцей з 
чистих металів виступав цікаво...

— А доповідь?
— ІІу, як... Все правиль

но там говорилось...
Вій чекав ще одного 

запитання, явно чекав. Бо 
коли я тільки запитав про 
те, чим повинні займатись

звучала

на конференції делегати, 
одразу відказав:

Я так і зрозумів — 
саме до мене

він

чого це ви 
підійшли, — і тут же спро
бував себе виправдати: — 
А я разом і читав, і слу
хав. — Д вкінці, коли я 
подякував йому за ін
терв’ю, він додав: — Тіль
ки ви внкресліть моє пріз
вище з записника — для 
чого?

Таке ось інтерв'ю у пе
рерві.

ка, другим — С. Головка, 
секретарем - завідуючою 
відділом учнівської мо-
лоді Л. Стецко.

М. ШЕВЧУК.

*

ЗВІТИ І ВИБОРИ

В КОМСОМОЛІ

спить... Ви що — гуляти 
прийшли сюди, чи відпо
чивати?

Останні слова Анатолій 
сказав через силу, з біл
лю в грудях і так з тією 
біллю й покинув трибуну.

Резонне запитання по

проблеми піднімались, які 
цифри наводились...

Чомусь ніде на конфе
ренціях комсомольських 
не кажуть, не наголошу
ють, бо, мабуть, вважа
ють, що це зрозуміло са
мо собою. Зрозуміло, але,

Щ9 №Е конференція?
У листопаді-грудні я 

побував на трьох звітно- 
виборних комсомольських 
конференціях (ще в Усти- 
нівці і Новомиргороді) і 
на кожній з них можна 
було б зробити подібне 
інтерв’ю. Можна було б, 
але не зробив, бо для 
Устинівки і Новомиргоро- 
да це було б нетипово. 
Знайшовся б, може, хтось 
із книжкою в руках, але в 
Світловодську шукати не 
треба було — досить було 
кинути навіть побіжний 
погляд...

Під кінець конференції 
в обговоренні звітної до
повіді дільничний інспек
тор міськрайвідділу внут
рішніх справ Анатолій 
Христенко не випадково 
сказав, звертаючись до 
делегатів:

— Ми ведемо тут ось 
мову про активність ком
сомольців, їхню грома
дянську свідомість, про 
перебудову в комсомолі 
високі слова виголошуємо, 
а погляньмо зараз у зал: 
один читає книжку, ін
ший газету, ще хтось

ставив делегат. Що таке 
конференція? Це не відпо
чинок і не дармове висид
жування в переповненому 
залі. Конференція — теж 
робота. Не потрапив мені 
на очі жоден делегат, який 
би записав щось із звіт
ної доповіді, з виступів 
делегатів. А для чого ж 
комсомольські організа
ції посилають своїх най
кращих представників на 
конференцію? Що скаже 
делегат про конферен
цію, повернувшись у тру
довий колектив чи на
вчальну групу? Розкаже, 
яка чудова виставка чле
нів гуртка «Умілі руки» 
Палацу піонерів була ви
ставлена в фойє будинку 
культури, 
ступали
фєренції учасники худож
ньої самодіяльності СПТУ 
№ 5, чи як добре була 
організована 
кондитерськими 
ми й книгами? І про 
треба розказати, але на
самперед — про конфе
ренцію, про дух її, що 
хвилювало делегатів, які

чи як слаєно ви- 
в перерві кон-

торгівля 
вироба- 

це

на жаль, не для всіх. І це 
ми повинні з гіркотою в 
душі визнати.

Більше десяти тисяч спіл
чан об’єднує Світловодська 
міська комсомольська ор
ганізація. Майже третина 
їх працює в комсомоль
сько-молодіжних колек
тивах, яких на підприєм
ствах, установах, колгос
пах району аж 241. Висо
кими трудовими успіхами 
славлять свою землю світ- 
ловодці, в цьому не треба 
нікого переконувати. З 
трибуни конференції на
зивались відомі в області 
й за межами її КМК, ви
сокі їхні результати, ціка
ві й 
йомі 
лись 
у виступах 
чим гордитись світловод- 
ській КОМСО/АОЛІї!

Схвильовано говорив, 
відсунусши заготовлений 
виступ убік, плавильник 
цеху № 8, член комітету 
комсомолу заводу чистих 
металів Віктор Дроб’язко.

— Нині у країні веде
ться активна боротьба з 
пияцтвом, з наркоманією.

дієві ініціативи, зна- 
прізвища... Назива- 
у звітній доповіді й 

делегатів. Є

ланок не справляються із 
взятими зобов’язаннями, 
Гострій критиці піддава
лись на конференції комі
тети комсомолу радгоспу 
«Петрівський», райпобут- 
комбінату, колгоспу імені 
Чкалова.

Часто комітети комсо
молу беруть соцзобов я- 
зання без участі КМК. То
му трапляються випадки, 
коли самі молоді вироб
ничники навіть не знають 
своїх соціалістичних зо
бов’язань.

За звітний період тут 
серйозно недопрацьову
вав райком комсомолу. І 
про це справедливо ска
зали з трибуни конферен
ції делегати. Ось лише 
один приклад. Торік об
ком комсомолу узагаль
нив досвід роботи комсо
мольсько - молодіжного 
збирального екіпажу Ва
лерія і Миколи Соковців 
з колгоспу імені XX з їз
ду КПРС. Але в районі цей 
досвід високопродуктивної 
праці на жнивах не зна
йшов підтримки і поши
рення.

В комсомольсько-моло
діжних колективах району 
ще слабо впроваджуються 
прогресивні форми орга
нізації праці, особисті 
рахунки економії і бе
режливості. Не стали ці 
питання головними і в ді
яльності районного шта
бу «Комсомольського про
жектора».

Серйозне 
викликала у 
організація 
лоді. Комітети комсомо
лу ще слабо здійснюють 
шефство над закладами 
культури. Тому часто бу
динки культури, клуби пус
тують, гуртки художньої 
самодіяльності працюють 
від випадку до випадку.

З виступу делегата кон
ференції, секретаря ком
сомольської організації 
райлікарні К. Кабашнюк:

«В Петровому є хороша 
зона відпочинку — набе
режна, парк. Однак вони

занепокоєння 
делегатів і 

дозвілля мо-

чому б нам, І 
комсомольцям не впоряд- 1 
кувати їх. Пропоную: під- 
тримати ініціативу вазів- 
ців і відпрацювати чотири 
дні на впорядкуванні зо
ни відпочиниу і створити і 
молодіжний Культурний 
центр».

■ Пропозицію К. Кабаш
нюк підтримали інші де
легати конференції. Де 
речі, райком комсомолу 
вже близько року веде 
мову про створення в 
Петровому молодіжного 
культурного центру. Але 
далі слів і обіцянок спра
ва не йде.

На Петрівській 
комсомольській 
ренції відбулася принци
пова, критична і 
тична розмова, 
конкретні шляхи 
шення діяльності 
ної комсомольської орга-#і 
нізації в СВІТЛІ ВИМОГ»; 
сьогодення. Важливо те-г 
пер, щоб слова, пропози
ції комсомольські органі
зації підкріпили конкрет
ними, живими справами.

У роботі конференції 
взяли участь консультант 
відділу організаційно- 
партійної роботи ЦК Ком
партії України О. О. Фед- 
рицький, 
ділом 
органів 
Ю. Я. 
дуючий 
членів ВЛКСМ і статистики 
ЦК ЛКСМ України В. Без- 
коровайний.

На конференції ви- . 
ступили перший секретар , 
Петрівського райкому пар- ’ 
тії В. А. Вансович та ре- ■ 
дактор обласної газети^, 
«Молодий комунар», члена, 
бюро обкому ЛКСМУ»! 
Ю. Сердюченко.

* * * .
Відбувся організаційний 

пленум новообраного 
Петрівського райкому 
комсомолу. Першим сек
ретарем обрано М. Пла- 
тошина, другим — В. Про- 
копенка, секретарем-заві- 
дуючим відділом учнів
ської молоді — М. Ми
хальчука. с_ юр,єв.

районній 
конфе-

самокри- 
наміченої 

поліп-і 
район-;

І

завідуючий від- 
адміністративних 
обкому партії 

£раніцький, заві- 
сектором обліку

Для нашого міста ці проб
леми стоять не на остан
ньому місці. Комсомоль
ський актив повинен сер
йозно думати над тим, як 
зайняти молодь у вільний 
від роботи чи навчання 
час. Думка виникає перед 
юнаком чи дівчиною у час 
вечірній: куди піти — у бу
динок культури чи ресто
ран або в бар? Чотири 
роки уже існує наш мо
лодіжний клуб «Гармо
нія», яким я керую. Му
зично-літературні компо
зиції, знайомства з май
страми радянської естра
ди. живописом, ігри, вік
торини — це не всі захо
ди, які проводить «Гармо
нія», Багато прихильників 
з'явилось у нашого клубу. 
Але ж ідуть хлопці й дів
чата до ресторану, в бар, 
минаючи наш й інші подіб
ні клуби. Бо підкупляє їх 
ще й те, що в ресторанах 
і барах висококласна апа
ратура, прекрасне зву
чання... Нам з ними не під 
силу змагатись. Тільки чи 
так має бути? Адже іі не 
секрет, що та апаратура 
працює на здирників-'му- 
зккантів, допомагає наби
вати липкими троячками 
їхні захланні кишені. А в 
нас на заводі деякі проф
спілкові працівники забо
роняють виступати новому 
ВІА: недостатній профе- 
Сіоналізм, мовляв, невисо
кого рівня вокалізм... Як
що так піде й далі, то про 
масовість розвитку куль
тури нам нічого 'буде' й 
Думати, а біля барів ще 
черги в л а ш т ОЕ У BaTJ 1МУтьс я

Віктор Дроб’язко роз-
будив конференцію, 
трафаретним, щирим звер
танням до своїх ровесни- 

з дозвіл- 
злочинності, 

пияцтва і
, ма

тах 

Світловодськуїці питання 
не раз за звітний період 
розглядались на засідан
нях бюро міськкому ком
сомолу, регулярно плану-

Не-

кіа. Бо проблема
ля, явища 
правопорушень, і 
наркоманії не стоять, 
буть, в області ніде 
гостро сьогодні, як

вались заходи, аби знайти < 
шлях до розв'язання бо
лючих проблем.

Серйозні претензії було? 
пред’явлено комітетам? 
комсомолу ЩОДО СТВО-? 
рення обстановки нетер-? 
пимості до правопоруш-1 
ників.

Дуже гострі факти на- і 
водились ще і ще.,. А мій ( 
сусід продовжував і далі І 
гортати тепер уже прид- і 
баний під час перерви І 
журнал, за спиною шепо- 1 
тілись дівчата-школярки: ' 
«Євгеній — десять» — ' 
«мимо...». Чи не дивно, що 1 
делегати ось так відсид- ,! 
жували час? Навіть якщо 1 
їх була переважна мен
шість. А може це законо-^' 
мірно? Є над чим думати 
нам сьогодні. Комсомсль- ; 
ським акктивістам Світло- ; 
водщини — насамперед. 1

У роботі XIII Світловод- ' 
сьої міської звітно-вибор- 1 
ної комсомольської кон
ференції взяли участь ін- ' 
структор обкому Компар- ■ 
тії України О. М. Вишти- ' 
кайло і завідуючий відді- ' 
лом культури ЦК ЛКСМУ * 
О. Ватуля. '

На конференції виступи- ? 
ли перший секретар Світ- ' 
ловодського міськкому ' 
партії О. Б. Персіянов і ' 
Другий секретар обкому 
комсомолу В. Іванов. , 

Ф # л
Відбувся організаційний 

пленум новообраного
Світловодського міськкому 
комсомолу. Першим сек
ретарем обрано Юрія 
Кожумяку, другим — Га- і. 
лину Третяк, секретарем- 
завідуючою відділом уч- . 
нівської молоді — Ольгу 
Литвиненко.

В. БОНДАР.

♦
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Політбюро,

(РАТАУ).

господарства 
Відзначалось,

Харківської,
Черкаської

збіль- 
зерна

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

виробництва

Пленум ЦК Компартії України

«Санчата

коли

на
ни

май -

----•і виробничого 
вчания. де, до речі, 
ховують майбутніх 
стрів перукарської справи.

у Вінницькій області грунто- 
в0.кліматичні умови одні з 
кращих у республіці. Од
нак за останню п’ятирічку 
врожайність і валові збори 
зернових тут різко скороти
лись. Основна причина та
кого спаду в тому, що в 
середньому за рік тут пере
сівалося близько третини 
озимих. І ніхто за це від- 

^»ідальності не поніс. 
^Кирішальне значення 

збільшенні
зерна, зазначалось у висту
пі, мають підвищення за
гальної культури земле
робства, віддачі від інтен
сивних технологій, 
щення виробництва 
кукурудзи до 10—12 міль
йонів тонн. Реалізувати всі 
ці резерви можливо лише 
за умови посилення ролі 
; відповідальності всіх кад
рів, і насамперед спеціа
лістів. Треба по-справжньс- 
ду зайнятись удосконален
ням організації і оплати 
праці, широко впроваджу-

вати наскрізний, бригадний, 
сімейний, індивідуальний 
підряд на основі справж
нього госпрозрахунку.

Розв язання всього комп
лексу завдань, сказав Пер
ший секретар ЦК Компартії 
України, великою мірою за
лежить від того, наскільки 
ефективно ми зуміємо пе
ребудувати організаторську 
і політичну роботу. Нині в 
сільському господарстві 
працює більш як півміль- 
йона комуністів. Однак їх 
вплив на розвиток вироб
ництва нерідко залишається 
слабким. Основна причина 
в тому, що частина райко
мів, міськкомів партії ніяк 
не може відмовитись від 
старих, які зжили себе, сти
лю і методів роботи. Фак
тичний стан справ на міс
цях вони знають поверхо
во, з керівними кадрами 
працюють погано. Це, зо
крема, показало проведене 
працівниками ЦК Компартії 
України вивчення ходу пе
ребудови в партійних цр- 

і мітетах Волинської, Крим- 
• ської, Дніпропетровської,

Ровенської, 
Хмельницької, 
областей.

Потім В. В. Щербицький 
спинився на деяких завдан
нях розвитку інших галузей 
народного 
республіки,
що питання, пов’язані з пе
ребудовою і прискоренням, 
ЦК Компартії України по
стійно тримає в центрі ува
ги. Грунтовно, критично 
аналізується стан справ у 
галузях, областях, окремих 
містах і районах. На місцях 
подається практична допо
мога, підвищується вимог
ливість до кадрів за дору
чену справу. Однак доко
рінного перелому в діяль
ності багатьох партійних, 
радянських і особливо гос
подарських органів ще не 
відбулося.

Успіх виконання плану 
наступного року і п’ятиріч
ки в цілому вирішальною 
мірою залежить від поліп
шення використання вже 
створеного виробничого 
потенціалу. Підкреслюва
лась необхідність широкого

впровадження досягнень на
уково-технічного прогресу, 
переведення підприємств 
на дво- тризмінний режим 
роботи, посилення режиму 
економії, безумовного ви
конання ВСЬОГО комплексу 
заходів, передбачених со
ціальною програмою. Усі 
засоби організаторської і 
політичної роботи треба 
спрямувати на розгортання 
масового соціалістичного 
змагання за гідну зустріч 
70-річчя Великого Жовтня.

Потім Пленум заслухав 
інформацію Політбюро ЦК 
Компартії України про хід 
реалізації організаційно- 
політичних заходів ЦК Ком
партії України по здійснен
ню рішень XXVII з’їзду 
КПРС і XXVII з’їзду Ком
партії України. 3. повідом
ленням у цьому питанні ви
ступив член - 
другий секретар ЦК Ком
партії України О. А. Тита
ренко.

У розглянутих питаннях 
Пленум прийняв постанови.

ЦЯ РОЗПОВІДЬ про пере
можця традиційних рес

публіканських змагань з 
велокросу на приз «Мо
лодого комунара» учня 
третього курсу машино
будівного технікуму, май
стра спорту Ігоря Синька. 

...Коли спортсмен ціка
вить газетяра, то останній 
намагається 
вати його 
шлях. Тому багато хто по
чинає із запитання: «А як 
саме ви розпочинали?». 
Усім добре відомо, що 
Владислава Третяка на 
льодову ковзанку ЦСКА 
привела його бабуся. А 
ось у Ігоря Синька такої 
конкретної людини не бу
ло, адже його в спорт за
прошували < то вчитель 
фізвиховання, то спортив
ний інструктор жеку, то 
шкільний товариш.

проаналізу- 
спортивний

та влучним словом «пока
зуха». Для тих, хто кру
тить педалі всього кілька 
місяців, та сама «показу
ха» є першим серйозним 
змаганням, пройти через 
неї треба. Можливо зара
ди гонки з вибуттям, а та
кож постійних тренувань, 
Синько досяг своєї пер
шої перемоги, психоло
гічної.

В Новоукраїнці, на інди
відуальній шосейній гон
ці, тренери дали завдан
ня кожному з її учасни
ків. Дехто боровся за 
призові місця, інші всту
пали в двобій із самим 
собою. Існування психо
логічного бар’єру здавна 
визначене психологами 
та практиками спорту, й 
слід відзначити, що його 
механізм 
сьогодні.

Бар’єри НА

не з'ясований і 
Це заважає да*

П'ЄДЕСТАЛІ

Ситуація не віщувала 
ніякої неприємності. Пред
ставниця прекрасної статі 
у передсвятковий день в 
Обласному центрі входить 
до центрального. «Салону 
краси» з певними, відпо
відними назві установи, 
намірами. Минає більше 
трьох годин, і з перукарні 
виходить скривджена, зі 
сльозами на очах і з не
здійсненими намірами 
■зробити святкову зачіску, 
жінка. Поневіряння Світ
лани Рифлінг зі Світло- 
водська стають предме- 
том .моєї розмови з пред
ставниками комбінату по
бутового обслуговування 
«Промінь» і підпорядкова
ного йому «Салону кра
си», що по вулиці Леніна 
в Кіровограді.

«Як відомо, працівники 
служби побуту повинні 
нести гарний настрій, таї. 
само, як ми, працівники 
медицини. — здоров’я» 
Пише С. Рифлінг у своєму 
листі до редакції. Така 
природна істина, але У 
нашому випадку втілення 
■її в життя далеке від 
Ідеального.

У той день,_____ тра
пилась ця прикрість, заві
дуючою «Салопом краси» 
була Т. Г. Курта. Мину
лий час пояснюється тим, 
Що зараз вона працює в 
іншому місці, і саме з цією 
обставиною пов’язаний 
один нюанс, але про ньо
го трохи пізніше. Так-от, 
з листа С. Рифлінг витікає,

що головною причиною 
завданої їй образи стала 
саме позиція завідуючої 
Курти. Під час безрезуль- 
татного перебування Світ
лани протягом трьох го
дин V перукарні людина, 
якій за посадою належало 
робити все від неї залеж
не, щоб клієнтка вийшла 
задоволеною, палець об 
палець не вдарила, коли 
сама, між іншим, знаходи; 
лась тривалий час у залі і 
навіть робила собі зачіску 
(як свідчать фахівці, заві
дуючій дозволяється са
мій причепурюватись під 
час обідньої перерви). Ні
як не реагувала завідуюча 
на тс, що поруч робить 
спроби пробитись крізь 
стіну байдужості і знева
ги клієнтка. І цілком спра
ведливий висновок робить 
Світлана, що «завідуюча 
сама потурає цим безпо
рядкам».

Перша образа викликає, 
так би мовити, ланцюгову 
реакцію. І от уже клієнт
ка настроєна лише на зне
вагу до себе, і прикрощі 
справді починають сипа
тися на її голову без за
чіски. паче з рогу достат
ку. У всіх перукарів зна
ходяться всілякі причини, 
щоб відмовити у послузі. 
А порада завідуючої зай
няти чергу і чекати за
вершується нічим. 1 пер
ша розгубленість перехо
дить у відчай... . .

Керівництво перукарні і 
комбінату запевнило, то

і з «Книгою скарг і про
позицій» у них все гаразд, 
і взагалі цей випадок ви
падає зі стилю повсяк
денної роботи «Салопу», 
бо такого, щоб скаржили
ся на завідуючу, ніхто з 
співрозмовників не прига
дав. Значить, надзвичайна 
подія? Чому ж тоді запла
кану після «обслуговуван
ня» клієнтку ніхто не за
пам'ятав, навіть Світлана 
Горлова, па яку посилає
ться наша скаржниця? 
Іще працівники «Салону» 
висловили здивування: чо
го, мовляв, ображена клі
єнтка не скористалася 
«Книгою скарг» або не 
звернулася до керівників 
комбінату? Але ж не всі 
спроможні після описано
го «обслуговування» ходи
ти по колах скарг і з’ясу
вань, на це вже не виста
чає нервів і наснаги.

Щодо поведінки попе
редньої завідуючої Курти. 
Начальник перукарсько
го цеху А. 10. Штерн за
певнила, то завідуюча, 
безсумнівно, була б пока
рана за таке легковажне 
ставлення до своїх пря
мих обов'язків і потуран
ня хамству з боку підлег
лих, та в неї тепер інше 
керівництво. Трудиться 
нині Т. Г. Курта на ниві 
освіти в СПТУ № 18 май
стром

Ігоря Синька

серед літа»
У статті під таким заго

ловком («МК» за 21 серп
ня 1986 р.) ішла мова про 
те, що кіровоградка Г. Пе
ревалова виганяла з дому 
на ніч малолітнього сина, 
зовсім не по-материнськи 
ставиться й до старших 
дітей. Заступник началь
ника Кіровського райвід
ділу внутрішніх справ 
А. М. Запорожченко пові
домив редакції, що мате
ріали на Перевалову на
правлені в прокуратуру 
Кіровського району м. Кі
ровограда на предмет по
збавлення її материнських 
прав.

Це і є той, вищезгаданий 
нюанс.

За збігом обставин са
ме зараз у комбінаті «Про
мінь» проходить профе
сійна атестація перукарів, 
а відбувається вона один 
раз на три роки. Так що 
начальник цеху перукарів
A. 10. Штерн, завідуюча 
«Салоном краси» Р. 10, 
Кретова. майстер цеху
B. О. Чорномаз обіцяли
досконально розібратися 
з цим випадком. Щодо 
роботи комбінату з перу
карями по підвищенню 
рівня ввічливості і чуй
ності, то тут незаперечним 
є девіз «Клієнт завжди 
правий». Адже салон не 
магазин, а підприємство 
більш делікатне. Тут йде
ться про жіночу вроду. 
Тому і девіз набуває на
багато більшого значення.

У розмові з приводу 
листа з'ясувались і такі 
деталі: майстри купують 
плойки за власні гроші, а 
«Книга попередніх замов
лень»’ заведена недавно, 
па той час як у інших міс
тах така зручна форма 
обслуговування пошире
на, за словами Р. Ю. Кро
тової, років п'ятнадцять. 
У справі налагодження 
роботи сервісу нестача 
обладнання, знарядь, ма
теріалу, бідність форм 
обсл у гов у ва н її я в пл 11 в а ють 
па настрій майстрів, а 
відтак і клієнтів. Якщо 
задля вроди гаяти не ли
ше час, а й здоров’я — не 
станс ні того, пі іншого.

В. СИДНІН, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

Уроки фізвиховання Ігор 
полюбив одразу. Його 
просто притягував до се
бе спортивний зал з різ
номанітним інвентарем, 
справжніми футбольними 
воротами, волейбольною 
сіткою та баскетбольними 
кільцями. Вже в третьому 
класі хлопчик по-справж
ньому захоплюється гім
настикою. Перекладина, 
яку, відверто кажучи, ба- 

намагаю- 
для 
гім- 

Не

гато школярів 
ться «обійти», стає 
Синька улюбленим 
настичним снарядом, 
кожному дано в ранньому і 
дитинстві зробити виклик 
металевій планці на висо
ті двох метрів над зем
лею. І вчитель фізкульту
ри, помітивши це, відвів 
Ігоря до дитячо-юнацької 
спортивної школи това
риства «Авангард».
' Рідко хто відразу зна
ходить свій вид спорту, 
той, з яким пов’язує по
дальше життя. Синько не 
став винятком. Після за
нять в гімнастичному за
лі він із задоволенням га
няє м’яча з хлопцями сво
го мікрорайону. Саме там 
відбулося знайомство зі 
спортивним інструктором 
одного з жеків. Той за
пропонував хлопцеві по
грати в своїй команді в 
міському турнірі на приз 
кубку ЦК ВЛКСМ «Шкіря
ний м'яч», після якого 
Ігоря запросили до фут
больної СДЮСШОР.

— Тоді я по-справжньо
му захопився футболом,— 
розповідає Синько. — І 
якби у той час хто-небудь 
сказав мені про велоси
пед, навряд чи сприйняв 
це серйозно. Але в серп
ні 1979 року відбувся ос
танній, третій, поворот у 
моїй спортивній долі. Од
нокласник записався до 
секції велоспорту на ста
діоні «Зірка», яку вела 
Світлана Іванівна Заворот- 
ня. Й повірити неможливо 
—я йому щиро позаздрив. 
Часом буває, коли почу
ваєш, що саме це твоя 
справа. Тож довелося роз
прощатися з футболом.

Так Ігор Синько потра
пив до велосипедної сек
ції, почав тренуватися.

Болільники, що відвіду
ють футбольні зустрічі, 
пам'ятають, якою популяр
ністю серед них користу
валася в той час гонка з 
вибуттям, котру проводи
ли в перерві змагань м'й- 
стрів «Шкіряного м’яча». 
З трибуни це дуже ціка
во. А ось велосипедисти 
серйозно її не сприйма
ють, називаючи коротким

вони 
самі 
про 
ру-

ска*

ти конкретні поради для 
його успішного подолан
ня. Інколи якомусь спорт
сменові вдається так ви
передити свій час, що йо
го досягнення стає своє
рідним психологічним 
бар’єром для інших, яких 
пригнічує думка, що по
долати подібні результа
ти їм не під силу. І 
не досягають їх, бо 
ж створюють міф 
нездолання певного 
бежу, вірять у це.

Неможливо точно
зати, про що думав Синь
ко на новоукраїнській 
трасі тоді, весною вось
мидесятого. Але ж зав
дання тренерське вико
нав, подолавши дистанцію 
у двадцять п’ять кіломет
рів менш як за годину, 
подолавши себе. Тоді тре
нери почали йому довіря
ти ще більше.

Чемпіон області, пере
можець республіканських 
змагань, майстер спорту. 
Останні два роки Ігор 
практично не поступає
ться суперникам. Навчає
ться у технікумі.

Дехто може відзначити: 
щось дуже гладко в нього 
виходить. Саме тепер. Але 
портрет переможця був 
би неповним, якщо при
ховати події дворічної 
давності, коли той тільки 
почав набувати професію 
коваля. Місяць занять в 
технікумі тягнувся для 
Ігоря нескінченно довго. 
До того ж не ладилося з 
навчанням. Кинути все, 
залишивши тільки спорті 
І Синько зробив той крок 
г— тиждень був відсутнім 
на заняттях. Коли втра
чаєш один із звичних лан
цюжків ритму свого жит
тя, то невдача захоплює 
й інші його аспекти. Все 
важче ставало крутити пе
далі. Ось так несподівано 
перед ним опинився дру
гий психологічний бар’єр, 
життєвий. І хто зна, може 
значок «Майстер спорту 
СРСР» не прикрашав би 
зараз одяг Синька, якби 
не щира людина. Класний 
керівник групи Володи
мир Петрович Варецький 
не залишився байдужим 
до цієї події. Під час дов
гих розмов з Ігорем він 
допоміг обрати вірний 
шлях до другої перемоги 
над собою.

Нині Ігор Синько готує
ться до першості України, 
в ході якої буде відібра
но кандидатів до збірної 
республіки. А в лютому— 
чемпіонат країни серед 
юніорів в Адлері.

С. БОНДАРЄВ.
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■ ® тривожний теле
фонний дзвінок.

— Допоможіть! — бла
гав жіночий голос, — 
син умирає...

В реанімаційному від
діленні обласної лікарні 
п'ятнадцятирічного Сер
гія Донцова вдалося 
врятувати. Він справді 
був на грані смерті від 
випитої наркотичної ре
човини, якою почасту
вала знайома дівчина.

Цей епізод свідчить 
про величезну небезпе
ку, яка загрожує всім, 
хто хоч раз покуштує 
наркотичної отрути.

Вживання наркотиків 
загрожує серйозним за
хворюванням, яке нази
вається наркоманією.

Звідки з’явилось це 
зло?

Захопленню наркоти
ками сприяє ряд фак
торів. Найчастіше схиль
ність до наркотиків спо
стерігається у молодих 
людей від 15 до 25 років, 
У підлітковому чи юнаць
кому віці до вживання 
наркотичного зілля мо
же спонукати проста ці
кавість, інтерес до екс
периментування, який 
підігрівається розпові
дями про особливий 
стан психіки, що вини
кає у зв'язку з прийо
мами наркотичної речо
вини.

Часто на цей шлях 
юнака чи дівчину штов
хають наркомани з так 
званим «стажем», які 
отримують задоволення 
від того, що чергову 
жертву «посадили на 
голку».

В 4-ту лікарну м. Кі
ровограда недавно до
ставили 20-річного юна
ка. Тяжке порушення 
ритму серця. Години, 
проведені медиками бі
ля хворого, складались 
із хвилин надій та від
чаю. Робились усе нові 
й нові спроби врятува
ти життя людини, яке 
фактично вже ледь-ледь 
жевріло. ...Пульс сягав 
300 ударів на хвилину.

Згодом, коли Андрій 
Огаренко все ж почав 
одужувати, він зізнався 
лікарю, що вже кілька 
місяців приймає нарко
тики за порадою хлопця 
з Ялти, з яким познайо
мився під час літньої 
відпустки. Та не гадав 
Андрій, що так швидко 
прийде розплата, що 
саме серце — цей не
втомний трудівник — 
стане мішенню нарко- 
тика.

Так бездумно іноді 
робиться перший крок 
до прірви, на дні якої 
людина гине. Не можна 
допустити, щоб подібні 
випадки мали місце в 
нашій дійсності. Надій
ним заслоном цьому є 
профілактика, тобто по
передження причин, що 
породжують наркома
нію.

Для цього потрібна 

перш за все координа
ційна співдружність ба
гатьох служб. Адже це 
лихо стосується в одна
ковій мірі людини в бі
лому халаті і дільнично
го інспектора міліції, 
педагогів і батьків, пра
цівників культурно-ос
вітніх закладів і жедів. 
Усіх.

У першу чергу необ
хідно виявляти, хто ви
готовляє й розповсюд
жує наркотичну отруту. 
Медичним працівникам 
слід проводити вмілу 
роз'яснювальну роботу 
в школах, СПТУ, техні
кумах і інститутах, в ро
бітничих колективах. Тре
ба зробити все можли

ве, щоб людина не спо
кусилась ілюзорним 
«кайфом», не дійшла до 
фатальної межі, за якою 
тяжка хвороба, а нерід
ко й смерть.

Адже мало хто, особ
ливо в підлітковому ві
ці, знає, що наркоманія 
дуже підступна хвороба, 
яка починається бук
вально після 2—3-разо- 
вого вживання наркоти
ків і супроводжується 
нестерпним бажанням 
повторити їх дозу, при
чому дедалі все більшу.

Неймовірно швидко 
формується психічна й 
фізична залежність від 
чужих людському орга
нізму хімічних речовин, 
які згубно діють перед
усім на нервові клітини 
головного мозку, пору
шуючи їх діяльність. 
Прогресує моральна де
градація. Найбільш при
мітивні інстинкти та емо
ції переважають над ду
ховними запитами та ін
тересами. Хворі стають 
неврівноєаженими, втра
чають професійні нави
ки, інтерес до праці.

Поступово їх поведін
ка стає антисоціальною, 
більшість легко стає на 
шлях злочину, особливо 
задля того, щоб добути 
наркотик. Така історія 
хвороби 16-річного Іго
ря Тусканова. У восьмо
му класі він вперше при
частився наркотичним 
хмелем. У профтехучи
лищі став частіше вжи
вати наркотичні речови
ни, пізніше почав коло
тися. Став відставати в 
навчанні, втратив Дру

зів. А однієї ночі був 
затриманий міліціоне
ром в медпункті, куди 
проник з метою дістати 
наркотики. Лікувався в 
стаціонарі. Втік. За по
рушення режиму зараз 
знаходиться в лікуваль
но-трудовому профі
лакторії.

Наркоманія швидко 
накладає зловісний від
биток на зовнішність 
хворих. Наркомани на
багато старіші на вигляд, 
ніж є насправді, шкіра у 
них суха, жовтава, змор
щена, рано випадають 
зуби, волосся.

Часто порушується ко
ординація рухів, а три
валість життя вдвоє мен

ша середньостатистич- 
ної. Діти наркоманів 
нерідко народжуються 
з фізичними та психіч
ними вадами.

Фізична залежність 
проявляється в тому, 
що людина не може іс
нувати без наркотика. 
Коли якийсь час вона 
його не приймає, насту
пає вкрай тяжкий стан, 
що має назву абстинен
ції, або абстинентного 
синдрому, який сигналі
зує чергову потребу в 
дурмані організму, за
програмованого на нар
котики.

При цьому хворого 
починають мучити болі 
в попереку, м'язах, 
кістках так нестерпно, 
що він втрачає людську 
подобу і в такому стані 
йому залишається один 
крок до злочину і на
віть самогубства.

Молодь повинна зна
ти і пам’ятати, що нар
котик — це не тільки 
миттєвий «кайф», це 
перш за все підступний 
ворог, з полону якого 
вдається вирватися не
багатьом.

У нас є хороші лек- 
тсри-пропагандисти, се
ред них лікарі обласно
го шкірвендиспансеру 
Т. П. Когут, В. І. Синиця, 
головний лікар обласно
го наркологічного дис
пансеру С. Д. Прокопен
ко, лікар-нарколог О. О. 
Когут, лікар-сексопато- 
лог А. М. Луньов, які 
охоче виступають перед 
молодіжними аудито
ріями і в будь-яку хви
лину можуть допомог

ти, дати добру пораду. 
Але тільки одним ме

дикам цієї проблеми не 
вирішити. Вчителям та 
вихователям шкіл, проф
техучилищ слід мати на 
увазі, що схильність до 
наркоманії частіше спо
стерігається у підлітків 
з неблагополучних сі
мей, де батьки п'ють, 
влаштовують сварки, 
бійки, діти знаходяться 
без догляду, мають ба
гато безконтрольного 
вільного часу, який ви
користовують . на свій 
розсуд. Саме тут на них 
і чатує лихо.

Сергій Марков взятий 
на облік в наркологічно
му диспансері в 13 ро

ків. Діагноз — по- 
лінаркоманія. Це 
коли в хід іде 
все — «травичка», 
всілякі таблетки, 
ін’єкції. Вперше 
наркотик він по
куштував у 12 ро
ків. За його сло
вами — «так, з 
нудьги». Було це 
на квартирі в зна
йомого хлопця, де 
всі по черзі смок
тали наркотичну 
цигарку. Потім ще 
раз і ще раз... 
«Перший день 
«причастя» став 
фатальним. Сер

гій почав колотися. 
В 13 років був постав
лений на наркологічний 
облік. Лікарі робили 
все, щоб витягти хлопця 
з трясовини, але не 
знайшли підтримки. 
Батьки ні разу не при
йшли за порадою. Сер
гій продовжував вжи
вати наркотики. В 15 ро
ків він був знятий з об
ліку, як записано в істо
рії хворого, «з причини 
смерті...».

Комсомольські орга
нізації теж не повинні 
байдуже спостерігати, 
як затягується все силь
ніше наркотичний за
шморг на комусь із од
нокласників чи товари
шів по роботі. Хотіло
ся б, щоб активісти то
вариства Червоного Хре
ста, члени санпостів ак
тивніше допомагали ви
являти тих, хто захопив
ся наркотичним дурма
ном. Адже вони кожно
го дня ходять поряд з 
ними, спілкуються, мож
ливо, сидять за однією 
партою. Отож саме во
ни і можуть першими 
побачити проколи на 
шкірі, сумнівні татуїров
ки і негайно одарити на 
сполох.

Одним з першочерго
вих моментів запобіган
ня лиху є цікаво проду
мана організація дозвіл
ля. В багатьох загально
освітніх школах Кірово
града, Олександрії, Зна
м’янки, інших школах і 
СПТУ області організо
вуються для учнів дис
котеки, тематичні вечо

ри «Коли людина собі 
ворог», «Зупинись перед 
прірвою», диспути «Як 
людина майбутнього ви
ховується сьогодні», «Як 
би вам хотілося відпо
чивати?» тощо.

У Кіровоградському 
СПТУ № 15 кожного ро
ку понад 250 учнів на
вчаються в народному 
університеті здоров’я^ 
який функціонує вже 
понад 6 років на базі 
обласного клубу держ
торгівлі. Комплекс ме
дичних і гігієнічних 
знань, які учні тут отри- ! 
мують, стає їм в при- 1 
годі.

Та існує ще час поза І 
школою, поза учили
щем, технікумом. Саме І 
про це не повинні забу- | 
вати батьки. Адже вони ! 
несуть чи не найбільшу І 
відповідальність за ви
ховання своїх дітей. 
Старшим необхідно по
стійно контролювати не 
тільки навчання, а й те, 
з ким син чи дочка 
дружить,' чим цікавить
ся, де і як проводить 
вільний час. Слід пиль
ніше стежити за всіма 
змінами, які відбуваю
ться з дітьми. Це — і 
поява нових друзів, про 
яких син чи дочка не
охоче розповідає, зміна 
в характері: безпричин
на грубість, різкий пе
рехід від збудження до 
пригнічення або навпа
ки, бажання залишитися 
на самоті або зникнення 
невідомо куди, збайду
жіння до навчання, 
улюблених занять, ін
тенсивне паління цига
рок, поява в квартирі 
запахів, що нагадують 
смалену траву, горілу 
синтетику чи закопчений 
посуд. Треба мати на 
увазі, що серед нарко
манів не буває таких, 
що не палили б тю
тюну, тому слід без
компромісно вести бо
ротьбу з курінням, яке 
може стати першою схо
динкою до наркоманії. 
Слід насторожитись при 
зміні зовнішнього ви
гляду дитини (появи не
звичного почервоніння 
чи блідості, різкого 
зменшення або збіль
шення ваги тіла, незви
чайного блиску очей, 
швидкого руйнування зу
бів, зміни в темпі мови, 
слідів проколів на шкірі 
по ходу вен, татуїровок, 
відсутності кашлю при 
простудних захворю
ваннях, вживання вели- . 
кої кількості рідини то
що).

Необхідно якомога 
більше приділяти уваги 
дітям, проводити з ними 
вільний час, не залиша
ти їх без контролю, дба
ти, щоб фізкультура, 
спорт, праця, творчі за
хоплення, навчання зай
мали основне місце в 
режимі підлітка.

Т. ФЕДОРОВД, 
головний лікар об
ласного Будинку са
нітарної освіти. І

14 ГРУДНЯ

А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.40 — Рит
мічна гімнастика. 9.10 —;і
Наука і техніка. 9.20 — Ти-- 
раж «Спортлото». 9.30 -—І
Будильник. 10.00 — Служу 
Радянському Союзуі 11.00—.’ 
Ранкова пошта. 11.30 —1
Клуб мандрівників. 12.30 —і 
Музичний кіоск. 13.00 — 
Сільська година. 14.00 —?
Здоров'я. 14.45 — Дитячий 
гумористичний кіножурнал 
«Єралаш». 14.55 — «Наш 
дім». Тележурнал. 15.25 — 
Новини. 15.30 — В гостях у 
казки. Фільм «Третій принц».
17.15 — Це ви можете. 18.00 
-- Міжнародна панорама.
18.45 — Мультфільми. 19.15
— Новини. 19.20 — Відкрит
тя Всесоюзного телекошсур- 
су «Товариш пісня». 21.00—’. 
«Час». 21.45 — «Нащадкам 
вірний переказ». Розповіді 
про театр і літературу. 23.10
— Новини. 23.15 — Чемпіо
нат світу з гандболу. Жінки. 
Фінал.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 -? 

Ритмічна гімнастика. 10.55 
— Для дітей. «Вдале полю
вання». Лялькова вистава,- 
11.30 — Художній телефільм. 
«Адам-одружується з Євою»Д
1 серія. 12.35 — Інтерклуб;
13.35 — Новини. 13.50 —'
«Літературна карта Украї
ни». 14.30 — Село і люди; 
15.00 — «Барви Петриків- 
ського розпису». 16.00 —. 
Слава солдатська. 17.15 —4 
Катрусин кінозал. 18.15 —'
Живе слово. Відповіді на 
листи глядачів. 19.00 — Ак
туальна камера. 19.35 —1
Співає. Анне Весні. 19.55 — 
Телефільм «Футбол нашого 
дитинства». 20.45 — На доб-: 
раніч, дітиі 21.00 — «Час»;
21.45 — Художній телефільм 
«Адам одружується з Свою»,-
2 серія. 22.55 — Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00—На зарядку. ставай! 

8.20 —' Пісні над Дністром.
8.45 — Мамина шкоца. 9.15
— За безпеку руху. 9.20 —І 
Концерт оркестру росій
ських народних інструмен
тів ЦТ 1 ВР. 10.10 — Про
грама Саратовського телеба
чення. 11.10 — Російська 
мова. 11.40 — Мультфільм; 
11,50 — В гостях у письмен
ника В. Распутіна. 12.45 —1 
У світі тварин. 13.45 — Те
лефільм «Народжена рево-, 
ліоцією». Фільм 5 — «Шість 
днів». 15.15 — Розповідають 
наші кореспонденти. 15.45
— Дж. Пуччіні. «Богема».
Вистава Татарського театру 
опери та балету їм. М. Джа- 
ліля. 17.45 — Чемпіонат
СРСР з водного поло. «Ди
намо» (Москва) — МДУ; 
18.15 — «Із скарбниці світо
вої музичної культури»; 
А. Аренський. 19.00 — Кіно-: 
афіша. 20.00 — Вечірня каз-- 
ка. 20.15 — Новини. 20.20—1 
«Пошуковий характер». Звіт-: 
но-виборна комсомольська 
конференція в Переславлі- 
Залеському. 20.50- И. Штра
ус. Вальс на теми оперети 
«Циганський барон». 21.00—1 
«Час». 21.45 — Нумо, дів
чата!

Редактор
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Знам’янське СПТУ № 12 
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

НА 1987 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
провідник пасажирських вагонів далекого пряму

вання (приймають юнаків і дівчат, що мають середню 
освіту, строк навчання — 1 рік, стипендія — 45 крб.);

помічник машиніста електровозів (приймають осіб 
віком до 30 років, що відслужили в лавах Збройних 
Сил СРСР, строк навчання — 1 рік, стипендія — 70 
крб.).

Вступники подають такі документи: 
про освіту,
заяву,
свідоцтво про народження, 
характеристику зі школи або з місця роботи, 
довідку з місця проживання і про склад сім’ї, 
автобіографію,

медичну довідку (форма № 286),
шість фотокарток 3X4 см.
Всі вступники при подачі документів за направлен

ням училища проходять медичну комісію у Зиам’ян- 
ській залізничній поліклініці.

Початок занять — 12 січня.
По закінченні навчання випускники направляються 

на роботу по спеціальності й користуються всіма піль
гами працівників залізничного транспорту.

Адреса училища: м. Знам’янка, вул. Р. Люксем
бург, 6.

Дирекція.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 

ЛКСМ Украины.
На украинском языке.
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