ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить з 5 грудня 1939 р.

Четвер, 4 червня 1887 року

У ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТІ КПРС
Центральний
Комітет
КПРС
розглянув питання
«Про хід виконання поста
нов ЦК КПРС щодо подо
лання пияцтва й алкоголіз
му та активізації цієї ро
боти».

У прийнятій
постанові
відзначаєтеся, що за час,
який минув після прийняття
постанови ЦК КПРС від 7
травня 1985 р. -«Про заходи
щодо подолання пияцтва й
алкоголізму,», «в,-центрі і на
місцях проведено, з/чачну
роботу
по утвердженню
тверезого способу життя,
створенню обстановки не
терпимості до пияцтва. Це
сприяє оздоровленню мо
ральної атмосфери у сус
пільстві, зміцненню трудо
вої дисципліни і правопо
рядку. Споживання спирт
них напоїв у 1986 році зни
зилось порівняно з 1984
роком майже в два рази.
Скоротились втрати робо
чого часу через прогули.
На
третину
зменшилась
кількість осіб, яких достав
ляли в медвитверезники, на
26 процентів — кількість
злочинів, що чиняться на
грунті пияцтва.
Знизився
виробничий
і
побутовий
травматизм. Значно
змен
шилась
кількість потерпі
лих у результаті автоаварій. Вперше за багато ро
ків
у
країні
знизилась
смертність людей.
Практика минулих
двох
років підтверджує реаль
ність поставленого завда іня — викоренити пияцтво з
життя нашого суспільства.
Зусилля, які докладаються
8 цією метою, гаряче під
тримує радянський народ.
Разом з тим ке скрізь ця
робота ведеться з належ
ною
наполегливістю,
на
ступальністю
і
послідов
ністю. Поки що не вдалося
створити ПОВСЮДНО широ
кого фронту боротьби З ПИ
ЯЦТВОМ, повернути до цих
проблем
всі партійні та
громадські організації, під
нести виховну роль і вплив
трудових колективів, забез
печити вміле поєднання ви
ховних,. економічних і ад
міністративно
- правових
заходів. Немає помітного
повороту до диференційо
ваних, індивідуальних форм
роботи з конкретними но
сіями соціального зла.

Багато працівників пар
тійних, державних,
сосподаоських органів
громад
ських організацій без . на
лежної
відповідальності
ставляться
до
виконання
постанов ЦК КПРС з цих
питань, переоцінюють
до
сягнуте, не враховують гого що поистрасть до спирт
ного че можна подолати
наскоком, гучними коротко
часними кампаніями
без
наполегливої.
систематич
ної. невідступної
роботи.
Спроби оозві’язати пробле
му викоренення пияцтва го
ловним чином
заборонни
ми. адміністративними ме
тодами че талькиї яе дають
тривких оезу.пьтатіа, а нав
паки
заганяють , хвоообу
вглиб.
породжують
нові
проблеми, в оезультаті —
компрометують
важливу,
потрібну справу.
В багатьох місцях роботу
по профілактиці й викоре
ненню пияцтва останнім -асом послаблено, і досі ма
ють місце випадки випивок
на виробництві, в тому чис

лі на автомобільному й за
лізничному транспорті, суд
нах морського флоту, в ін
ших галузях, де виробницт
во зв’язане з підвищеною
небезпекою. Подекуди не
викоренено порушень пра
вил торгівлі спиртними на
поями, на вулицях
міст
знову
почали з'являтись
п’яні.
У ряді Республік,
країв та областей у першо
му кварталі 1987 р. зросла
злочинність на грунті
пи
яцтва.
І досі низькою лишається
дієвість виховної, профілак
тичної роботи. Особливо
недопустимо те, що багато
членів партії, в тому числі
деякі керівні працівники, не
показують прикладу непри
миренності, безкомпроміс
ності щодо тих, хто пору-

Не приділяється належна
увага зміцненню матеріаль
ної
бази
і підвищенню
ефективності роботи нарко
логічних служб. Низьким є
рівень кваліфікації лікарівнаркологів.
Центральний
Комітет
КПРС
вважає неприпусти
мим, що у першому квар
талі 1987 р. порівняно з
попереднім
відбулося
збільшення
виробництва
виноградного вина і конь

ячних виробів на підприєм
ствах
Держагропрому
СРСР. При потуранні місце
вих органів останнім часом
у ряді регіонів, особливо в
Молдавії,
Татарській, Уд
муртській
та Комі АРСР,
Алтайському краї, Бєлго
родській, Вінницькій, Київ
ській, Курській, Липецькій,

У Президії
Верховної Ради СРСР
У зв’язку з необхідністю
Ті ж дії, вчинені повтор
дальшого підвищення ефек но протягом року після на
тивності боротьби з само кладення адміністративного
гоноварінням Президія Вер стягнення, тягнуть за собою
ховної
Ради СРСР видала кримінальну
відповідаль
указ «Про відповідальність ність і караються виправни
за самогоноваріння».
ми роботами
строком до
Указом встановлено, що двох років, або штрафом від
виготовлення або зберіган двохсот до п’ятисот карбо
ня без мети збуту самого ванців.
Зберігається кримінальна
ну чи інших міцних спиртних
напоїв домашнього вироб відповідальність за виготов
лення, а також виготовлен лення або зберігання міц
ня або зберігання без мети них спиртних напоїв ■ до
збуту апаратів для їх вироб машнього вироблення з ме
лення тягне за собою на тою збуту і за збут таких на
кладання адміністративного поїв, а також за виготовлен
стягнення у вигляді штрафу ня або зберігання з метою
розміром від ста до трьох збуту самогонних апаратів
сот карбованців. Адміністра та їх збут.
Повністю Указ
публіку
тивний
штраф накладати
Вер
меться органами внутрішніх ється у «Відомостях
справ (міліцією).
ховної Ради СРСР».

шує антиалкогольне законо
давство.
а окремі з них
самі не без цієї вади. У пи
таннях боротьби з пияцт
вом не завжди чітку, прин
ципову позицію займають
партійні організації. Пасив
но поводять
себе багато
місцевих Рад народних де
путатів. профспілкові, ком
сомольські
організації
творчі
спілки.
Знизилась
активність
антиалкогольної
пропаганди, яку ведуть за
соби
масової інформації,
організації
товариства
«Знання».
У
поопагачді
здорового способу
життя
не зайняли активної насту

Смоленській,
Сумській,
Тюменській,
Чернівецькій,
Черкаській областях
зрос
тає
самогоноваріння, для
чого
скуповується велика
кількість
цукру. Це
під
риває роботу по подоланню
пияцтва, завдає величезної
економічної
і
моральної
шкоди.

У боротьбі з пияцтвом,
алкоголізмом, спекуляцією
спиртними напоями, і -асамперед з самогоноварін 
ням, не виявляють належ
ної
активності
правоохо
ронні оогани.
Низькою у
цій справі є роль дільнич
них інспекторів міліції, на
родних
дружинників, гоопальної позиції
вчені ті
мадськості.
спеціалістинакадемії медич
Становище, що склалося,
них наук СРСР. Усе ще сла
невід
бо проявляють себе орга вимагає серйозних
подолан
нізації Всесоюзного добро кладних заходів,
настроїв самозаспоко
вільного товариства бороть ня
єності
а
також
проявф
би за твеоезість.
розгубленості перед ТрудНе відбулося відчутного
нощами і складностями бо
перелому Є діяльності ряду ротьби із звичками, які уко
міністерств ї відомств, міс ренилися.
цевих
партійних
і оадян- 1/п^НТральний
Комітет
ських
органів,
керівників КПРС поставив
вимогу яо
об’єднань і підприємств по ЦК компартій союзних рес
розпитку соціальної інфра публік, крайкомів, обкомів,
структури, зміцненню і роз окружкомів,
МІСЬККОМІВ,
ширенню матеріальної бази райкомів партії, міністерств
культури і спорту. її госпо і відомств, виконкомів Рад
дарському
використанню. народних депутатів, ВЦРПС
Ооганізаиія дозвілля насе і ЦК ВЛКСМ активізувати
лення. особливо
підлітків, роботу по виконанню по
залишається однією з чай- станов ЦК КПРС, спрямова
гостріших ’> чайзлободенні- них на викоренення пияцт
ших проблем,
ва й алкоголізму, надати їй

новий імпульс, системність
і дієвість, піднести на якіс
но інший рівень. Зосереди
ти зусилля на копіткій ор
ганізаторській і виховній,
профілактичній роботі, пе
ребудові свідомості та пси
хології людей, підвищенні
їх внутрішньої культури, оз
доровленні стосунків у сі
м'ї, сфері побуту й відпо
чинку.
Боротьба з пияцт
вом повинна вестись у ком
плексі з викорененням нар
команії, куріння. З цією ме
тою необхідно використо
вувати всі форми ідейноморального впливу на лю
дей, рух за колективну га
рантію тверезого способу
життя.
Організовуючи цю робо
ту, слід спиратися на мо
ральні цінності соціалізму,
силу
громадської’ думки,
ВИХОДИТИ з того, що тут ус
піх вирішуватимуть, гово
рячи словами В. І. Леніна,
ділова, нещадна,
справді
революційна війна з кон
кретними носіями зла, ви
ховання мас на конкретних
прикладах. Рішуче присікаючи випадки пияцтва на ви
робництві, у громадськи*
місцях,
слід враховувати,
що пияцтво перемістилось
ГОЛОЕНИМ чином у сферу
побуту — у сім’ї, гурто
житки. Треба повести без
компромісну
боротьбух з
безкультур'ям
і всілякими
надмірностями у побуті та
формах гостинності.
ЦК КПРС підкреслив не
сумісність будь-яких пору
шень 'антиалкогольного за
конодавства з перебуван
ням у рядах партії, а тим
більше — на керівних по
садах. у виборних партій
них, радянських, профспіл
кових, комсомольських ор
ганах а також на роботі,
пов’язаній з освітою і випідростаючого
хованням
покоління.
спрямовувати
Необхідно
зусилля на формування в
молоді твердих антиалко
гольних переконань, всіля
ко захищати дітей і підліт
ків від згубного впливу ал
коголю. об'єднати для цьо
го можливості сім’ї, шко
ли, громадськості. У цій ооботі діяльну участь повинні
брати вчителі, лікарі, спе
ціалісти народного
господаоства.
вчені, активісти
громадських
організацій.
Слід предметніше
займа
тися неблагополучними сі
м’ями, «важкими» підлітка
ми.
ИК КПРС звернув увагу
Міністерства вищої і середосвіти
ньої
спеціальної
СРСР. Міністерства освіти
СРСР. Державного коміте
ту СРСР
з професійно 5
технічної освіти, Міністер
ства
охорони
здоров'я
СРСР, ЦК ВЛКСМ на повіпьність і безініціативність у
та впровадженні
розробці
антиалкогольної
системи
освіти
учнів І студентів.
Визнано за необхідне для
поліпшення дозвілля моло
ді, і насамперед підлітків,
розширити мережу аматор
клубів,
ських
об’єднань,
створення в
прискорити
мікрорайонах
житлових
культурних
спортивно
комплексів, у тому числі
використовуючи для ЦЬОГО
кошти відповідних підпри
ємств та об’єднань, праців
ники яких
проживають у
зазначених мікрорайонах.

([Закінчення на 2-й стор.).
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ДІЛОВИХ
ЗУСТРІЧЕЙ
Наш гість — заступ
ник голови облагропрому з кадрових і соціаль
них питань В. Д. СО
ЛОМ ІЄН КО.
Сьогодні
він відповідає на запи
тання, більшість з яких—
за вашими листами, ша
новні читачі. Стосуються
вони перебудови в аграрному секторі економіки, конкретих шляхів
її прискорення, участі
молоді в реалізації зав
дань, поставлених перед
галуззю XXVII з’їздом
КПРС, січневим (1987р.)
Пленумом
ЦК
нашої
партії.
(Читайте на 2-й стор.).

УВАГА! УВАГА! УВАГА!
Наступна зустріч у
«Клубі ділових
зустрі
чей» — з начальником
відділу боротьби з роз-

краданням
соціалістич
ної власності управлін
ня внутрішжх справ обл
виконкому Віталієм Івановичем
КОРНІИЧУКОМ.
Шановні читачі!
Редакція запрошує взяти
активну участь у засідавні клубу. Запитуйте
про стиль і методи ро
боти міліції зі злодіями,
■спекулянтами, хабарни
ками. Можуть виникнути
запитання з приводу бо
ротьби з
нетрудовими
доходами, стосовно ін
дивідуальної трудової ді
яльності населення... Мо
жете наводити конкрет
ні випадки,
конфліктні
ситуації.
надсиланЗапитання
те на адресу редакції га
зети з поміткою «КЛУБ
ДІЛОВИХ ЗУСТРІЧЕЙ».
1 ■
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В ОБКОМІ ЛКСМУ
Відбулося чергове засі дозвіл на виїзд
ліпне
дання бюро обкому ком студзагін
«Брнгаитпна».
сомолу, яке
розглянуло На низькому рінні
була
питання «Про роботу Ле проведена робота по фор
нінського райкому ЛКСМУ муванню загонів у Бобм. Кіровограда по вдоско ринецькому районі.
наленню керівництва ра
За слабе
керівництво
йонною піонерською орга комітетом комсомолу Бобнізацією і підвищенню її ривецького
сільськогосролі в комуністичному ви лодарського
технікуму
хованні юних ленінців».
секретарю ■
завідуючій
У постанові бюро від- відділом учнівської моло
значено, що райком ком- ді Бобринецького райкосомолу, підвищуючи
рі- му ЛКСМУ В. Мусієпка
вень діяльності ради піо- оголошено догану.
перської організації, удоЗвернуто увагу бюро
сконалює стиль
роботи.
Кіровського
райкому
Разом з тим Ленінсько ЛКСМУ (перший
секре
му райкому ще не вдало тар С. Мальований)
на
ся у повній мірі поліпши проявлений лібералізм при
ти
діяльність
районної оцінці роботи ком ітетів
комсомольської
органі- комсомолу по підготовні
і
зації. Лише в трьох з чо- (студзагонів до •трудового
тнрнадцяти загальноосвіт- ,семестру-87.
ніх шкіл міста працюють
За халатність,
низьку
виробничі вожаті.
,вимогливість, які призве
до зриву строків під»
Бюро обкому вказало ли
.
бюро Ленінського райко готовки студзагонів
до
му ЛКСМУ м. Кіровогра роботи, секретарю
комі
да і особисто
першому тету комсомолу інституту
секретарю райкому В. Гон сільгоспмашинобудування
чаренку. секретарю — за І. Сннденькому оголошено
відуючій
відділом учнів сувору догану із занесен
ської молоді Л. Ткаченко ням до облікової картки
на серйозні недоліки по члена ВЛКСМ.
Прийнято до уваги, що
керівництву районною піо
нерською організацією. Зо рішенням бюро Ленінсько
бов’язано райком комсо го райком V ЛКСМУ за
молу вжити конкретних слабку роботу по підго
заходів по усуненню вка товці студзагонів па сензаних недоліків.
ретаря комітету комсомо
Бюро обкому
ЛКСМУ лу педінституту О. Раі заступника
розглянуло питання «Про фальського
підсумки готовності сту секретаря комітету
ком
дентських загонів і гос сомолу М. Воробйову на»
подарських організацій до кладені
суворі
комсо
трудового семестру
1987 мольські стягнення.
року». У постанові відзна
Бюро обкому комсомо
чено, що в IG навчальних лу
вказало
обласному
закладах області сформо штабу студентських заго
вано 75 студентських за нів (командир 1. Голубов»
гонів. Згідно
укладених ськнй) на недостатню ви
договорів студентські за могливість до
комітетів
гони будуть
працювати комсомолу навчальних за»
на важливих об’єктах об «ладів при підготовці сту«
ласті. Але не в усіх на дентських загонів до літ*!
вчальних закладах
адмі нього трупового семестру.
ністрація, комітети комсо
Міськкоми, райкоми, ко
молу проявили
належну мітети комсомолу навчаль
увагу до формування сту них закладів
керівників
дентських загонів. Слабоі лінійних загонів зобов’ябуло організованЬ навчан зано В7КНТП всіх заходів
ня керівників загонів у по забезпеченню належних
Кіровському і Ленінсько умов прані,
змістовного
нормальних
му районах м. Кіровогра відпочинку.
да. І, як наслідок, із 47 житлово- ПобУ ІОВІІХ
умов
загонів у
загонів,
сформованих у студентських
місті, своєчасно одержав місцях їх дислокації.

«Молодий комунар»

2 стор
................ ...

КЛУБ ДІЛОВИХ ЗУСТРІЧЕЙ

ОЛОДИМИРЕ Дмитровичу, перше запитання,
певно, стане традиційним для нашого «Клу
В
бу», воно найчастіше зустрічається в листах чита

них не забезпечили керівництво довіреною ділян
кою.
У багатьох колгоспах вибори керівників прово
дилися з висуванням кількох кандидатур, з попе
реднім широким обговоренням у трудових колек
тивах. До речі, минулого року було обрано вісім
голів правління віком до тридцяти років, а ниніш
нього — вже три. Ми віримо, що за цими молоди
ми людьми, а, значить, і за їхніми колективами —
майбутнє.
— Певно, дехто з «нової хвилі» пройшов школу
практичної діяльності ще в комсомолі?
— Чому «дехто» — більшість. І якщо школа та
була доброю, навчила людину працювати, не шко
дуючи сил, тягнутися до всього нового, передово
го, — це обов’язково дасть добрі наслідки. Зга
даю хоча б Вадима Лешенка. Він працював у рай
комі комсомолу, очолював одне з господарств
Ульяновського району. Нині Вадима Олексійовича
обрано секретарем райкому партії. Перелік подіб
них прикладів можна було б продовжити.
— Досі мова йшла про керівників. А як справи
з представниками масових професій? Чи вистачає їх
на виробництві? Якщо ні, то яку практичну допо
могу можуть тут надати комітети комсомолу?
— Мушу розчарувати: доярок, механізаторів,
відгодівельників у господарствах області все ще
не вистачає. Особливо це дає про себе знати під
час проведення сільськогосподарських кампаній.

чів. Отже, що означає поняття «перебудова» для
сільськогосподарського виробництва?
— Не буде перебільшенням сказати: «перебудо
ва» — ключозе слово нашого часу. Воно змушує
кожного задуматись над тим, який особистий вне
сок може і повинен він зробити у всенародну спра
ву, як подолати механізм гальмування, що ство
рювався роками. Але перебудова — це не лише
рішуча відмова від всього, що заважає нашому
руху вперед. Це ще й формування нової свідомос
ті, нового стилю і методів роботи, розвиток де
мократії, гласності, критики і самокритики. Най
важливіше сьогодні, на мій погляд, — якнайшвид
ше втілити принципи, сформульовані партією, у
повсякденну практику. Це завдання стоїть і перед
працівниками сільськогосподарського
виробни
цтва області. І тут немало треба зробити.
Насамперед, слід і надалі — але значно швид
ше, ніж це було раніше, — впроваджувати на всіх
ділянках колективний підряд, стимулювати роботу
на кінцевий результат. А ще — ефективніше вико
ристовувати наявний технічний потенціал, освоюва
ти інтенсивні технології... Втім, не буду перелічува
ти всіх складових, здатних забезпечити найвищу
ефективність. Скажу лише, що ми повинні прагну
ти до того ідеалу, коли аграрний сектор економіки
вироблятиме необ
хідну кількість ви
сокоякісної
про
дукції
незалежно
від погодних
чи
будь-яких
інших
умов.
Відповідно,
зростатиме й доб
робут сільських жи
На запитання нашого кореспондента і читачів
телів.
— Звісно, завдан
відповідає заступник голови облагропрому з кадрових і
ня складні, їх не ви
соціальних питань В. Д. СОЛОМІЄНКО.
рішити
враз, Та
перші кроки вже,
Скажімо, у «пікові» періоди, до яких ми відноси
мабуть, зробмо весняний комплекс і жнива, як правило, не ви
депо?..
стачає близько двох тисяч механізаторів.
— Я далеПроблема ця не нова і вирішувати її треба в
кий від блакомплексі заходів. На мій погляд, більш дійовим
годушності, не
має бути шефство комсомольських організацій
хочу, щоб во
господарств і шкіл над тваринництвом, впровад
на полонила і
женням індустріальних технологій вирощування
читачів «Мо
зернових і технічних культур, а господарські керів
лодого кому
ники зі свого боку з урахуванням дефіциту кадрів,
нара». Гадаю,
повинні дбати про створення на селі хороших
що
краще
умов для їхньої праці і відпочинку. Тоді й не за
сказати так:
лишиться в нас дефіцитних професій, не доведе
ться ламати голову над тим, як зупинити чи хоча б
мова сьогодні
йде не про
істотно зменшити міграцію молоді в місто. Більше
конкретні зрутого, влаштовуватимемо конкурс на
заміщення
шення в ревакансії доярки чи механізатора і довірятимемо цю
справу тільки вмілим, сумлінним людям.
зультатах праці, а про пе
— У доярки за конкурсом?.. Дехто з читачів зди
вується. От інша справа — інститут...
ребудову
у
свідомості лю
— Молоді хлібороби мають всі можливості про
дей, прагнен
довжити навчання у вузах та технікумах за направ
ня працювати
леннями господарств. До того ж, з кадрами спеціапо-новому.
■• лістів не все так гаразд, як здається на перший
Ось приклад, [ отувався республіканський семіпогляд. Сьогодні на селі потрібні зоотехніки і ве
теринарні лікарі, працівники бухгалтерського облі
нар по підготовці техніки до збирання зернових і
ку. Проблему цю, гадаю, вирішимо завдяки цільо
кормових культур на базі колгоспів «Маяк» та
вим направленням юнаків і дівчат в Білоцерків
імені Леніна Знам янського району. Пам ятається,
ський і Дніпропетровський інститути, Українську
раніше в такій ситуації спеціалісти облагропрому
сільськогосподарську академію.
не відходили від телефонів, тільки те й робили, що
перепитували про хід робіт, давали «цінні» вказів
— Володимире Дмитровичу, що робиться і роби
ки. Нині ж навпаки — працівники відділів механі
тиметься в області для соціального розвитку сіл?
зації та електрифікації, рослинництва дружно ви
— Згідно комплексної програми будівництва
їхали на місця, були в курсі всіх справ від почат
об’єктів соцкультпобуту на селі до 2000-го року
ку й до завершення підготовки. Більше того, вони
планується введення в експлуатацію 2,5 мільйона
й самі не цуралися роботи, допомагали хліборо
квадратних метрів житла, 168 дошкільних закладів,
бам чим могли. І захід вдався. У його ході ми по
113 — шкіл, 90 — клубів і будинків культури, ліку
вальних закладів. Передбачається газифікувати 21
бачили реальний стан речей з підготовкою до важ
тисячу осель, прокласти понад тисячу кілометрів
ливих сільськогосподарських кампаній.
доріг з твердим покриттям.
Позитивні тенденції намітилися в деяких районах
— А ось запитання з листа, що надійшов від мо
І з добором та розстановкою кадрів керівників і
лоді села Нерубайки Новоархангельського району:
спеціалістів. Маю на увазі Новоархангельське та
яким ви бачите типове село Кіровоградщини 2000-го
Гайворонське районні агропромислові об'єднання.
Там розуміють, що лише анкетних даних сьогодні
року?
,
— Забудованим зручними котеджами, із заасфаль
■ мало, треба побільше спілкуватися з людьми, витованими вулицями, газифікованим. Щоб люди
вчати їх, перевіряти ділом. І виховувати.
мали можливість користуватися усіма благами, до
— Мимоволі ми підійшли до питання, яке на січ
ступними міським жителям.
невому (1987 р.) Пленумі ЦК КПРС було постав
Таких сіл немало вже зараз, ще більше буде в
лене на чолі процесу оновлення. Кадри. Не випад
майбутньому. Приміром, Веселівка Кіровоградсько
ково позитивні процеси в усіх сферах почалися з
їхнього оновлення...
го району. Колись непоказний населений пункт
розвивається, змінюється на очах.
— Успіх будь-якої справи вирішують люди. Це
— А. Куліш з Кіровограда цікавиться, як особис
аксіома. Роль керівника особливо помітна на ви
то ви ставитесь до сімейного підряду?
робництві. Валіє він організувати людей, дбає про
їх життєві запити, бачить перспективу — значить,
— Чудова форма реалізації можливостей для
в успіху можна не сумніватися. Усі ці якості мають
тих, хто звик питати з себе по максимуму. Справа
ця вигідна і для держави, і для колгоспників. Доб
голова колгоспу «Зоря комунізму» Новоархангельського району двічі Герой Соціалістичної Праці
ре, що й діти, допомагаючи батькам, відчузають
Л. й. Шліфер, його колега з колгоспу «Мир» Гайсебе повноправними учасниками підряду, привча
воронського району О. І. Рєзник, інші авторитетні
ються до праці.
керівники. Це, так би мовити, наш «золотий фонд»,
Нині в області заключили договори на підряд
IX досвід роботи справді неоціненний. А що від
понад 2 тисячі сімей.
значає голову правління колгоспу імені Комінтер
Щоправда, не все виходить гладко, трапляється,
ну Онуфріївського району Анатолія Панасовича
що колгоспники розривають договір. Чому? Бо ке
Рєзника? Всі ті ж риси — чуйність, вміння працю
рівники господарств, з якими його укладено, не ви
вати з людьми, І колгоспники йдуть за ним, вирі
конують взятих на себе зобов'язань. Цим фактам
шують дедалі складніші завдання.
даємо і будемо давати належну оцінку. І ще — хо
А ось протилежний факт, що мав місце в сусід
тілося б, щоб молодь сміливіше бралася за цю
ньому колгоспі «Росія». Його колишній голова
перспективну справу.
М. Г. Ткаченко «прославився» зверхністю у став— І останнє, теж традиційне запитання нашого
Ленні до підлеглих, не гребував ніякими засобами
«Клубу»: розкажіть про себе, чим захоплюєтесь у
для особистого збагачення. І, як результат, — лю
вільний час?
ди відмовилися від такого керівника, обрали іншо
— За фахом я — інженер-електрик. Тривалий
го голову правління. Належну оцінку дістав цей
час брав безпосередню участь в електрифікації
факт і в партійних органах — М. Г. Ткаченка висільських населених пунктів. Потім був на партій
ключено з лав КПРС.
ній роботі.
Висвітлюючи це питання, думаю, не обійтися без
А захоплення? Люблю майструвати, маю чи не
статистичних даних. Наведу кілька цифр: під час
всі можливі інструменти. А ще зрідка фотографую,
минулої
звітно-виборної кампанії було
.
, > замінено
знімаю любительські фільми...
близько тридцяти керівників господарств, дев'ять з
Розмову віз М. ЧЕРНЕНКО.

КАДРИ АГРОПРОМУ

4 червня 1987 року

У ЦЕНТРАЛЬНОМУ
КОМІТЕТІ КПРС

Правоохоронним
орга
нам, місцевим Радам .на
родних депутатів запропо
новано вжити ефективних
заходів,
спрямованих на
викоренення
самогонова
ріння. Притягати до суворої
відповідальності осіб, які
допускають розбазарюван
ня державних ресурсів цук
ру, використання його не
за призначенням.

ризм,
охорону здоров’я,
для
розширення мережі
спеціалізованих служб, за
лучення до надання послуг
усіх підприємств, незалеж
но від відомчої підпоряд
кованості. У кожному сіль
ському населеному пункті
необхідно організувати си
лами колгоспів і радгоспів
надання населенню послуг
по ремонту житла, оранці
присадибних ділянок, роз
пилюванню дров, переве
зенню
сільськогосподар
ських вантажів.
Відзначено,
що Держплаи СРСР і Держагропром
СРСР, Ради Міністрів ряду
союзних республік допус
тили серйозне відставання
в організації роботи по ра
ціональному використанню
винограду і перепрофілюванню алкогольних вироб
ництв.
Держплану СРСР,
Держагропрому СРСР, міс
цевим радянським і ГОС-І
подарським
орланам запропоновано вжити всіх за
ходів з метою максималь
ного використання виногоаду врожаю 1987 року на
харчові цілі. Не допустити
скорочення площ виноградників.
ЦК компартій і Радам
Міністрів союзних респуб
лік, крайкомам та обкомам
партії, крайвиконкомам та
облвиконкомам вжити до
даткових заходів для при
скорення
переоснащення
підприємств, які припини
ли випуск алкогольних на
поїв, на вироблення харчо
вої продукції, що користу
ється попитом у населення.
Ширше залучати до цього
машинобудівні заводи всіх
міністерств і відомств.

Ради Міністрів союзних і
автономних республік, ви
конкоми місцевих Рад на
родних депутатів, Міністер
ство торгівлі СРСР, Центроспілка, міністерства і ві
домства, що мають торго
вельну мережу, повинні за
безпечити суворе додер
жання встановленого по
рядку торгівлі вино-горілчаними
виробами. Реко
мендовано місцевим орга
нам
скасувати
торгівлю
спиртними напоями по та
лонах, списках, замовленнях
як таку, що суперечить самій ідеї боротьби за вико
ренення пияцтва, дискредитує її.

Партійні комітети, пер
винні партійні організації
повинні всемірно сприяти
налагодженню роботи ор
ганізацій Всесоюзного до
бровільного товариства бо
ротьби за тверезість, спря
мовуючи їх діяльність на
забезпечення активної учас
ті дедалі ширших мас тру
дящих у боротьбі за ут
вердження здорового спо
собу
життя, розгортання
переконливої, аргументова
ної антиалкогольної пропа
ганди, розвінчання устале
ної думки про нібито нешкідливість помірного, іак
званого «культурного» виноспоживання.

Визнано за необхідне до
корінно поліпшити роботу і
підвищити відповідальність
керівників міністерств і ві
домств, об’єднань і підпри
ємств, місцевих партійних,
радянських і господарських
органів за зміцнення тру
дової дисципліни, повніше
використання
виробничих
можливостей,
сировинних
ресурсів для нарощування
випуску потрібних населен
ню високоякісних товарів і
підвищення
ефективності
виробництва в усіх галузях
народного
господарства,
виконання
плану товарообороту.

Раді Міністрів СРСР запропоновано
прискорити
прийн яття
і забезпечити
послідовну реалізацію загальносоюзно’і комплексної
програми профілактики і
подолання пияцтва й алкоголізму.

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.}.

Центральний
Комітет
КПРС вважає неприпусти
мим, що Міністерство куль
тури СРСР, Державний ко
мітет СРСР по фізичній
культурі і спорту, будівель
ні міністерства, Ради Мі
ністрів союзних і автоном
них республік, виконкоми
крайових та обласних Рад
народних депутатів не за
безпечили виконання в 1986
році планів
будівництва
клубів, будинків культури,
спортивних споруд. Розви
ваючи
матеріальну базу
культури і спорту, необ
хідно добиватись макси
мального використання іс
нуючих культурно - освіт
ніх закладів і спортивних
споруд.
Радам Міністрів союзних
і автономних республік, ви
конкомам крайових та об
ласних Рад народних депу
татів, Міністерству охорони
здоров я СРСР, Міністер
ству внутрішніх справ Сґ<-Р
доручено
вжити заходів
щодо істотного зміцнення
бази і підвищення ефек
тивності роооти нарколо
гічної служои, зміцнення її
кваліфікованими кадрами.

Рекомендовано партійним
комітетам, первинним пар
тійним організаціям, радян
ським, профспілковим, ком
сомольським органам, мі
ністерствам і відомствам,
редакціям газет, телебачен
ня і радіо, творчим спілкам
розглянути питання пов'я
зані з виконанням постанов
ЦК КПРС про утвердження
ЗДОрОЕОГО, тверезого спо
У зв'язку з цим зверну- собу життя, вжити енергій
то увагу ЦК компартій
них заходів для рішучого
Рад Міністрів союзних рес посилення цієї роботи.
публік, крайкомів та обко
Центральний Комітет КПРС
мів партії, крайвиконкомів підкреслив, що подолання
і облвиконкомів на відсут пияцтва і алкоголізму пар
ність цілеспрямованої ро тія розглядає як актуальне
боти по ліквідації втрат у завдання великої політич
товарообороті від скоро ної ваги, як складову час
чення продажу алкогольних тину перебудови,
багатонапоїв.
плано&ої роботи по очи
ЦК КПРС поставив вимо щенню моральної атмосфе
гу перед місцевими парт’й- ри нашого суспільства зід
ними і радянськими орга усього чужого соціалістичнами вжити вичерпних за- йому ладові. Щодо цього
ходів для створення ДО- НІЯКОГО відступу Й ослаб
лення зусиль не буде. Бла
ступної для всіх верств на
городну
справу
утверд
селення сфери платних по- ження тверезості як норми
слуг, яка охоплювала б по- нашого життя повинно бути
бут, дозвілля людей, ту- доведено до кінця.
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ЛЮДИНИ

«Молодий комунар»

вже

акрили легенди, про його
подвиги знає вся країна.
Знайомі з ним і читачі на
шої газети:
багато
хто
пам'ятає
лютневий
випуск інформаційної
програми «Час», коли транс
лювали нагородження
в
Кремлі - майора
Миколи
Малишева Золотою
Зір
кою Героя
Радянського
Союзу.
«...Досі нагороди воїнам,
які відзначалися на
аф
ганській землі, вручалися
в оточенні їхніх товаришів
по зброї. І ось, вручаючи
цю нагороду тут, в Крем
лі, ми ще раз підкрес
люємо
важливість
священної братерської
ДО«помоги, яку надають ра^дянські воїни дружньому
афганському народу в бо
ротьбі з душманами
та
Іншими ворогами
революції...».

З метою дальшого розвитку дитячої технічної твор

чості, розширення і зміцнення його матеріально-тех
нічної бази, широкого ознайомлення дітей і підлітків

Через півроку подав ра
порт, в якому виклав свою
мету — поступити до ви
щого військового авіацій
ного училища. Але
від
пустили лише через рік.
— Так ви стали верто
льотчиком...
— Це курйозний випа
док у моєму житті. В ар
мії мріяв літати на над
звукових літаках, забира
тися до найвищих
висот
повітряного океану. Напи
сав заяву до Сизрансько
го училища, а коли при
їхав, дізнався, що там го
тують вертольотчиків. Бу-'
ло вже пізно що-небудь
вирішувати.
З часом полюбив вер
тольоти...

Уроки мужності
Миколи Малишева

Телеглядачі
вдивляли
ся з чисте, з хлоп'ячою
посмішкою обличчя
цієї
мужньої людини. Того ве
чора майор Малишев був
бажаним гостем
кожної
радянської сім’ї.

*

І ось — нова зустріч з
Мслишевим, нині вже під
полковником.
— Народився я 22 лис
топада 1949 року в Амур
ській області. € таке се
лище Сагур — це місце
мого дитинства та юності.
Вважаю, що саме
Приамур’я й виховало мене,
підготувавши до життя та
армійських іспитів. З ди
тинства полюбив фізкуль
туру, правда, у дещо не
звичному
вигляді.
До
сільської школи доводи
лося кожного дня «роби
п’ять, а
ти» кілометрів
потім
стільки ж назад,
і
футбоЗахоплювався
лом, і класичною бороть
бою. Взагалі, мені подо
балися рухливі ігри.
Не
забував і про перекладину,
гирі, важку атлетику. А вже
в армії став першорозряд
ником
з
парашутного
спорту та класичної
боротьби.
— Миколо
Івановичу,
військовий льотчик,
ви
в
Яким був ваш шлях
авіацію?
старшокласни
— Уже
ком поставив собі дві ме
ти. Прагнув стати льотчи
ком, але подобався і фах
вчителя.
Обрав
другий
шлях, та, на жаль, до пе
дагогічного інституту не
вступив. А у військкоматі
попросив направити
до
зійськово-десаятних військ:
все ж ближче до одного
з юнацьких
захоплень!

Екіпаж Малишева дістав
наказ летіти в район, де
мотострілецьку роту воїнів-інтернаціоналістів в од
ній з ущелин оточили душ
мани. Підлетіли
ближче,
зв'язалися з авіанавідником. «Не можу підвести
голови! — чути в навуш
никах. — Скрізь вогонь!».
Так вертоліт
Малишева
залишився
без
«очей».
Довелося
приймати
рі
шення «заходити» на уще
лину.
Після зниження побачиАле
ли: там кипить бій.
стріляти не можна — поруч і душмани, і радянські воїни, можна влучи
ти у своїх. Бандити, поба
чивши вертоліт,
почали
обстрілювати його некерованими
реактивними
снарядами. Знизитися до
мінімальної висоти — по
трапити під шалений во
гонь... Але іншого виходу
немає. Малишев приймає
рішення атакувати, йти на
зближення. Для душма
нів це було несподіван
кою, адже вони
навіть
подумати не могли, що
зухвалий вертоліт зможе
увійти до зони обстрілу.
А екіпаж все частував і
частував ворогів контрре
волюції свинцем. «Вогне
ва точка накрита! — по
чувся голос
авіанавідника. — Давай ще! Ще!». І
знову вертоліт заходить
над небезпечною зоною,
нищить міномети, гранатомети, душманів.
Так ' в бою настав перелом. Після приземлення доводилося тільки ліЧИТИ пошкодження бойо
вої машини.

— Траплялося
гір
ше, — посміхнувся Мали
шев. — Коли після
приземлення, скажімо, вертоліт вже не злітав.
— В Афганістані я був
двічі. Тяжко пригадувати
все, що там побачив, пе
режив. Сумні і долі аф
ганців, обманом та погро
зами втягнутих до
душманських банд. І а я вірю
в успіх національного при
мирення. Воно необхідне
для
революції,
народу
цієї країни. Ірагедія Аф
ганістану — гіркий урок,
У першу чергу для тих,
хто ставить під
загрозу
спокій та щастя країни за
ради своїх імперіалістич
них «життєво важливих ін
тересів».
— В Афганістані ви пе
ребували двадцять
п’ять
місяців...
— Так. Але двадцять
п'ять моїх афганських мі
сяців — не безперервні
бої. Пригадую і відпочинки, розмови із солдатами
за склянкою
чаю,
пісні
під гітару, переглянуті кі
нофільми.
Вдалині
від
Батьківщини особливо від
чуваєш любов до неї.
— Який ваш улюблений
кінофільм?
— За весь час перегля
нув багато, але по-справж
ньому люблю «Чапаева»—
кінострічку мого
дитин
ства. І на афганській зем
лі Чапай був поруч з на
ми як образ мужньої лю
дини.
— Ще люблю читати іс
торичні романи. Усі — від
«Петра Першого»
Олек~
сія Толстого до останніх
творів Валентина Пікуля.
Героїчне минуле нашого
народу — найкращий при
клад нинішньому поколін
ню.
Батьківщина
пиша
лася
своїми
героями,
які завжди були
готові
. віддати за неї найдорож
че — власне життя.
...Того пам'ятного
для
Малишева дня у скрутне
становище потрапили ра
дянські воїни і командир
повів ланку вертольотчи
ків на допомогу. Ного ма
шину було
пошкоджено,
але Малишев не вийшов з
бою.
На
«пораненому <•
вертольоті він
пройшов
над позиціями
бандитів,
виставляючи себе мішен
ню. Ворог розкрився і був
знешкоджений.
Малишев
майстерно приземлив під
биту машину. Бойове зав
дання було виконано.
Вітчизна відзначила сво
го сина вищою нагоро
дою — Золотою Зіркою
Героя. Нині Микола
Іва
нович Малишев
служить
на Україні
начальником
політвідділу однієї з вій
ськових частин.
На початку цього року
сталася ще одна пам'ятна
подія — його обрали по
чесним делегатом XX з’їз
ду комсомолу
Молдавії.
Перед від’їздом до Киши
нева Микола Іванович ка
зав: — Я люблю
езою
країну саме за те, що во
на не ділить народи на
Із Жовтня
свої і чужі.
1917 року — не ділить! Це
відмінна риса Союзу Ра
дянських
Соціалістичних
Республік.
А прикладів чимало. У
далекому сорок
четвер
тому, скажімо, ніхто з ра
дянських воїнів не бажав
зупинитися на своєму дер
жавному кордоні, прагнув
визволити
від
фашист
ського
ярма
Угорщину,
Чехословаччину,
Болга
рію... Нині нам не байду
жа світла доля Афганіста
ну. І я люблю Батьківщи
ну ще більше тому,
що
вона відп°відає мені- ко
лишньому
сільському
хлопчині, рядовому воїну,
тією ж високою любов’ю.
— Що б ВИ хотіли поба
жати читачам газети <• Мо
лодий комунар»?
— їм і усім — чистого
неба над головою.
Хай
буде мир!
Розмову віз

С. БОНДДРЄВ.
Фото автора.

з досягненнями науни і техніки, створення нових кон

струкцій технічних іграшок і предметів для технічної

творчості і більш активного залучення до цієї роботи

молодих винахідників і раціоналізаторів президія Кіровоградської обласної ради ВТВР і бюро Кіровоград-

сьного
нову
ренню

обкому

про

ЛКСМ

Унраїнн

участь у Всесоюзному

нових

зразків

технічних

прийняли

поста-

коннурсі по ствоіграшок

і пред-

метів для технічної творчості дітей і підлітків,

що

проводиться Секретаріатом ЦК ВЛЦСМ, нолегією Мі
ністерства легкої промисловості СРСР та Президією
Центральної ради ВТВР. Вирішено залучити до участі
в конкурсі молодих спеціалістів, раціоналізаторів та
винахідників промислових підприємств,
слідних і проектних

організацій,

науково-до-

станції та гуртки

юних техніків, учнів загальноосвітніх шкіл та про-

Якщо зразок представ
лено групою авторів, пре
мія розподіляється за по
годженням між ними. Як
що зразок
представлено
колективом юних техніків, то учні загальноосвіт
ніх шкіл нагороджуються
путівками в піонерські та
бори, а керівник — заохо
чувальною премією.
Сума премії збільшує
ться на 2У процентів, як
що вона присуджується за
розробку, захищену автор
ським свідоцтвом чи від
значену позитивним рі
шенням на видачу автор
ського свідоцтва.

фесійно-технічних навчальних занладів.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
ДО ЗРАЗКІВ,
ПРЕДСТАВЛЕНИХ
НА КОНКУРС

Положення

1. Електронні
іграшки;
системи
радіоуправління,
логічні ігрові схеми (ком
п’ютери, екзаменатори і
т. ін.) з елементами елек
троніки
і мікропроцесо
рами.
2. Моделі-коіиі
транс
портної та військової тех
ніки: автомобілів; літаків,
кораблів, залізничної, кос
мічної техніки та іи.
3. Діючі моделі різнома
нітної побутової
техніки
(пилососів, міксерів, ігро
вих автоматів і т. ін.).
4. Діючі моделі промис
лового
устаткування та
сільськогосподарської тех
ніки.
5. Набір дослідів по ав
томатиці, механізації
ви
робничих процесів, гідра«- 1
ліщ, радіотехніці, телеме
ханіці. дистанційному уп
равлінню, хімії, фізиці, ма-. '
тематиці, географії, бота- 1
піці та інших учбових ди- і
сциплінах.
(
сі. Тренажери, імітатори
умов праці, спорту, розва- '
жальні атракціони і т. ін.
7. Інструменти (набори
інструментів), верстати і
пристосування для творчої 1
праці, вимірювальні при- і
струї та інструменти для
технічної творчості.
8. Двигуни для іграшок 1
і моделей.
8. 1. Мікроедектродвигу- ;
ни.
Необхідні параметри;
’
— напруження живлен- І
ня від 1.2 до 12 вольт;
<
— струм постійний (но- .
міняльний по 0.5 А) чи пе
ремінний (до 0.5 А);
і
— коефіцієнт корисної
дії не менше 40 процентів. І
Редуктори можуть бути І
довільного типу,
бажано ,
оригінальної
конструкції.
8. 2. Мікродвигуни внут- 1
рішнього згорання.
і
Максимальна потужність ,
до 0,5 кінських сил.
Можуть бути довільної
конструкції,
безпечні
в
експлуатації,
із застосу- ,
ванпям нетоксичного па
лива.
8. 3. Пневмодвигуни.
Можуть бути різної кон
струкції.
працюючі
на
стисненому повітрі (газі).
Термін роботи від однієї
заправки не менше 30 се
кунд.
8. 4. Заводні двигуни.
Можуть використовувати
енергію стиснутої пружи
ни та іншого нагромаджу
вана енергії. Мінімальний
час роботи ЗО секунд.
8. 5. Інерційні двигуни.
Конструкція — довільна,
мінімум деталей.
макси
мальні передаточне число
та момент.
Мінімальний
пробіг Іграшок з інерцій
ним ДВИГУНОМ- не
менше
З метрів.
9. Ходова частина.
9. 1. Система
передачі
енергії, руху в іграшках та
моделях: редуктори, муль
типлікатори. ланцюгові, ре
мінні і т. д.
9.2. Колісні,
гусеничні
рухомі частішії, крокуючі
пристрої.
9. 3. Рухома частина для
літаючих і плаваючих Ігра
шок.
10. Засоби з'єднання де
талей Іграшоїс безрізьбові
для збірних І збірно-роз
бірних конструкцій з ме
талів, пластмаси,
дерева
і т. п.
11. Датчики, перетворю
вачі зовнішнього впливу в
електричку чи Іншу фор
му енергії (світло, звуку,
ультразвуку ємкості,
Ін
дуктивності,
радіохвиль,
температури, прискорення,
тиску, пологості і Т-. п.).
12. прискорювач! елек
тричних сигналів; звуко
вих
частот,
постійного
струму, 'імпульсів, потужП°131 Виконавчі механізми:
соленоїди,-реле. крокуючі
шукачі, комутатори І т. п.

ПРО ВСЕСОЮЗНИЙ КОНКУРС НА СТВОРЕННЯ
НОВИХ ЗРАЗКІВ ТЕХНІЧНИХ ІГРАШОК
І ПРЕДМЕТІВ ДЛЯ ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ

1. У конкурсі
можуть
брати участь спеціалісти,
раціоналізатори та вина
хідники промислових під
приємств, науково-дослід
них, конструкторських та
інших організацій
неза
лежно від відомчого під
порядкування: студентські
конструкторські
бюро,
станції, клуби і гуртки
юних техніків та
інші
творчі об’єднання; студен
ти, учні, окремі громадяни.
Автори можуть
брати
участь у конкурсі як інди
відуально, так і колектив
но, позначивши в супро
воджувальній документа
ції внесок кожного (в про
центах).
2. Зразки, представлені
на конкурс, повніші відоб
ражати сучасні досягнен
ня науки і техніки, бути
зручними, надійними в екс
плуатації, відповідати ви
могам техніки безпеки і
санітарної гігієни, а та-'
кож відповідати технічним
вимогам (див. нижче).
На конкурс можуть бу
ти представлені поліпшені
і модернізовані зразки тех
нічних іграшок і предме
тів для технічної творчос
ті дітей та підлітків, що
випускаються
промисло
вістю.
Розробки, створені
до
1984 року, і ті, що вже
випускались промисловіс
тю, на конкурс не прий
маються.
Перевага
при
розгляді буде надаватись
зразкам,
створеним
і
впровадженим в період
проведення конкурсу, а та
кож виконаним на
рівні
винаходів і раціоналіза
торських пропозицій.
3. Всі зразки
направ
ляються авторами до ЗО
вересня 1987 року (дата
відправлення
визначає
ться за штемпелем пош
тового Відділення
місця
відправлення) за адресою:
107821, ГСП-6, г. Москва,
ул. Нижняя Красносель
ская, д. 12, ЦКГБИ с ука
занием «На конкурс».
До зразка повніша до
даватися така інформація:
прізвище, ім'я, по батько
ві (повністю), вік. місце
роботи (навчання), поса
да, адреса місця прожи
вання автора чи кожного
із співавторів. При наяв
ності авторських сі ідоцтв
па винаходи (позитивних
рішень, на їхню видачу),
посвідчень на
рацпропозиції та інших докумеи-

тів, що підтверджують
авторство на зразок, до
даються їхні копії. На ко
жен зразок повинен бути
представлений фотознімок
розміром 13X18 см. При
відсутності цих супровод
жувальних
ма тер і а л і в
зразки, надіслані на кон
курс, розглядатися це бу
дуть.
Про одержання зразків
автори сповіщаються лис
тівкою із зазначенням да
ти одержання зразка і
ного реєстраційного
но
мера.
Всі зразки, надіслані на
конкурс, знаходяться
на
відповідальному зберіган
ні в ЦКТБІ, а після про
ведення конкурсу повсрФототаються авторам,
знімки зразків авторам не
повертаються.
4. Участь авторів у коп
курсі і одержання
кими
їх
премії не позбавляє
на
права подачі заявки
винахід і авторську вина
городу.
5. Представлені па коп
ку р с - зразки р оз гл я д а ю ться жюрі, яке приймає
рішення про нагороджен
ня авторів кращих робіт
і про заохочення їх дипло
мами ЦК ВЛКСМ. Мініс
терства легкої промисло
вості СРСР, ЦР ВТВР та
грошовими преміями.
Підсумки конкурсу під
биваються до 1
січня
1988 року.
Кращі зразки, відзначе
ні жюрі конкурсу, будуть
рекомендовані для впро
вадження у виробництво.
" Для
"
організаційної
6.
по
проведенню
роботи
конкурсу і попереднього
вивчення представлених на
створюконкурс зразків
комісія,
ється
робоча
склад якої затверджує го
лова жюрі конкурсу.
7. Для
нагородження
колективів та окремих ав
торів, котрі запропонува
ли кращі зразки технічних
іграшок та предметів для
технічної творчості, вста
новлюються дипломи ЦК
ВЛКСМ, Міністерства лег
кої промисловості СРСР
та ЦР ВТВР. я також гро
шові премії: •
6 дипломів І ступеня і
премії по 500 карбованців;
ІО дипломів II ступеня і
премії по 250 карбованців;
І0 дипломів III ступеня і
премії по 150 карбованців;
10 заохочувальних пре
мій по 75 карбованців.

4 стор.

ДЕ ЛЮБОВ
ТАМ ТРИВОГА
Переглядаючн нові ви
дання, тема яких — взає
мовідносини людини і при
роди, приходимо до вис
новку, що сьогодні думка
про «перемоги над приро
дою» вже не радує. Навпаки, вона викликає три
вогу у кожного, хто ду
має про майбутнє. Все
частіше доводиться визна
вати, що підкорення при
роди може стати катастро
фою. Чи є у нас час і

4 червня 1987 року

«Молодий комунар»
8АВТРА — ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ОХОРОНИ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

1

можливості знайти з при
родою спільну мову, ви
правити допущені помил
ки? Якою буде природа
майбутнього століття? Ці
питання порушені в кни
зі Андрія
Топачевського
«СИМФОНІЯ
життя»
(М„ 1986).
«МИ І НАША ЗЕМЛЯ»
(М., 1986) — це назва
збірника творів молодих
літераторів країни, при
свячених екологічним про-

над людством, а причина
її — порушення людьми
критичної межі, за якою
втрачається
економічна
рівновага в природі.
Книга Олександра Василевського
«ПЕЙЗАЖ
МАЙБУТНЬОГО»
(М.,
1985) — про виховання
любові до природи. А де
любов, там і тривога.
Кожна людина з неосяж
ного світу природи виби
рає щось своє, близьке їй
одній. Але як важливо
осмислити,
що
значить

блемам. Йдеться про лю
бов до рідного краю, про
проблеми, пов’язані з пе
ретворенням природи та
навколишнього середови
ща.
В. Китанович «ПЛАНЕ
ТА І ЦИВІЛІЗАЦІЯ В
НЕБЕЗПЕЦІ» (М., 1985).
Автор цієї книги, юго
славський
журналіст,
яскраво ілюструє еконо
мічну ситуацію конкрет
ними прикладами із су
часного життя. Уже сама
назва книги говорить про
небезпеку,
яка нависла

природа для всіх вас разом. Що повніші зробити
ми, щоб пейзажі майбут-,
нього не збідніли, не ста
ли безбарвними, а були
повні життя? До шедевра
архітектури можна приби
ти дощечку. А до приро
ди? Не приб’єш же таб
личку до неба, річки... Ні,
охоронна грамота приро
ди повинна бути в наших
серцях, в нашій культурі,
в нашій громадянській по
зиції.

КІНОЕКРАН ЧЕРВНЯ
ЗАКІНЧИВСЯ
ЧЕРГОВИЙ
СЕЗОН
® обласному музично-дра
©
музично-дра-
матичному театрі
імені
матнчному
Кропиввицького.
М. Л. Кропивиицького.
трупи
Основна частіша
театру виїхала на гастрогастро
лі по області. За два мійі
мі
СЯНІ
сяці
артисти покажуть
»кителям
жителям
Гай'воронського, Ульяновського, Добровеличківського,
велич
ківського, Голова
Головаиівнівського, Вільшанського, Новоархангельського районів
спектаклі «-Відьми», «Вечір
водевілів».
українських
водевілів»,>
«Фіктивний шлюб».
шлюб», «Бе«Бе
резова гілка». Одночасно
актори
проводитимуть
творчі зустрічі з трудови
ми колективами, репетпрепети
руватимуть нову виставу
«Сірано де Бержерак». А
ті з них, хто залишився в
Кіровограді, готуватимуть
спектакль «Провінціалка».
№. СТРЕМОВСЬКИЙ,
заступник директора
театру імені №.
М. Л. Кропивницького.

• Черговий ви
ви 
пуск ідейно-полі
щеино-полі 
клубу
тичного
«Світогляд».
«Світогляд»
•
ме_ «Важкий ме
тал» очима люби
телів. Матеріал на
шого
кореспон
дента з Олександ
рії.
> Сатирично-гу
мористичну
сто
рінку «Ахіллесова
п'ята».

У дворі під магнітофон
танцюють молоді
люди,
Тільки па іцього танцю
незвичайні: ісальто, шпа
на руках...
гат. стойка
Брейк-данс -— мистецтво
танцювальної акробатики,
деЦя картина щедро
монструє намі його можтанливості. Але модні
цювальні мелодії, що про
звучать з екрану, на цей
раз виконують конкретну
функцію: вони
характе
ризують настрій сучасних
підлітків. Музика і танець
тут — як знак часу.
— Для мене даний сю
жет — спроба подивитись
на сучасне життя очима
юної людини, — каже Ка
рен Шахназаров, режисер
фільму «Кур’єр». — Ми
стараємось, щоб звичайна
історія про
абітурієнта
перетворилась на екрані
у відбиток життя сучас
ної молоді.
В головних ролях у
стрічні знялися учень Ї1ТУ
Федір Дупаєвськнй (Іван)
та випускниця
десятого

класу Настя
Немоляева
(Катя). Історія стосунків
молодих героїв розкриває
складний,
суперечливий
характер Івана, це і є го
ловна сюжетна лінія кар
тини. Нелегко знаходити
контакт з іронічним, нахабнуватим
у
манерах
юнаком дорослим (1. Чу
рикова, О. •Басілашвілі,
С. Крючкова, А. Євдокимова, О. ГІанкратов-Чорний), але з першої зустрі
чі оцінює доброту і безпо
середність Івана його но
ва знайома Катя.
Ще гримить
навколо
війна, ще гинуть радянські
люди, та всспсрсмагаюча
любов визнає лише свої
власні закони. Про це
йдеться у новому фільмі
«Ті, що зійшли з небес»,
Сімнадцятирічна дівчина,
санінструктор
Маша
(В. Глаголева) і поране
ний льотчик Сергій (О. Аб
дулов), зустрівшись у пек
лі війни, покохали одне
одного. Яка беззахисна і
водночас
велична їхня

Недавно на площі
імені Кірова обласного
центру відбулося масо
ве гуляння в рамках
другого
Всесоюзного
фестивалю
народної
творчості, присвячено
го 70-річчю Великого
Жовтня. Школярі міс
та організували ярма
рок солідарності, при
свячений Міжнародно
му дню захнзту дісйі.
Багато
кірз.пгра.'.цчзібралися біля яскраво
оформлених
торгових
рядів: свої вироби гос
тям свята пропонували
пекарі, кулінари.
Закінчилося
свято
виступами
самодіяль
них художніх колекти
вів області, які брали
участь у запису
рес
публіканської
телеві
зійної програми
«Со
нячні кларнети».
На
знімну:
учасники свята ставлять
підписи під листом Миру.
Фото В. ГРИБА.

— «Покликання». Тележур
нал. 17.15 — Новини. 17.20—
Всесоюзний телеконкурс «То
вариш пісня». 18.00 — Між
ч
народна панорама. 18.45 —
Мультфільм. 18.55 — «Ураль
ські мелодії». 19.15 — Но
вини. 19.20 — Кіпопаиора7 ЧЕРВНЯ
ма. 21.00 — «Час». 21.40 —
А ЦТ (• програма)
Футбольний огляд. 22.25 —
Вас запрошує оперета. 23.25
_ 7 00 — Ранкова зарядка. — Новини.
Мультфільм. Музика. 7.30— А УТ
<Час». 8.05 — Документаль
10.00 — Новини. 10.15 —■
ний телефільм, 8.30 — Рит Ритмічна гімнастика. 10.45
мічна гімнастика. 9 15— Ти. — Чеховські дні в Ялті.
Саж «Спортлото». ’ 9 30 — 11.30 — Художній
_____
теле
удильник. 10.00 — Служу фільм для дітей. «У пошу
Радянському Союзу! 11 ОО— ках капітана Гранта». З се
Ранкова пошта. 11.30 — рія. 12.35 — По музеях і ви
Документальний фільм. 12.30 ставочних залах. Закарпат
у- Музичний кіоск. 13.00 — ський вернісаж. ____
13.00 —
Сільська година. 14.00 — Новини. 13.10
«Пісня
Здоров’я. 14.45 — Бокс. Чем скликає друзів». Телефєстипіонат Європи, Фінал. 16.45 ва.пь піонерської пісні. 14.05
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— Прем’єра телефільму «Го
ріла сосна, палала». 14.35—
Циркова програма. 14.55 —
Село і люди. Розповідь про
делегата XXVII з’їзду Ком
партії України Л. 3. Оліфірову. (Кіровоград на
Рес
публіканське телебачення).
15.30 — «Імпровізація». Ест
радна програма.’ 16.00 —
___ ____
. 17.00 —
Слава солдатська.
Катрусин кінозал. 18.05 —'
Джазові композиції. 18.30 —
Актуальна камера. 19.00 —
Чемпіонат СРСР з футболу.
«Динамо» (Київ) — «Зеніт»
20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21.40 — Впер
ше на екрані УТ художній
фільм «Балада про Доблес
ного лицаря Айвенго». 23.10
— Актуальна камера.
А ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку ставай!
8.20 — Концерт оркестру на-
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що призвели до трагічної
розв’язки, вже відбулися.
Попереду — Чорна ріка,
смерть
Пушкіна-людипп й безсмертя Пушкінапоета. Глядач не зустрі
неться у фільмі з поетом—
лише кілька разів появи
ться на екрані у хуртови
ну його ледь вловимий
силует...
Режисер фільму Л. Ме
накер, сценарій Я. Гордіна
й Л. Менакера.
У фільмі зайняті відомі
артисти: І. Смоктуповський
(Геккерн),
О.
Калягін
(Жуковський), А. Філозов
(Уваров), А. Мягков (Ду
бельт), В. Єзсгіов
(Тур
генев), 1. Купченко (кня
гиня Вяземська).
Ще одна нова кіностріч
ка червневого репертуа
ру — «Ліс» — поставлена
за однойменною
п'єсою
О. М. Островського.
Автор сценарію і ре
жисер — Володимир Мо
тиль («Діти Паміру». «Бі
ле сонце пустелі»). Фільм
«Ліс» — перша спроба
майстра екранізувати кла
сику.
Л. МИСЮРА

колония
ЗАПИТАНЬ

ДОДАТКОВА
ВІДПУСТКА
Наші читачки Т. Ко
валь і В. Притюпа з об
ласного центру в листі
до редакції запитують}
хто має прано на додат
кову відпустку? На за
питання відповідає заві
дуючий юридичною коц”«**
сультацією Кіровоград
ської обласної ради про
фесійних спілок
М. Ф,
ДИГАЛО:
— Додаткові щорічні
відпустки надаються:
1) робітникам і служ
бовцям, які зайняті на
роботі
зі
шкідливими
умовами праці;
2) робітникам і служ
бовцям,
які зайняті
0
окремих галузях народ
ного господарства і ма
ють довготривалий стаж
роботи на одному під
приємстві;
3) робітникам з ненормованим робочим днем}
4) робітникам і служ
бовцям, які працюють іА»
районах Крайньої
Пів
ночі і в місцезостях, які
до неї прирівнюються;
5) в інших випадкаХ|
передбачених законодав
ством.

З
метою створення
сприятл И ВІ Ш ИХ М СЖ.Чи в о стей для материнського
догляду за новонародже
ними дітьми. ЦК КПРС І
Рада Міністрів СРСР по
становою від 22 січня
1981 року «Про заходи
по посиленню державної
допомоги сім’ям, які ма
ють дітей», встановили
пільги для жінок. Зокре
ма, передбачено надан
ню жінкам. які працюють
І мають двох і більше ді
тей віком до 12 років, до«
даткову триденну опла«
Чувану відпустку.
Надання додаткової від- пустки призовникам за-*М
конодавством не перед«
бачається.

КОНСЕРВИ
ЗА ЗНИЖЕНИМИ
ЦІНАМИ

«Мелодой коммунар»

На украинском языке.

любов! У цьому фільмі ви
не побачите боїв, не по
чуєте артилерійських ка
нонад.
Один-однісінький
раз пролунає
автоматна
черга і відгукнеться тяж
ким болем у серцях гля
дачів.
В основу сценарію філь
му, написаного ленінград
ським письменником і дра
матургом
Володимиром
Куніним, лягли
мотиви
повісті Олексія Каплсра
«Двоє з двадцяти мільйо
нів». Фільм знятий ре
жисером Наталією Тро1ЦЄНКО.
Великому
російському
поетові О. С. Пушкіну
присвячено
кінофільм
«Остання дорога».
Створення цієї
стріч
ки — лише дотик до пушкінської геми, звернення
до однієї із драматичних
її сторінок — трагедії ос
танніх днів великого поета.
Дія картини розпочинає
ться вночі 27 січня 1837
року, коли основні події,

Т. СИДОРЕНКО,
старший
бібліотекар
обласної наукової бібліотекки імені Крупсьної.
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родних інструментів Тад
жицького радіо і телебачен
ня. 9.30 — Із скарбниці сві
тової музичної культури.
С. Прокоф’єв. Соната № 6.
10,10 — Програма Азербайд
жанського телебачення. 11.30
— На ваші листи відповідає
учитель математики В. Шаталов. 12,15 — Документаль
ний телефільм. 13.10 —'
Світ 1 молодь. 13.45 — За
безпеку руху. 13.50 — Бас
кетбол. Чемпіонат Європи.
Чоловіки. Збірна ФРН —
збірна Голландії. 14.40 —
Чеська філармонія — моло
ді. М. Мусоргський
«Картинки з виставки». 15.35 —
До 70-річчя Великого Жовт
ня. Фестиваль національних
театрів. Ц. Шагжин. «Будамчіу. Будамшу...».
Вистава
Бурятського
академічного

>>?•%

і

театру драми їм. X. Намсараєиа. 17.45 — Мультфільм.
17.55 — Спортивне орієнту
вання. Змагання па приз
Держтелерадіо СРСР. 18.25
— П. Чайковськпй. Роман
си. 18.50 — Баскетбол. Чем-/
піонат Європи.
Чоловіки./
Збірна Іспанії — збірна
СРСР. 19.40 — «В об’єктиві/
— тварини. Сивуч». 20.00 — ; ;
Вечірня казка. 20.15 — На
уково-популярний
фільм.:
20.25 — Міжнародний фес/
тиваль телепрограм народ-/
ної творчості «Веселка». Вконцертах Ніколая Гедди./
(Швеція). 21.00 — «Час»/
21.40 — Телефільм «Ілле./
Пункт спостереження». З се/
рія. 22.45 — Легка атлетика. ■
Міжнародні змагання пам’яті/
братів Знаменських.
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Сім’я Сеньків з об»
ласпого центру звертає»
ться до газети з прохав»
ням роз'яснити продаж
рибних консервів за зни
женою НІНОЮ.
«У магазині «Океан»
ми купили консерви по
20 копійок за банку, але
чи якісні вони?».
Листа редакція напра
вила в управління то^К
гівлі облвиконкому. Від»
новіла заступник началь
ника управління ГІ. М.
Московська:
— Міністерство риб
ного господарства дозво
лило рибні консерви ви
робництва
1983—1984
років, які не користую
ться високим
попитом
покупців, реалізовувати
за зниженими
цінами
через фірмові магазини«
Зниженню цін підля
гали консерви
випуску
1983—1984 років таких
видів: ставрида з дода
чею олії і в томатно
му соусі. Консерви
ні
якісні, мають дозвіл на
продаж
облеанепідемстапції. який поновляє
ться через нівроку.
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