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ПРОСУВАННЯ ВПЕРЕД
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СЬОМА СЕСІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР 
ОДИНАДЦЯТОГО СКЛИКАННЯ

Перебудова, яка розгор
нулась у країні, — пряме 
продовження справи Жовт
ня. Вірний ленінському 
вченню, спрямовуваний пар
тією, радянський народ ак
тивно включився в процес 
оновлення всіх сфер життя 
суспільства. Могутні імпуль
си рухові вперед, трудовій 
і соціальній активності тру
дящих дав червневий 
(1987 р.) Пленум ЦК КПРС. 
Прийняті ним рішення, ідеї 
та ііріїтшппп, на основі яких 
намічається перебудова уп
равління нашою економі
кою, — в центрі уваги на
родних обранців, що зібра
лися 29 червня у Велико
му Кремлівському палаці 
па сьому сесію Верховної 
Ради СРСР одшізїшягого 
скликання.

Вона відкрилась о Ю го
дині спільним засіданням 
Ради Союзу і Ради Націо
нальностей.

Оплесками зустріли депу
тати і гості товаришів 
Горбачова М. С., Воротни
кова В. І., Громико А. А., 
Замкова Л. М., Ліігачова 
Є. К., Никонова В. П., Риж
кова М. Слюнько'ва М. М., 
Соломениева М. С., Чебри- 
кова В. М., Шеварднадзе 
Е. А., Щербицького В. В., 
Яковлева О. М., Дсмічева 
П. И.. Долгих В. І., Єльци
на Б. М., Соловйова 10. П., 
Таліізіна М. В.. Я зова Д. Т„ 
Бірюкопу О. П., Добриніна 
А. Ф., Лук’янова А. Мед
ведева В. А., Разумовсько- 
го Г. П., Капітонова •!-. В.

Одноголосно затверджу
ється порядок денний сесії- 
і порядок її роботи. На об
говорення винесено питання: 
про зміни и складі Президії 
Верховної Ради СРСР; про 
перебудову управління на
родцям господарством на 
сучасному етапі економіч
ного розвитку країни; про 
проект Закону СРСР про 
всенародне обговорення 
важливих питань держав
ного життя; про проект За
кону СРСР про порядок 
оскарження в суд пеправо,- 
мірних дій службових осіб, 
які ущемляють права гро
мадян; про затвердження 
Указів Президії Верховної 
Ради СРСР.

У першому питанні по
рядку денного слово було 
надано члену Політбюро 
ЦК КПРС, секретарю ЦК 
КПРС депутатові «Пигачову 
Є. К. За дорученням Цент
рального Комітету партії 
і Рад Старійшин палат він 
вніс пропозицію про ЗМІНИ 
у складі Президії Верхов-’ 
лої Ради Союзу РСР.

З доповіддю про перебу
дову управління народним 
господарством на сучасно
му етапі економічного роз
витку країни.виступив член 
Політбюро ЦК КПРС, Го
лова Ради Міністрів СРСР 
депутат Ри’жковМ. І.

Депутати заслухали спів
доповідь Постійних комісій 
ііалат у питанні про пере
будову управління народ
ним господарством па су- 
чаєпому стані економічно
го розвитку країни, з якою 
.виступив голова . плапово-

бюджстної комісії Ради На
ціональностей М. І. Мас- 
леїшнков.

На цьому спільне засі
дання палат закінчилося.

На роздільних засіданнях 
палат Ради Союзу і Ради 
Національностей депутати 
почали обговорення питан
ня про перебудову управ
ління народним господар
ством на сучасному етапі 
економічного розвитку краї
ни.

Перетворення, які намі- 
здійснити в системі 

а вл ін н я, гіі д кр ос л юв а л и 
омовці в дебатах, повінь 

ііі відбутися насамперед в 
основній ланці суспільного 
виробництва — на підпри
ємстві. Тут трудящі, вико
ристовуючи надані соціаліз
мом права, в повному об
сязі можуть розкрити свої 
творчі здібності. Прагнення 
збільшити прибуток або до
ход спонукатиме трудові 
колективи до економного 
ведення господарства, під
вищення продуктивності 
праці та якості продукції, 
до дбайливого використан
ня всіх ресурсів.

Однак, відзначали депу
тати, радикальна реформа 
гбспода рського м е хані з м у
буде реалізована лише вто
му разі, якщо перетворення 
охоплять еєсь комплекс ла
нок управління і, в першу 
чергу, галузеві 
міністерства і 
Промовці говорили про зро
стаючу відповідальність у 
нових умовах господарю
вання центральних еконо
мічних органів, Рад Мі
ністрів союзних республік, 
місцевих органів влади, 
вносили конкретні пропо
зиції. спрямовані иа вдоско
налення їх діяльності.

Активна підтримка лівії 
партії на революційні онов
лення в суспільстві, заявля
ли депутати, -- найміцні- - 
ша гарантія -того, Що курс 
на прискорення соціально-' 
економічного розвитку краї
ни буде успішно втілено в 
життя.

органі! — 
відомства.

* *■ *

Процес оновлення, 
проходить у країні, вбирає 
я себе, дедалі ширше коло 
проблем,.. захоплює ноні 
пласти життя — політич
ні, економічні і соціальні. 
Перебудова спрямована на
самперед на тс, щоб нада
ти суспільному розвиткові 
могутнього імпульсу прн- 
ско’решія. Питання про ак
тивну, широку, сміливу 
участь радянських людей 
в докорінному оновленні 
всіх сфер життя країни ста
ло основним у дискусії, яка' 
розгорнулася на сьомій се
сії Верховної Ради’ ’ &Р СР 
одинадцятого скликання. 
ЗО червня вона продовжи
ла роботу в Кремлі. Обран
ці народу зібрались на дру
ге спільне засідання Ради 
Союзу і Ради Національ
ностей. л

Оплесками зустріли -де-- 
путати і гості товаришів 
Горбачова М. С., Ворот ли
кова В. Громико А. А.,

що

Зайкова Л. М.. Лнгачова 
Є. К., Никонова В. П., 
Рижкова М. ї., Слібнькова 
М. /№., Соломенцева М. С., 
Ч'ебрккова В. М., Шевард
надзе Е. А., Щербицького 
В. В., Яковлева О. М., Де- 
мічева Гї. Н., Долгих В. 1., 
Єльцина Б. ЛІ, Соловйова 
Ю. П., Таліізіна ЛІ. В., Язе
ва Д. Т., Бірюкову О. П., 
Добриніна А. Ф., Лук’яно- 
іза А. І., Медведева В. А., 
Разумовськогс Г. П., Капі
тонова І. Б.

Головуючий оголошує за
питання. що надійшли від 
депутатів Ведерникова М. 1., 
Перкуна А. С., Баханцової 
В. А.. Додонова О. О., Лс- 
бедєвої В. А.. Нусвідайте 
Р. В.. Юнусова А. У. у зв’яз
ку з тим, що вони стосую
ться діяльності уряду 
СРСР. приймається рішен
ня передати їх у Раду Мі
ністрів СРСР з тим, щоб 
відповіді на запитання бу
ло дано в ході сесії.

На роздільних засідан
нях палат було завершено 
обговорення доповіді про 
перебудову, управління на
родним господарством на 
сучасному етапі економіч
ного розвитку країни. Де
путати прийняли відповід
ну ПССТПДОБу Верховної 
Ради СРСР у цьому пи
танні.

Приймається Заков СРСР 
про державне підприємство 
(об’єднання), який вводи
ться в дію з 1 січня /988 
року.

Потім депутати приступи
ли до розгляду проекту За
кону про всенародне обго
ворення важливих 
державного життя, 
повіддю в цьому_ 
виступив член 
ЦК КПРС. Голова Прези
дії Вепховної Ради СРСР 
А. А. Громико.

Закріплення в чітких рам
ках Закону порядку всена
родного обговорення жит
тєво важливих питань, під
креслювали .в дебатах про
мовці, створить міцні пра
вові гаранті? для участі 
громадян , у підготовці дер
жавних рішень. Розробле
ний механізм дасть змогу 
макснмал ьно Ера ховувати 
громадську думку, зробити 
її визначальною при підго
товці особливо значимих 
актів. Важливо, відзнача- 
.лось, не перетворити всена
родне обговорення законо
проектів у формальну про
цедуру. Необхідні умови 
для широкої- участі кожної 
людини із розробці перед
бачуваних рішень повніші 
забезпечити насамперед Ра
ди народних депутатів, ін
ші держава! органи, керів
ники підприємств, установ 
разом з громадськими орга
нізаціями, .засобами масової 
інформації.

Після обговорення про
екту депутати прийняли За
кон СРСР про всенародне 
обговорення важливих пи
тань державного життя.

З ■ ДОПОВІДДЮ про проект 
ЗІ;кону СРСР про порядок 
оскарження в суд неправо- 

, мірних дій службових осіб, 
які ущемляють права гро
мадян виступив секретар

^Закінчення на 2-й стор.|.

БУЛА така тенденція на 
виробництві: як тіль

ки мова заходила пре від
сутність порядку, втрати 
робочого часу, явища ці, 
в першу чергу, пов’язу
вали з прогульниками, 
п’яничками, літунами — 
ось, мовляє, хто пускає 
на єітер дорогоцінні хви
лини, зводить нанівець 
зусилля всього колективу. 
Слів нема, порушник ди
сципліни — ворог 
будови, адже він 
жає нормальній 
порушує стабільний ритм, 
І тому ми повинні беро-

пере- 
зава- 

роботі,

з соромом пригадую, яки
ми категоріями мислила 
частина робітників: від
працювати від дзвінка до 
дзвінка, наприкінці міся
ця залишитися на гсдииу- 
другу після зміни. Це, 
щоб отримати наднормо- 
в!. І баста — необхідний 
мінімум (220—25С карбо
ванців) забезпечено. А що 
зроблено за цей час, якої 
якості — нікого не ціка
вило.

Отож 
міни, 
нині 
сприймаю всім

грандіозні пере- 
які відбуваються 
не виробництві, 

серцем.

належної сумлінності, за
цікавленості Б успішній 
роботі. Залишилися ті, на 
кого можна покластися у 
всьому — Григорій Нв- 
водничий, Віталій Хомич, 
Микола Карабанов, Адам 
Омелькович.

Колектив наш несе від
повідальність за врожай 
повної сівозміни госпо
дарства. Вирощуємо зер
нові, кукурудзу на зерно 
і силсс, цукрові буряки, 
соняшник.

Усі господарські спра- 
вирішуемо колектив- 
Заздалегідь аизначае- 
хто 
яку

І

І

Слово за виконавцями
і де пргцювати- 
техніку треба ви- 

проведення 
і операції, 

рахувати 
кілограм

СИ

ДЛЯ І 
іншої

питань
З до

пиванні 
Політбюро

7ИСЯ з ним усіма доступ
ними методами: засуджу
вати в колективі, карати 
КсрбоЕЗНЦЄМ, позбавля
ти пільг. Та давайте' за
мислимося: чи не спрощу
вали МИ ПроблЄА'.у? Чи 
відповідав сам рівень ор
ганізації трудсБсгс проце
су високим вимогам су
часного виробництва? На 
жаль, ні.

Скажу з усією прямо
тою: навіть причини за
пізнень перекурів треба 
шукати подекуди не тіль
ки в недостатній виховній 
роботі, але й у поганій 
організації праці. Кожен, 
Хто знайомий з виробни
цтвом, знає: ніщо так не 
розхолоджує і не прини
жує роботящу людину, як 
організаційні неполадки, 
хаос. Тим часом, досить 
тривалий час ми жили і 
мирилися з цими ганеб
ними явищами, частенько 
отримували незароблєні 
гроші, вимірювали свій 
внесок у виробництво не 
кінцевим продуктом. е 
ЛЮДИНО-ДНЯМИ.

Мені довелося попра
цювати на великому мета- 

і. І досі

Дйено пора перейти нам 
еід слів до діла, закріпи
ти організаційно передо
ві методи господарю
вання!

♦.Новому господарському 
механізмові найбільше від
повідає колективний під
ряд. інші прогресввін фор
ми організації і стимулю
вання праці, — чітко ска
зано в доповіді Генераль
ного секретаря ЦК КПРС 
М. С. Горбачова на черв
невому ($987 р.) Пленумі 
ЦК нашої партії. — Пе
рехід на .нормативні ме
тоди формування фондів 
оплати, розширення прав 
підприємств за рахунок 
власних коштів підвищу
вати тарифні ставки та 
оклади, встановлювати 
надбавки де них. виплачу
вати додаткові премії — 
різко посилюють стиму
лювання праці, заінтересо
вують у роботі меншою 
кількістю працівників».

Семе так — на кінце
вий результат, до теге ж 
непоєним складом пра
цює наша ланка. Ми сві
домо відмовились від 
послуг кількох механіза
торів, котрі не проявили

ви
но.
ААО, 
МЄ,
ДІЛИТИ 
ТІЄЇ ЧИ 
Намагаємося 
кожну копійку,
пального чи мастил. Ска
жімо, під час проведення 
сівби рада бригади запро
понувала доплачувати со
рок процентів заробітку 
водіям, 
дяться 
разом 
сальні 
згоду.
ки ке

якщо 
підвозити 
з зерном 
зебрива.

чином.акмм

ЕОНИ
В 
і

Ті

пего- 
пелє 
міне- 
дали 
тіль-

оперзції ми 
кілька сот 

І транспорт- 
ряд не 
залиши-

одній 
зекономили 
карбованців, 
ними, на яких 
поширюєтеся,
лися задоволеними.

СІЛкСЬЧОГОСПОДЗрСЬНИЙ 
рік у розпалі, пре якісь 
результати говорити ще 
рано. Але я переконаний, 
що рсбо-а в нових умо
вах, яку опановує наш 
КМК, принесе бажані на
слідки. Не забаряться від
чутні успіхи і п економіці 
країни, якщо всі ми ра
зом 
ти 
ті?

візьмемося втілюва- 
грандісзні плани пар- 
Б ЖИТТЯ.

І. ГОЛОЕАНОВ, 
язиковий комссмсяь- 
сько-мслодіжної ме
ханізованої ланки кол
госпу Імені Кірова, 
член бюро міськкому 
комсомолу.

Знам’янський район.^^Лургійному ЗсВОДІ.

г'
ЛС

у мом 
гріпип

Наталя КОЛЬЦОВА працює радіомонтгжницєю б цеху № б на Кіс 
згводі радісвиробіе імені XXVI з'їзду КПРС. А ще точніше 
молодіжній бригаді Т. Сс-харово:.- за цим колентнвом і^цно 
виробничого підрозділу високої якості роботи. Дівчата неодноразово 
переможницями а соціалістичному змаганні серед КМК підприємства.

Н. Кольцова —- ударнин комуністичної праці, член комсомольського бюро цеху. 
Фото С ГРИВА.

0
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іВИРІШАЛЬНА УМОВАПРОСУВАННЯ

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

ЦК КПРС, голова Комісії 
Законодавчих 
ради Союзу Г. (1. Разу- 
мовський.

. Всемірний
[ ДІОДИ ШІ,

у передбачень

захист прав 
підкреслювали в 

■дебатах депутати, — важ
лива лапка в ланцюгу 
справжніх цінностей соціа
лістичного ладу. Однак, 
говорили вони, досі в прак
тиці допускаються серйозні 
відступи від правових норм, 
не подолано проявів бюро
кратизму й тяганини, без
душного. ставлення до лю
дей. Проект нового законо
давчого акту надає право 
громадянам звертатися в суд 
з широкого кола 
Дістав схвалення 
ців і встановлений 
кий строк, протягом якого 
суд повинен розглянути 
скаргу., — десять днів. Від
значалася необхідність при 
судочинстві в кожному кон
кретному випадку не тільки 
добиватися істини, але і 
встановлювати причини по
рушень, сприяти приведен
ню в дію усіх резервів 
зміцнення законності, глас
ності, демократизму.

'■ Обговоривши проект, де
путати прийняли Закон 
рРСР про порядок оскар
ження в суд неправомірних 
.дій службових

питань, 
промов- 

корот-

ВПЕРЕД 
ущемляють права грома
дян, який вводиться в дію 
з 1 січня 1988 року.

Відповіді па запитання, 
поставлені депутатами на 
ранковому засіданні, дали 
перший заступник Голови 
Ради Міністрів СРСР, го
лова Держагропрому СРСР 
в. с. 
иістр хлібопродуктів СРСР 
О. Д. Будика, голова Держ- 
комітету СРСР по праці і 
соціальних питаннях І. І. 
Гладкий.

1 Іо доповіді секретаря 
Президії Верховної Ради 
СРСР Т. М. Ментешашвілі 
депутати затвердили Укази 
Президії Верховної Ради 
СРСР і прийняли відповід
ні закони і постанови.

Депутатам було повідом
лено. що на адресу сесії на
дійшло понад 3 тисячі лис
тів і телеграм громадян. 
Вони -містять ділові пропо
зиції і побажання щодо пи
тань. які обговорювалися 
на сесії. Багато з них взя
то до уваги під час підго
товки документів сесії. На
дійшли також прохання 
особистого характеру і 
скарги, які розглядаються 
у встановленому Законом 
порядку.

На ньому сесія Верховної 
Ради СРСР закінчила ро
боту.

Мураховський, мі-

МІСЯЦЬ УДАРНИХ СПРАВ
Великий інтерес у всіх 

радянських людей викли
кав червневий (1987 р.) 
Пленум ЦК КПРС. Доку
менти Пленуму націлюють 
нас на велику роботу. 
Пленум ЦК КііРС вва
жає, що ключовим завдан
ий м перебудови, важли
вою умовою прискорення 
соціально - економічного 
розвитку є кардинальна 
реформа управління еко
номікою. На перший план 
тут висувається створення 
нової цілісної системи, 
яка покликана здійснити 
революційний вплив на всі 
сторони праці і життя ра
дянських людей, 
сьогодні головна 
роздумів кожного з нас— 
це підсумки Пленуму ЦК 
КПРС, який щойно від
бувся.

Завершилось перше пів
річчя другого року два
надцятої п'ятирічки, Про
аналізуй, комсорг, як твоя 
організація, КМК справи
лася зі взятими соцзобо- 
в яванцями, що конкрет
но зроблено по виконан
ню . рішень XX з'їзду 
ВЛКСМ. Комсорг, прояв
ляй більше ініціативи, 
творчості. Поведи за со
бою комсомольців, орга
нізуй їх на добрі справи.

ЗІііпень — пора збнран-

ня хліба-87. Жнива — ві
нець праці хлібороба. 1 го
ловне уже на старті цієї 
важливої кампанії чітко 
організувати роботу всіх 
ланок збирального комп
лексу. Нині нора закіичи-

У розпалі — заготівля 
корміз для громадського 
тваринництва. Ударно тру
дяться на кормовому по
лі й комсомольці та мо
лодь. Воли взяли активну 
участь в ударному облас-

ГРУПКОМСОРГА;

ЛИПЕНЬ

ЩОДЕННИК

Тому 
гема

ти комплектування жнив
них ланок, загонів, екіпа
жів. Комсорг, заздалегідь 
продумай і розроби умо
ви соціалістичного зма
гання для комсомольців і 
молоді на жнивах. Чітко 
і злагоджено мають пра- 

пости 
про
року

цювати штаби і 
«Комсомольського 
жектора». Цього 
проводитиметься операція 
«Закрома», мета якої ор
ганізувати дійовий ком
сомольський контроль на 
всіх етапах підготовки і 
проведення збирання вро
жаю, створення надійно
го заслону втратам сіль
ськогосподарської про
дукції.

н ОМ у к о м сом ол ЬСЬКО- М ОЛО- 
діжному двомісячнику по 
заготівлі кормів. До ре
дакції постійно надходять 
повідомлення про дійове 
соціалістичне змагання на 
к о р м оз а гот і в л я х. Завдан
ня міськкомів, райкомів, 
комітетів комсомолу — 
чітко організувати робо
ту ко мсом ол ьсько -мол о -

-діжпих загонів, ланок аби 
взяти найактивнішу участь 

успішно 
зав-

у двомісячнику, 
справитися з його 
дапнями.

Триває ударний трудо
вий семестр. Чимало юна
ків і дівчат — посланців 
вузів, технікумів — про
тягом двох місяців пра-(ТАРС).
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«ВИЩИП ПОВЕРХ»

а «Небажані гості

НА КОНТРОЛІ ГАЗЕТИ

колек- 
крити- 
травня

/ 
і 
і 
і 
і 
і 
і

виступ 
директор

цюватимуть на будовах, в І 
колгоспах- «а пщнриеи- й 
С І них тощо. Тому особли
во важливо- комсорг, з ; 
перших дні» трудовою 
семестру забезпечити чіт 
кий ритм роботи кожною; 
трудового студентською 
колективу. А учасникам 
студентських загонів, крім 
виконання виробничих 
завдань, належи іь про
вести велику суспільно- 
політичну роботу, цент
ральною ланкою якої по
винна стати проиаіанда і 
роз'яснення рішень черв 
невого (1987 р.) Пленуму 
ЦК КПРС, -XX з їзду 
ВЛКСМ.

Літо піонерське. Рад-с- 
щаслива пора для ді- 

й _ канікули. Тривають 
зміни в піонерських табо
рах, екскурсії, турпоходи 
ТОЩО. Комсорг, подбай 
про те, щоб відпочинок 
дітей був змістовним, ці
кавим. Липень і місяць 
активної суспільно корис
ної праці ' школярів. З 
1 липня ВВОДИТЬСЯ в ДІЮ 
нове Положення про тру
довий загін учнів на під
приємствах народного гос
подарства, яке спрямоване 
на впорядкування і роз
ширення сфери діяльності 
трудових об’єднань 
лярів, удосконалення 
організації. 'І'л: ’ " 
товаришам, 
ба уважно 
Положення 
Бувати цього літа в роботі.

шко- 
їх 

Тобі і твоїм 
комсорг, тре- 

вивчити це 
і використо-

І S

«ІЦО ВИРОСТЕ
НА «МАКОВОМУ»

ПОЛЬЩА. В оранжереї науково-дослідного інсти
туту екзотичних рослин в Познані. Тут вирощені 
«універсальні» кактуси, що добре пристосувались 

до дощів і весняних холодів, І потребують небагато 
тепла та сонця. Колектив цього наукового центру 
співробітничає з своїми колегами за рубежем.

Фото ЦАФ — ТАРС.

= У НАШИХ БАШКИРСЬКИХ ДРУЗІВ =

Так називалась стаття, 
в якій критикувались ме
тоди керівництва на авто
транспортній дільниці Кі
ровоградського ремонтно- 
механічного заводу імені 
В. К. Таратути, недоліки 
в організації роботи й 
взаємостосунків у 
тиві, затискування 
ки («МК» за 26 
цього року).

На критичний 
газети відповів 
заводу В. М. ТІУНОВ:

— Статтю «Вищий по
верх» обговорено на за
гальних зборах автотран
спортної дільниці в при
сутності керівництва за
воду й автора публікації. 
У своїх виступах водії, 
слюсарі, інші члени колек
тиву визнали, то мораль
но-психологічний клімат, 
який склався в АТД, не 
сприяє нормальній роботі. 
Керівництво заводу, група 
народного контролю не 
раз перевіряли діяльність 
керівництва дільниці. Бу-

і»

««

€ ПІВРІЧНИЙ
ПЛАН

Тваринник!! колгоспу' 
імені Свердлова Іглип- 
ського району достроково 
викопали піврічне зав
дання по продажу м'яса 
державі і ніші відправи
ли його на приймальні 
пункти майже па 5 тонн 
більше завдання,

І (а відгодівлі тварин 
добре потрудилися Г. Жу- 
равльов, В. Ромадов, 
І. Авер'янов, Л. Богдано
вич. Середня вага кожної 
з 280 голів великої рога
тої худоби, реалізованих 
державі, склала 373 кіло
грами. Все здане пого- 

Р. ЗАКІРОВ.
Іглияський район.

ЯКІСНО 
а швидко

В парку імені І. Якуто- 
ва відбувся Уфимський

міський конкурс на кращу 
ланку штукатурів. У зма
ганні брали участь 32 мо
лодик штукатури від чо
тирьох трестів: «Уфа- 
міськрембуд», «Башрем- 
буд побут». «Уфи мгра пс- 
буд» та будівельного № 3.

Висококваліфікована ко
місія після довгих дебатів 
присудила перше місце, 
врахувавши високу якість 
роботи, ланці штукатурів 
Ф. Гулятдіпової й буді
вельного тресту № 3. Пе
реможцям вручено знаки 
ЦК ВЛКСМ «Майстер 
золоті руки», грамоти й 
пам’ятні подарунки. Вреш
ті. подарунками нагород
жено й решту учасників 
конкурсу, Всі, хто брав у 
ньому участь, виконали 
того дня обсяг роботи, що 
складає 200—260 процен
тів від звичайної норми 
виробітку.

С. ЧУДАКОВ.
м. Уфа.

ли встановлені порушен
ня видачі й здачі дорож
ніх листів, обліку витра
ти паливно-мастильних 
матеріалів, списування за-1
пасних частин. За резуль-» 
татами перевірки видані $ 
накази, за якими позбав-» 
лено премій, псрсональ-» 
них надбавок начальника» 
дільниці М. М. Резничен-» 
ка, механіка Г. Ацікіна, | 
диспетчера Т. Семнкітну. | 
Завваживши власну не-| 
спроможність налагодити | 
нормальну роботу' колек-« 
тиву, тов. М. М. Резни-1 
ченко подав заяву про« 
переведення його на по-« 
саду водія. Заява була« 
задоволена керівництвом« 
20 травня цього року. « 

Нині, як відзначалось» 
на зборах, моральний клі-4 
мат у колективі значно» 
поліпшився. Намічено за-» 
ходи усунення ще наяв-» 
них недоліків у господар-» 
чій діяльності дільниці й » 
зміцнення її керівних кад-» 
рів.

на власному святі»
У кореспонденції під та- 

кок> назвою («WIK» за 16 
травня ц. р.) ішлося про 
невдоволення відвідувачів 
обслуговуванням у кірово
градському кафе «Юність». 
Автор публікацій пішов 
слідами скарги студентів 
педінституту. І ось відпо
відь і3 об'єднання громад
ського харчування Ленін
ського району:

«За самовільне завищен
ня вартості вхідного квит- 
на зав. виробництвом ка
фе «Юність» К. В. Правді 
оголошено догану.

Затверджено вартість 
вхідного квитка: у будні 
2 нарбованці, у вихідні і 
свята — 4.

Розширено кількість ві- 
деопрограм, асортимент 
страв, упроваджено фір- 
менні страви і напої.

Міністерство торгівлі до
зволяє залучати офіціан
тів та працівників торго
вих залів до продажу то
варів у роздрібній меоежі, 
наприклад, пиріжків».

ПОЛІ?»
Під таким заголовком 

14 лютого ц. р. в «Моло- * 
дому комунарі» було 
надруковано проблемний 
матеріал, де йшлося про 
небезпеку поширення нар
команії серед учнів проф
техучилищ; у номері за 
16 травня вміщено чи
тацькі відгуки з приводу 
зачепленої проблеми. До 
редакції надійшла відпо
відь від начальника об
ласного управління проф- 
техосвіти М. Г. Гайдама
ки, де він повідомляє про 
заходи, вжиті для профі
лактики поширення нар
команії серед учнів. Ось 
вона:

«Критичний матеріал 
«Що виросте на «маково
му» полі?» розглянуто на Я--  и j і V чст /К-
педагогічній раді Змам’ян- «<

ЖЕД чекає допомоги ВІДПИСАЛИСЯ

4 квітня ц. р. «Молодий комунари 
опублікував критичну кореспонденцію 
«Наболіло!», з якій ішлося про те, що 
комсомольська організація Кіровоград
ського заводу радіовиробіз імені XXVI 
з’їзду КПРС самоусувається від допо
моги ЖЕДу № 8, яка знаходиться на 
вулиці Пацаєва, 6. А завод є безпосе
реднім шефом підліткового клубу вища 
згаданого ЖЕДу.

Редакція одержала відповідь від сек
ретаря комсомольської 
ровоградського заводу 
Е. Ткачова:

«На вашу публікацію в 
даємо, що підлітковий 
вулиці Пацаєва закріплено за зазодом 
радіовиробіз постанозою райвиконкому, 
а не райкомом комсомолу. Тому згада
на постанова комітету комсомолу не 
доводилася.

У зв язку з цим звертаємо вашу ува
гу на ту обставину, що рішенням район
них властей шефство над такими об'ск-

організації Кі- 
радіозиробів

газеті відлозі- 
клуб з районі

тами закріплюється 
підприємства, 
організаціями.
направлена не на нашу адресу».

Відверто кажучи, редакція дещо зди-і 
вовама такою відповіддю.

Невже комсомольська організація за
воду радіовиробіз хоче навчити жедів- 
ців байдужості, навчити працювати тіль
ки за інструкціями? Де ж ваш запаль
ний вогник, комсомольська ініціатива?

До того ж, у листі-відписці чітко було 
сказано: «Підлітковий клуб в районі ву
лиці Пацаєва» (?!). А чи знають взагалі 
на заводі радіовиробів точну адресу 
підліткового клубу ЖЕДу № 8?

Дивує також і те, що «постанова ко
мітету комсомолу не доводилася». Чи 
насправді це так? Тому пояснення на 
відписку редакція газети чекає не тіль
ки від заводського комітету комсомолу 
9 и Від дирекції Підприємства 5О ті пі 
«чтковий клуб і досі чекає .-.онкретної 
допомоги шефів.

а не
Вважаємо,

за адміністрацією 
за громадськими

Що критика

ського СПТУ № 3 та на 
навчально-методичній ра
ді обласного управління 
профтехосвіти, семінарах 
заступників директорів з 
навчально-виховної робо-, 
ти та директорів проф
техучилищ.

В березиі-квітні на ба
зі обласного наркологіч
ного диспансеру проведе
но навчання керівників 
училищ з питань антинар
котичної пропаганди.

Спільно з обласним від« 
Ділом охорони здоров'я 
та управлінням внутріш
ніх справ облвиконкому 
?^РОпЛЄНО й видано 
каз «Про додаткові захо- 
Д по посиленню бороть- 

наркоманією серед 
У ЧИЇ в п рофесі й но-техніч-
НИх училищ Області». В 
кожному навчальному за
кладі створено громадські 
наркологічні пости, роз
роблено заходи профі- 
СИ^нпИ НаРКОМаНІЇ- П°- 
силено індизідуальну ро
поту з УЧНЯМИ, які стоять 
на наркологічному обліку, 
за ними закріплено гро
мадських вихователів' н 
»»‘Дивідуальннх шефів: них 
У’”*в залУчено до гуртків 

< єднань за інтереса
ми спортивних секцій. 
Эобо?«ВЛ,ННЯ спРямовуе 

педаг°пчних ко- 
»нк™?’в 3 метою "Овного 
^ор’неннн .а.ткомапії з 
життя учнтз».

♦
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2 липня 1987 року «Молодий комунар» З сігор.

Ця РОЗМОВА Відбула
ся у Свігловодському 

міськкомі комсомолу. Сек
ретар — завідуюча відді
лом учнівської молоді 
Ольга Литвиненко та ін
структор но групі серед
ніх шкіл Тетяна Герасн- 

’ Мекко щойно повернулися 
Э поїздки. Перевіряли, як 
розпочала роботу перша 
зміна в піонерських табо
рах Світловодська. Ре
зультати були не дуже 
втішними.

Підвели нас, ми так 
понадіялись на студент
ські педзагонн — і ось то
бі маєш... Мало того, що 
кількість піонервожатих 
менша, ніж ми чекали, та 
ще і рівень їхньої підіо- 
їовкн низький.

Як виявилися, більшість 
ІЗ студентів, котрі приїха
ли працювати у піонер
ські табори «Дружба», 
«Чайка», «Бригантина», 
«Волна», слабо орієнтує
ться в елементарних зііан-

»

І

‘■Ьдаях, які повинен мати во-
I - • ■ .......жатий. Навіть піонерської 

атрибутики 
слід, і 
не всі

СТАВИМО ПРОБЛЕМУ * 
збирання заяв про зараху
вання до складу загонів. 
Не були проведені органі
заційні збори, не обрано 
керівників загонів... Не бу
ло узгоджено з адміністра
цією інституту строків ви
їзду. Ці та інші порушен
ня Статуту студентського 
загону призвели до того, 
що про місце дислокації 
бійці дізнавались лише в 
переддень або й у день 
від’їзду. На момент виїз
ду більшість загонів ви
явилася певкомплектова- 
пою».

Отож, усі шляхи вели 
до Кіровоградського пе
дагогічного інституту іме
ні О. С. Пушкіна.

У секретаря комітету 
комсомолу педінституту

символіки та 
дехто не знає як 
зошити вожатого 
мають. Отож і доводиться , 
Ользі та Тетяні брати із 
собою методиста з будин
ку піонерів та нашвидко- 
руч проводити навчання з 
вожатими.

— За «Волну» майже 
не доводиться турбувати
ся, а от «Дружба»... Со
ромно дивитися у вічі Зі- 
паїді Василівні Момот — 
начальникові табору. Обі
цяли ж їй, сама особисто 
запевняла, що перша змі
на буде укомплектована 
вожатими. Адже зарані 
давали заявку в обласний 
штаб студентських заго
нів, з Кіровоградського 
педінституту приїздп.ііі, 
обіцяли.

Це говорила Ольга Лит
виненко. А в обласному 
штабі студзагонів її сло
во в слово повторяв 
командир штабу Ігор Го- 
лубовський: «Мені сором
но дивитися у вічі». Йому 
соромно дивитися у вічі 
інструкторові облпрофра- 
ди з питань піонерських 
таборів Л. А. Москален
ко. Адже штаб запевняв, 
обіцяв, що піонерські та
бори будуть 
укомплектовані 
вожатих. (З минулого ро
ку штаб студзагонів зай
мається й комплектацією 
педзагояів). 
укладалися 
ред них є і 
на роботу 
загону КІН 
му таборі «Дружба». За
гін зобов'язався в період 
з 28.05 до ‘28.08 цього ро
ку організувати в піонер
ському таборі різнобічну 
суспільну діяльність і ак
тивний, змістовний відпо
чинок дітей.

А в іншій папці акурат
но підшитий те один до
кумент — копія листа, під
писаного командиром об
ласного штабу СЗ в пар
тійний комітет педінститу
ту. «У процесі формуван
ня педзагонів комітетом 
комсомолу інституту було 
допущено ряд грубих по
рушень і помилок. Фор
мально було організовано

повністю
кадрами

Договори 
завчасно. Се- 
договір № 8 

студентського 
в піонерсько-

•-л.

«Соромно
дивитись
у ВІЧІ...»
Олега Рафальського теж 
усі документи акуратно 
підшиті в папці. Зверху 
лежить наказ Міністерства 
освіти УРСР, де зазначе
но: «Направити у педза- 
гони 50 чоловік». Вида
ний він 20.05.87, в інсти
тут надійшов 2.06.87. Іут 
же підшита і постанова 
виконкому Кіровоград
ської обласної Ради на
родних депутатів, прези
дії обласної ради проф
спілок і бюро 
ЛКСМУ, де ■ 
«Направити в 
57 чоловік». Постанова ця 
теж була весною, а до
говір, як і всі інші, укла
дається взимку. Він був 
укладений на 209 чоловік, 
57 з них як бійці педза- 
гоїіу. всі інші вважаються 
бійцями загону небуді
вельного профілю.

— Якщо підходити ДО 
справи формально, то для 
ректора інституту голов
на вказівка — наказ мі
ністерства, — говорить 
О. Рафальський, — і, від
повідно, план но педзаго- 
нах інститут не лише ви
конав, а п перевиконав, 
А якщо неформально? Де
хто з хлопців, які сьо
годні мають бути в піо
нерських таборах вожати
ми, нині лише в дорозі до 
місця своєї роботи. Хіба 
цього не передбачено? Пе
редбачали. Але не в ньо
му головна причина.

Олег першим заговорив 
про психологію студентів. 
Отож, дехто з них, здаю
чи сесію достроково, 
здав її. А студенти, і 
розумієте, це 
Виникла така 
що секретареві 
комсомолу по 
піонерський табір у Тре- 
півку доводилося запро
шувати із собою виклада
чів. аби ті прийняли там 
у боржників екзамени. А 
дехто із боржників так і 
не поїхав працювати. 
Прикро, але факт — вихо
вувати піонерів їдуть...

обкому 
говориться: 
, педзагоііи

, не 
самі 

студенти, 
ситуація, 
комітету 

дорозі з

двієчники. Виходить, вір
но, що «формально було 
організовано збирання 
заяв».

Про психологію студен
тів трохи сказала і Н. І. 
Дубіна. Вона веде семі
нарські і практичні занят
тя по підготовці студентів 
до педагогічної практики 
в піонерських таборах. А, 
вислухавши претензії, пе
редані Із Свігловодська, 
сказала:

— Половина студентів 
із практики грамоти при
возить, навіть четвірку ні
кому поставити...

Надія Іллівна показа
ла матеріали, згідно яких 
готують студентів, розпо
віла, які цікаві триденні 
збори провели вони, де 
робили акцент на ролі во
жатого, особливу увагу 
звертали па піонерську 
атрибутику. Кожен вожа
тий повинен мати зошит, 
де все записано від «А» 
до «Я». Без нього, вияв
ляється, він не повинен 
допускатися до проход
ження практики. А секре
тар — завідуюча відділом 
учнівської молоді Світло- 
водського міськкому го
ворила, що дехто таких 
зошитів зовсім не має. А 
як же їх допустили? Ра
ніше такого не було. А те
пер трапляється. Значить, 
повториться і в майбут
ньому році, адже така вже 
психологія студента. На
дія Іллівна, між іншим, 
поцікавилася, а як справи 
у таборі «Волна». Вияв
ляється, педзагін, який 
там працює, готувала во
на особисто. А от студен
ти з фізнко-математичпо- 
го факультету у гіршому 
становищі щодо своїх 
знань.

Пригадалася розмова із 
студенткою третього кур
су Оленою Горбачовою, 
яка відбулася у середині 
травня. Олена тоді висту
пила у газеті під рубрикою 
«Словом читача». Загово
рила про дострокову зда
чу сесії, бо треба їхати у 
піонерський табір. Тоді 
чесно ії зізналася, що від
чуває — слабо вони гото
ві до вожатської роботи. 
Іб-годинний курс занять, 
на яких вони повинні все 
засвоїти, замалий. Та й 
побільше б чогось «живо
го».., Цікаві заняття про
видять методисти з Па
лацу піонерів.

II. 1. Дубіна має свою 
думку:

— Потрібна кафедра 
теорії і методики піонер
ської та комсомольської 
роботи, як от у Київсько
му та Ворошиловград- 
ському педінститутах. Там 
готують справжніх спеціа
лістів — старших вожатих 
для шкіл. Працюють вони 
по всій області.

Але все це поки що ли
ше слова. У нашій облас
ті проблема з вожатськи- 
ми кадрами так і зали
шається проблемою. їх 
треба готувати. 16-годпп- 
ііий курс забезпечити цьо
го не 
якість 
бажає

зможе. Головне — 
проведення його 

бути кращою.
3. ПШЕНИЧНА.

Світловодськ — 
Кіровоград.

ЗВУЧАЛИ СОНЯЧНІ КЛАРНЕТИ
Втретє проходило з об

ласному центрі свято 
фольклору і народних ре
месел «Невичерпні дже
рела», яке співпало з 
Днем радянської молоді. 
Кращі фольклорні колек
тиви області зібрали а 
парку культури і відпо
чинку імені 8. І. Леніна 
маси глядачів і слухачів.

Далеко за межами Кі- 
ровоградщини відомий 
народний самодіяльний 
фольклорний ансамбль 
Туріянського сільського 
будинку культури Ново- 
Миргородського -айону.

Успішно виступав він на 
республіканських телера- 
діоконкурсах «Сонячні 
кларнети» та «Золоті клю
чі». Аплодували фольк
лорному ансамблю й від
відувачі 8ДНГ УРСР. Оп
лесками гості свята зустрі
ли й народний самодіяль
ний фольклорний ансамбль 
Липнязького сільського 
будинку культури Добро- 
зеличкізського району. У 
складі ансамблю. яким 
керує Ната'ія Мірошни- 
■енко, ветерани колгосп
ного виробництва.

Не чзпишила байдужи-

ТВОРЧІСГЬ

ми гостей парку й вистав
ка декоративно-приклад
ного мистецтва, що роз
горнулася на одній із 
алей. Яскраві візерунки 
вишивок Є. М. Куцак із 
Вільшанського, Л. П. Ко- і 
ЗОрІЗ ІЗ УСТИНІВСЬКОГО, і; 
Н. 8. Подкопайло з Кіро
воградського, полотна са
модіяльних художників 
Н. І. Падурської з Добро- 
величківського, 8. І. Па
цюка зі Знам'янського ра
йонів, роботи багатьох 
умільців Кірозоградщини ' 
відповідали майвимогли- 
вішим смакам.

0. ГРИШИН.

Чи потрібні «Зірці» «зірки»? ‘
ДО ПІДСУМКІВ ПЕРШОГО КОЛА ЧЕМПІОНАТУ СРСР З ФУТБОЛУ 

СЕРЕД КОМАНД ДРУГОЇ ЛІГИ ШОСТОЇ ЗОНИ

Мажорні футбольні нотки, що забри
ніли на фініші минулого сезону у грі 
головної команди області — «Зірки», на 
жаль, нині залишаються приємним спо
мином, не більше. Хоча... Зміна керів
ництва наприкінці сезону (команду 
очолив В. Спиридонов) вселила опти
мізм в серця болільників. Цього тре
нера вважали саме тим фахівцем, кот
рий здатен налагодити механізм «Зір
ки» не тільки для красивої, а и стабіль
ної гри. Сьогодні ми всі розуміємо, 
що посилення керівництва не відбуло
ся. «Зірка» стартувала, як завжди остан
німи роками, невдало і перспективи 
команди вимальовувались невтішні.

— Налита, Бобиляк. Черних, Федо- 
ров — з цими гравцями успішно можна 
атанувати ворота будь-якої команди лі
ги. А от захист слаоенький...

Ці слова належать одному з популяр
них у свій час гравців «Зірки», нині суд
ді республіканської категорії Олексію 
Нацмену.

Сказав він це у скрутні для нашої 
команди часи, у квітні, коли щабель за 
щаблем «Зірка» віддалялася від горіш
ньої частини турнірної таблиці. їоді 
О. Кацман з позиції хоча и сторонньо
го, але небайдужого спостерігача, не
двозначно натякав на відмову від утри- 

. мання в команді баласту, до якого, на 
його думку, входили відомі майстри 
Бережний, Латиш, а також Сальникоз, 
Гравці, котрі свого часу пройшли добру 
школу вищої та першої ліг, але й ті, які 
свій старий багаж вважали вершиною 
майстерності.

9 квітня після чергової поразки на 
своєму полі від чернівецької «Букови
ни» старший тренер команди гостей 
майстер спорту Ю. Школьников сказав;

— па можу зрозуміти тактики керів
ництва «Зірки». Адже тримання на лаві 
запасних Бобиляна, Калити й Латиша 
інакше, як низькою кваліфікацією не 
назвеш. Ми приїхали до Кіровограда за 
очком, а їдемо з двома. Та ще й виграли 
з рахунком 2:0. Думаю, що лава запас
них сьогодні у «Зірки» була найснльні- 
шою серед усіх команд другої ліги.

До речі, під час вищезгаданої зустрічі 
з «Буковиною», трапився випадок, якого 
досі Кіровоград не знав. На 75-й хвилині 
матчу глядачі десятого сектора - немов 
по команді підвелися з місць і дружно 
рушили до виходу. Кілька сотень най- 
палкіших прихильників «Зірки» висло
вили своєрідний протест як самій грі 
своїх улюбленців, так і діям їхніх на
ставників.

Відмова від послуг «згаслих зірок» 
стала можливою лише з появою а 
команді нових тренерів Григорія Іщен- 
ка та Віктора Квасояа. Во главу угла 
своєї діяльності зони поклали поліп
шення ефективності гри. І, мабуть, най
більші труднощі виникли у тренерів з 
підбором виконавців. Розпрощавшись 
з іменами «зірок» (а не «зірками»!), 
тренери довірили місце в основному 
складі Е. Денисенку, Л. Федорову, 
В. Крамаренку, В. Кривоконю, В. Ше- 
пітьку. Гравцям, що саме свою грою 
намагаються «забронювати» місце в 
основному складі.

Прихильники «Зірки» стали свідками 
чергового ремоніу в ході першості 
механізму команди, коли його ведуче 
колесо вже закрутила цікава інтрига 
турнірної боротьби зони. Але прикро, 
що «Зірка» ще й досі один з інтриган- 
тів нижчих щаблів таблиці.

Втім, червневі барви на тлі минулих 
місяців були яскравішими і сонозитіши- 
ми. Потенціал «Зірни» проявився не тіль
ки в наполегливій І рішучій боротьбі, а *

й в умінні грати на результат. Та сама 
остання поразка на своєму полі від пав
лоградського «Шахтаря» зримо висвітли
ла все ще збіднений тактичний арсенал 
команди, слабку вольову підготовку 
гравців, невміння перебудуватися в ході 

"" -------- • і з помісячнихгри. Це видно 
«Зірки»:

здобутків

н п о о/В
Березень 3 1 1 1 3 50,0
Квітень 3 1 2 5 4 25,0
Травень 7 1 1 5 3 21,4
Червень 3 3 2 3 3 50.0

1 все ж, не хочеть ся бути упё|редже-
ним песимістом. Як не як, а останній
матч «Зірки» не міг затушувати пози
тивних зрушень, що намітилися в коман
ді. Відчувається смак до комбінаційної 
гри, поліпшилась організація команд- • 
них дій, особливо коли функції диспет
чера взяв на себе Л. Федороз. Ніби 
друге дихання відкрилось у В. Самофа
лова, який, треба визнати, дещо гу
биться при незадовільній грі команди,
але натхненно и продуктивно діє, коли, 
партнери підвищують ігровий потенціал; 
Надійно заграв у захисті и С. Кучерен
ко, що повернувся до рідного колекти-’. 
ву з лав Радянської Армії. Усе гострі
шими стають атаки «Зірки» з повернен
ням Б, Денисенка.

Зараз важко говорити, чи стане ни
нішній сезон для «Зірки» сезоном' 
реабілітації перед болільниками і злас- 
ною совістю, і справа,, мабуть, не тільки 
в тому, чи вдасться істотно поповнити 
очковий багаж, а й у тому, чи зуміють 
тренери визначити оптимальний склад, 
здатний показувати добротну атакуючу 
гру при надійному захисті. А там, де
гра — там, як правило очки.

Добитися цього буде нелегко. Остан
ні роки «Зірка» стала ніби осібною 
бойовою одиницею, дещо відокремле
ною від своїх постачальників кадра
ми — футбольних шкіл. Нині в її скла
ді лише один молодий вихованець міс
цевих футбольних шкіл — Ігор Мако- 
гон. Та й найближчі перспективи щодо 
поповнення, по всьому видно, невтішні.

Футбол у нашому місті — безпереч
но, спорт номер один. Про це чомусь 
забувають відповідальні працівники оол- 
спорткомітету. Насамперед потребує 
удосконалення організація обласної 
першості з футболу, де чомусь висту
пають тільки дорослі колективи. В ба
гатьох же областях республіки колек
тиви розігрують першість за трьома- 
чотирма віковими категоріями.

Словом, тільки приплив здібних до- 
морощеинх футболістів допоможе подо
лати кризу, з якої кіровоградський фут
бол не може вибратися вже кілька років 
поспіль. Образно кажучи, лише після 
того, як «Зірка» стане широкою повно
водою річкою, до якої впадатимуть чис
ленні струмки масового футболу (в пер
шу чергу, молодіжного), їй не загрожув 
обміління і висихання.

На закінчення — ще раз про чергові 
здобутки «Зірки». На тлі блідого старту 
останній відрізок чемпіонату виявився 
приємною несподіванкою. Гака вже бо- 
лільницька доля: вірити в улюблену 
команду. Мабуть, футболістам треба до
вести, що червневий злет був не мимо
вільною посмішкою фортуни, а тим 
фундаментом, на якому грунтуватиму
ться успішні виступи головної команди 
області в другому колі.

А. БЕЗТАКА, 
С. БОНДАРЕВ.

•

У неділю а селі Оникієвому 
Маловиснівсьного району від
булися фінальні змагання дру-. 
гої обласної спартакіади з літ
нього багатоборства комплек
су ГПО на призи двічі Героя 
Соціалістичної Праці О. В. Гі- 
талова, Героя Соціалістичної 
Праці Г. І. Тначенко та Героя 
Радянського Союзу В. І. Грин- 
чана. Представники кращих 
спортивних сільських сімей, 
команди тракторних та тварин
ницьких бригад Кіровоградщи- 
ни продемонстрували свою 
майстерність на бігооих доріж
ках, легкоатлетичних секторах, 
спортивних майданчиках та 
важкоатлетичному помості.

Почесний приз Г. І. Тначенко 
вибороли твариннини колгоспу 
«Шлях до комунізму» Долин- 
ського району. А ось приз 
О. В. Гіталоаа залишився у 
господарів змагань — механі
заторів колгоспу «Перемога».

Люблять на селі гирьовий 
спорт. Кожний підхід до сна
ряда глядачі зустрічали щи
рими оплесками. Перемогла 
команда колгоспу імені Шев
ченка Ульяновського району.

На знімну: спартакіад
ний вогонь несе тракторист 
колгоспу «Россия» Ульянов
ського району Григорій ЯКО*

Фого Г. КОШКА.
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ТЕЛЕБАЧЕННЯ
У^ОЛУДЕННЕ світло підкреслювало осяйний полиск 

платинових кучерів. Матові щоки, яким ніпочому 
ультрафіолетова загроза сонця, ясно-голубі очі, мод
ний грим — а разом ну майже Марина Владі. Тільки 
в її інтерв’ю здебільшого звучать слова «виступи, 
гастролі, зйомки, прем’єри», а в бесіді з цією схо
жою на відому артистку молодою жінкою—«бутель, 
брага, самогон...», і не тому, що вона працює не в 
театрі чи кіно, а на сг.иртзаводі або у витверезнику. 
То вона про життя своє сімейне розказувала,

Усічена сім’я
уже колиш-

тепер уже колишнє. Гли
боку яругу прорив у ньо
му алкеголь. Не з її єо- 

< лі — з безвілля чоловіка,
теж тепер 
нього.

Це дуже страшно, коли 
розпадається сім’я. Ми бі- 

• ду від розлучень звикли 
міряти, передусім напівси- 

« рітством дітей, загрозою 
$ їх неповноцінного вихо- 
4 вання в усіченій редині. 
” ' А скажи про душевне на- 

півсирітство дорослих, тс 
г • ш.є не кожен і зрозуміє: 
; подумаєш, розійшлися!

Молоді ще, здоров’я, про
фесія є, житло с, влашту
ються! Не кожен зрозу- 

як це боятися зайвий 
відчинити шафу, бо 
тепер висить тільки 
одяг, як це прокида- 
серед ночі від ви-

міє, 
раз 
там 
твій 
тися 
падкового шерхоту і по
ступово 
лодним 
чоловік 
рима.

Жінці 
дочкою 
кажуть,

пройматися хо- 
Жсхом: ні, то не 

скрипнув две-

Олена живе з матір'ю, 
кімнатах, матеріально, як

складно, так. Ось 
і сестрою в двох 
не ебтяжена, перспективи надалі не мають 

чітких сбрисіе: «Знайдеться хороша людина — доб-
■ ре, ні — все ж не сама, а з дитиною...».

Складно жінці, а розмова наша з Оленою, де вона 
І "оре своє повідала, відбулася не з її почину — 

спершу у редакції був Анатолій. Не з сусідньої ву- 
пиці приходив — з Нового Уренгоя прилітав. Бід- 

! пустку якраз мав, з дочкою хотів побачитися. Тіль
ки зустріч ця такою вийшла, що заради того, аби 
не мати перешкод для наступної, довелося по ін
станціях піти. Законне право батька, що живе окре
мо, навідувати дитину відстоюють органи опіки. І, га- 

і; даю, відстоять. Але Анатолій просив газету: «Ви 
І напишіть, які це люди, Оленині родичі. Підбурю- 
I вали дружину проти мене!».
;; Було. У листі до Олени н тітки Анатолій флсмасте-
■ ром підкреслив рядки: «Дай мені адресу роботи того 
і падлюни, я йому влаштую! Зроби тан, щоб він ударив

тебе при людях, і ми його посадимо».
«Ви Сили дружину?». — «Було». «Пили?». — «Було». 

І «Зраджували?». —«Б-було... Але тепер я все зрозумів! Я 
;> помилявся. Сім'я — це найголовніше, найдорожче. 
І ’ Тяжко на Півночі одному. Я хотів би все повернути!», 
і Це вже було раз — повернення. Олена з дитиною 
і; еже залишала Уренгой, нілька місяців жила в Кірово- 
• граді. Приїхав умовив, забрав.
і! — Я потім уже’ дізналася, що перед нашим виїздом

і

він дав телеграму в Уренгой, щоб із квартири вибра
лася жінка, котра там у мою відсутність жила...

Він казав: «Ти ж розумієш, я мужчина. Вона мені 
зовсім ні до чого,, треба було тільки, щоб хтось по
їсти приготував і виправ одяг.,.». Він привчав Олену 
до того, що приходити додому опівночі — нормаль
но добре, що не вдосвіта. Вишукував їй таку ро
боту, де б одні жінки працювали. Вчинив скандал, 
коли незнайомий чоловік допоміг їй винести коляс
ку з малою на поверх. Дратувався, коли донька 
плакала: «Яка ти мати, що в тебе дитина вередує!». 
А чого б ото замість дорікати та й не посидіти з 
дитиною самому? Не пару годин, а хоча б із тиж
день і показати, як уміють заворожувати немовлят 
на мовчання справжні мужчини? Але ні. Анатолій 
постійно пиячив. «Не пив би, не було б отого всього. 
Тверезий присягався, що не буде. Місяць-два ми
нало — і все по-старому. «Свою» вдома заквасив, 
не витерпіла якось, здала її в міліцію. То взяв від
гули і втік із міста, щоб не притягни за самогоно
варіння». Ображав матір Олени. А дитина все це 
бачила, чула, боялася, плакала, підростаючи, розу
міла...

— Ну І як я йому дозволю з’являтися до дочки? 
Вона й сама 
я не можу, 
розірване..

Є поняття
По ідеї вони мають співпадати. Та чи завжди це так? 
Олена не має права не пускати до дитини рідного 
батька, тут його захищає закон. І ніякий закон не 
захищає травмованої душі жінки, чиї кращі роки 
позначені спогадами про мокрі від сліз подушки, 
брутальну лайку, стусани, брехню. Кожна поява Ана
толія повертатиме цим спогадам первозданну сві
жість. Пектиме шоразу тс, як її, кохану (колись по
стійно, а пізніше по настрою) міняли на іншу. Ніякі 
«північні» аліменти і посилки навіть люблячого бать
ка не витіснять із свідомості матері гнітюче «Сама, 
все сама». Сама з дитиною до лікаря, сама в дитса
док і з нього, сама в магазин за молоком, за кур
точкою, чобітками. Сама відповідай на питання «Чо
му Наталчин тато живе біля неї, а наш ні?». Все са
ма... Сама — це значить без чоловіка й батька, і до
помога бабусь і тьоть тільки загострює це відчуття...

А під час приїздів Анатолій не стільки з дитиною 
гуляє, скільки Олені вичитує, продовжує допікати. Та 
й чи здатен Анатолій навіть при бажанні помиритися 
з Оленою, бути з нею доброзичливим, стриманим? Бс- 
лп> тут потрібна. Спиртне ж влучає передусім у неї, 
а тоді вже в печінку...
■ — В Уренгої до 1932 року був «сухий закон», •— 
розповідає Олена. — І Анатолій тоді не пиячив. А як 
стали горілку вільно продавати, як завелися в нього 
грошики... Та хай би вже й пив, тільки знав міру. Я 
теж винна, не

і не змогла б, я думаю. Найкращий регулятор — 
сам організм, він не прийме більше, ніж йому необ
хідно, кефіру чи соку. Алкоголю ж, сильного нар
котика, без усякої потреби й користі прийматиме 
щодалі більше, поки не поглине він і здоров'я, і по
вагу оточуючих, і здатність мислити, поки не розва
литься сім’я. З Анатолієм останнє вже трапилося. 
Наша з ним розмова відбулася кілька місяців тому. 
Тоді я запропонувала йому написати до редакції 
листа з усіма претензіями. Міркувала, не прихо
ваю, так: це він зараз по неостиглих слідах такий 
схвильований, а там, дивися, /ложе помиритися (то
ді не знала деталей його дружби з пляшкю) чи 
знайде інший спосіб позбутися самоти — хлопець 
із себе видний. Час-то минає, рани лікує...

Час минав. І ось до редакції надійшов лист з Но
вого Уренгоя. Олена при нашій зустрічі не захотіла 
про нього й слухати. «Я знаю, що він може напи
сати...».

Тому, щоб не обтяжувати її зайвий раз болісними 
споминами, всього одне речення з листа Анатолія: 

«Я дуже хотів би зберегти першу сім'ю...».
Н. ДАНИЛЕНКО, 

спецкор «Молодого комунара».

не хоче, а він цукерками задобрює, А 
не можу його бачити, в мене серце

юридична правота і моральна правота.

з липня
А ЦТ (! програма)

7.00 — Ранкова зарядка. 
Мультфільм. Музика. 7.30— 
«Час», й.05 — Мультфільми. 
8.35 — Концерт оркестру ро
сійських народних інстру
ментів ЦТ і ВР. 9.45 — До
кументальний телефільм. 
10.45 — Новини. 16.00—Но
вини. 16.10 — Танцюють ді
ти. 16.25 — Репортаж з 
Кремля про урочисту цере
монію з нагоди відкриття 
радянсько-індійського фес
тивалю. 17.30 — Докумен
тальний фільм. 17.55 — Ре
портаж про відкриття Індій
ського національного теат
ралізованого свята «Утсав». 
18.30 — Концерт. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 — Мі
ніатюри російських компо
зиторів. 20.00 — «Час». 21.00
— Документальні фільми 
про Москву. 21.30 - Гала- 
вистава індійських майстрів 
мистецтв па Великій спор
тивній арені Центрального 
стадіону ім. В, І. 
23.00 — Сьогодні 
23.15 — Теніс.
А УТ

10.00 — Новини. .......
Виробнича гімнастика. 10.25
— Художній фільм «Трип
тих». 11.40 — Програма
«Братерство». На землі со
нячного Узбекистану. 13.10
— Мелодії «Дударика». 13.35
— Молодіжна студія «Гарт».
15.05 — Новини. 16.30-Но- 
вини. 16.40 — Культура ро
сійської мови. 17.25 — Про
грама передач. 17.30 .-„Аг-,
ропром: проблеми і пошуки. 
18.00 — День за днем. (Кі
ровоград). 18.15 — Теле
фільми. (Кіровоград). 13.30— 
Мультфільми. 19.00 -- Ак
туальна камера. 19.30 —
Концерт з творів Штрауса. 
20.00 — «Час». 21.00 — До 
70-річчя Великого Жовтня. 
Відеорспортаж про відкрит
тя днів літератури і мисте
цтва Узбецької РСР в Ук
раїнській РСР. Під час пе
рерви — Актуальна камера.

Леніна, 
у світі.

10.15

змогла це регулювати.

Цих дівчат у 
Червоній На- Ь 
м'янці, що на 
Олександрійщи- • ,
ні, знають усі- ~ ,- л
старі й малі. Бо 
часто старшо
класниці висту- 
лають перед од- V.
носельцягіи: у ...■ ' УуУ&У 
полі, на фер '/ „у"' 
мах. на сцені
сільського б у іаЦ. У&УЗ’&І 
динну культу 
ри... Вони — ак-
тивні учасни- '* Ч'с ' і ни агітаційної
бригади. Вча- 4 
ться ж тан- 
цювати дівчата 
в гуртку народ- 
ного танцю Чер- 
вонокам'янсьио 
го будинку то 
мерів.

Наш громад- 
сьний фотоио 
респондент ефо- 
тографував На- 
талю РАДИ ЄН- ■ ■■ . •'* • •*»'
НО. Любов ТО- '^ ? '■/іімц’ТіТі 
МАШЕК. і н н у ;:'У&1'. 
г.рокопен к о. - . ->Х' -. 
Аллу ВАРЯНИ
ЦЮ перед мер- : ,/?Й
говим звітом — 
х/Форобам рід-
ного села. '..;.<

Фото "-
М. ПАЛЬЧИКА. с ■"'■'■■'

'гггжеъ. ФОТОКОНКУРС «МК» тгжухеожххххх

НАША АДРЕСА:
«Молодой меммунар» ■ 

орган Кировоградского 
областного комитета 

ЛКСМ Украины.
и

316050. МПС,

ЕН 01772

м. Кіровоград, 
еул. Луначарського, 36,

:раинском языке. Індекс 61103.

Актуальна камера. Вечірній 
ВИПУСК.
А ЦТ (її програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20-- 
Концерт. 8.45 — Ритмічіф 
гімнастика. 9.15 — Ранкова 
пошта. 9.45 — Фільм «д0 
Чорного моря». 11.00 — Сві
това художня культура 
М. Лесков. Сторінки життя і 
творчості. 11.55 — Наш сад 
12 25 — Запрошує телетеатр 
О. Бальзак «Шагреньова 
шкіра». 14.40 — Із скарбии, 
ці світової музичної культу
ри. С. Прокоф’єв. Сюїта з 
балету «Ромео і Джульетта». 
15.15 фільм «Казка, род- 
казана вночі». 16.30 — Спе-еу 
і особистість. В. Абалда^р 
17.00 — Здоров'я. 17.46^- 
«Сільське господарство», кі
ножурнал. 18.05 — А. Шніт- 
ке. Концерт для альта з ор, 
костром. 18.50 — М.УЛЬТЧ
фільм. 19.00 — Теніс. Уїмбл- 
донський турнір. 20.00 —1
Вечірня казка. 20.15 — До’, 
ку м е нта л ь н и і і те л е ф і л ьм.
20.35 — Мотобол. Чемпіонат 
СРСР. «Автомобіліст» 
таї - . .............  Г'
21.00 
«Одпчженнл 1 
22.5.? — Новини. 2.3.00 
ніс.

телефільм.

’ (Еліс- 
«Ійст.л.л- (Внйпоє). 

• «Час». 21.30—«І’ільад 
Бальзамінова» —0 _ Те. 

Уїмблдлпсгжнй турнір.

4 ЛИПНЯ
А ЦТ (і програма)

7.00 — Ранкова зарядка. 
Мультфільм. Музика. 7.30— 
«Час». 8.05 — Документаль
ний телефільм Через чоти
ри моря». 8.35 — «Чого і чо
му». Передача для дітей. 
9.05 — Лірика В. Маяков- 
ського. 9.45 — «Делегат з'їз
ду Дмитро Ульянов». Доку
ментальний фільм із циклу 
«Вони були першими». «Укр- 
кінохроніка». 10.15 — Експе
диція в XXI століття. 11.15 — 
Кіноварне про Соціаліс
тичну Федеративну 
публіку Югославію.
— «А музика грала...». Про
І Всесоюзне свято ДУХОВОЇ 
музики в Москві. 12.00 —
Мультфільми. 12.20 — «Лю
дина. Земля. Всесвіт». 12.50
— До ювілею Великого Жовт
ня. «Тсторії’немеркнучі ряд
ки». Фільм «Ніхто не хотів 
умирати». 14.50 — «Спів
дружність». 15.20 — «Для 
цсіх і для кожного». Про 
удосконалення роботи ощад
кас і розширення кредиту 
для населення. 1Є.05 — Між
народний фестиваль теле
програм народної творчості 
«Веселка». На 
(А.чжір). 1640 
16.45 — У світі
— 9-а студія,
вини. 19.00 — . . .
стрів мистецтв Індії. 21.00 — 
«Час». 21.40 — <В суботу 
ввечері». «І0р.мала-87». За
ключний концерт II Всесо
юзного телеконкурсу моло
дих виконавців радянської 
естрадної пісні. У перерві — 
Новини.
А УТ

10.00 — Новини. 10.25 — 
Ритмічна гімнастика. 10.45— 
Концерт дружби, при*,в.чче- ■ 
пий відкриттю, днів літера
тури та 
кої РСР 
1.2.30 — 
Одеській 
13.25 - ............. .
ров’я. Що ми знаємо про 
СПІД? і-і.00 — Документаль
ний відеофільм «Лобанов- 
ськнй. Блохін та інші». 15.00
— Суботні зустрічі. Кіно і 
глядач. 16.30 — Сьогодні — 
Міжнародний День коопера
ції. 17.00 — Художній фільм 
із субтитрами. «Провина лей
тенанта Некрасова». 18.30—' 
Естрадний концерт. 18.45 — 
«Скарби музеїв України». 
Сергій Конончук. Графіка. 
19.00 — Актуальна камера. 
19.35 — «Сонячні кларнети». 
Самодіяльні художні колек
тиви Сумської області. 20.45 
-■ На добраніч, діти! 21.00 - 
«Час- . 21.40 — Вперше на 
екрані УТ художній фільм 
«Серед білого дня». 23.10 —

Рос
ії.35

родні танці. 
— Новини, 

теанин. 17.50 
18.50 — Но- 

Коннсрт май-

мистецтва' У збе ц ь- 
в Українській РСР. 
Новини. 12.40 -- В 
опері — прем'єра. 
Доброго вам здо-
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паганди, листів і масової роботи — 
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естетичного виховання — 2-55-65; вій
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шень — 4-28-96; коректорської — 3 61-83,

Обсяг 0,5 друк. ари. Заїй, ift 348. Тираж 63 700,

шш 
5 ЛИПНЯ 

Д ЦТ (Е програма)
7.00 — Рапкопа зарядка. 

Мультфільм М’езика. 7.30—4 
«Час». 8.05 — До Дня прц. 
цівніїшв морського і річко
вого флоту. 8.30 — Ритміч
на гімнастика. 9.15 їй-- 
раж «Спортлото». 
«Будилып-пг» 10.00 
жу Радяпе .чому 
11.00 — «Р.анкбва 
11.30 — Кіноафіша. 12.1 

«Піочерія,' К:
— ФОТОКО1’.!-'’ 
на улюблена 
Музичний 
Сільська 
«Здоров'я.'. 
юзний теле 
РИНГ ПІСНЯ' 
кально 
фільм 16 1: 
НІГ. 16 45 - 
РІЧКОВИКИ 
ському коза 
років», 18.(10 
панорама. 18 
тесь. запубіж!
— Фільм «Прощання 
в’явкп». 21.00 — «Час». 21.40

Футбольний огляд. 22.25
— Майстри никонавсью го 
мистецтва Р Кєрєп. 23.25 — 
Новими.
А УТ і

10.00 — Кошти. 10.15
Ритмічна гімнастика. 1.О.. 
Виступає Х'--ппва _ капела 
«Трембіта». 11.35 — Доку
ментальний -'-і и л «Що у сі
мейній сумці' и.45 —’ Ком"-’ 
п’ютер. 12.25 — Художній 
телефільм ДЛЯ дітей. «В ПО; 
щуках капітана Гоанта»”. 
7 серія. 13.-Ю —‘ Новини.' 
13.50 —- «Адреси друзів-.. Те
леміст ШКОЛЯРІВ Кнєв.і ї 
Ташкента і 5.00 — Село ї 
люди, 15.30 — «Імпровіза
ція». Естрадна програма^ 
16.00 Слава солдатська 
17.00 — Мсльтфільм па Зйл, 
мовлення. 18.15 — «Ви нам 
писали». Мсзнчна передача 
за вашими .листами. 19.60 
Актуальна камера. 19.35 
І тільки музика. 20 35 
Вечірня гімнастика. 20.45 
На добраніч, діти! 21,00 
«Час». 21 -Ю — Впепніє . . 
екрані УТ. Художній філ^м 
«Пароль: «Готель «Регіна?. 
23.10 — Актуальна камера-- А 
Вечірній випуск.
А ЦТ (П програма)

'•■ч ставай! 
Одруження 

ПРО-

9.30 —
-- Сл

Союзу!-», 
пошта».

пожупна.ч. 12.25 
•пс. - Бєть'нвіпи- 

моя». 12 20 
к-:оск 13.00 ~?

година. 14.00
14 45 — Лееса-- 

<с.-іп:с\,,,с «Топа* 
15.25 —’ Хромі- 

» с,-г,”-! е нтал який 
5 - Ммл'-тФ'яь-
- - Покликані і я». 
17.15 — «Кубані 
-.чому хору — 50 

Міжнароднії 
•і.“ — «-Знайом
ий цирк». 19.35 

с.ло-

-it. на

Я 00 Нг р.п**' 
8.20 - Ф’ЛЬ--і 
Бальзамінова». 9.45 
грама Новосибіпської студії 
телебачення. 10 до — Росій
ська їлова. 11.00 — Фє'стй-: 
палі, наиіоп-ільних тсатоій 
країни. Т. МіннуллІн. «Ко
лискова». їздо -■ Світімо-: 
77 - МультсЬільтл,-
13.55 — «Позиція., Всесоюз
на художш.о-псб.чіцпстнчнА 
програма. 15.00 — Фільм- 
балет «Дванадцята піч. або 
чого бажаєте?»-. За одиоіімоі- 
ною п'єсою в. Шеиспіпа їїА 
музику Г. Доніцстті. 16.20—' 
Очевидне— неймовірне. 17.20 
.— «Незабутні музичні .' ве- 

. чори». ,1. Бетховен. Концерт 
для Фортепіано з оркестротл 
у виконанні і. Камуйя і ор
кестру Японської філарма-: ЛЛ 
нп. (Токіо). 18.00 —. Новій/; 
ка мотоспорт-.'. М'отокрос на 
стадіоні. 18.45 - «Вітчизни 
рідні імена». Локументаль- 
іІо ™ф1ДЬМ,- 1915 - Новини--

Гол «А уїмблдонський 
У?пР ОЛ Ї г °’°° Ве,,ірня каз
ка. 20.15 — «Далекий Схід»’.- 
Кіножурнал. 20.25 - міжна
родний фсстиналь телепро
грам народної творчості «Вй"? 
селка» Народні танці. (АЖ 
жір). 21.00 — «Чао оі 
Телефільм . Без Роїіу-" 
день». 22.50 — Новини.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

Кіножурнал. 20.25 — МІжна

1„наРодн°ї творчості «ВС 
tJP!:.^L:00 “?<’Іас».‘‘21.40 

тине-:

имв™ В,,ХОДИТЬ у вівторок, четвер, суботу.
Друкарня Імені Г. М. Димитрова 

видавництва -
«Кіровоградська правдал 
Кіровоградського обкому 

Компартії України
М. Кіровоград, вул, Глінки, 1,
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