ЙА СЕСІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
МОСКВА. (ТАРС). ^жовт
ня у Великому Крелллівському палаці почала роботу
восьма сесія Верховної Ра
ди
СРСР
одинадцятого
скликання. О 10 годині ран
ку відкрилося спільне засі
дання Ради Союзу і Ради
Національностей.
Оплесками зустріли де
путати і гості товаришів
Горбачова М. С.,
Алієва
Г. А., Воротникова В. і.,
Громико А. А., Зайкова
Л. М., Лигачова Є. К., Нико
нова В. П., Рижкова М. І.,
Слюнькова М. М., Соломенцева М. С., Чебрикова В. М.,
Шеварднадзе Е. А., Щербицького В. В., Яковлева
О. М., Демічева П. Н., Дол
гих В. і.і Єльцина Б. М., Сольойова Ю. П„ Тализіна
||рВ., Язова Д. Т., Бірюкову О. П.г Добриніна А. Ф.г
Лук’янова А. І., Медведе
ва В. А., Разумовського
Г. П., Капітонова І. В.

Було затверджено поря
док денний сесії. До нього
включені питання про план
та бюджет країни на 1988
рік, про затвердження Ука
зів Президії Верховної Ра
ди СРСР.
З доповіддю про
До,,
жавний план економічного
і
соціального
розвитку
СРСР на 1988 рік і хід вико
нання плану в 1987 році ви
ступив перший
заступник
Вилови
Ради
Міністрів
СРСР, Голова
Держплану
СРСР депутат Тализін М. В.
Державний план економіч
ного і соціального розвит
ку СРСР, сказав доповідач,
розглядається напередодні
великої події — 70-річчя
Великої Жовтневої соціа
лістичної революції. Послі
довним здійсненням ідеалів
Великого Жовтня стала пе
ребудова, що розгорнулась
у нашій країні після квіт
невого (1985 р.) Пленуму
ЦК КПРС. її цілісна
кон

цепція, яка знайшла своє
втілення
в
документах
XXVII з’їзду партії, січне
вого і червневого (1987 р.)
Пленумів ЦК КПРС, ціле
спрямовано втілюється в
життя. Проведено величез
ну роботу по практичному
розв’язанню важливих зав
дань в усіх галузях життя
нашого суспільства і насам
перед у вирішальній сфе
рі — економіці.
Хід виконання плану в
нинішньому році показує,
що економіка країни в
основному
розвивається
відповідно до
намічених
показників. У цілому мож
на чекати, що основні по
казники перших двох років
п’ятирічки будуть виконані.
Приріст промислового ви
робництва становитиме за
два роки 8,9 процента, сіль
ського
господарства
—
близько 10 процентів. На
полегливо проводиться лі
нія на прискорення споруд
ження об’єктів соціальної
сфери і насамперед жилих
будинків. Капітальні вкла
дення на створення мате
ріально-технічної бази со
ціальної сфери за два ро
ки становитимуть близько
95 мільярдів карбованців,
що на 11 мільярдів переви
щить завдання п’ятирічки.
Це дасть змогу ввести по
над п’ятирічний план більш
як 15 мільйонів квадратних
метрів житла.
Наступний рікг підкреслю
валось у доповіді, має ве
лике значення у підвищен
ні ефективності суспільного
виробництва. Приріст
ви
робленого
національного
доходу до плану нинішньо
го року становитиме 4,3
процента, продукції
про
мисловості — 4,5, продук
ції сільського
господар
ства — 3,4 процента. Про
дуктивність суспільної пра
ці підвищиться на 4,2 про-

це.чіа. Повніше використо
вуватимуться
інтенсивні
фактори економічного роз
витку.
Особлива увага при роз
робці плану на 1988 рік
приділялась
збалансова
ності економіки як найваж
ливішої умови стабільної
роботи всіх галузей народ
ного господарства. Важли
вим принциповим
факто
ром ефективного функціо
нування нового господар
ського механізму буде на
брання з 1 січня 1988 року
чинності Законом СРСР про
державне
підприємство
(об’єднання). Він створить
якісно інші умови для' ді
яльності підприємств. Пов
ний госпрозрахунок пере
творюється в реальність. В
наступному році
відбуде
ться масштабний
перехід
до роботи на принципах
повного госпрозрахунку і
самофінансування багатьох
підприємств. Вони виробля
тимуть понад 60 процентів
промислової продукції.
Важлива особливість пла
ну на 1988 рік — більш мас
штабне, ніж передбачено у
п'ятирічці, здійснення
за
ходів щодо прискореного
вирішення соціальних
пи
тань і, насамперед, розвит
ку матеріальної бази со
ціальної
сфери.
Чотири
п’ятих всього національно
го доходу направляються на
задоволення потреб насе
лення.
Реальні доходи на душу
населення зростуть у 1988
році на 2,7 процента, що
відповідає
п'ятирічному
плану. Середньомісячна за
робітна плата робітників і
службовців досягне
206,8
карбованця, середня опла
та праці колгоспників у
громадському господарстві
зросте до 172,4 карбованця.
Житла буде збудовано за
гальною площею 128,9 міль

промовці,
йона
квадратних .метрів рення питань пре Держав підкреслювали
стати
праЕилоМ
Передбачені обсяги дадуть ний план розвитку країни повинні
змогу поліпшити
житлові на 1988 рік, про хід вико кожного дня роботи. Туї
умови
приблизно
11,5 нання плану в поточному найголовніші, хоча й важкі
мільйона чоловік.
році, про Державний бюд резерви прискорення.
У доповіді було доклад жет СРСР на 1988 рік і про
В умовах повного госп
но висвітлено
проблеми виконання бюджету за 1986 розрахунку і самофінансу
підвищення технічного ріс- рік.
вання трудові колективи зо
ня галузей промисловості,
Промовці відзначали, що бов’язані зосередити
зу
розвитку виробничих комп проекти плану і бюджету силля на прискоренні
на
лексів, прискорення науко на наступний рік зорієнто уково-технічного прогресу,
во-технічного прогресу.
вані на дальше посилення освоєнні принципово нової
мате
розвитку техніки, технологій,
План на 1988 рік перед поступального
бачає дальший
економіч всіх галузей народного гос ріалів. Необхідно добива
поліп
підвищення тися докорінного
ний і соціальний розвиток подарства,
продукції,
використан шення якості
усіх союзних республік і ефективності
економічних районів. Тем ня виробничого потенціалу. активно використовуючи з
метою
державно
пи зростання національно Пріоритет дістають питан цією
розвитку. приймання.
го доходу і промислового ня соціального
виробництва по всіх рес Передбачено більш високі
Багато уваги було
при
публіках
намічаються на порівняно з
п'ятирічним ділено розвиткові агропро
рівні п'ятирічного
плану планом завдання по вироб мислового комплексу краї
або<вищі від нього.
ництву товарів
народного ни. У наступному році вало
продукція
сільського
Депутати заслухали
до споживання і розвитку по во
становитиме
повідь міністра фінансів слуг, збільшення капіталь господарства
СРСР депутата Гостева Б. І. них вкладень на розширен 232,2 мільярда карбован
На розгляд Верховної Ради ня житлового будівництва, ців, що на 2,5 мільярда карза
СРСР Державний бюджет зміцнення матеріальної ба бованців більше, ніж
соціально-культурної розрахунками до п'ятиріч
СРСР подано за доходами зи
ного
плану.
Вирішальне
і видатками в сумі 443,5 сфери. •
Депутати говорили
про значення матиме нарощу
мільярда
карбованців. У
нових умовах господарю те, що сформовано прин вання виробництва продук
вання ресурси перерозпо ципово нову структуру Дер ції в колгоспах і радгоспах.
діляються на користь під жавного плану. Закладений її приріст базується на інприємств. У їх розпоряд у його основу новий підхід тенсифікацп сільськогоспо
виробництва.
безпосередній дарського
женні лишається понад 100 закріплює
мільярдів карбованців для зв'язок добробуту кожно Площі вирощування зерно
самофінансування виробни го працівника і соціального вих за інтенсивними техно
чого і соціальною розвит розвитку трудового колек логіями намічено довести
тиву з кінцевими результа майже до 39 мільйонів гек
ку.
Головуючий оголосив за тами їх господарської ді тарів. Резервом нарощуван
пити депутатів заступникові яльності, поєднує інтереси ня виробництва продоволь
названо
Голови
Ради
ЛАіністрів особисті, колективів і су ства знову було
пере розвиток підсобних госпо
СРСР, голові Бюро Ради спільства. Активний
осо
Міністрів СРСР по паливно- хід до економічних мето дарств підприємств,
госпо
енергетичному
комплексу дів управління дасть змогу бистих підсобних
Б. Є. Щербині,
міністрові піднести енергію всіх тру дарств громадян, колектив
плану ного садівництва та город
легкої промисловості СРСР дящих. Реалізація
здійснюватиметься при знач ництва.
В. Г. Клюєву.
Потім на роздільних засі ному посиленні ролі та під
Кардинальні заходи
по
відповідальності трібні для швидкого роз
даннях палат почались де вищенні
місцевих Рад за комплекс в'язання проблем перероб
бати.
МОСКВА. (ТАРС). 20 жовт ний соціально-економічний ки, зберігання і транспорту
ня депутати Верховної Ради розвиток територій.
вання
сільськогосподар
Впровадження
інтенсив ської продукції. Державні
СРСР на роздільних засідан
виробництва,
нях палат продовжили роз них методів
(Закінчення на 2-й єтор.|І.
почате напередодні обгово жорстка економія ресурсів,

ПОВІДОМЛЕННЯ ДЕРЖКОМСТАТУ УРСР
Трудящі Української РСР,
разом з усім .радянським на
родом, готуючи гідну зустріч
70-річчю Великого Жовтня,
лРЬпрямовуїоть свої зусилля
на прискорення соціальноекономічного розвитку, ус
пішне виконання плану 1987
року, говориться в повідом
ленні Держкомстату УРСР
про підсумки виконання
Державного плану економіч
ного і соціального розвитку
Української РСР за дев’ять
місяців 1987 року.
Вироблений національний
доход за дев'ять місяців
нинішнього року збільшився
порівняно з відповідним пе
ріодом 1986 року на 2,4 про
цента. Весь його приріст
одержано за рахунок підви
щення продуктивності су
спільної праці. Продукція
промисловості- зросла па
2,8 мільярда карбованців,
сільського господарства —
більш як на 300 мільйонів
карбованців. Основних фон
дів за рахунок державних
Жпітальннх вкладень ввеjkho в дію більше, ніж за
9 місяців минулого року па
934 мільйони карбованців.
Витими стали доходи насе
лення.

Однак прискорення, необ
хідного для виконання річ
них завдань, досягнуто не
було. Завдання па четвер
тий квартал складаються
тому більш напружено, ніж
намічалось у річному плані.
Не подолано відставання в
роботі
машинобудування,
чорній металургії, хімічній
і легкій промисловості. На
пружене становище склало
ся з виконанням планів у
капітальному
будівництві.
Багато підприємств працю
ють збитково. Не все зроб
лено для повної готовності
народного господарства до
роботи в зимових умовах.
Державне приймання, за
проваджене па 303 об’єд
наннях і підприємствах про
мисловості, виявило серйоз
ні недоліки в забезпеченні
погрібного рівня якості ви
робів. Тільки після допрацювання
і
повторного
пред’явлення прийнято про
дукції па 2,3 мільярда кар
бованців. Остаточно її забраковано за дев’ять міся
ців поточного року на 7,6
мільйона карбованців.
Переведення підприємств
па умови повного господар
ського розрахунку сприяло

активізації економічної, ро
боти, виявленню резервів
виробництва.
У третьому кварталі, го
вориться далі в повідом
ленні Держкомстату УРСР.
виробництво
промислової
продукції зросло на 3,4 про
цента, а в цілому за дев’ять
місяців — на 2,9 процента.
Вироблено товарів народно
го споживання (без алко
гольних
напоїв) на
42
мільярди карбованців, або
на 4,2 процента більше, ніж
за відповідний період ми
нулого року.
Загальний обсяг продук
ції сільського господарства
збільшився порівняно з від
повідним періодом минуло
го року па один процент,
продуктивність праці в су
спільному секторі підвищи
лася па 2,3 процента.
На 12 жовтня практично
завершено збирання зерно
вих і зернобобових культур,
картоплі і льону-довгушія.
Збирання соняшнику про
ведено на 71 проценті посів
них площ, цукрових буря
ків — па 64, овочів — па 69
процентах.
Прискореними
темпами ведеться збирання

зернової кукурудзи. Грпвзє
надходження хліба на дер
жавпг приймальні пункти.
Озимі культури посіяно на
площі 9,1 мільйона гектарів,
що становить 92 проценти
плану. Зяб зорано па 9,2
мільйона гектарів з 16 міль
попів намічених господарст
вами. Темпи оранки зябу
нижчі від торішніх.
У січи і-вереси і колгоспи,
радгоспи і міжгосподарські
підприємства
добилися
збільшення
виробництва
м'яса порівняно з відповід
ним періодом минулого ро
ку на 4 проценти, яєць —
на 2 проценти. Дещо ско
ротилося виробництво мо
лока. План поставки в со
юзно-республіканськії іі фонд
м’яса і м’ясопродуктів вико
нано на 95 процентів.
У народному господарстві
в січні-вересні 1987 року
було зайнято 20,7 мільйона
робітників і службовців. Чи
сельність
колгоспників у
громадському господарстві
становить 3,7 мільйона.
Роздрібний товарооборот
державної і кооперативної
торгівлі
становить
43,5
мільярда
карбованців
і

збільшився порівняно з від залишає! вся недостатньою
повідним періодом 1986 ро оснащеність сучасною ме
ку, в порівнянних ціпах, по дичною апаратурою та об
загальному обсягу па 1,1 ладнанням, незадовільною
процента, а без реалізації є якість медичного обслу-.
алкогольних напоїв — на говування, особливо сіль
2,8 процента. План товаро ського населення.
Проводилися заходи що-,
обороту в цілому по рес
публіці не виконано но за до скорочення викидів шкід
пальному обсягу па 1,3 міль ливих речовин в атмосферу,
ярда карбованців, без реалі раціонального використан
зації алкогольних напоїв — ня водних ресурсів, охоро-.
па 0,9 мільярда карбованців. іін тваринного світу,
* * *
Обсяг реалізації побуто
вих послуг порівняно з де
Багато трудових колекти
в'ятьма місяцями минулого вів успішно справилися з
року збільшився па 8,9' про соціалістичними
зобов’я
цента. План не виконано як заннями, взятими на честь
у цілому по послугах, так і 70-річчя Великого Жовтня.
по багатьох видах Не зни У республіці дедалі ширше
робота по
жується кількість скарг на розгортається
порушення строків виконан реалізації рішень червнево
ня замовлень, встановлено го (1987 р.) Пленуму ЦК
го режиму роботи і на низь КПРС про докорінну пере
ку культуру обслуговуван будову управління економі
ня населення.
кою, переведення з початку
На 1 жовтня 1987 року 1988 року об’єднань і під-,
діяло більш як одна тисяча приємств промисловості та
кооперативів. У сфері інди інших галузей на умови
відуальної трудової діяль повного госпрозрахунку і
ності було зайнято 57 ти самофінансування, забезпе
сяч чоловік.
ченню нової якості еконо
Здійснено значну програ мічного зростання. Трудящі
му житлового і соціально- республіки спрямують свої
культурного
будівництва. зусилля на завершення пла
Розширилась мережа ліку нових завдань поточного
вально-профілактичних за року, організацію злагодже
кладів, зросла укомплекто ної роботи в третьому році
ваність їх медичними кад п'ятирічки.
(РАТАУ).
рами. Однак, як і раніше.

На сесії
Верховної Ради СРСР
(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).
капітальні
вкладення
на
зміцнення переробних га
лузей
агропромислового
комплексу
збільшаться в
1988 році на 20 процентів
проти
плану
нинішнього
року.
Депутатів було повідом
лено, що постійні
комісії
палат знайшли можливість
збільшити доходи бюдже
ту на 153,6 мільйона карбо
ванців. Ці кошти пропонує
ться направити
додатково
на капітальний ремонт бу
дівель
закладів
охорони
здоров’я і сільських культосвітзакладів,
придбання
обладнання, інвентаря і ка
пітальний ремонт шкільних
будинків у сільській місце
вості та будинків-інтернатів
для людей похилого віку і
інвалідів, а також на благо
устрій міст, робітничих се
лищ і сільських
районних
центрів.
Промовці пропонували за
твердити Державний
план
розвитку країни і Держав
ний бюджет на 1988 рік.
У другій половині
дня
20 жовтня відбулось друге
спільне
засідання
Ради
Союзу і Ради Національнос
тей. Депутати одноголосно
прийняли Закон СРСР про
Державний план економіч
ного і соціального розвит
ку СРСР на 1988 рік, поста
нову про
хід
виконання
плану в 1987 році, затвер
дили Державний
бюджет
країни на 1988 рік і звіт
про виконання бюджету за
1986 рік. Державний бюд
жет СРСР на наступний рік
з
урахуванням
поправок
постійних комісій затверд

жено по доходах і видатках
у сумі 443.645.321
тисяча
карбованців.

Потім
Верховна
Рада
СРСР заслухала
доповідь
секретаря ЦК КПРС, Голо
ви комісії законодавчих передоачень
Ради
Союзу
Ґ. (І. Разумовського. Він ви
ступив у питанні про резуль
тати розгляду пропозицій
депутатів,
висловлених
у
ході обговорення на мину
лій сесії проекту
Закону
СРСР про порядок оскар
ження в суд неправомірних
дій службових осіб, ’ які
ущемляють права грома
дян. Верховна Рада внесла
зміни до цього законодав
чого акту, прийнявши від
повідний Закон.
Депутати затвердили та
кож Укази Президії
Вер
ховної Ради СРСР.
Відповідаючи на
запити
депутатів, заступник Голови
Ради Міністрів СРСР, голо
ва Бюро
Ради
Міністрів
СРСР по паливно-енергетич
ному комплексу Б. Є. Щер
бина і міністр легкої про
мисловості СРСР В. Г. Клюев
доповіли на сесії про те, які
уроки здобуто з торішніх
упущень у постачанні
на
родному
господарству
і
населенню тепла та елек
троенергії і як
забезпе
чується готовність відповід
них служб до настання хо
лодів, яких заходів вживає
ться до того, щоб радянські
люди одержували різнома
нітні, високоякісні
товари,
які відповідали б сучасним
вимогам населення.
На цьому восьма
сесія
Верховної Ради СРСР оди
надцятого скликання
за
вершила роботу.

тверезих ОЦІНОК
і практичних дій
Стаття Генерального секретаря ЦК КПРС М. С. Горбачова ««Реальність і гарантія безпечного світу» присернула увагу найширших кіл японської громадськос

ті. Своїми враженнями про статтю радянського ке

рівника, про підхід Радянського Союзу до вирішення
насущних проблем сучасності з кореспондентом АПН

поділився директор Інституту міжнародного робітни
чого руху лауреат міжнародної Ленінської премії «За
зміцнення миру між народами» АКІРА ІВАЇ.

— У сучасних умовах, ко
ли відносини між держа
вами відзначаються склад
ністю та різноманіттям
форм, цілком зрозуміло,
що як не може бути ІІОВінтеного співпадання
ресів різних держав, так
бути їхиьоі не може
і
го повного неспівпадаиия. 3 цієї точки зору стаття Генсральпого
секретаря ЦК КГІРС, яка
звернена
безпосередньо
до діяльності Організації
Об’єднаних Націй, якраз
утворення
і передбачає
такої системи міжнародних відносин, при якій
безпека усіх є запорукою
безпеки кожного.
Погано, іцо і сьогодні
коли людство стоїть на
порозі третього
ТІІСЯЧОліття, стереотип політнчного мислення багатьох
керівників, який утворив
ся, не дозволяє їм збагну
ти цю просту істину. Ак
туальність статті радянсь
кого керівника очевидна.
Саме сьогодні настав час
тверезої переоцінки ба
гатьох явищ і конкретних
практичних кроків у спра
ві збереження миру. Хо
рошим прикладом тут мо
же стати досягнення умо
ви між СРСР і США по
ліквідації РСД і ОТР до
кіпця нинішнього року.
ФБР
протягом
бага
тьох років вело широке
стеження за
відомими
американськими
пись
менниками. Серед них —
Е. Хемінгуеіі, Т. Уільямс,
С. Льюіс, Н. Мсіілер і де
сятки
відомих
амери
канських
письменників
і драматургів.
У скла
данні досьє па них, по
відомляє журнал «Нмоііоркер».
Федеральному
бюро розслідувань до
помагали ЦРУ, держде
партамент, служба
імі
грації та натуралізації 1
навіть розвідувальне уп
равління Пентагона.

Нинішньої осені комсомольці Микола ШВЕЦЬ, Ва
силь ДОАР'ГИНіОК та Анатолій БОДОЛУ1ДЯ, яких ви ба
чите на цьому знімку, стануть солдатами. Усі вони —
члени бригади рибалок колгоспу «.Мир» Гайворонського району, очолюваної 10. Ф. БОДОЛУЦЕІО. Колектив
цей — у передовиках. До кінця року рибалки госпо
дарства зобов’язалися реалізувати 260 центнерів про
мислової риби.
Фото В. ГРИБА.

СКОРПІОНИ НА ДАЧІ
Метка матуся «вступає»з
дочкою до вузу й одночас
но ловить їй жениха — як
не повертай, а спектакль за
п’єсою Ярослава Стельмаха
«Провінціалки:» в постанов
ці- театру імені Кропивнизького (режисер М. 1\.
Горохов) саме про це. Три
віально?
Говорено-перего
ворено? Не без того. Тоді
чому ж і чим привертає
увагу?
Стосовно побаченого на
сцені кроііиіиіпчаи я б ска
зала так: практично ион
ною відсутністю розстанов
ки героїв но різні боки
барикад — вони всі. за ви
нятком Старика, майже ла
бораторно чисті прагматики.
Сергій, Лідія
Андріївна,
Світлана націлені на тс,
щоб побільше урвати «ма
терії» чи престижу, раціо
налізм же Бориса й 'Гані
проявляється у нездатності
до вчинку. Це ж ішгідно: я

22 жовтня 1987 року

«Молодий комунар»

2 стер

за наслідки своїх дій не
відповідаю, оскільки мене
до них змусили... 1 ці «не
хороші» люди в чомусь
значному, соціальному бу
вають праві. Щоб вивчити
ся на лікаря, треба сім ро
ків. Щоб ставити «секрет
ки» на машини — місяць. 1
в другому випадку мати
меш стільки за день, скіль
ки в першому — за мі
сяць-.. 1 райцентр — не сто
лиця. І дочку хочеться ба
чити надійно прилаштова
ною... Всі ці «нехороші» лю
ди розходяться ворогами
не через зіткнення добра зі
злом, а зла зі злом. Скор
піони в банці.
Ворожнеча їхня, проте,
тимчасова. Борис помири
ться з Сергієм, бо в того
блат в автосервісі; Таїш —
з матір’ю. Приміром, коли
погрібна буде нянька для
малят, Світлана іце не раз
«підбиватиме клинчики» під

ВИСТАВКИ

Таке важливе починання
не залишає сумнівів щодо
готовності
Радянського
Союзу чесно підійти до
домовленості з адміністра
цією США у першій ПОловині 1988 року но ско
роченню стратегічних иаступальних озброєнь в умо
вах суворого дотримання
Договору по ПРО.

І ЗУСТРІЧІ

Токіо.

им

Зигмунт СВІДЕРСЬКИЙ,
польський журналіст.

Варшавські клуби між
народної преси і книги на
ознаменування
ювілею

Варшава.
(інтерпрес — АПН).

Великого Жовтня органі
зовують лекції, зустрічі і
виставки.
їхні теми
—

ВИРІШУЄТЬСЯ
ЖИТЛОВЕ
ПИТАННЯ

життя і діяльність В. І. Ле
ніна, жінки Країни
Рад,
О. С. Пушкін і польська

У своїй статті
радян
ський керівник вказує, що
стратегія «ядерного стри
мування» породжує безум
ну логіку. В Японії поши
рена теорія
так званої
«ядерної парасольни», згід
но якої безгюну Японії ні
бито забезпечують амери
канські
«сили
ядерного
стримування». У
цьому
зв’язку я вважаю дуже
важливим заяву Михайла
Горбачова про те, що сві---------------------------------тової
війни вдалося униннути навіть при
умові
існування ядерної
зброї,
Саме тана позиція уряду
моєї країни, яна перенесла
жахи ядерного безумства,
була б найправильнішою.
Ось чому в обстановці, що
утворилася, японська про
гресивна
громадськість
мас змусити уряд прислу
хатися до пропозицій Ра
дянського Союзу й уваж
но вивчити заходи
по
створенню механізму ши
рокого міжнародного конт
ролю за виконанням угод
по обмеженню
озброєнь
та зниженню міжнародної
напруженості, які він про
понує.

Володимир ТИЩЕНКО,
кор. АПН.

нинішньому
календарно
му році, воно триватиме
до лютого, коли виповни
ться 70-а річниця утворен
ня Радянської Армії.

культура, люди й архітек
тура Москви,
сьогодніш

Угорська держава надає
особливої уваги програмі
житлового ’будівництва. У
1986—1990 роках новосе
Напередодні урочистої
ли в’їдуть до 320—340 ти
дати у клубі в центрі Вар
сяч квартир. Думають тут
шави, на вулиці Нови Свят
ремонт та благовідкриється виставка «70 і про
устрій старого житлового
років Великого Жовтня»,
фонду.
ній день радянських рес
публік,
співробітництво
ПНР і СРСР.

яку підготовлено з учас
тю Агентства
преси Но
вини.

І

Якщо дозволять резуль
тати господарської діяль
ності, сім’ям буде надано
тим,
Після експозиції у залах відчутну допомогу,
які
вирішують
варшавських клубів найці зокрема,
житлові
проблеми
нніші фотоекспонати Пе свої
редаються переважно під самостійно. Уряд недавно
постанову
про
приємствам інших міст, з прийняв
фінансо
тим, щоб якомога більше вдосконалення
людей МОГЛИ
оглянути і вих умов придбання жит
розширити
знання
про ла. Мова про пільгові кре
дити, зростаючі соціальні
Країну Рад.
пільги, допомогу підпри
— Саме таким
чином, ємств і місцевих раУ, кра
використовуючи
різнома
продажу
нітні форми, ми прагнемо щу організацію
ділянок
та
відзначити 70-річчя Вели будівельних
кого Жовтня, — говорить обміну житла.
директор клубу на вулиці
Нови Свят Ришард Нагур(Будапрес — АПН(.
ський. — Святкування цієї
Будапешт.
річниці не завершиться у
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Професор літератури: «Я
хочу представити вам ві
домого тіентора, який про
життя письменників Гертруди Стайн, Уільяма Фолк
нера і Нормана
Мейлера
знає більше, ніж будь-хто
в Америці».
Політичний малюнок
газети «Ншосдей».

із

Фотохроніка ТАРС.

Бориса — цс ж у її стилі, в
її природі діяти на кілька
фронтів. У спектаклі цього
не показано, та витікає із
внутрішньої суті дійових
осіб.
Це, власне, й усе про те
му й ідею твору. Окремо хо
четься сказати про актор
ські роботи.
У центрі уваги, звісно,
Сергій (С. Козир). Не ско
ро замислюєшся, що він ро
бить на Борисовій дачі —
тут тільки встигай стежити
за
його
акробатичними
«вправами», ловити грима
си, незначні жести. Сло
весно виконавець виставляє
свого героя практично за
кінченим рвачем. На око ж
у Сергієві більше від муж
чини загального користу
вання, такої собі естафет
ної палички, що охоче пе
реходить із рук у руки. У
Бориса він взагалі-то «па
се» Світлану, але якось
спроквола, між іншим: ви
горить — добре, ні — то он
Таня є, кпіпііі, зразу побі-

жпть- Сцени танцю з обо
ма дівчатами ■ особливо пе
реконливо де ілюструють.
Два гачки закидає і Лі
дія Андріївна (заслужена
артистка УРСР Н. Ігнатьева). Це вона тільки па по
чатку обзиває Сергія жев
жиком І в кінці, коли вже
клюнув Борис — «отим». У
ньому ж проміжку підно
сить чаї, та ще їі як підно
сить! Мені здається тіль
ки, що в образі Лідії Ан
дріївни залишився
нерозробленнм один пласт. Вона
плачеться на нестатки Сер
гієві, котрий пояснює свої
лівацькі
прибутки,
крім
усього, необхідністю купу
вати матері ліки. 7 карбо
ванців ампула на руках.
Чиї руки такі загребущі?
Я. Стельмах не зробив Лі
дію Андріївну вчителькою,
друкаркою,
бібліотекар
кою, інженером
(та хіба
мало
ннзькооплачуваних
спеціальностей), а зробив
Провізором в аптеці. Там
ліки — ось вони, у тебе в

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ
руках. 'Гож чи не прибід
няється нещасна матуся,
затискаючи мідяки за морк
ву? Дивлячись виставу, цс
можна допускати, а можна
її ні — чітких акцентів не
має.
Борис у виконанні А. Лнтвиненка серед усіх, мабуть,
найменш міщанин і духов
ний
провінціал,
людина
суб’єктивно чесна (кинувся
на поміч колишній дружи
ні), принципова
(дізнав
шись про зраду Світлани
(Н. Ситникова), вказує їй
на двері. Та все це — до
першої пляшки. Тоді бери
його голими руками, як це
у буквальному розумінні й
робить Таня (Л. Козир).
Ще один «естафетний» чо
ловік, хоча й зовсім не дон
жуан...
Надмірне навантаженії я.
па мою думку, лягає па
плечі Старика (Є. Бреус).
.Дідусь тільки й зробив для

сюжету вистави, що видав
Борису Сергія та Світлану.
При чому тут історія його
життя? Паралель: діда ви
гнав з дому син, Лідію Ан
дріївну дочка — не з тієї
опери. Причпни-то різні.
Декорації вистави, мені
здається, не дисгармонують
із її духом. Музик?... «Мо
дерн токінг» хай би там і
залишився, та начебто про
ситься її інше. Спектакль
дуже спресований, зовсім
без лірики, мізансцени, або
примушують напружено ду
мати, або тільки милувати
ся героями (в розумінні ак
торської гри). А от емоцій
но наповнених моментів тут,
за винятком танців, нема.
Чуттєвішому
сприйняттю
«Провінціалок», мені здає
ться. допомогла б музика
на зразок тієї, що пише до
детективних фільмів Е. Ар
тем’є в.
Н. ДАНИЛЕНКО.

<
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Завершив свою роботу
обласний семінар молодих
літераторів. Два дні три
вали обговорення поетич
них і Прозових рукописів,
творчі виступи В школах
і технікумах, зустрічі з
*письменниками.
І

«Молодий комунар»

мо£л*І'іГ7>ВОГраЯ' в,Дбувся обласний дводенний семінар
«хТ™ початкуючих авторів Кіровоградщини. Цей
1 нровєли обласна письменницька
°Р£ЗН 13аЦ'я СПУ разом з обкомом комсомолу. Подіб
ним семінар проводився вдруге.

На нинішніх двадцятиліт
ніх я особисто дивлюся з
особливою надією. Мож
ливо, мине якийсь час — і з’явиться
нове, повне сил і творчого дерзновення, літературне покоління, яке
зуміє
сказати свіже слово про час, який нам
дістався.
Хотілося б, щоб на семінарах, які
письменницька організація проводить
разом з обкомом комсомолу, кожно
го разу ми зустрілися з плем'ям МО
ЛОДИМ і незнайомим.
Серед
їхніх
учасників має бути
значно
більше
ровесників шестикласниці з СШ № 34
м. Кіровограда Юлі Промоскаль
(її
вірші ДВІчі_
друкувала
«Пионерская
двічі
правда»), або ж студентки педінституту Олени Канюри
З метою
омолодження
семінару
цього разу ми встановили віковий ценз
для його учасників — ЗО років. Але
запросили й «буваліших», тих, хто сьо
годні вже стоїть на порозі
видання
своїх перших книжок, — Антоніну Ко
рінь, Василя Бондаря, Петра Селецькогб.
Крім Юлі ГІромоскаль та Олени Ка
нюри було відзначено творче зростан
ня, пезні творчі успіхи інженера Вік
тора Шила, вчителя Романа
Любарського, тренера Валерія Сорокіна. Де
хто з них незабаром буде запроше
ний до участі в республіканських літе-

МОЛОДА НАДІЯ

ПОВЧАЛЬНА

ІСТОРІЯ

ратурних семінарах. Про це говорили
керівники секцій поети Анатолій Ка
чан з м. Києва, Анатолій Шкляр
І все ж, надто мало серед наших
літературних «неофітів» ми побачили
по-справжньому молодих людей. Ма
ло було школярів. Мало приїхало по
чатківців з районів. Хотілося б, щоб
активнішою була підтримка райкомів

В селі всі знають: на столі давно
чекають воду всі чотири склянки.
Стара верба рахує за вікном:
«Івану, Василю, Грицьку, Степанку...»
А мертва тиша в хаті — наче крик,
а за вікном — садів п'янке кипіння,
а над столом — дівоцький ще рушник
де серед руж чотири піють півні.
...не спиться матері до ранньої зорі,
у вікна видивляється крізь втому.
0 ніч Перемоги вірять матері;
жива вода загиблих зве додому.

районними відділами народної освіти.
Думаю, варто створити при обласному
Палаці піонерів та школярів літера
турний гурток. Такі ж гуртки муся'ть
бути і при районних будинках піоне
рів. •_

В. ПАНЧЕНКО,
відповідальний секретар Кірово
градської
організації
Спілки
письменників України.

ЯМИ

Олена КАНЮРА,
СТУДЕНТКА

РИТУАЛЬНАЯ ПЕСНЯ
Удержи
убежавшего, догони ускользнувшего.
Окружи мой очаг неприступной чертой.
Навсегда мне, и травы, и звери послушны/ли
Быть должны — ты заоежые знаки открой.
Ты сильнее, чем крылья великого прадеда.
И, когда начин- .шь ого’-ь раздузать,
Между светом и тьмой распадаются прядями
о
Все
стихии Вселенной, в пучок собираясь опять.
Семь березовых веток и девять рябинозых:
Окропи, оживи за моею спиной.
И, когда вся роса загорится рубинами
Покажись на мгновение, ветер земной.

Гт

7'

робітник

ДРУГ У
Приезжай погостить, здесь отличная осень.
Посидим на пригорке у сонной реки.
Яспомним, что было «до», помечтаем о «после».
Станут мысли и планы чисты и легки.
Приезжай, в сентябре здесь такие закаты,
Что на тихих осинах алеет листва.
Мы с тобой по старинке такое закатим,
Чтоб кружилась, как лист на воде, голова.
Здесь не суетный город, а сельская заводь.
Здесь неплохо замаливать даже грехи.
И любой разнесчастный последний прозаик
имеет все шансы осилить стихи.
ту а мы — не прозаики, и нам не до раскаяний.
Почитаем стихи, распугав воронье.
Отречемся на время от всяких исканий
И лодыщим Поэзией, светом ее.

Фото Г.КОШКА.

І6ДСИК

*
*
Хорошая затея
Затея пз затей
Передружить на свете
Пусть станут страны
Всех взрослых н детей.
братьями
Чтобы в нолях огромных
С одной же мы планеты.
Лишь колосилась рожь,
Пусть навсегда исчезнут
А от разрывов грозных
Военные секреты.
Нас не бросало в дрожь.
Чтобы на всех границах Умрут все злые домыслы,
Оружие исчезнет
Маки лишь цвели
Что может быть
А радостные дети
прекрасней,
Из них венки плели.
Чтоб птичьи стаи в небе Что может быть чудесней?!
Юля ПРОМОСКАЛЬ,
Плясали дивный танец,
шестикласниця СНІ № 34.
Чтоб не было на свете
м. Кіровоград.
Слова «иностранец»-

ІНЖЕНЕР

МИ

Осінь владарює

м. Новоукраїнка.

Валерій СІДНІН,

БАЛАДА ПРО ЖИВУ ВОДУ
Джерельце те аж світиться до дна,
сосновий ліс купається на денці.
В селі на Брянщині живе вдова одна—
щороку йде до джерела з відерцем.
Десятки травнів на землі зійшло
з того, який хотіли вбить снаряди.
Але щотравня завмира село,
коли з відерцем йде від лісу мати.
То руки змінить — сила вже не та,
то спиниться — бо ледве носять ноги,
але веде її в село жива вода,
і сосни збитись не дають з дороги.

Що ж до перспективи, то письмен
ницька організація має намір прово
дити більш систематичну роботу з лі
тературною молоддю саме в тісному
контакті з комсомолом, обласним і

(Хоч її в нас кожен знає)
Не тягни чуже до хати,
Бо як бджоли покусають,
Довго будеш пам’ятати!

Віктор ШИЛО,

бібліотекар

комсомолу. Адже з двадцяти секрета
рів райкомів, до яких ми з керівни
ком літстудії «Сівач» В. Гончаренком
зверталися з проханням провести «се
лекційну» роботу на місцях,
відгук
нувся лише... один.

Таня ВОЛОЩУК,
шестикласниця.

Якось здумалось ведмедю
Запастись солодким медом,
Пасіку, ж свою тримати
Ледацюга не хотів —
До сусідової хати
Клишоного він побрів.
І мерщій хапає вулик,
Вовчо з двору утіка.
Ну, а бджоли, як почули...
„.Байці ж цій мораль така:

Антоніма КОРІНЬ,

*

*

*

Сиротливо дівчатко
зіщулилось
У старому човні.
Ще учора веселими
фарбами
Малювало щасливі дні
І сміялося безтурботно,
А сьогодні вже очі журні.
Бо не стало яскравої
фарби,
Залишилася жовта і сіра.
І дівчатко, зітхнувши,
літо
Повело сумним пензлем
у вирій.

А ТОЇТЬ він у центрі Рівного, на згірку, замис
лено дивиться на село, на
жовті, підпалені теплою
осінню клени й гінкі топо
лі, на тихі стави, блакитні
від безхмарного неба, на
далекий і просторий степ
за пагорбом. Дивиться на
все те, що він так безмеж
но любив за життя, що
оспівував У своїх творах.

90 РОКІВ ВІД ДНЯ
НАРОДЖЕННЯ І. К. МИКИТЕНКА
ло на флейті» професор
Київського
театрального
інституту імені І. К. Карпснка-Карого Л. К. Білецька.
— Я особисто знав, бамився, спілкуваася з Іваном
Кіндратовичем,
—
сказав донтор
філологічних наук,
гіоет
Степан

кумовим. Останній, зокре
ма, подарував учням шко
ли, в якій колись навчав
ся драматург, набір листі
вок із портретами захис
ників Брестської фортеці,
запросив рівнянців відві
дати землю героїчних за
хисників Батьківщини.

«ВІН БУВ ЧЕСНИМ і працьовитий»
Не вперше на
цьому Крижангвський. — Він вра
жав усіх
невичерпністю
майдані він зустрічає до своєї енергії, діловитістю,
рогих гостей, які з’їжджа- величезним талантом. Ду
ються з усіх кінців респуб же яскраво пригадую зна
йомство з Микитенком. Це
ліки, з-за меж України, аби було в Одесі в 1926 році. В
місто
приїхав уже відомий
доторкнутись серцем до
землі, на якій він наро на той час поет Володимир
Сосюра. Ми йдемо на ве
дився, ріс, пізнавав добро чір в Одеську Держдраму
і зло, з якої пішов у вели без жодної надії побачити
поета; квитнів ні в кого не
ку літературу.
ма. Біля театру — юрмище
Іван Микитенко. Україн людей. І ось у ньому ми
ську літературу 20 —30-х вирізняємо
невисокого
років не уявити без цього енергійного чоловіка. Він
імені. І нинішні покоління щиро усміхається й запи
молоді
виховуються
на тує: «Чого стоїте,
хлоп
його творах. 1 нині його ці?». — «Та хо.чемо Сосюру
драми йдуть на сценах те послухати, але квитків не
атрів. Хоча минуло
вже ма». — «Ходімте за мною!».
півсотні літ, як ще моло Він провів нас через юрбу
дим, у розквіті
творчих до дверей і попросив чер
сил пішов він з життя. Хо гових:
«Пропустіть цихча був тривалий період (у хлопців, вони — члени лі
цілих два десятиліття), но- тературної студії...». А ми
ли ім’я Микитенка штучно справді тоді були молоди
й
силувано
намагались ми
початківцями, ходили
піддати забуттю.
на заняття одеської філії
Свято відзначення 90-річ- Спілки пролетарських пись
чя з дня народження І. К. менників «Гарт». Як нам
тоді пощастило! То
була
Микитенка у Рівному ста моя перша зустріч з Іва
ло по-справжньому
все- ном Кіндратовичем Мининародним. Минулої п’ят- тенком.
Від імені
односельців
ниці багатим було
село слово на вечорі сказала
на гостей здалеку і з ближ- завідуюча літературно-ме
моріальним музеєм І. К.
ніх сіл: будинок культури Микитенка В. В. Волканоза.
не зміг вмістити всіх ба
Лунало на вечорі
по
жаючих.
етичне слово. Вірші, при
ювіляра,
Урочистий вечір відкри свячені пам'яті
слову,
нашим
ла заступник голови 8И- рідному
конкому
обласної Ради бурхливим будням, прочи
Т. Т. тали київські гості Дмитро
народних депутатів
Дмитренко. Про те, як ша Шупта і Василь Марсюк та
Валерій
нують ім’я пролетарсько кіровоградець
го письменника на його Гончаренко.
Про впевнену ходу мирідній
землі,
розповів
перший секретар Ново- китенківської драматургії
українського райкому пар на Закарпатті, в братній
тії В. Я. Круценко. Життє Білорусії говорили
до
ствердними,
сонячними цент Ужгородського держ
п’єсами назвала
«Дикта університету С. С. Бобитуру», «Дівчат нашої краї нець і доцент Брестсько
ни», «Справу честі», «Со- го педінституту Т. Б. Ліо-

Щирими оплесками зем
ляки вітали за трибуною
свята головного редакто
ра республіканського жур
налу «Всесвіт», сина пись
менника Олега Івановича
Микитенка. А потім в залі
запала тиша.
— Я завжди радий бути
у Кіровограді, в Рівному—
на землі мого батька. Зем
ляки щиро шанують його
ім’я, — сказав О. І. Минитенко. — Ось і цими дня
ми
в
Кіровоградському
державному педагогічному
інституті проходила науко
во-практична конференція.
Літературознавці, філоло
ги 6 університетів і 15 пе
дагогічних інститутів роз
глядали найтонші риси та
ланту мого батька. Найдо
рожчі слова про батька
чую я сьогодні — від його
земляків. Він заслужив їх.
Він був чесний і працьови
тий. Наше Ріпне народжу
вало й народжує великих
людей: хліборобів, захис
ників Батьківщини. Цими
днями в сільському музеї
я побачив фотографії трьох
молодих хлопціс. які скла
ли свої голови в Афганіста
ні. Вони були інтернаціо
налістами.
Інтернаціона
лістом був і мій батьно.
«Письменником
мене
зробила пролетарська ре
волюція, без якої я і ба
гато таких, як я, були б
приречені поховати
свої
здібності разом із собою
в могилу». Так писав І. К
Микитенко більше ПІВВІК)
тому. Сьогодні, у дні но
вих соціалістичних
пере
творень, все найкрйще із
творчої спадщини пись
менника служить народе
ві, служить Революції.

в. ТЕЛІЖАН.
с. Рівне,
Новоукраїнсі.иий район

4 cwp.
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БІЛІ ПОЧИНАЮТЬ...
ВІДОМИЙ фінський спортсмен Вяйне
Нурмімаа
вважає, що спортивне орієн
тування однаково підходить
як прихильникам спокійних
піших переходів, тан і лю
бителям «вганяти себе в
мило». Як для молодих,
так і для старих, як для чо
ловіків, так і для жінок.
Спортивне орієнтування ру
хає не тільки м’язи, а й мо
зок, що виклинає почуття
життєрадісності. Краще про
такий біг за картою і ком
пасом, мабуть, сказати важ
ко.
У
Радянському
Союзі
спортивне орієнтування з
ножним роком стає все по
пулярнішим. Той, хто хоч
раз спробував пройти лісо
вим маршрутом від старту
до фінішу, вже ніколи не
зрадить цьому виду спорту.

В обласному ж центрі стан
цього
популярного виду
спорту тривожний.
Міськспорткомітет далекий
від
вирішення важливих
пи
тань щодо розвитку спор
тивного орієнтування.
До
сить сказати, що в цьому
році
номітет
відмовився
навіть організувати Тиждень
орієнтування, хоча ніяких
коштів на це виділяти по
треби не було. Необхідно
було лише вирішити деякі
організаційні питання. На
приклад, розіслати
поло
ження про змагання в спор
тивні колективи,
вказати
місце і час стартів, тощо.
Все інше взяли б на себе
ентузіасти цього виду спор
ту. Лише зусиллями небай
дужих людей Тиждень було
проведено. Але навіть Тга
максимуму ці змагання ма-

НЕВЖЕ ПАСИНОК?
АБО ЧИ СТАНЕ СПОРТИВНЕ ОРІЄНТУВАННЯ
ДІЙСНО МАСОВИМ СПОРТОМ
НА КІРОВОГРАДЩИНІ

Учасникам шахового кон дей — до 1 листопада за
ЗАВДАННЯ № 18
курсу пропонуємо перевіри поштовим штемпелем.
Білі:
Крйб, Фаб, Кеб (3).
ти завдання восьмого туру:
ЗАВДАННЯ № 17
інституту імені О. С. Пуш
Чорні: Кра4, Тй4, Тд2,
ЗАВДАННЯ № 15’
Білі: Кр(5, ФаЗ, Ка4,
кіна
відділенням
підви
Ке2, п.п. Ь7, с2, сЗ, с4, <17,
1. Фіі.
п.п. с5, (16, еб (6).
щення спортивної майстер
еЗ, еб, д'5 (12).
ЗАВДАННЯ
№
16
Чорні:
Крг14,
Фе4,
Са8,
ності з орієнтування, котре
1. СіЗ.
Білі починають.
С(4, п.п. аз, еЗ (6).
очолив В. Цуркан. Та про
А зараз нові завдання.
Білі починають.
Мат у чотири ходи. (4 оч-.
реальну віддачу цього «лік Термін надсилання відловіМат у п’ять ходів, (бочок). ка).
непу з орієнтування» гово
рити ще рано.
Час підказує:
необхідно
вирішувати питання
про
створення в одній із дитячо-юнацьних шкіл Кірово
града відділення спортивно
го орієнтування. Ще в 1983
році міськвно обіцяло про
думати таку
можливість.
Пройшло вже чотири роки,
а там все ще думають. А ось
в таних міцних спортивних
товариствах, як «Динамо» чи
ДФСТ профспілок, на цю
тему навіть розмовляти не
бажають. Та й навіщо їм те
орієнтування? Адже цей вид
спорту не спартакіадний,
залікових очок не дає. Вір
но, але орієнтування захоп
лює молодь, загартовує її.
Деякі спортивні керівники
прикривають
«заліковими
очками» своє небажання
працювати з молоддю. Але ж
кілька десятків загартова
них людей — значно більше
в порівнянні з десятком очок,
які знайдуть своє місце в
архівах, вже після завер
шення сезону. І, підсумо
вуючи все це, вже не ди
вуєшся тому, що в області
немає жодного
штатного
майстра спорту зі спортив
ного орієнтування. Конста
туєш і той факт, що збірна
Кіровоградщини, яна
зби
рається раз на рік перед
поїздкою на чемпіонат Ук
раїни, постійно перебуває
серед аутсайдерів республі
ки. Цього року, наприклад,
лише двоє н членів викона
ли кваліфікаційні нормати
ви республіканської пер
шості і здобули перепустки
до головних стартів. Однан
там вони нічим не пораду
вали.
Останнім часом
серед
орієнтувальників
обласно
го центру чути ніби ДФСІ
профспілок таки хоче ство
рити «Клуб туризму і орієн
тування». Але чомусь здає
ться, що чутки ті породже
ні самими прихильниками
цього виду спорту. Аби ма
ти хоч якусь надію.

irrcicy.t дгі • -U ■

«ТЕНІС У РАНЗІ ПРОБЛЕМИ...»

совими аж ніяк не назвеш.
Спортивне
орієнтування
в Кіровограді, як і колись,
В матеріалі під такою
Нині досягнуто домовле
тримається
виключно на
назвою
(див. «ЛЦЄ> за 18 ності з міським відділом
його ентузіастах. Команди
серпня ц. р.) розповідалось народної освіти (завідую
колективів фізкультури, в
про незадовільний стан ма чий В. П. Драга) про на
яких займаються цим ви
теріальної бази для роз дання в оренду любителям
дом спорту, з’являються І
витку тенісу в обласному тенісу кортів, які належать
зникають, та зрушень в
центрі.
якісний бік майже не від
спеціалізованій
дитячоРедакції відповідає го юнацькій спортивній школі
бувається. Вже кілька років
лова Кіровоградського мі олімпійського резерву з фут
не виставляє на змагання
ського комітету по фізич
свою команду КІСМ (ко
ній культурі і спорту А. С. болу. А також планується
лись інститут мав один з
створення, керівництвом мі
ПОДОЛЬСЬКИЙ:
найсильніСиих
колективів
ського молодіжного центру
області), зникли
орієнту«Комітет
по
фізичній
вальники на
чавуноливар
культурі і спорту Кірово госпрозрахункового клубу
любителів тенісу при фіз
ному заводі, ремонтно-ме
градського міськвиконкому
ханічному заводі імені Таповідомляє, що факти, на культурно-оздоровчому клу
ратути, заводі радіовиробів.
ведені в матеріалі «Тенісу бі «Кіровець»Із старожилів залишилась
ранзі проблеми...»,
мають
Комітет з фізичної куль
лише секція
спортивного
тури і спорту Кіровоградмісце.
клубу «Зірка». Але попов
нення резервами тут вкрай
незадовільне. Та й звідки
'їм узятися, якщо цей ко
Кореаківська морехідна школа
лектив не має власної ди
Міністерства
Морського Флоту СРСР
тячої групи. До речі, єдина
підготовча група існує ли
В. ЩЕРБАКОВ,
ше у геологорозвідувальничлен секції спортивно
ків (тренер В. Савицький).
го орієнтування спорт
Але то заслуга лише само
клубу «Зірка».
го Савицького, котрий пра м. Кіровоград.
цює на громадських заса
дах. Що це значить, пояс
нювати навряд чи слід.
ФУТБОЛ
Й ПОДАЛЬШУ РОБОТУ НА СУДНАХ
Великі надії пов’язували
ся зі створеним два роки
ЗАКОРДОННОГО ПЛАВАННЯ
тому на факультеті фізви- «ШАХТАР» (ПАВЛОГРАДСахалінського морського пароплавства на спеціаль
ховання державного пед — «ЗІРКА» - 0:1
ності:
матрос-моторист, моторист-матрос, моторист-електрик, електрик-матрос, електрик-моторист.
Запрошуються особи, які відслужили 8 лавах Ра
дянської Армії, віком до 26 років з освітою не ниж
23 ЖОВТНЯ У м. СУМАХ ВІДБУДЕТЬСЯ ТИРАЖ
чою 8 класів, на спеціальність електрик — не ниж
чою 10 класів.
ВИГРАШІВ ГРОШОВО-РЕЧОВОЇ ЛОТЕРЕЇ УКРАЇНСЬКОЇ
Строк навчання 10—12 місяців залежно від спеці
РСР П'ЯТОГО ВИПУСКУ
альності.
Прийом у школу без екзаменів.
Початок занять у міру комплектування груп.
У тиражі буде розіграно 2625000 речових і
Під час навчання курсанти перебувають на поє
грошових виграшів на загальну суму 5 687 500 крб.
ному державному утриманні, їм виплачується сти
пендія.
Серед речових виграшів:
КУПУЙТЕ БІЛЕТИ ГРОШОВОНа час проходження медкомісії абітурієнти забез
РЕЧОВОЇ ЛОТЕРЕЇ
печуються гуртожитком. Заяву про прийом із зазна
75
автомобілів
«Жигули»
ченням обраної спеціальності висилати цінним лис
УКРАЇНСЬКОЇ РСР!
том. До заяви додати:
ВАЗ-2108 і «Запорожец» ЗАЗдокладну автобіографію;
968 М,
150
мотоциклів
БЕРІТЬ УЧАСТЬ У ТИРАЖІ!
документ про освіту (оригінал);
«Днепр-11» з коляскою, 75 мопе
медичну довідку (форма N° 286, із зазначенням
Білети лотереї продаються в
кольоро-зідчуття для спеціальності матроса);
дів «Карпаты», 1225 велосипедів,
ощадних касах, на підприємствах
заключения флюорографії й довідку від психіатра;
25 телевізорів «Березка-Ц-202»,
характеристику з останнього місця роботи, нав
зв’язку, в кінотеатрах та інших
125 магнітол «ВЭФ-260», 325
чання, служби;
видовищних закладах, магази
швейних багатоопераційних ма
шість фотокарток 3\’4 см.
нах, кіосках, буфетах-ресторанах,
Щоб оформити допуск для роботи на суднах за
шин у футлярі, 375 пральних ма
а також безпосередньо на підпри
кордонного плавання, вступники подають також хашин «Чайка-3», 100 холодильни
рактеристику-рекомендацію, завірену партійною ор
ємствах і в організаціях громад
ків «Минск-15», 200 самоварів
ганізацією підприємства (військової частини) й погод
ськими розповсюджувачам н.
жену з райкомом (міськкомом партії) і політвіддіелектричних та багато інших виг
лом
військової частини у 2-х примірниках.
рашів.
Бажаємо вам приємних вигра
Паспорт з відміткою про виписку з місця прожи
шів!
вання, військовий квиток і трудову книжку пред'яв
Власники лотерейних білетів
ляють особисто.
Управління Держтрудможуть також одержати грошові
Виїзд — за викликом.
виграші у розмірі 500, 200, 100,
ощадкас Кіровоград
Документи направляти на адресу: 694000, Сахалин
ская обл., г. Корсаков ул. Дачная, 17, приємная ко
50, 20, 10 крб. та ін.
ської області.
миссия. Телефони: 2-27-09, 2-32-77.

Чимало робиться для того,
аби
орієнтування
стало
спортом широких мас і на
Україні. Щороку у квітні
проводиться
республікан
ський Тиждень спортивно
го орієнтування, на старти
якого виходять десятки ти
сяч фізкультурників. В ок
ремих областях орієнтуван
ня стало одним з наймасовіших видів спорту.
На жаль, цього не можна
сказати про Кіровоградщину. Давно забули про спор
тивне орієнтування в Зна
м’янці і Олександрії, хоча
умови там чудові, навколо
ліси. А в інших районах об
ласті цей вид спорту навіть
не пробували культивува
ти. Це красномовно під
тверджують протоколи об
ласних
змагань останніх
років. Нині орієнтувсльники є лише в Світловодську
та Кіровограді.
У Світловодську останнім
часом стан справ
значно
поліпшився.
Другий рік
існує відповідне відділен
ня в місцевій ди’ячо-юнацькій спортивній школі, яке
нараховує кілька
штатних
тренерів. На їхньому ра
хунку — підготовка трьох
кандидатів у майстри спор
ту: Сергія Куликова,
Ан
дрія Курочкіна, Сергія Сокура (тренер О. Омельянцев).

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ
НА НАВЧАННЯ

«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316Є50. МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вуя. Луначарського, 36.

На украинском языке.

БК 02583.

КЛУБ 64~х КЛІТИН

Індекс 61103.

ського
міськвиконкому,
спортивні організації міста
з допомогою активу теніс
ного клубу й надалі прово
дитимуть необхідну роботу
по створенню нових теніс
них кортів і груп на госп
розрахунку».
Отже, як-то кажуть в
ігрових видах спорту, годин
ник включено, час пішов...

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

КОНКУРС
НА ЕМБЛЕМУ
Кіровоградський міський
молодіжний центр і міськ
ком комсомолу оголошу
ють обласний нонкурс на
розробку емблеми рскклубу.
Емблема повинна бути
лаконічною,
виразною,
яскравою, може мати як
символічне, так і літерне
вирішення.

Роботи на конкурс над
силайте на планшеті 40X40
см в чорно-білому й ко
льоровому варіантах і на
правляйте
з
написами
«На конкурс» до 30 жовт
ня на адресу: м. Кірово
град, пров. Центральний,
1, міськком
комсомолу.
На конверті вкажіть «Кон
курс емблем».
Три кращі роботи жюрі
відбере до 7 листопада,
їх автори одержать призи
вартістю 40, 30 і 25 кар
бованців.
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