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Пленум обкому 
Компартії України

9 грудня відбувся пленум обкому Компартії України, 
Пленум розглянув питання:
J. Про підсумки листопадового (1982 р.) Пленуму 

ЦК КПРС і завдання обласної партійної організації. З 
доповіддю в цьому питанні виступив перший секретар 
обкому партії М. Г. СЛМІЛИК.

2. Про Продовольчу програму області на період до 
1990 року. Доповідач — перший заступник голови ви
конкому обласної Ради народних депутатів М. П. ГРО
МОВИЙ.

В обговоренні доповідей виступили: Е. П. РЕЙЗВІХ 
заступник голови облвиконкому, голова обласної 

планової комісії, В. В. КИР'ЯНОВ — завідуючий, обл- 
фінвідділом, В. О. СОКУРЕГІКО — перший секретар 
Кіровоградською міськкому партії, В. К. ЖМУР — ма
шиніст електровоза локомотивного депо станції Зна
м’янка, В. І. МЯСНЯИК1Н — перший секретар Олек
сандрійського міськкому партії, Г. Д. СОЛБСЬКА — 
голова Ульяновського райвиконкому, Л. И. ШЛ1ФЕР— 
голова колгоспу «Зоря комунізму» Новоархангельського 
району, В. М. С1ДУН — перший секретар Світловодсь- 
кого міськкому партії, В. І. БУДЬКО — начальник обл- 
нобутуправління, Г. ЛІ. МАРТИ НЕН КО — ланкова кол
госпу «Іскра» Олександрійського району, В. Д. ІВАНОВ 

. — перший секретар Онуфріївського райкому партії, О. І. 
НИКИФОРОВ — завідуючий облздороввідділом, О. Г. 
ТАРАСЕНКО — голова Бобринецького райвиконкому, 
1. Е. Л1АРОН — генеральний директор виробничого 
об’єднання «Дніпроенергобудіндустрія».

Із заключним словом виступив М. Г. САМІ ЛИК.
На пленумі виступив член ЦК Компартії України, за

ступник Голови Ради Міністрів УРСР І. Д. СТЕПА
НЕНКО.

В роботі пленуму взяв участь міністр побутового об
слуговування населення УРСР В. І. СЛІНЧЕНКО.

Рішення листопадового
Пленуму ЦК КПРС-в

Товариші!
22 листопада ц. р. відбув

ся черговий Пленум ЦК 
КПРС, підсумки якого ви
кликали величезний інтерес 
як в нашій країні, так і в 
усьому світі. Пленум обго- 

к верив питання про проекти 
■'Державного плану еконо

мічного і соціального роз
витку СРСР і Державного 
бюджету СРСР на 1983 рік.

З великою промовою на 
Пленумі виступив Генераль
ний секретар ЦК КПРС то
вариш Ю. В. Андропов. В 
ній зроблено грунтовний 
аналіз стану економіки краї
ни і міжнародного станови
ща, дано характеристику 
особливостей плану на на
ступний рік, висунуто най
важливіші народногосподар
ські завдання.

Схвалені в основному 
Пленумом ЦК проекти Дер
жавного плану і бюджету 
на 1983 рік, розглянуті і 
одноголосно прийняті сьо
мою сесією Верховної Ради 
СРСР.

На Пленумі ЦК КПРС бу
ли розглянуті, ян відомо, 
організаційні питання, а та
кож схвалена постанова ЦК 
КПРС, Президії Верховної 
Ради СРСР і Ради Міністрів 
СРСР «Про увічнення пам'я
ті Леоніда Ілліча Брежнєва».

Пленум ЦК Компаотії Ук
раїни, що відбувся 29 лис
топада, заслухавши і обго
воривши доповідь члена 
Політбюро ЦК КПРС, пер
шого секретаря ЦК Ком
партії України товариша 
В. В. Щербицького «Про 
завдання партійних органі
зацій республіки по вико
нанню рішень листопадово
го (1982 р.) Пленуму ЦК 
КПРС і плану економічного 
і соціального розвитку на 
1983 рік», цілком і повністю 
схвалив рішення листопадо
вого Пленуму ЦК КПРС, 
практичну діяльність ЦК 
КПРС і його Політбюро по 
перетворенню в життя ви
робленого- XXVI з'їздом 
партії курсу в галузі внут
рішньої і зовнішньої поп:- 
тики, здійсненню завдань 
комуністичного будівництва.

Виходячи з вимог Плену
мів ЦК КПРС і ЦК Компартії 
України, сказав тов. М. Г. 
Самілик, ми повинні підби
ти підсумки роботи по здій
сненню рішень XXVI з'їзду 
партії і травневого (1982 р.) 
Пленуму ЦК КПРС, визна
чити наші першочергові зав
дання і шляхи їх вирішення.

Нинішнього року за раху
нок державних капітальних 
вкладень буде введено в 
дію основних фондів на су
му близько 470 мільйонів 
карбованців, в тому числі 
нові цехи і виробництва на 
особливо важливих будовах 
сільськогосподарського ма
шинобудування — кірово
градських заводах трактор
них гідроагрегатів і чавуно
ливарному, ряді підпри
ємств будівельної індустрії. 
Збільшуються потужності в 
галузях агропромислового 
комплексу, передусім у тва
ринництві, кормовиробни
цтві, комбікормовій промис
ловості.

Трудівники сільського гос
подарства в нинішньому ро
ці виконали плани по заго
тівлях овочів, картоплі, 
яєць, збільшили проти се
редньорічних показників 
попередньої п’ятирічки за
готівлі соняшнику.

Послідовно здійснюється 
розроблена партією соці
альна програма. Зросли се
редньомісячна заробітна 
плата робітників і службов
ців, оплата праці колгоспни
ків. Виплати і пільги з су
спільних фондів споживання 
досягнуть за два роки май
же 900 мільйонів карбован
ців. Близько 70 тисяч чоло
вік поліпшать свої житлові 
умови. Побудовано ряд но
вих шкіл, дитячих дошкіль
них закладів, лікарень та ін
ших об'єктів соціально-куль
турного призначення.

Доповідач зупиняється на' 
найважливіших особливос
тях проекту плану еконо
мічного 'і соціального роз
витку області на 1983 рік. 
Передбачається прискорен
ня темпів розвитку економі
ки, збільшення абсолютних 
приростів продукції про
мисловості, сільського гос
подарства, роздрібного то
варообороту.

Одним з найважливіших 
завдань плану є прискорен
ня введення в дію основних 
фондів і скорочення обсягу 
незавершеного будівництва 
й невстановленого облад
нання. З цією метою 56 
процентів капітальних вкла
день направляється на пус
кові об'єкти, приблизно на 
29 процентів зменшується 
кількість нових будов ви
робничого призначення.

Планується дальший роз
виток агропромислового 
комплексу області, збіль
шення випуску товарів на-

ПРОЛЕТАРі ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ОРГАН КІРОВ ОГО ОБКОМУ А КОМУ

Виходить
з 5 грудня 1939 р. Субота, 11 грудня 1982 року № 148 (3188). ф

родного споживання. В ши
роких масштабах буде 
здійснюватися житлове і 
культурно - побутове будів
ництво.

На підсумках перших двох 
років п’ятирічки не могли, 
зрозуміло, не відбитися не
сприятливі погодні умови 
останніх років, недоліки в 
матеріально-технічному по
стачанні та деякі інші об єк- 

(1982 р.) 
життя!
тивні фактори. Але справа 
не тільки в цьому. Негатив
но позначаються на резуль
татах господарювання неза
довільна робота ряду під
приємств вугільної, харчо
вої, місцевої промисловос
ті, транспорту, несвоєчасне 
введення і неповне вико
ристання е деяких галузях 
виробничих потужностей, 
допущене відставання з 
впровадженням досягнень 
науки і техніки.

Все це висуває на перший 
план необхідність приско
рити роботу по вдоскона
ленню управління економі
кою, підвищити рівень пла
нової, організаторської ро
боти, зміцнити виконавську 
дисципліну, посилити відпо
відальність кадрів за дору
чену справу.

Слід врахувати, що по 
деяких основних по
казниках допущено відста
вання від завдань п’ятиріч
ки. На ряді підприємств 
знижуються фондовіддача й 
коефіцієнт змінності облад
нання, великі простої вер
статів. Значного поліпшення 
вимагає використання ви
робничих потужностей.

Це зобов’язує партійні 
комітети, виконкоми Рад на
родних депутатів, господар
ських керівників вжити ви
черпних заходів, щоб по
правити справу.

Всю роботу по виконанню 
ззвдзнь третього року п>я- 
тирічки необхідно викону
вати з урахуванням реаль
ної обстановки, яка скла
дається в області з трудо
вими ресурсами. 0 зв'язку 
з незабезпеченістю робо
чою силою особливого зна
чення набуває скорочення 
ручної праці, якою тільки в 
промисловості області зай- 
нята кожна друга людина.

Серйозного поліпшення 
вимагає також організація 
виробництва і праці, її нор
мування. Немає потреби 
доводити перевагу нових 
форм бригадної організації 
і стимулювання праці. Тим 
часом на багатьох підприєм
ствах промисловості, тран
спорту, в будівельних орга- 
нізаціях у таких бригадах 
працює тільки половина ро
бітників.

На Пленумі ЦК Компартії 
України область була підда
на справедливій критиці За 
слабку селекційно-племінну 
роботу в тваринництві 
звернута увага на те, що в 
(Закінчення на 2-й сюр.).

ЗУСТРІЧ НА КІРОВОГРАДЩИНІ
9 ГРУДНЯ ДО КІРО

ВОГРАДА ПРИБУЛИ 
ЗАСТУПНИК МІНІСТ
РА ЦИВІЛЬНОЇ АВІА
ЦІЇ СРСР, ЗАСЛУЖЕ
НИЙ ПІЛОТ СРСР 
ПРОФЕСОР І. Ф. BA
CIU І ЛЬОТЧИК-КОС- 
МОНАВТ СРСР, ДВІЧІ 
ГЕРОЙ РАДЯНСЬКОГО 
СОЮЗУ А. В. ФІЛ1П- 
ЧЕНКО.

Біля трапу літака 
гостей зустріли секрс-

тар Кіровського райко
му Компартії України 
С. М. Янчуков, началь
ник Кіровоградського 
вищого льотного учили
ща -цивільної авіації 
професор А. О. Кома
ров, викладачі і кур
санти цього навчаль
ного закладу, піонери.

Гості ознайомилися з 
навчальною базою учи
лища, зустрілися з кур
сантами, відповіли на

їхні численні запитан
ня. І. Ф. Васіп та А. В. 
Філіпченко на урочис
тих зборах, присвяче
них 60-річчю утворення 
СРСР, вручили пере
хідний Червоний пра
пор колективу Кірово
градського вищого 
льотного училища ци
вільної авіації.

На знімку: під 
час зустрічі.

Фото І. КОРЗУНА.

«СВІТ БЕЗ ЗБРОЇ- 
ІДЕАЛ СОЦІАЛІЗМУ»

XXIV з’їзд комсомолу України 
схвалив звернення комсомольців і 
молоді спалених під час вжни 
сіл Кортелісів на Волині і Ко
нища Житомирської області, у 
якому вони закликали молодь 
республіки згуртовувати свої сили в 
боротьбі за мир, ударною працею 
зміцнювати могутність Батьківщини. 
За прикладом нащадків жителів не
скорених сіл молодь Кіровоградщи- 
ни конкретними Ділами доводить 
свою відданість справі миру, бореть
ся проти гонки озброєнь, проти за
грози ядерної війни.

У комсомольсько-молодіжних ко
лективах області пройшли мітинги 
протесту «Попіл спалених стукає в на
ші серця»; сотні героїв Великої Віт
чизняної війни зараховані до складу 
бригад і колективів, зароблені за н а

гроші перераховані до Радянського 
фонду миру.

Про досягнуте в боротьбі 
за мир звітуватимуть молоді 
трудівники Кіровоградщини 
під час Тижня дій молоді 
«Світ без зброї — ідеал со
ціалізму», який проходитиме в 
області з 13 по 19 грудня.

У комсомольських організаціях об
ласті пройдуть тематичні вечори, мі
тинги протесту, фестивалі політичної 
пісні, конкурси політичних плакатів і 
малюнків, суспільно-політичні читан
ня, засідання і зльоти клубів інтерна
ціональної дружби.

(МАТЕРІАЛИ ПРО ПІДГОТОВКУ ДО 
тижня дій молоді ^світ без 
ЗБРОЇ — ІДЕАЛ СОЦІАЛІЗМУ» ЧИ
ТАЙТЕ НА 3-й СТОРІНЦІ).



2 стор. «Молодий комунар» 11 грудня 1982 року
t

життя!
(Закінчений.

Початок на 1-й стор.). 
Кримській області, де цими 

питаннями займаються більш 
предметно, при меншому 
поголів’ї корів виробляють 
молока на 10 процентів біль
ше, ніж у нашій. В багатьох 
господарствах спеціалісти 
зовсім не дбають про під
вищення продуктивних якос
тей дійного стада. Вкрай 
погано організовано попов
нення класних корів за ра
хунок первісток.

Слід окремо зупинитися 
на такому важливому пи
танні, як раціональне, еко
номне використання всіх ви
дів ресурсів. На Пленумі 
ЦК КПРС підкреслювалося, 
що економія, 
ставлення до 
добра — це питання 
ності наших планів.

Центральне місце 
нах економічного і 
ального розвитку, 
далі М. Г, Самілик, 
ють завдання, пов’язані 
реалізацією 
програми, дальшим розвит
ком агропромислового
комплексу. Вони всебічно 
розглядалися на пленумах 
обкому партії в травні, 
червні й листопаді поточно
го року. Завершується скла
дання продовольчих про
грам у районах, комплекс
них планів розвитку госпо
дарств — у колгоспах і рад
госпах області.

8 області проведена знач
на робота по виконанню 
завдань, що стоять перед 
сільським господарством у 
нинішньому році. 8 серед
ньому одержано урожай 
зернових по 24,8 центнера 
з гектара, або на 1,4 цент
нера більше минулорічного. 
Державі продано 890,6 ти
сячі тонн хліба, перевико
нані плани поставок сильних 
і цінних пшениць.

Проведена велика робо
та по нарощуванню вироб
ництва овочів і картоплі, 
поліпшенню постачання ни
ми населення. Господарства 
області вперше за багато 
років виконали плани про
дажу овочевої продукції.

Однак Олександрійський 
район, єдиний в області, не 
виконав плану продажу 
озочів, шість районів — 
Олександрійський, Петрів- 
ський, Кіровоградський, Но- 
воукраїнський, Онуфріївсь- 
кий і Світловодський — 
плану продажу картоплі.

Область в цілому не ви
конала встановлений обсяг 
заготівель цукрових буря
ків, державі недодано їх 
понад 800 тисяч тонн. При-

бережливе 
народного 

реаль-

в пла- 
соці- 

сказаз 
займа- 

з 
Продовольчої

чина та ж — різкі контрас
ти врожайності цієї культу
ри.

Основні причини низьких .яловичини і свинини. Осноз- 
і нестабільних урожаїв по
ряд з несприятливими по- 
годними умовами криються 
у відсутності системного 
підходу, часом шаблонного 
вирішення питань агротех
ніки, слабкої вимогливості 
з боку партійних комітетів 
до керівників і спеціалістів 
господарств за підвищення 
культури землеробства.

Виходячи із вказівок, ви
кладених на листопадовому 
Пленумі в промові 
рального 
КПРС товариша Ю. В. Анд- 
ропова, міськкомам і рай
комам партії, виконкомам 
міських і районних Рад на
родних депутатів при обго
воренні планів на наступний 
рік необхідно глибоко і все
бічно проаналізувати хід 
виконання рішень травне
вого (1982 р.) Пленуму ЦК 
КПРС, виявити слабкі сто
рони, вузькі місця, наміти
ти заходи по їх подоланню. 
Пильну увагу слід звернути 
на скорочення втрат, по
ліпшення схоронності і під
вищення ЯКОСТІ 
Це особливо 
рякізництва.

З метою 
запланованих 
рік валових зборів 
технічних та інших культур 
треба провести велику під
готовку до своєчасного і 
високоякісного проведення 
весняних польових

В поточному році, 
довжував тог. 
слідок нестачі 
мовий період 
досягнути 
продуктивності худоби, зни
зились обсяги виробництва 
продукції, скоротилась чи
сельність тварин. Особливо 
різке відставання допусти
ли господарства Новгород- 
ківського, Кіровоградсько
го, Компаніївського районів, 
де за одинадцять місяців 
план закупівель молока за
безпечено лише на 
проценти. Тут вкрай 
використовуються 
вості дійного стада, 
бана племінна 
налагоджене 
маточного поголів’я. В мо
лочному скотарстві зусилля 
повинні бути спрямозані 
перш за все на підвищення 
продуктивності корів, впро
вадження двозмінної робо
ти, прогресивних техноло
гічних прийомів, поліпшен
ня виробничих і побутових 
умов для тваринників.

Нарощування обсягів за-

Гене-
секретаря ЦК

продукції, 
стосується бу-

забезпечення 
на наступний 

зерна,

готіаель м'яса слід забезпе
чити в основному за раху
нок збільшення виробництва

робіт, 
про- 

Самілик, вна-' 
кормів у зи- 
не вдалося 
запланованої

60—64 
погано 

можли- 
занед-

спраза, не 
відтворення

ний упор тут треба зробити 
на поліпшення роботи спе
ціалізованих господарств 
міжгосподарських 
ємств, забезпечити 
ньодобозі прирости 
ваги як мінімум 800—1000 
грамів.

Важливу роль у попов
ненні продовольчих ресур
сів покликані відіграти сіль
ські підсобні господарства 
промислових підприємств.

Листопадовий пленум ЦК 
КПРС акцентував увагу на 
дальшому розвитку особис
тих підсобних господарств 
колгоспників, робітників І 
службовців. Слід ВСІЛЯКО 
сприяти трудящим у прид
банні' інвентаря, кормів, по
росят, молодняка птиці, в 
обробітку присадибних ді
лянок, реалізації лишків 
продукції.

Першочергове завдання 
сьогодні — успішно про
вести зимівлю худоби. Для 
цього з господарствах є всі 
умови — значно більше за
готовлено грубих і сокови
тих кормів, вища їх якість. 
В цілому по області на зи
мовий період припасено 
кормів у розрахунку на 
умовну голову по 19,4 цент
нера кормових одиниць, що 
на 5 центнерів більше мину
лорічного. Партійні, проф
спілкові, комсомольські ор
ганізації повинні забезпечи
ти широку участь працівни
ків тваринництва у Всесоюз
ному соціалістичному зма
ганні за успішне проведен
ня зимівлі худоби, забезпе
чити поширення ініціативи 
трудівників ферм Нсзоар- 
хангельського району, які 
активно працюють над тим, 
щоб у зимовий період до
сягти високої продуктивнос
ті худоби І ПТИЦІ.

Як відзначалося на листо
падовому (1982 р.) Пленумі 
ЦК Компартії України, вели
ке значення для виконання 
плану 1983 року і Продо
вольчої програми має збіль
шення поставок селу техні
ки і запасних частин. В цьо
му питанні серйозні претен
зії необхідно висловити на 
адресу кіровоградських за
водів «Червона зірка» і трак
торних гідроагрегатіз. Ці 
підприємства за одинадцять 
місяців ц. р. не справилися 
з виконанням планів вироб
ництва і поставок виробів 
сільському господарству г-о 
номенклатурі.

8 плані на 1983 рік пе
редбачені випереджаючі

і 
підлри- 
серед- 
ЖИВОЇ

темпи росту виробництва 
товарів народного спожи
вання.

Однією а найважливіших 
умов ритмічної, злагодже
ної роботи всіх галузей на
родного господарства є до
корінне поліпшення справ 
на транспорті. Проте й тут є 
чимало недоліків. Залізнич
ники Знам’янського відділка 
не забезпечують перезезень 
важливих народногосподар
ських вантажів, погіршили 
рівень експлуатаційної ро
боти і використання рухо
мого складу порівняно з 
минулим роком.

З початку року на під їз- 
них коліях підприємств І ор
ганізацій області під вантаж
ними операціями перетри
мано більше 46 тисяч ваго
нів. Про яке раціональне 
використання рухомого
складу можна вести мову, 
якщо 75 процентів підпри
ємств області здійснюють 
вантажні операції практич
но в одну зміну? Це в пер
шу чергу стосується обл- 
сільгссптехніки, управління 
хлібопродуктів, облсільгосп- 
ХІМІЇ. Залишається низькою 
організація навантажуваль
но-розвантажувальних робіт 
на міжгалузевому підпри
ємстві промислового зал.з- 
ничного транспорту. За при. 
кладом москвичів підпри
ємства і організації повинні 
допомагати залізничникам в 
ремонті вагонів, забезпечу
вати прискорення їх заван
таження і розвантаження, 
значне скорочення простоїв.

У вирішенні завдань со
ціального і економічного 
розвитку області виняткова 
роль належить капітальному 
будівництву. Обсяги його в 
1983 році значно зроста
ють, особливо по будовах 
сільськогосподарського ма
шинобудування, Липнязько- 
му цукровому заводу, об’єк
тах комунального і соціаль
ного призначення.

Однак у капітальному бу
дівництві немало проблем. 
Вкрай повільно 
ться в області
об’єктів, що будуються, 
особливо на селі. Окремі 
керівники будівельних під
розділів, підприємств-замов- 
ників не забезпечують не
обхідної концентрації сил і 
засобів на пускових будовах, 
внаслідок чого не повністю 
виконуються плани по вве
денню основних фондів, ПО
ВІЛЬНО скорочується неза
вершене будівництво. На 
будозах області нагромад
жено невстановленого об
ладнання на суму 42 міль
йони карбованців. Облпла-

скорочує- 
кількість

У комсомольських школах політичного навчан
ня і економічної освіти, семінарах рекомендується 
провести ІЗ і 20 грудня два додаткових заняття 
но вивченню рішень і матеріалів листопадового 
(І982 р.) Пленуму ЦК КПРС і сьомої сесії Вер
ховної Ради СРСР десятого скликання. На допо
могу пропагандистам і слухачам комсомольсь
ких політ шкіл ми вміщуємо методичні поради і ре
комендації з питань організації і проведення цих 
занять.

греба залучити депутатів Верховної Ради СРСР 
раїнськоі РСР, місцевих Рад, керівних партійних' 
дянських і господарських працівників

Пропаганда . вивчення ‘ матеріалів Пленуму 
КПРС.. сесії Верховної Ради СРСР повинні сприяти 
тому, щоб у ірудових колективах були прийняті під
вищені соціалістичні зобов’язання і зустоічні пл . 
ни на 1983 рік, у яких головне місце займатимуть 
питання економи ■ бережливості, підвищення про
дуктивності пращ, впровадження нових методів р°.

НАНІДУ -Т,,Л’ БОЙ°ВЛ ПРОГ₽А^ ПАРТІЇ І

Т"* ОЛОВНА мета занять — глибоко вивчити рішення 
листопадового Пленуму ЦК КПРС, промову на 

ньому товариша Ю. В Андропова,. матеріали сьомої 
сесії Верховної Ради СРСР, намітити завдання по вті
ленню накреслень партії в життя. Роз'яснення і вив
чення партійних документів та матеріалів треба по- 
в язузати з конкретними завданнями трудових колек
тивів. Пропагандисти повинні допомогти слухачам 
визначити своє місце в боротьбі за успішне вико
нання планів наступного року.

Проводити заняття можна в формі розповідей, 
теоретичних співбесід, зі слухачами семінарів до
цільно провести теоре.ичні конференції, гід час ор- 
іанізацп яких націлити слухачів на написання рефе
ратів, доповідей, повідомлень. Між першим і другим 
заняттям слухачам можна запропонувати виконати 
практичні завдання, виступити з -роз’яснювальними 
содами з езоїх колектиеах. До проведення занять

заня,тя На —' ро3г„.датим/гьс,.

- —
2. Спадкоємність і нослідо.ність внутрішньо-, і

ЗОВНІШНЬО» політики КПРС. У РІШНЬОІ І
3. Нові рубежі економічного і соціального о»

витку країни. Підвищувати продуктивність праці 
користовувати резерви народного господарств/ 
обоз язок кожного- «дерстаа —

4. Реалізація Продовольчої програми 
всенародна.

5. Вузлові проблеми розвитку і 
промисловості.

6. Турбота про радянську людину, поз умови її
пращ » побуту, її духовний розвиток важливі
програмна установка партії. важлива

— справа

базових галузей

ну, обласним конторам Буд- 
банку і Держбанку СРСР 
необхідно рішуче боротися 
з розпорошуванням сил і 
коштів на великій кількості 
будов, збільшити долю ре
конструкції і модернізації, 
посилити контроль за ско
роченням запасів невста- 
новленого обладнання,
особливо імпортного.

Не задовольняє в окре
мих підрозділах і організа
ція самої будівельної спра
ви. Через істотні недоліки в 
організації виробництва, 
праці й управління , недо
статнє використання потуж
ностей машин і механізмів 
ряд підрядних організацій 
необгрунтовано знижує об
сяги будівельно-монтажних 
робіт.

Не можна не зупинитися 
і на якості будівництва, 
особливо об’єктів житлово- 
цивільного призначення. В 
поточному році близько 40 
процентів зданих в експлу
атацію 
соцкультпобуту прийнято 
оцінкою «задовільно», 
трудящих надходять 
ленні листи про те, 
об’єкти приймаються в 
плуатацію з недоробками: 
не . підключені інженерні 
комунікації і обладнання, 
протікають стики стінових 
панелей, на низькому рівні 
внутрішнє опорядження 
квартир, неохайно викона
ний благоустрій. Це вели
кою мірою стосується забу
дови нових мікрорайонів у 
Кіровограді, Олександрії, 
ряді районів області. Керів
никам підрядних будівель
них організацій необхідно 
різко підвищити вимогу до 
лінійних 
них працівників за 
мання технології і 
будівництва.

Визначаючи шляхи 
нання плану третього 
п’ятирічки, листопадовий 
(1982 р.) Пленум ЦК КПРС 
висунув настійну необхід
ність дальшого поліпшення 
планування і управління 
економікою, удосконален
ня стилю і методів госпо
дарювання, повсюдного 
створення таких економіч
них і організаційних умов, 
котрі стимулювали 6 висо
копродуктивну і високоякіс
ну працю, ініціативу і соціа
лістичну підприємливість. 
Необхідно робити есе, щоб 
погана робота, бездіяль
ність, безвідповідальність 
невідворотно позначалася 
на матеріальній винагороді, 
службовому становищі і 
моральному авторитеті пра
цівників.

будинків і об’єктів 
> з 
Від 

чис- 
що 

екс-

інженерно-техніч- 
дотри- 
якості

вико- 
року

Г
Слід зробити правилом 

вказувалося на Пленумі цк 
КПРС, щоб кожне нове рі. 
шення з одного і того ж ли. 
гання приймалося лише то
ді, коли виконані попередні 
рішення або виникли які- 
небудь нові обставини. 8 
роботі по організації вико
нання рішень Пленуму цк 
КПРС, плану третього року 
п’ятирічки кожний партій
ний комітет, кожна перзин- 
на парторганізація покли
кані виявити активнісіь і ді
ловитість, забезпечити аван. 
гардну роль комуністів, очо
лити трудовий ентузіазм 
робітників, КОЛГОСПНИКІВ, ін
телігенції.

Конкретні завдання по 
здійсненню рішень листо
падового (1982 р.) Пленуму 
ЦК КПРС покликані визна- 
чити Ради народних депута- %■ 
тів, профспілкові, комсо
мольські та інші громадські 
організації.

Націлюючи трудові колек
тиви на виконання плану 
1983 року, необхідно, як 
вказувалося на Пленумі ЦК 
Компартії України, виходити 
з того, що всі встановлені 
ним завдання повинні бути 
не тільки виконані, а по 
можливості й перевиконані. 
Всемірну підтримку позинен 
одержати досвід роботи ко
лективів, які вийшли на ру
бежі 1984—1985 років. Іре- 
ба зробити все, щоб 1983 
рік — серцевинний рік п 8- 
тирічки — став роком висо
копродуктивної, ударної 
праці.

Партійним, профспілко
вим, комсомольським орга
нізаціям необхідно розгор
нути роботу по пропаганді 

. документів Пленумів ЦК 
КПРС, що відбулися 12 і 23 
листопада ц. р., сьомої сес 
Верховної Ради СРСР, листо
падового (1982 р.) Пленуму 
ЦК Компартії України, всіма 
засобами політичної робо
ти донести до свідомості 
кожного трудівника, що ви
конання плану залежить 
перш за все від його трудо
вого вкладу, що чим краща 
ми будемо трудитись, тим 
краще будемо жити, 

іооариш М. Г. Самілик від 
імені учасників пленуму за
певнив Центральний Комі
тет КПРС, Центральний Ко
мітет Компартії України, що 
партійні організації області 
зроблять все необхідне для 
втілення рішень листопадо
вого (1982 р.) Пленуму ЦК 
КПРС в життя, внесуть свій 
гідний вклад в зміцнення 
економічної і оборонної мо
гутності Батьківщини.

7. Підвищення добробуту народу і збереження 
миру на землі — головна турбота партії і Радянсь
кої держави.

ПЛАН КОМУНІСТИЧНОГО ТВОРЕННЯ І МИ
РУ —

тема другого заняття. Вивчення її треба побудуза- 
ти за іаким планом:

1. Поступальний розвиток радянсько» економіки
— свідчення корінних переваг соціалістичного ладу.

2. Хід виконання завдань XI п’ятирічки, планів і со
ціалістичних зобов’язань — у галузі, республіці, об
ласті, районі, трудовому колективі.

3. Основні завдання розвитку народного госпз 
дарства СРСР, Української РСР, області в 1983 році. 
Рубежі підприємства, колгоспу в третьому році п’я
тирічки.

4. Соціальний розпиток і підвищення добробуту 
народу.

5. Завдання трудового колективу по успішному за
вершенню завдань поточного року, розробці зуст
річних планіа і соціалістичних зобов’язань на 1983 
рік.

Нинішній рік — ювілейний. Ми святкуємо 60-рІЧЧУ. 
створення Союзу РСР. І по праву гордимося тими 
успіхами, котрі досягнуті завдяки дружбі, співробіт
ництву, взаємодопомозі всіх радянських народів

Пропагандисти повинні розповісти слухачам про 
підсумки виконання плану економічного і соціально
го розвитку області за десять місяців нинішнього 
року, про вклад комсомольців і молоді у справу ре
алізації Продовольчої програми.

На першому занятті рекомендується широко об- 
говорити питання участі трудових молодіжних ко
лективів у заходах Тижня дій молоді «Світ без зброї
— 'Деал соціалізму», який проводиться в області з 
о по 19 грудня. J

•«
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13 ГРУДНЯ ПОЧИНАЄТЬСЯ ТИЖДЕНЬ ДІЙ МОЛОДІ ОБЛАСТІ «СВІТ БЕЗ ЗБРОЇ — ІДЕАЛ СОЦІАЛІЗМУ»

НА БЛАГО ВІТЧИЗНИ
І
 Чи може бути на землі справа більш благородна, як ростити хліб? Чи є професія І більш мирна, як землероб? Я горджуся, що вирощую хліб, що праця моя необхідна людям, Батьківщині, і не шкодую сил, щоб зробити свою Вітчизну ще багатшою, ще кра- С сивішою. Нинішнього | року я скосив 300 гек- I тарів ранніх зернових І і намолотив 7 тисяч ■ центнерів зерна, завдання по збиранню цук- Ірових буряків виконав на 125 процентів. Мене прийняли кандидатом в члени КПРС.Хочу зростати труді, хочу множити трудові успіхи.А там, за океаном, страхають мене ядерною війною, погрожують моїм мирним помислам. і саме ці агресивні наміри мілітаристів примушують Радянський Союз серйозно турбуватися про тє, щоб підтримувати на належному рівні обороноздатність країни. Але водночас Ра- ^дянський Союз проти

військового суперництва. Про це говорив у своїй бесіді з кореспондентом ТАРС міністр оборони СРСР Маршал Радянського Д. Ф. Установ.Так, ми ефективно І своєчасно відповісти на погрози Вашінгтона. Бо нам дорогий мир, дорога наша творча праця. «Ми мирнії люди, але наш бронепоїзд стоп ь на запасній путі».Повністю підтримую зусилля КПРС і Радянського уряду, сіірямо- по’глиблення розрядки,

Союзузуміємо

Е8НІ на процесу стримування гонки озброєнь.Думаю, лю думку ровесників, усієї радянської молоді, коли сьажу, що ми й надалі робитимемо все, щоб вростав економічний і оборонний Батьківщини, щоб мирній праці квітла міцніла вона.
О. ЗАРІЧНИЙ, 

механізатор.
Нозоукраїнський 

район.

Гаряче схвалюють зов
нішньополітичний курс 
ЦГ1РС і Радянської дер
жави, .заявляють про 
свою підтримку мирних 
ініціатив Радянського 
Союзу молоді трудівники 
нашого району. Вони 
піднімають свій голос на 
захист майбутнього, ви
словлюють протест проти 
юнки озброєнь.

Так, напередодні Тиж
ня дій молоді під деві
зом «Світ без зброї —

ідеал соціалізму» 8 ком
сомольсько -молодіжних 
колективів району рапор
тували про виконання 
кланів двох років п’яти
річки, а КМК заводу 
чистих металів, виробни
чого об’єднання «Дніп- 
роенсргобудіїїдустр і я», 
Дніпровського заводу 
твердих сплавів зараху
вали почесними членами 
своїх колективів 15 ге. 
роїв підпільної комсо
мольської організації 
«Спартак».

Під час Тижня дій мо
лоді області за роззбро
єння комсомольці згада
них підприємств прове
дуть традиційну «Вахту 
нам яті», поповнять свій 
рахунок у Радянському 
фонді миру.

За себе і за героїв-.мо-

лодогвардійців працю
ють члени міських комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів — переможців 
змагання на честь 60- 
річчя утворення СРСР. 
Зароблені за них гроші 
світловодці перешлють 
па будівництво меморі
ального комплексу в 
м. Краснодоні.

Боротьба за мир — 
справа кожної молодої 
людніш. Тільки об’єд
навши зусилля, не шко
дуючи сил у самовіддап- 
і;ій праці на благо Віт
чизни, можна добитися 
міцного миру.

О. ПОКРОВСЬКИЙ, 
другий секретар 
С8ІТЛОВОДС ь к о г о 
міськкому комсомо
лу.

Г- - - - - - - - І
■ Основна
І тема

що вислов- усіх своїх
потенціал

У
й

★берегти,
як зіницю окл

Людям, котрі зазнали 
лихоліть війни, особливо 
дорогий мир. Усім сер
цем схвалюємо і підгри
муємо зовнішню політи
ку КПРС і Радянського 
уряду. Зберегти на зем
лі мир — чи може бути 
прагнення більш високе і 
благородне? Будь-які 
проблеми між держава
ми можна вирішити без 
застосування зброї.
Людина народжена не 
для того, щоб тремтіти 
еід страху, а щоб твори
ти щастя, любити, мріяти. 
Наша юність опалена 

^Л^лійною, наші мрії потри
вожені вибухами і пост
рілами. Хай же сьогод
нішня юнь долюбить, 
домріє за нас.

Я часто згадую мину
лу війну. Мені довело
ся пройти з боями від 
нашого західного кордо
ну до Сталінграда, а по
тім звідти до Німеччини. 
Спочатку я боровся з 
фашистськими загарбни
ками у складі партизан
ського загону. Доля зае
ла мене з прекрасними 
людьми — сміливими, 
Л'.ужніми, які любили 
свою Батьківщину і хоті
ли миру для неї. Вони 
його зідстоювали, не 
шкодуючи сил і життя, 
вони його боронили, 
щоб жили у мирі при
йдешні покоління.

Ніколи мені не забути 
наших десантників — 
комсомолку Віру Моргу- 
нову, розвідника Ястрем- 

■-' ського. лікаря Косенка.
Голову кожного з них 
було оцінено у (0 тисяч 
німецьких марок. На них 
чекала небезпека на 
кожному кроці. Але во
ни виконали свій обов я- 
зок перед народом. На
віть смерть не вирзала

їх із рядів бійціз — во
ни залишилися прикла
дом для багатьох воїнів.

До Кіровограда часто 
приїздять із Чехослозач- 
чини сім’ї Ейсових, Коут- 
них, Котасових, Тласка- 
лових. В роки війни ми 
знаходили у них приту
лок, харчі, підтримку та 
допомогу. Разом з нами 
билися їхні батьки, бра
ти, сини та дочки.

Мені як 
громадянину 
ваччини (я 
складі інтернаціональної 
партизанської бригади 
імені Яна Козина) дово
диться часто бувати у 
різних містах цієї краї
ни. Хочу написати книж
ку про дружбу й братер
ство народів, про тих, 
хто боровся з фашиста
ми. Разом з комуністами 
Чехословаччини, вете
ранами війни ми прове
ли 260 зустрічей з мо
лоддю підприємств,
шкіл, вузів, з трудівни
ками полів.

Усі вони заявляють на 
повний голос: ми не хо
чемо, щоб горіли родючі 
землі, щоб хмари диму 
закривали сонце.

Для мене, ветерана 
війни, ці слова найдо
рожчі. Бо вони співзвуч
ні голосу мого серця, 
прагненням нашого на
роду. Мені хочеться, щоб 
нинішні юнаки і дівчата 
були схожими на моїх 
безсмертних побратимів, 
щоб вони продовжували 
їхню справу. Як зіницю 
ока ...
нас, ветеранів, для себе, 
для 
лінь.

почесному 
Чехосло- 

зеював у

берегли мир. Длч

прийдешніх локо-

Г. МЕЛЬНИК, 
ветеран Великої Віт
чизняної війни, 
м. Кірозогрзд.

Ударно завершує ювілейну трудову вахту, присвячену 60-річчю утворення 
СРСР, передова бригада монтажниць, яму очолює Тетяна Голуб, з Кіровоград
ського заводу радіовиробіо. За 60 тижнів ударної праці у Колективі народилося 
чимало цінних починів, ініціатив лона стала організатором багатьох масових 
заходів, присвячених боротьбі за мир, фото 8 гриБА.

У школі виступала 
Ірод 11 а агі таційно-худож- 

пя бригада «Вогник» Кі
ровоградського 
культури імені 
Декорацій на 
було, костюми _ _
ків теж не відзначалися 

І вишуканістю. Та й голо-а 
си у них були звичайні,! 
зовсім не «левітаїїівські».! 
Л зал принишк, завмер.! 
Глядачі вірили самоді-І 
ялшшм артистам, проіі-1 

! малися їхньою пристрас
тю, настроєм.

...Заокеанський сніг! 
бізнесменів, паліїв війни,! 
гангстерська мораль лю-І 
дннонепависннцької <>р-1 
ганізаиії «Коза їіостра».

І Здавалося б, звичайная 
І сатирична картинка, та і 
І артисти зуміли вкласти в! 
1 неї глибокий зміст: миру"! 
І загрожує небезпека,! 
■тільки ситі, вдоволені! 

бізнесмени зацікавлені в 
9 нарощуванні гопки оз-| 

броєпь, тільки їм вигідна! 
війна.

«Я любив вас, люди! і 
Будьте пильні!» Слова | 
чеського патріота, жур-

I наліста ІОліуса Фучіка і ■ 
І сьогодні звучать переето-У 
І рОГОЮ ДЛЯ ВСІХ ЧЄСІШХ І 
І людей світу. ЛеІІТМОТИ-1 
І вом проходять воші у І 
■ виступах культармійці» І 

заводу «Червона зірка».

В
 І це прекрасно, іцо ос- 9 
новною темою виступів 1 
самодіяльного колективу І 
стала тема боротьби за І 
мир.

«Мир —планеті! Щас- 
!тя — народам! Сонце — в 

дітям!» ■

Ці слова учасники агі-Я 
тацінно-художньої брига- я 
ди підтверджують своїми І 
діями, конкретними сира-я 
вами. Ставши лауреатом

«
обласної комсомольськоїд 
премії імені 10. Яиовс:,-1 
кого, молодіжна агіг-я 
бригада «Вогник» Пала-І 
цу культури імені Жовг-| 
ня всю грошову пагоро- 
Ёзахувала у Ра-в 

і фонд миру.

В. ЩЕРБАК. І 
та Виска.

Палацу 
Жовти а. 
сцені не
учасіш-

Прагнення мільйонів
Одна з найактуальніших проблем сучасності —* про* 

блема збереження миру на землі. Вона хвилює міль* 
нони людей, (хні погляди спрямовані до країн соціа* 
дієтичної співдружності, які є реальною силою, іцо 
здатна відвернути гдерну катастрофу. Миролюбні си* 
ли активно включаються в боротьбу за мир. Яскра* 
внм виявом цього є Марш миру.

Спочатку його учасників було небагато. І руна жі* 
нок Із Скандінавії висунула лозунг: «Іди разом з на* 
ми хоч би один кілометр, а якщо хочеш, то і всі ги* 
сичу». Вони стартували в столиці Данії — Копенгаге
ні. Потім були Кіль, Бремен, Ейндховеи, Брюссель, 
Париж... Це сорок п’ять днів і тисяча двісті кіло
метрів. Вони йшли, щоб відвернути загрозу ядерної 
вжни, щоб згуртувати сили заради збереження най
дорожчого на Землі — миру.

Про пі події розповідає новий широкоформатний 
кольоровий документальний фільм «Марш миру*, 
яким демонструється нині на екранах кінотеатрів об
ласті. На Центральній студії документальних філь
ме його поставив Л. Махнач. Автори сценарію 
Л. Махнач та А. Пумпяиськнй....

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ 
КІНО

У рамках тематичного кіиопоказу, крім названої 
стрічки, демонструється ще один документальний кі
нофільм «Слово жінок про мир». Автор сценарію 
Р. Гамзатов, режисер 3. Тузова.

Фільм розповідає про те, як на початку жовтня 
1981 року у столиці Чехословаччини — Празі зібра
лись на Всесвітній конгрес жінок представники між
народного жіночого руху, його найактивніші діячі. 
Вони обговорювали насущні проблеми нашого три
вожного сьогодення, гаряче закликали жінок свігу 
згуртуватися для боротьби проти загрози термоядер
ного знищення.

Перед демонстрацією фільмів у кінотеатрах відбу
ваються мітинги. На них виступають ветерани війни, 
передові робітники і колгоспники, партійні та комсо
мольські працівники.

Кінопоказ відбувся в Устинівському, Новгородків- 
ському, Новомиргородському, Долшіському районах, 
кінотеатрі «Хроніка» міста Кіровограда. Незабаром 
він пройде і в інших районах області.

В. САВРАНСЬКИЙ..



f

IV

4 стор. «Молодий комунар» ----- 11 грудня 1982 року

Р

Фотоетюд В. ГРИБА.

БОРОТЬБА 
КЛАСИЧНА

приз 
ПОСТНЬКА 
V АТЛЕТІВ 
«ЗІРКИ»

О КОСЬ до Л. Л. Грудської зверлу- 
л лася прибиральниця ресторану 
Л. Н. Юрченкс з проханням перевес
ти її па посаду офіціантки і дістала 
відмову. Через кілька днів Л. II. Юр
ченко вручила в. о. директора дві ку
пюри по 25 карбованців, які розвіяли 
у Грудської будь-які - сумніви щодо 
сумлінності майбутньої офіціантки.
’ Кажуть, що апетит приходить під 

час їди. Так було й з Л. Л. Гру дея
кою. Вона вже не чекала, ' поки їй

ГРАНІ МОРАЛІ
С^НПИИИЄХЗИЇЕЕЇВЕЩМ

Дешевий
принцип

дсю «наставниці» було куплено у ма
газині № 2 500 пляшок горілки і 59 
пляшок коньяку. В обідню перерву 
товар було доставлено в ресторан. 
Оптова закупка такої кількості 
спиртного пояснювалася продавцеві 
магазину тим, що не необхідно для 
весілля.

Товарну накладну лід № 008988 
О. В. Тетеря включив у свій товарний 
звіт за 18 травня, а продукцію від
пустив на центральний буфет ресто
рану. Таким чином у барі створився 
надлишок нібито ще не реалізованої 
продукції. Однак ревізія, яка вже 
працювала в ресторані, виявила іію 
«хитрість».

Думаєте, винні дуже постраждали? 
Тетеря перейшов у кафе «Лілія», а 
Грудська знову стала буфетницею. А 
раз не особливо були покарані, то не 
особливо й покаялися.

На початку січня 1982 року буфет
ниця купила в магазині 6 пляшок го
рілки г.о 5 карбованців ЗО копійок, а 
продала її по 9 карбованців 40 ко-

КОРАБЕЛЬ ВИРУШАЄ 
В ДОРОГУ

Б італійській пресі гедавпо появились повідом
лення, що знаменитий режисер Федеріко Фелліні 
починає знімати нову картину. Цю новину люби
телі кіно зустріли з інтересом, оскільки поява 
чергового фільму Фелліпі явно запізнилася.

ТРИ РОКИ тому луб- _ 
ліка ознайомилась із І 

його новими стрічками п 
«Репетиція оркестру» і 
«Місто жінок». Якщо 
перший фільм викликав 
у цілому позитивний ре
зонанс як у публіки, так 
і в кінокритиків, то ре
акція на другий була да
леко не однозначною. 
Про це я чув і під час 
зустрічей режисера з 
журналістами, де мова 
йшла не тільки про ху
дожні переваги фільмів, 
а й про творчі плани 
майстра. 1 тоді, і в на
ступних інтерв’ю Феллі
пі, як і інші режисери, 
відзначав, що італійське 
кіно переживає серйозну 
кризу. Виробництво
фільмів вимагає дедалі 
більших витрат, і мало 
хто згоджується фінан
сувати зйомку картин, 
навіть якщо їх збирають
ся ставити такі визнані 
майстри, як Фелліпі чи 
Антонівні. Нарешті, за
хідноєвропейська кіно- 
індустрія дедалі більше 
потрапляє в залежність 
від американського біз
несу.

Тоді ж з'явилися по
відомлення, що Фелліні і 
Антонівні збираються 
виїхати з Італії і пересе
литися до США, щоб ма
ти можливість продов
жити роботу. На щастя 
як для італійського, так 
і для світового кіно, цьо
го не сталося. Обидва 
залишилися в Італії і 
знову занурилися в ро
боту.

Щодо Фелліні, то ос
танні три роки були для 
нього періодом роздумів. 
Як зізнався сам режисер, 
він планував, зокрема, 
поставити для телебачен
ня фільми «Грецькі мі
фи» і «Казки», телевізій
ні серії «Поліцейський» 
І «Адвокат із провінції». 
1 ось нарешті він зупи
нився на конкретному 
варіанті.. У цьому місяці 
почнуться зйомки філь
му, назву якого можна 
перекласти так: «А па-

роплав пливе». Ось що 
розповів про нову карти
ну сам режисер в інтер
в'ю журналу «Еуропео»: 

«Кілька років тому 
мене вразило невелике 
газетне повідомлення 
про судно, яке зникло чи 
то в клятому « Берму д- 
ському трикутнику», чи 
то ще десь. Про всяк ви
падок я взяв його на за
мітку, щоб використати 
для епізоду одного із 
фільмів, у створенні яко
го мені пропонували бра
ти участь. У даному ви
падку йшлося про фільм, 
співрежисерами якого 
були також Бергман і 
Кубрик. Але з цього за
думу нічого не вийшло... 
І ось якось ми з Тоніно 
Гуерра накидали неве
ликий сюжет, а потім на
писали і сценарій».

Дія фільму перенесена 
в 1914 рік. Пароплав, на 
борту якого сотня лю
дей, кожний зі своїми 
особистими проблемами, 
виходить у далеке пла
вання. Але не тільки в 
цьому полягає сюжет, 
пояснює Фелліні. «Це не 
тільки ряд історій, іноді 
досить складних. Це та
кож фільм про засоби 
масової інформації. На 
борту мого корабля 
знаходиться ціла група 
журналістів - скептиків, 
котрі ні в що не вірягь, 
багатослівні, не дають 
можливості решті паса
жирів довідуватися про 
реальні події, тим самим 
спонукаючи їх до повної 
пасивності».

Як образно сказав іта
лійський критик Оресте 
дель Буоно, корабель на 
чолі з капітаном Федері
ко Фелліні вирушає в 
путь. Залишається по
бажати авторові «Дерл
ій» і «Солодкого життя». 
«Клоунів» І «Амаркор- 
да», багатьох інших чу
дових фільмів нового 
щасливого «плавання».

Г. БАУТДІНОЗ. 
АПН.

РИМ—МОСКВА

Цьогорічна традиційна 
відкрита першість з 
класичної боротьби на 
приз чемпіона світу на
шого земляка Данила 
Герасимовича Посунька 
була п’ятнадцятою.

У пін взяли участь 
близько ста юнаків 1963
— 1967 років народження 
із Черкас, Кременчука, 
Коломиї Івано-Франків
ської області, Шполи, 
що на Черкащині, Свіг- 
ловодська, Новоукраїя- 
ки, Новомиргорода.
Всього — дванадцять 
команд.

Переможцями у своїх 
гаговнх категоріях стали 
Ігор Вяіценко, Валентин 
Коротюк, Сергій Панков, 
Олександр Бистров — 
всі із спортивного клубу 
«Зірка»; Валентин Редь
ко і Олег Копил з «Тру
дових резервів»; Руслан 
Марков із «Буревісника», 
Олександр Самойлов з 
Черкас; новоукраїнці 
Олександр Кравченко і 
Анатолій Габуда, ново- 
миргородець Микола 
Спиридонов.

У командному заліку 
найвища нагорода діста
лася вихованцям трене
рів — майстрів спорту 
СРСР Миколи Сушка і 
Олександра Денисенка 
із спортклубу «Зірка». 
Атлети «Трудових ре
зервів» стали другими, 
борці Світловодська — 
третіми.

В. ТВЕРДОСТУП.

ВОЛЕЙБОЛ

М’ЯЧ
НАД СІТКОЮ

Змагання з волейболу 
за програмою обласної 
спартакіади середніх спе
ціальних навчальних зак
ладів три дні проходили 
у кіровоградських спор
тивних залах медичного 
училища імені Мухіна і 
технікуму механізації 
сільського господарства. 
За зваїтня найсильніших 
вели боротьбу десять жі
ночих і нсісім чоловічих 
команд.

Впевнено провели всі 
поєдинки дівчата коопе
ративного технікуму іме
ні Сап. Вони й зайняли 
перше місце.

Другими призерами 
стали спортсменки техні
куму радянської торгівлі, 
третіми — майбутні ме
дики.

В. ШАБАЛІН.

Події, про які йтиме мова, розгорталися влітку 1981 року. Наказом

№ 107 від 22 жовтня 1980 року по Кіровоградському об’єднанню рестора-

иів буфетниця Лідія Леонтіївна Грудська була призначена виконуючою

обов’язкн директора ресторану «Київ». Минуло нівроку Л. Л< Грудська нс-

погаво «акліматизувалася» па новому місці. Тепер вона мала власного ка-

бінета, підлеглих, мала свою думку щодо роботи, життя. А нові принципи,

котрими керувалася Л. Л. Грудська, як виявилося пізніше, були не най
кращими.

запропонують відповідну плату за 
«доброту», а відверто заводила про 
це мову. Т. А. Бондаренко, яка також 
вирішила влаштуватися у ресторан 
офіціанткою, було сказано прямо: 
«Давай сто карбованців». Довелося 
тій їхати по гроші до матері у До- 
лпнський район. Тільки після вручен
ня хабарч Бондаренко була прийня
та па роботу.

Інколи Лідії Леонтіївііі було при
ємно погратися в принциповість, і7 
декого хабаря вона брала не відразу: 
її умовляли, просили, перш ніж гро
ші опинялися в кишені Л. Л. Грудсь
кої.

Жодної заяви не підписувала з 
першого разу. То вагалася, то обіця
ла розізлити у відділі кадрів, то...

Л. II. Семендяева зверталася із за
явою кілька разів, але безуспішно. 
Зрозумівши, нарешті, що від неї хо
чуть, згорнула заяву вчетверо і вкла
ла туди 50 карбованців. Через кілька 
хвилин резолюція «Прийняти» стояла 
на заяЕі.

Олександр Гетери не завдавав собі 
зайвого клопоту якимись там хабаря* 
ми. А будучи людиною широкої ііа- 
турп, впивався земними благами спов
на.

З лютого но травень 1981 року 
він, працюючи барменом цього ж рес
торану, просто привласнив держав
них 5420 карбованців. Пізніше він 
пояснюватиме, що купував стерео- 
колонкп та квіті: для бару нібито 
для того, щоб створити для відвіду
вачів комфорт. Але то було потім. 
Насправді пригощав спиртними на
поями своїх друзів, грав на гроші в 
азартні ігри.

Відчувши, що в повітрі, пахне сма
леним, О. В. Тетеря вирішив потихень
ку повертати вкрадене. Своєму на
парнику В. В. Кругликову, який щой
но приступив до роботи, сказав, що 
буде самостійно виплутуватись із бор
гів. Зараз важко сказати- за чий ра
хунок він хотів це зробити. Але туг 
про все стало відомо в. о. директорі 
ресторану «Київ» Л. Л. Грудській.

Щоб е підривати авторитету фір
ми (а. можливо і з.інших мотивів, 
г.ро які можна лиіце здогадуватись) 
вона вирішила допомогти молодому 
колезі, підказала «валютно» джерело, 
теща.

Тещі стало шкода зятя, і вона да
ла йому 2840 карбованців. За норз-

пінок, мала «приварку» 24 карбован
ці 60 копійок.

На початку лютого купила і прода
ла 10 пляшок горілки. Через тиждень 
— ще 12. Через півмісяця — стільки 
ж, Офіціанти ресторану Ніколаєва, 
Семндітва, Озерова стали допомага
ти, розмах зростав. І все ж довелося 
припинити «маленький бізнес». Втру
тилися працівники відділу боротьби , 
з розкраданням соціалістичної влас- 
пості. Піймали, як кажуть, на гаря
чому.

Далі події розвивалися не так ро
мантично. Клубочок став розмотува
тися.

Хоч мова ■ досі йшла 
Грудську і О. В. Тетерю, 
ворнти про інше. Жили 
нечисті па руку «ділки» в колективі, 
спілкувалися з багатьма людьми. Од
ні пригощалися за чужий кошт, інші 
давали хабарі, треті, такі як офіці
антки Кравелідзе, Озерова, Ніколає- 
ва, Семіїдітпа, були надійними поміч
никами, четверті'— спостерігали збо
ку, інші й не здогадувалися, що сто
їть за зовні пристойними стосунками. І 
Чому? Та, мабуть, тому, що даючи І 
100 карбованців хабаря, думали по- І 
вернути їх за рахунок відвідувачів. 
Отже, у моральному плані вони та
кож є співучасником скоєного (навіть 
якщо цс залишилося лише в думках).

Чи й не тому, що ці люди користу
валися. дешевим принципом: ти — 
мені, я — тобі, а ми знаючи, що не 
безпринципно, зрештою, злочинно, 
вдавали, що нас це не обходить. /

Зовсім незрозумілою залишається 
позиція комітету комсомолу Кірово
градського об’єднання ресторанів. 
Чому сталося так, що один із членів 
колективу пішов хибним шляхом? 
«Він не комсомолець» — заперечать 
мені. А хіба робота з песпілковою 
молоддю не входить в обов’язок ко
мітетів комсомолу?

Суд виніс пирок: Л. Л. Грудську 
позбавити волі строком на вісім ро
ків, а О. В. Тетерю на сім років — 
обох з конфіскацією майна.

Крім того, їх позбавлено права 
протягом п’яти років займати посади, 
пов’язані з матеріальною відповідаль
ністю.

про Л. Л. 
я хочу лого- 
і працювали

В. АФАКАСІЄНКО.

■

■

В. о. редактора 
А. РОМАНЮК. .

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 
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