<-

4
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

$

Виходить з 5 грудня 1939 р.

ТО з нас не любить поласувати цу
керками найвищого гатунку? Так,
любителів солодощів немало, але
придбати коробку хороших цукерок
в магазинах практично неможливо.
Це знають всі, але не всі знають —
чому.

Х

Я працюю па фабриці вже чотири
роки. За цей час вона вимушено при
пиняла роботу через аварійний стан
котельної. Було знято виробництво
карамелі у зв’язку з аварійним стано
вищем приміщення
цеху. З коленим
роком усе частіше виходить з ладу
морально й фізично застаріле облад
нання фабрики.

Вр
У здійсненні намічених
партією масштабних зав
дань ключовим повинен
стати третій рік дванадця
тої п’ятирічки. Належить
поглибити перебудову всіх
сфер суспільного життя, і
насамперед
вирішальної
сфери — економіки, під
вищити ефективність ви
робництва па основі ши
рокого впровадження до
сягнень науково-технічно
го прогресу, економічних
методів гос п од а р ю в а 11 н я,
раціонального використан І
ня трудових і матеріаль
них ресурсів. Багато не
обхідно зробити для реалі
зації соціальної програми.
Ці питання були в центрі
уваги учасників шостої
сесії Верховної Ради Ук
раїнської РСР одинадцятого скликання, що від
булася 13 листопада. Де
путати обговорили і за
твердили Державний план
і бюджет . республіки на
1988 рік. розглянули хід
виконання плану в ни
нішньому році.
У роботі сесії взяли
участь член
ГІолітбюро
ЦК КГІРС, Перший сек
ретар ЦК Компартії Ук
раїни В. В. ІДербицький,
члени і кандидати у чле
ни Політб'.<)<> ЦК Ком
партії України 10. Н. Єльченко, Є. В. Качаловськнй,
Б. В. Качура, В. А. Масол, I. О. Мозговий, В. О.
Сологуб, О. А. Титаренко,
■&-В. С. Шевченко, С. I. Гуренко, Ю. П. К0Л0М1СЦЬ,
В. Д. Крючков, Я. П. По
гребняк.
(РАТАУ).
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ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО
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На сесії
Верховної
Ради
Української

Звіт про роботу
буде опубліковано.

Субота, 14 листопада 1987 року
В числі затриманих була і я — на
той час керівник профспілкової ор
ганізації, керівник відділу. Взяла 600
грамів спирту й три «Гулівери». Не
зважаючи на гострі причини, які спо
нукали мене до цього неблаговидно
го проступка, факт зилашаеться фак
том. Та, зрештою, якщо з такими мір
ками підходити, причину знайде ко
жен. Виправдань тут бути не може.
Мені прикро і боляче, що вся гро
мадсько-корисна діяльність як усьо
го колективу, так і мій особистий
внесок у це закреслені надовго.

ництвом. Іноді доводилось йти на по
рушення правил радянської торгівлі:
презентувати. Ясна річ, ми винні,
але ж не робить це честі і нашим
помічникам у реконструкції.
У переджовтневі святкові дні нам
працювалось як ніколи легко. На всі
неофіційні дзвінки щодо «солодко
го» столу ми відповідали: ЧИТАЙТЕ
«МОЛОДИЙ
КОМУНАР» ЗА
27
ЖОВТНЯ.
Завершуючи свій виступ, хотіла б
знову повернутись до питання бороть
би з розкраданням
соціалістичної
власності. Що можна зробити
вже
найближчим часом? Найперше — ор
ганізувати на території фабрики тор
гівлю солодощами. І працівники задо
волені. 1 держава не в накладі. Втім,
мабуть, знайдуться й такі, які можуть
продовжувати красти і казати: «Я ку
пив'». Тут треба продумати усе до
деталей. Скажімо, продавати
тільки
фасовану продукцію
із фабричним
штемпелем. Можливі варіанти. Ну. а
пропускний режим — докорінно змі
нити.

виснириї
«СОЛОДКИМ
ПРЕЗЕНТ»

Під таким заголовком
27 жовтня ц. р. у «Мо
лодому комунарі» було
опубліковано критичний
рейд, під час якого ви
явлено кричущі
факти
крадіжок сировини та
продукції кондитерської
Все сказане ускладнюється
низь
Курс партії — на всемірний роз
фабрики.
кою заробітною платою працівників виток виробництва товарів народно
фабрики, невідповідністю умов праці
Редакція
одержала
го
споживання
і
сфери
послуг.
Уся
санітарним нормам по площах, най
листа за підписами в. о.
вищою в республіці профзахворювавироблювана продукція
кондитер
З окремими пропозиціями ми у директора фабрики О. М,
ністю.
ської фабрики — товари широкого
Розмови довкола будівництва
по
свій час знайомили міськвиконком, Коваля, заступника сек
вжитку. Тому, незважаючи на труд
вої фабрики потужністю в 2.5 рази
|
але позитивної відповіді не отримали. ретаря партбюро Л. В.
вищою від нинішньої ведуться
вже нощі, про які говорилось вище, ко
І ЩЕ. ГОЛОВНИМ КРИТЕРІЄМ, МІ Вакулинської,
юловн
не перший рік.
лектив фабрики в цілому
успішно РИЛОМ ЧЕСТІ БУДЬ-ЯКОЇ
ПРОФЕ-І профкому О. П. Солом
Все це — лише кілька причин і
справляється з плановими показника СІЇ Є СОВІСТЬ, тож чи привели] ки та секретаря комітету
що з обліком, збереженням і
ми.
.
МИ ЦЕЙ, безперечно, головний] комсомолу Сергія Хар
поділенням солодкої продукції
Нині своїми силами фабрика завер РЕЗЕРВ У ДІЮ? ОДНОЗНАЧНО: НІ! ! ченка. В ньому говори
фабриці далеко не все гаразд,
шує реконструкцію карамельного це
Сам час нам підказує необхідність ц ться, що матеріал під за
красномовно засвідчив рейд газети ху, де буде вйпускатись продукція
«Молодий комунар» від 27 жовтня найвищих сортів. Запуск асортимент великих перемін, У нас вони вже головком «Солодкий пре
ц. р. під заголовком «Солодкий пре ної дільниці дозволить давати додат давно назріли. І кожен, хто так чи зент» обговорено в ко
ково 2 тонни в місяць найвищих сор
кондитерської
зент». Як не дивно, але й такий ма тів тих, що користуються підвищеним інакше причетний до роботи нашого лективі
підприємства, має це пошвидше зро- фабрики.
теріал не подіяв на окремих праців попитом у населення цукерок.
Проведено аналіз ви
фабрика зуміти.
ників. Буквально через тиждень пра
Під час реконструкції
Т. МАЛЕЙ,
падків крадіжок за 10
воохоронні органи зафіксували чер
зверталась до ряду підприємств із
начальник планово-економічного
місяців 1987 року.
Під
гові крадіжки товарно-матеріальних проханням про надання різноманіт
рейдія затримано
відділу кондитерської фабрики.
виробцінностей підприємства.
них послуг, пов'язаних
--------- “з -----с
праці в н иками позавідо м ч о ї
охорони та
відділу бо
4
ротьби з розкраданн я м
соцвласиості
43 працівни
ки з продук
цією на за
гальну суму
356
карбо29 жовтня у другій половині дня до редакції за
ванні в. Зайшов О. Б. Сорокін, одші з «героїв» публікації під
галь н II й
заголовком «Солодкий презент» (див. «МК» від 27
наштраф
жовтня ц. р.) і поклав на стіл заяву такого змісту:
родиих і то«ЗАЯВА
бус. ви стали свідком, як розкрадають сировину і солод варвських судів до
Під час рейду 21.10.37 р. мене дійсно зупинили на
цих
ку продукцію ваші підлеглі. Ви ж були напрочуд спонійвулиці працівники відділу боротьби з розкраданням
ні. Досит.ь впевнено і незворушно розповідали, як колек порушників склав 1400
соціалістичної власності з двома норобнами цукерок.
тив фабрини практично з усіх показнинів винонує плани... карбованців. Усі розкра
Моєї вини в розкраданні соцвласиості в даному ви
Рейд наближався до кінця, і ви, мабуть, захвилюва дачі соцвласиості
були
падну немає, вона не доведена, бо матеріали в орга
нах щодо' цього факту відсутні.
лися. Ви попросили дозволу вийти перекурити і нагада заслухані на раді
проНа якій підставі в статті «Солодкий презент» від
ли
мені,
то
несли
цукерки
для
поважної
людини.
Вам
філактики,
на
цехових
27.10.87 р. мене ставлять у рамни злочинця, що роз
було незрозуміло, чому на сказане я ніяк не відреагував. зборах. Окрім цього, усі
носить цукерки як «презент» якимось людям?
Прощу через газету дати спростування з приводу
премі
Бо ви. Олександре Борисовичу, чомусь вважали це ар вони позбавлені
фактів, що стосуються мене.
гументом
для
виправдання,
я
ж
—
аргументом
для
зви

альної
оплати
як
за
мі
Вважаю, що, перш ніж писати подібний матеріал,
нувачення.
сяць. так і за рік.
необхідно мати документи, а не посилатись на до
мисли.
Вам, Олександре Борисовичу, можна повірити, що, ви
Питання щодо в. о. го
купували цукерки в магазині. Не хвилюйтесь,
можна.
29.10.87 р.
Підпис».
ловного інженера т. СоАле не можна виправдати того, що ви пішли купувати
рокіна О. Б. розглянуто
цукерки в робочий час, що ви не залишили потім їх на
прохідній у камері схову. Не можна виправдати й того,
на партбюро, проведено
що знову ж таки в робочий час носите цукерки — хай і
розслідування з приводу
Відкритий лист-відповідь О. Б. СОРОКІНУ,
поважним людям.
На цьому, Олександре Борисовичу, можна було б по придбання двох коробок
в. о. головного інженера Кіровоградської
ставити крапку, якби не згадати, що через півтори,-дві цукерок. Факт продажу
кондитерсько ї фабри к и
годний після вашого візиту в редакцію рейдова бригада цукерок магазином під
Партбюро
газети
і працівників відділу боротьби з розкраданням тверджено.
Шановний Олександре Борисовичу!
соцвласиості Ленінського РВВС знову зіткнулася з фак суворо вказало секрета
«Есть упоение в бою» — мимоволі пригадується пуштами крадіжок на кондитерській фабриці. В числі за реві парторганізації ко
кінськнн рядок, коли бачиш вас, відчайдушного і ціле
триманих були тодішня голова профкому, начальник муністу Сорокіну О. Б.
спрямованого у боротьбі за чистоту імені свого. Бороть
планово-економічного відділу фабрики Т. П. Малей та на грубе порушення вста
ба ця носить безкомпромісний характер за принципом
технік-технолог по сировині С. К. Думка. Так що, Олек новленого на підприєм
«усі засоби хороші...».
пропускного
ре
сандре Борисовичу, не тільки ви не зробили висновків із стві
Ми вже писали, що в переддень виходу публікації «Со
жиму.
публікації.
То
може
сьогоднішня
добірка
матеріалів
зму

лодкий презент» до редакції телефонували. Просили не
Адміністрацією
фаб
сить вас припинити оббивати пороги редакції та інших
писати про того чи іншого спійманого на гарячому під
інстанцій і повернутись обличчям до проблем фабрики, рики спільно з відділом
час рейду. За, вас, Олександре Борисовичу, дзвонили і
позавідомчої
охорони
де вн виконуєте обов’язки головного інженера?
просили теж. Дзвонили і просили найбільше. Зізнаємося,
Ленінського РВВС позДо
речі,
окремі
співробітники,
ваші
підлеглі,
ЯНИХ
крими дещо розгубилися від такої уваги до вас. 1 все-таки
тинували в публікації «Солодкий презент», повністю ви ■ роблено заходи по посиучасники рейду, редколегія газети, ознайомившись із до
знали свою провину. У день виходу публікації до редак I ЛЄННІО ПРОПУСКНОГО
пеції телефонувала чергова по прохідній Валентина Семекументами і матеріалами рейду, вирішила однозначно:
нівна Долженко. Визнала доцільність, своєчасність, пра I жиму і викоріненню Факписати про вас треба.
вильність появи таного матеріалу. Увечері прийшла в I тів крадіжок сиповннита
Ви, Олександре Борисовичу, настійливо вимагали, щоб
редакцію і Лідія Іванівна ФІліпенко, товарознавець. «Не І продукції
Фабрики. У
солодка, на мою адресу, нритина, але правильна», — тавідповідь вам дали через газету. Що ж, спробуємо від
першому кварталі на
ним
був
її
висновсн
і
розмова
наша
звелася
до
проблем,
творити події того дня.
що існують на фабриці.
ступного року намічено
Десь опів на дванадцяту ви вийшли з території фаб
механізувати тпанспоптПриносимо
вам,
Олександре
Борисовичу,
свої
виба

рики з двома коробками цунерок. Зробивши мілька де
ворота,
обладнати
чення за те, що в матеріалі «Солодкий презент» завчас ні
сятків кроків, ви завернули на вулицю Гоголя. Але тут
вас затримав оперуповноважений відділу боротьби з роз
кімнату погляду « камено зробили вас головним інженером.
краданням соціалістичної власності Є. О. Піть і попросив
11
А щодо презенту... Так. вас можна зрозуміти, коли ви Іпу схов’' на ппохізіпи
пройти з ним. Ви, Олександре Борисовичу, но схотіли
цього зробити, посилаючись на те, що йдете на зустріч з
Активізовано
роботу
кажете, що вам соромно дивитись в очі комуністам, ін
поважною людиною і повинні їй дещо передати. При
спеціалізованої
добро- І
шим працівникам фабрики. Але тільки — зрозуміти.
цьому ви недвозначно вказали на цукерки. «Зустріч поВиправдати — не можна. Не ті часи.
вільної народної ігамжн°ин"а_‘?'я<5-'тися ЧСРСЗ п’ять хвилин», — сказали ви.
є. о. Піть ще кілька хвилин переконував вас пройти з
ни, груп народного конт- ||
ним і ви неохоче підкорились.
А. БЕЗТАКА, І полю і «Комсомоіьсько- !
А потім... А потім, коли вас привели у службовий авточлен редколегії «Молодого комунара».
го прожектора»:

«КРАСТИ БІЛЬШЕ НЕ БУДУ!»

Виправдати

не можна

2 стар.-
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ЕРШИЙ секретар

Зна-

У змагання

включилася

м’янського
міськкому 41 локомотивна бригада.
Пкомсомолу
Микола ДзаидозНині підсумки підбиваються

щиро зрадів моєму приїзду:
— Саме вчасно, — мо
вив. — Є про що написати:
у нас на залізничній станції
комсомольці включились
...... _ ..
в
боротьбу за «Приз виклину».

подекадно. Діє бальна си
стема. Найвищий показник
Тепер хлопці знову в лі
дерах. Вони цілком серйоз
— десять балів.
— Ми хотіли організува но заявляють, що більше не
поступляться
першістю.
ти живий, а не формальний Хлопці прагнуть перемогти
підхід до змагання, — роз на проміжному етапі супер
ництва, підсумки якого бу
повідає секретар вузлового дуть
підбиті
напередодні

УСІ—ПЕРЕМОЖЦІ
Ще в травні на чергово
му пленумі міськкому ком
сомолу секретар комітету
комсомолу локомотивного
у.епо Анатолій Дяков пові
домив, що його товаришізалізничники бажають взя
ти участь в трудовому су
перництві на «Приз викли
ку». Вже розроблені й умо
ви змагання. До уваги бра
тимуться не лише вироб
ничі показники — загальна
кількість перевезеного ван
тажу, економія
електро
енергії, відсутність браку з
роботі, а й громадська ак
тивність комсомольців.

шиніста локомотива В. Ло
боди та помічника маши
ніста комсомольця В. Воровського. Та невдовзі їх
випередили молоді заліз
ничники А. Коненко
та
А. Барабаш. Хлопці жарту
вали: написала про В. Ло
боду та В. Воровського
міськрайонна газета, похва‘
лила, от ті й зазналися.

комітету комсомолу станції
Знам’янка Володимир Со
кирко.—На комсомольських
зборах всіх членів КМК ло
комотивних бригад позна
йомили з його умовами. У
змаганні
можуть
взяти
участь ті працівники,
вік
яких не перевищує 32 роки.
Хлопці енергійно вклю
чилися в справу. Стимул до
цього був неабиякий: пере
можці в кінці року отри
мають приз — магнітофон,
підсилювач, акустичну си
стему.
Першими переможцями
стала бригада у складі ма-

Жовтневих свят. У такому
випадку вони до набраних
баліо доплюсують ще- десять.
вже при— Приз, який
у вітрині
дбали й вистааили ,
магазину, — говорить В. Со
кирко, — бачать всі жителі
й гості Знам’янки. І кожна
локомотивна бригада елентроаозіо,* які
перевозять
вантажні колони, може його
отримати. Кому це вдасться,
дізнаємося в перший день
наступного рону.

Микола Давидов пізніше
згадав ці слова:
— Володя сказав «зааоювати приз». Влучно сказано.
Адже точиться вперта, без
компромісна боротьба. Але
в ній не буде переможених.
Ю. ДЖЕРЕЛЬНИЙ.
м. Знам'янка.

Об'єднання, підприємства, науково-дослідні інститути,
представили у найбільшому павільйоні ВДНГ СРСР у М°сив»
тпіп^лои/?
неефективних машин, технологічних ліній, оброблювальнихцентрів, при .
собів автоматизації, зразків нової техніки, створених після
«зітневого і
Пленуму ЦК КПРС - всього ТОГО, ЩО необхідне ДЛЯ ПР”С*°РЄ*".? 5®*”-*:
озброєння народного господарства, модернізації машинобудівної галузі.

Фото В. КАВАШНІНА.

РУКА РУКУ МИЄ...

ЦЯ АСТО ми чуємо від громадян зауваження щодо
■ роботи представників торгівлі, громадського харчу
вання. Скажемо більше: в багатьох уже виробився
стереотип — «торгівля»? Все зрозуміло, там одні спо
живачі. З цим погодитися аж ніяк не можна. Хоча...
Хоча багато нарікань небезпідставні. Це показали й
недавні рейди обласного штабу «Комсомольського
прожектора».

За прилавкомприбиральниця
...Спочатку поцікавилися
роботою буфету в аеро
порту Кіровограда. Про
давець А. В. Ямкова, по
бачивши молоду пару, ви
рішила, що юнак і дівчи
на посоромляться перелі
чувати здачу і обрахузала
їх на... два карбованці
двадцять дві копійки. Ко
ли ж «пара», де були чле
ни штабу «КП» Ігор Ле
бідь і Тетяна Ловецька,
представилися і сказали,
що проводять контрольну
закупку, здивуванню А. В.
Ямкової не було меж. На
віть намагалася непомітно
підкинути у здачу метале
вої форми карбованця.
За порушення
правил
торгівлі товариський суд
оштрафував А. В. Ямкову
на 50 карбованців.
Працівники кафе «Екс
прес», що на залізнично
му вокзалі, обрахували
членів рейдової бригади
на 44 копійки. Коли скла
дали акт, виявилось, що
продавець — некомпетент
на. Тільки після довгого
з ясування дізналися, що
за прилавком була... при
биральниця В. М. Меркотан. Буфетниця Л. В. Фер■ ман у цей час займалася
особистими справами.
Звіривши ціни, ми поба-

....---.......

-

чили, що тут продавали
дорожче від потрібного
виноград — на 15 копі
йок, помідори — на ЗО за
кілограм. Напевне, у цьо
му кафе прижився прин
цип, що люди поспіша
ють, а значить, з їхньої ки
шені можна й поживитися.
Не краще становище бу
ло й у кафе «Дорожнє»,
що на автовокзалі.
Тут
обраховують трохи мен
ше, ніж у попередніх міс
цях — нас, членів рейдо
вої бригади «всього» на
23 копійки. Це постарала
ся М. І. Риданова. А про
давець С. АС Цуркан умуд
рилася продавати на кіро
воградській трасі без на
кладних котлети в тісті.
Крім цього вона не посо
ромилася обрахувати нас
на 10 копійок.
Ні, що не кажіть, а пра
цівникам торгівлі в нашо
му місті є над чим поду
мати. Тим більше, коли
дехто з продавців так лю
бить поживитися нетрудо
вим карбованцем.
С. ЧЕРНЯВСЬКИЙ,
В. ЛАДАН,
О. ШАТ,
члени обласного
штабу «КП».

В обласнії її штаб «Ком
сомол ьського
прожекто
ра» серед надісланих анкет-талопів одна була та
кого змісту:
ветлікар
«Головний
Грузинського ветеринар11ОГО пункту Кіровоградського району товариш
А. М. Майстренко влаш
тував до себе на роботу
свою жінку, Крім того,
вона працює вихователь
кою в дитячому садку і
нині одержує дні зарпла
ти».
Ось такі рядки... Вони
не могли не схвилювати
членів рейдової бригади
«КП», які ще в обкомі
ЛКСМ України вирішили:
необхідно зустрітися спо
чатку з А. М. Майстреиком.
Та, як виявилося піз
ніше, це не було так прос
то. На території ветпунк
те' його не відшукали.
Якій ка, Галина Федорівна,
зустріла нас насторожено.
11а запитання, де
вона
працює, відповіла:
— Вихователькою в ли
тячом-у садку.
Цікавимося, а як же
праця під керівництвом
чоловіка? Відповідь, як і
сподівалися, була
запе
речною.
Виписка з протоколу
№ 19 засідання правління
колгоспу імені Чапаєва
Кіровоградського району
від 4 жовтня 1986 року:
«Вирішили:
тимчасово
прийняти виконуючою обо
в'язки вихователя дитячо
го садочка тов. Г. Ф. Майстрснко».
Наступним документом,
яким ми поцікавилися, бу
ла довідка, яка засвідчи
ла, що згадана вже Гали
на Федорівна трудиться
ветлікарем
Грузчанської
дільничної ветлікарні.
Як бачимо, ці докумен
ти не потребують ніякого
коментар«. Виникло запи
тання: як людина в один

і той же час може працю
вати на двох різних поса
дах У різних місцях? Ви
явилося, ніякої складнос
ті тут немає. Трудова
книжка І'. Ф. Майстренко
знаходилася у ветлікарні,
:
У колгоспі імені Чапаєва взагалі нема ніякого документа. Тут керів
ники господарства ледве
відшукали заяву на при
йом на роботу. Книжку ж
колгоспника шукають до
цього часу.
З пояснювальної запис
ки головного
ветлікаря
Анатолія
Миколайовича
Майстрснка:
«У зв’язку з кадровою
проблемою, я, як керів
ник, прийняв на роботу на
посаду
ветлікаря свою
жінку. Я знав, що вона
працює вихователькою в
дитсадку колгоспу імені
Чапаєва. Але вона прово
дила організаційні і про
філактичні ветеринарні за
ходи по обслуговуванню
осіб індивідуального сек
тору, які мають у своїх
господарствах худобу, кро
лів, котів, собак...».
Ми переговорили з ба
гатьма
жителями села,
яких «обслуговувала» Г. Ф.
Майстренко. Нам дивува
лися. 1 недаремно. Адже
ніхто з опитаних не знав
навіть, Іно Галина Федо
рівна працює ще її ветлі
карем. Навіть колеги ПО
це
дитячому
садочку
вперше чули.
ГІе довелося нам, та, ма
буть, і тобі, читачу, запи
тувати: що змусило сім’ю
Майстренків до таких хит
рощів. Одночасно «пра
цюючи» на двох посадах,
Галина Федорівна отри
мала
3-Ю
карбованців. Що не кажіть,
сума солідна...

рб'

(Фотохроніка ТАРС).

ВІД РЕДАКЦІЇ. Шановні читачі! У нашій тема
тичній добірці «Дозорець» ми ще раз друкуємо анке
ту-талон. Кожен з вас може, заповнивши її, вказати
адресу неполадок, порушень трудової дисципліни, ін
ших недоліків. Жодне критичне зауваження, як і те,
про яке ми сьогодні розповіли, не залишиться без
уваги обласного штабу «КП».

ПОТРЕБУЄ
ВТРУЧАННЯ
Обласний штаб «Комсомольського прожектора*
пропонує вам, шановні читачі, взяти участь в опе
рації по виявленню випадків порушень радянсько
го і трудового законодавства, правил торгівлі,
нетрудових доходів, інших негативних явищ. Для
цього просимо «прожектористів», членів оператив
них комсомольських загонів, усіх юнаків І дівчат
заповнити анкету-талон І надіслати її на адресу
обкому комсомолу: м. Кіровоград, вул. К. Марк
са, 41, обласному штабу «КП». Або в редакцію
газети.
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На ваші сигнали оперативно відгукнуться шта
би 1 пости «КП», народні контролери, провоохороині органи, журналісти газети.
АНКЕТА-ТАЛОН
Прізвище, ім’я, по батькові _
__
(заповніть * при бажанні)

Вік
Місце роботи, домашня адреса

Виявлено порушення

Пропозиції ПО усуненню недоліків

Чпени рейдової брига
ди обласного
штабу
«Комсомольського про
жектора».

АНКЕТА-ТАЛОН

«ПІД НАРКОЗОМ БЛАГОДУШНОСТІ»
Матеріал під таким за
головком був надрукова
ний у «Молодому комуна
рі» 22 серпня 1987 року.
В ньому йшлося про ви
падки порушень трудової
дисципліни на ВО «Черво
на зірка», про те, як вільно почувається У цехах
п’яничкам.
Як нещодавно повідомив
редакцію
голова
профкому «Червоної зір
ки» В. І. Діхтяр, факти, на-

ведені в публікації, під
твердилися.
Робітники
В. В. Літченко, В. І. Мартиненко, О. Криворог по
збавлені місячної премії
за
серпень, а
також
оштрафовані заводською
комісією по боротьбі з
пияцтвом і алкоголізмом
на 50 карбованців кожен.
Працівник В. О. Донець
кий за самовільне відлу
чення з роботи позбавле
нні на 50 грецем ів мі-

і ячної премії
Робітник
електротранспортного це
ху Ю. Водвальський
за
пронесення спиртних на
поїв на робоче місце роз
глянутий на засіданні це
хового профкому.
Йому
оголошень догану і по
збавлено мігя«ноі премії.
Робітник М(.и 4 о. Ли
сенко за прогули, під час
яких він вирішив «почас
тувати» . колег самогон
кою, звільнений з роботи.

Як бачимо, начебто есе
гаразд. Винуватці покара
ні. Та як же бути з отим
«наркозом», яіиум у «оп
равдання» становища на
магалися вплинути на чле
нів рейдової бригади на
чальник цеху № 4 В. П.
Балашов і його заступник
В. В. Палевничий?
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«-3 стор.

Р|?ьоГгоЛ Самого за печать3 всі” ніш- Н® прийнято- ВІД

рушуючи 1традицію
-_Але, ЧпоКоротичем
■^Чіо;еббесїпи
тьСЙУпопер7ДПит^писання
и2мЄКСипп«І
ЛМ
ним вступом про нього гп1пВиЛі « Ц 1 «оротеньна», журналу, який з пвиїпп^м и Редактора «Огоньстав чи не найпопуляр.Ошим вида°нн^мЧаЗв-ДРаЗУ Ж
останню роль відіграло й то
данням- Звісно, не
ва «Огоньком» співпав зі свіжим РвіткД Д° кер;вниЧтжитті суспільства. Дле й раі
"еРемін у
своїх публіцистичних твоїй* % о в‘таліи Коротич у
йому радіо і телебаченню писав Угп» П° Українсьправдиво, переконливо принципово г°В0Рив гостро,
нен», він не зрадив собі н₽і Єй пЖ'„Очоли1вши <<0го’
на,
и
О| М| як публіцист, ні як люди-

«італій КОРОТИЧ:

«Літературної України» за
7 жовтня. Перед від’їздом
із Києва я побачив у кни
гарні «Поезія» на полиці
зразу кілька видань кни
жок Івана Драча,
яких
ніхто не купував, і сказав
про таке вголос. Оце в
«ЛУ» Драч написав, що я
переїхав до Москви,
бо
Чорнобиля злякався. Хтозяа що, базар якийсь, але
буває,, як бачите, і
та«.
Необхідно виховувати
в

«ЛІТЕРАТУРУ РОБЛЯТЬ І СОБКС7ОСТІ»
— Віталію Олексійови
чу, не вважайте
це
за
комплімент, але у
мене
іноді виникає таке відчут
тя, що ви ходите по лезу
бритви.
— Ну і що? — просто
відповів він. — Це робо
та.
У літературно - журналістськн.к
колахМоскви
------- --------до позиції «Огонька»,
а
отже і його головного редакгора, ставляться
по^різному. Скажу по щи'рості — я не приховувала
цього і від Коротича, —
мені теж не все з публіка
цій журналу подобається.
Але чесність, принципо
вість, гострота зору
ре
дактора безперечно викли
кає повагу і
визнання.
Якось у мене зайшла роз
мова про Коротича з на
родним артистом РРФСР
к о миоз итором
М і квелом
Тари вердієвим, чий авто
граф, до речі, читачі «Мо
лодого комунара» отрима
ють найближчим часом.
«Є люди
Дон-Кіхотн
І
Санчо-11 а ней. Коротич
з
перших, — сказав Мікаел
Леонович. — Він не зупи
ниться ні перед якими 'віт
ряками. Передайте йому,
ідо я готовий
служити
Його журналові!».
1 ще одна риса Віталія
, Коротича, про яку хочеть
ся сказати: його демокра
тизм. Я спостерігала за
ним у різних
ситуаціях.
Щоранку у приймальні го
ловного редактора «Огопька» гамірно. І немає лю
не
дини, яку б Коротич
прийняв, не вислухав,
Зважаючи на все це (по
«Огонька»,
пулярність
чітка ідейна позиція його
редактора. організаторсь
кий талант Коротича), я
почала розмову з питання
дещо наївного, але одна
ково важливого для «мо
лодих комунарів» — жур
налістів і читачів газети.
Як зробити нашу «моло
діжну» популярною на
зразок... «Огонька»? Чека
ла, що він посміхнеться,
'Ж,але Коротич заговорив
Серйозно:
В. К. Ви йдете на робо
ту і про щось розмовляє
те, щось обговорюєте, про
довжуєте ще й в робочий
час ту ж саму розмову.
Але пишете Про Інше. Щоб
газета цікавила
людей,
треба писати в ній
про

те, що людей
цікавить.
намагатися втрапити у на
родний інтерес, пояснити
його. 1 номери підуть. Чи
тачі, публіка дуже вдячна
і кожну увагу до повсяк
денності оплачують своєю
увагою.
Принаймні
па
планірках запитання: «А
на кого розраховано цей
матеріал?» повинно звуча
ти часто.
КОР.: А спробуй надру
кувати матеріал, де
хоч
якимось чином зачепиш
керівні особи... Починаєть
ся тоді тиск на редактора,
на кореспондентів.
Хіба
вам ситуація не знайома?
В. К. Боріться.
Якщо
впевнені у своїй правиль
ній позиції, йдіть до на
чальства, виступайте
на
всіх зборах із
словами
про те, що заважають, пи
шіть про це у газеті. Тре
ба вміти відповідати
за
свої слова. А то: началь
ство, бачте, винне, що га
зета нецікава,
Розумію,
що не все тут просто:
і
їсти хочеться, й таке іише... Але з іншого боку:
те ж саме начальство роздере вас, коли
виявить,
що газету читати не хо
чуть. Може бути два типи
редакторського
захисту:
догоджати начальству
й
чутися за ним, як за сті
ною кам’яною; йти за
життям, аналізуючи його
проблеми.
КОР-: У зв’язку з цим,
як ви гадаєте, чи не обер
таємо ми перебудову у
розмову про перебудову?
В. К. Ч асом обертаємо.
І ніхто, крім нас самих,
не винен у цьому.
КОР.: Мені не раз дово
дилось чути від різних лю
дей, та й сама я про
це
думаю, — ми
частенько
використовуємо гласність
для зведення порахунків.
В. К. Зараз всяке трап
лятиметься. Зведення по
рахунків — справа звична
для багатьох. Щойно мені
з різних міст України понадсилали
примірники

Поезія в три акорди
ДО ПОЧАТКУ ОБЛАСНОГО ФЕСТИВАЛЮ
АВТОРСЬКОЇ ПІСНІ
експедиції, особ
Про авторську пісню ши геологічній
ливо тепло згадує хвилини
роко заговорили лише не біля вогнища, коли
гітара
давно, хоча як течія у віт йде по йолу і звучать пісні
Ю.
Візбора,
А. Якушевої,
чизняній культурі вона існує Є.
Клячніна, В. Ланцберга.
більше
тридцяти
років. Що ж є в них такого, у цих
Тридцять літ по країні зву немудрящих піснях? Що спо
нукає всіх, хто слухає, під
чать улюблені пісні старих співувати,
не задумуючись
авторів: Ю. Кукіна «Пони про свої вокальні можли
маешь, это странно, очень вості?
Передусім — їхня щи
странно, но такой уж я за
рість. Протистояння автор
конченный чудак, я гоняюсь ської й естрадної пісень ви
за туманом, за туманом, и никло якраз із цього: для
вбивання в голову слухачам
с собою мне не справиться г.іалозначущої фрази дово
никак»; Б. Окуджава
«Не диться витрачати всю
по
ба
истов и упрям, гори, огонь, тужність підсилювачів,
світлових та шумових
“ТВгори!»; М. Анчарова «Нас гато
ефектів. А тут — послухай
ласкала в пути ледяная зем те: тихий перебір струн гі
ля, но мы, забывая про го тари і поезія. Якщо естрад
пісня явище музичне, то
ды, проползали на брюхе на
авторська — передусім лі
по минным полям, для вес тературне, тісно пов’язане з
двома невичерпними
дже
ны прорубая проходы»...
Кожен, хто хоч раз у жит релами духовності: фольнлопоезією.
ті побував у поході
чи ром і класичною

собі нове мислення, звичку до демократії,
Рятуй
боже, іцоби в часи, коли
можна усе що
завгодно
читати й писати, роздані
нам рушниці використову
вались для зведення пора
хунків.
КОР.: Згодна щодо не
обхідності виховання но
вого мислення. Але ’ деякі
теми, яких
торкається
«Огонек», висвітлюються,
на мою думку, однобоко,
фальсифікуються деякі пе
ріоди історії. Зокрема ста
лінські часи. Як можна ви
ховувати молодь,
лише
тавруючи минуле,
Люди
пам’ятають
не
тільки
тридцять сьомий рік, а й
те, що в країні було біль
ше порядку.
В. К.: Порядок, здобутий
ціною нищення людей
і
гноблення їхніх душ, суть
не порядок, а терор. Мож
на, звісно, і так, але
це
значить мати суспільство,
грунтоване на страху
й
безвір’ї. Так, ми в сталін
ські часи мали великі до
сягнення, але ніякий пере
літ Чкалова
розстрілом
Тухачевського чи голодом
під час колективізації на
Україні не
затуляється.
Все це іде паралельно і
нам необхідне знання пов
ної правди. Аргумент про
те, що викриваючи сталін
ські злочини, ми
прини
жуємо подвиг тридцятих
років, фальшивий і ство
рений тими, хто був при
четний до злочинів. Прав
да ще нікого не робила
слабкішим.
КОР.: Письменник і осо
бистість...
Зараз багато
письменників. Надто бага
то. Чи всі вони особистос
ті?
В. К.: Десять з полови
ною тисяч
письменників
(така
кількість
членів
Спілки) бути не може. Це
різноталановиті, а часом і
зовсім безталанні
люди.
Той самий випадок, що і в
промисловості за
валом
усе гаразд, але насправ

Естрада часто опускається
до рівня слухача, азторська
пісня піднімає слухача до
розуміння поезії.
Нині в країні існує біль
ше 150 клубів, що об’єдну
ють авторів, виконавців, лю
бителів самодіяльної автор
ської пісні. Найстарішому з
клубів самодіяльної
пісні
(КСП)
—
ленінградському

«Бостону» недавно виповни
лося 25 років. Більше двад
цяти
років
проводяться
зльоти і фестивалі, що зби
рають багатотисячну ауди
торію. На куйбишевському
зльоті
пам’яті В. Грушина
влітку 1987 року було близь
ко 40 тисяч чоловік з усієї
країни.
У Кіровограді КСП
по
явився у квітні цього року.
Ми знайшли один одного
по наших піснях. Вік членів

ді... Літературу роблять
такі люди, як Чінгіз Айт
матов і Васіль Биков, Лі
на Костенко і Расул Гам
затов — особистості, здат
ні поборотися за
власні
погляди на життя. Нале
жить знаходити і плекати
таких людей.
КОР.: Чи повинен пись
менник іти на компроміс?
В. К-: З совістю — пі о
якому разі.
КОР.: До речі, ми гово
рили про літератора взагалі. А як справи у пись
менника Віталія Короти
ча? Вірші, які іноді про
риваються
на сторінки
центральної преси, то епі
зод?
В. К-: На жаль, писати
ніколи. Але в. цю пору мені здається, що редагування є основним внявом
моєї творчості,
смислом
життя.
Працюю
для
«Огонька», а значить для
вас, цілодобово, виснажу
юся в тій праці.
Вночі
сняться ненаписані вірші.
Під час відпустки, у ве
ресні в Ялті, нарешті на
писав кілька
поезій.
У
№ 12 журналу «Київ» їх,
здається, буде опубліко
вано.
КОР.: А читати?
Ваші
літературні враження ос
таннього часу? Що з опуб
лікованого в інших видан' нях ви «прогавили»?
В. К-: Останнім
часом
не було потрясінь.
Таке
трапляється:
література
накопичує силу для кидка.
Гадаю, що наступного ро
ку буде кілька
романів
високого класу. Не певен,
що з України. Ми будемо
ще довго (чехівська фор
мула) по краплі видушу
вати з себе раба. Надто
багато
безпроблемносгі
накипіло.
КОР.: Ще кілька слів
про себе, будь ласка. Що
зробило вас поетом? Було
якесь сильне потрясіння у
вашому житті?
В. К.: Не знаю. Усе жит
тя з потрясінь. Так душа
збудувалася.
КОР.: Тоді сформулює
мо інакше. Хто з письмен
ників впливав на вас як
літератора і людину?
В. К-: Перші статті про
мене написали
Максим
Рильський, Назим Хікмет
— великі поети,
видатні
особистості, завжди буду
їм вдячний. Знав і знаю
багатьох,
у
перехресті
впливів існую.
КОР.: І останнє питання
— вже зовсім ліричне.
Вам сниться Дніпро?
В. К.: Нікуди не подіну
ся від рідного дому, від
Києва, де народився
й
прожив 50 літ. Але добре
почуваюся у Москві. Лю
дині добре там, де вона
повного мірою себе реалі
зує, робить власне діло.
Тільки в праці можна бу
ти щасливим. Нині я маю
таку працю.
В. ЛЕВОЧКО,
спецкор
«Молодого
комунара».
Москва — Кіровоград.

ЗАХОПЛЕННЯ
клубу — від 18 до 50 ро
ків, професії найрізноманіт
ніші. Ми багато їздимо по
країні, були на фестивалях
у Москві, Запоріжжі, Дні
пропетровську. На
тради
ційному осінньому зльоті в
Харкові наші хлопці М. Катиба, С. Коричев, І. Конюхов стали лауреатами. Кож
ну третю середу місяця у
відділі мистецтв бібліотеки
імені Бойченка ми
пока
зуємо присвячені авторській
пісні програми.
14—15 листопада в Кіро
вограді в БК заводу радіовиробів відбудеться облас
ний фестиваль
авторської
пісні, в якому
візьмуть
участь члени клубу та гос
ті з інших областей.
Н. РИБАК,
голова Кіровоградсько
го клубу самодіяльної
пісні.

Володимир КОБЗАР

ІПОДОРОЖНЯ ПОВІСТЬ]
Пам'яті батька
Володимир КОБЗАР - автор книги оповідань
«Провулок Гвардійський», яка вийшла у сімферо
польському
видавництві
«Таврія». Друкував
оповілГсних^Л
У Р^УблікансЕких
нТурналах?
°об-

НріяЛап™3 «х’ зоярема> в «Молодому комунарі».
«ПпЄЖ
у« «"'пропетровсьному
видавництві
ппозаїна
НрпірЧИТЬ
СВІТпостійний
ДРуга ннига
н?вав «йДТ
мНаш
автор молодого
запропоЬпя?ЛиЧИгч Ми «Молодого комунара» подорожню
повість «Сіль Чумацького Шляху». Друкуємо її із

СКОрочеННЯМИ.

’

ННУпусмо її із

Працює Володимир Кобзар помічником голоаРежисеРа по літературній частині Кірово
градського обласного українського
музично-дра
матичного театру імені М. Л. Кропивницького.

:

1.
На вулиці Кримській, зійшовши з маршрутного ав
тобуса, ми востаннє оглянулися назад.
Десь там, під залізницею, за якихось триста метріа
од неї, бовванів дев’ятиповерховий будинок. Там
було моє родинне гніздо. Ще далі був невидимий
за деревами й порослю нових, цяцькованих зовні
житлових будинків, Інгул, який перетинає місто на
впіл. У багатьох місцях Інгул можна перейти убрід,
роззувшись і закачавши по коліна холоші, а то й
перестрибнути, якщо добре розігнатися. Правда, і
скромний Інгул при нагоді може показати свій норов.
Кілька років тому під час весняної повені він вийшов
з берегів і розлився так незаплаиовано широко, що
дехто в місті замочив ноги, а дехто — й репутацію«
Обабіч річки розкинулося місто, про яке хто жар
тома, а хто на повному серйозі каже: перлина степу.
Почавшися року 1754 з фортеці святої Єлизавети,
воно в останнє десятиріччя виростає зі своїх, кроє
них ще в минулому й позаминулому сторіччях оде
жин, розбудовується, перебудовується, пнеться із
приріччя на кращі місця під південним сонцем, по
глинаючи приміські єела, встеляючи асфальтом ро
дючий чорноземний степ довкола себе. Воно росте,
це місто, змінюється, як змінюється дитяче обличчя
і надовго в пам ять не западає.'І, як за дитиною, що
росте, за містом, треба сподіватися, — майбутнє, що
проявиться в архітектурних формах, в опоряджених
берегах Інгулу, у реставрації залишків фортеці, у
деревах, кущах і квітах, яких зараз припадає на кож
ного мешканця міста удвічі менше, ніж у Києві чи
Москві. Врешті, найбільше майбутнє —- у духовному
потенціалі, який накопичується не враз, а багато ро
ків, перемелюючи покоління за поколінням тих учо
рашніх селян, які становлять нині чи не половину
міського населення.
...А за моєю спиною, за полями, за пагорбами, за
Дніпром і Перекопом виднів видимий виключно моєму внутрішньому окові град Сімферополь. Сім — да
леко не найгірших — бурхливих років юності мину
ло в тому краю моря й гір, і забути його я аж ніяк
не міг. І коли мова заходить про Крим, я зітхаю за
морем і горами; що-що, а їх (а може й ще чогось?...)
мені бракує.
«То якого ти біса переїхав сюди, та ще й поміняв
ся на перший поверх?» — спитав, мене якось сусід,
коли ми, не діждавшись жедівських сантехніків, за
ходилися самостійно розморожувати в підвалі кана
лізацію. Я знизав плечем: коротко про це не ска
жеш. Згадався Волошин, одна з його мініатюрних
акварелей: пустельний берег моря і скелі Кара-Дагу,
освітлені тьмяніючим і водночас тривожним приза
хідним сонцем. А внизу підпис: «Земля, уставшая от
смены лет и рас». Навіть поверхові знавці Криму
не можуть не погодитися із влучністю цього поетич
ного рядка.
Мені на той час (а хіба зараз — ні?..) праглося пев
ності, міцності, відчуття вкоріненості в землю бать
ківщини. Адже так склалося, що народився я в одно
му місці, у другому вперше самостійно подибав, у
третьому став першокласником, у четвертому — дру
гокласником, у п’ятому — доучувався, у шостому —
служив в армії, у сьомому — працював. Цим сьомим
місцем був Сімферополь.
Молодість відшуміла, відбродила, минулася, зали
шивши невиразний сум і жаль за нездійсненними
мріями і. пориваннями; а майбутнє навально мчало
на мене із зростаючою швидкістю. 1, оглядаючись
назад, я шукав у житті таку твердь, яка дала б мені
сили і снаги...
Говорити про такі матерії із прагматичним сусідом
якось не випадало, і я промимрив приблизне:
«Хотілося ближче до батьків».
«А де ж вони живуть?».
«П’ятдесят з гаком кілометрів звідси», — слухня
но, як школяр на уроці, відповів я.
Сусід махнув рукою:
«Далі житимеш — рідніший будеш».
Почасти він мав рацію, цей діловий сусід, і я но
став перечити йому. Поготів він належав до тих лю
дей, які завжди впевнені в собі і тільки себе в усьо
му вважають правими. Я втішав себе: особливих ви
год я не шукав. Головне — не проміняти (а це зро
бити як раз та два) оту невидиму й невловиму річ,
яку не помацаєш пальцями, яка не вимірюється ні
квадратними метрами, ні кілограмами, ні карбован
цями, але яка коштує надзвичайно дорого і є зараз,
а може й у всі часи, найбільшим дефіцитом.

(Далі буде).

4 cwp.
ЛИСТА з коментарем
ДО«Рамзес
би посміявся»

(«МК» за 16 липня 1987 р.)
наша газета вже повертала
ся 5 вересня ц. р. в статті

- «Пілот

без

пеленга».

У

«Рамзесі» старий парижанин
українського
походження
П. Ливадка описував
своє
життя і не завжди аргумен
товано оцінював обстанов
ку в СРСР. -Ось черговий
відгук на цей матеріал:
«У тяжкі для нашої Вітчизни роки багато хто по
кинув її. Наші ж батьки від
будовували
країну з руїн
громадянської, Великої Віт
чизняної. З такої розрухи
підняли! А що в нас дехто
погано живе... Як питиме, а
не робитиме, — то й буде
бідний.
Парижанин Ливадка
за
кликає зробити Україну са
мостійною. Треба б почита
ти йому історію, як Богдан
Хмельницький воз'єднав її
з Росією, і назвала вона
Україну молодшою сестрою.
Бандерівці вже робили «самостійну»... Хай Ливадка не
чіпає і Сталіна — щоб не
він, то у
нас фашисти б
хазяйнували.
Відносно лікування. Я сам
три роки лежав у гіпсі і
весь час одержував
без-

платно дорогі медикамен
ти. Тепер щороку їжджу в
санаторій...

в зв'язку з
численними
скаргами жителів будинків,
де вони знаходилися».
В. С. СТЕПАНЕНКО.
Пивбари ж біля «Весни»
Компаніївський район».
й на розі вулиць Декабрис
«Не треба вдавати, що тів і Шевченка продовжу
все відмінно», — під таким ють функціонувати.
Прав
заголовком було
вміщено да, за словами листа з Ле
огляд пошти в газеті за нінського райвідділу внут
1 серпня ц. р. Там, зокре рішніх справ м. Кіровогра
ма, в черговий раз ішла мо- да, тут «активізовано робо-

градщини»,
Ю. Тютюшкін
пропонує назву «Пам’ять» і
свою поміч в архітектурно
му оформленні. Ми вдячні
читачам за пропозиції. Так
що слово за книголюбами.

нальностей здаються
дуже сумнівними, а от
л ди
тинки з натури щодо «Дай,
красуне, двадцять копійок,)
усю
долю
розкажу»
і /

$1«31РКА-87»
У ДЗЕРКАЛІ
іСТАТИСТИКИ

«золотих» перснів та блиску для губ із-під поли
ган!» — так називалася пуб підмічені точно. Погоджує- }
лікація в газеті за 6 серпня мося, що на це неподоб- '<*
Про футбол сперечають
ц. р. Там ішла мова про ство правоохоронні органи
двох братів Мусенків, яких не повинні закривати очі.
ся...
Сперечаються про його
Кіровоградець
С.
Правецький постійно відгукує значення і призначення,про
і публікації. От \ техніку і тактику, про ігроться на наші
___ __
г г( аі.-лгті
пкпеміїх
гпавнів
і і
ві якості
окремих
Гравців
і після згаданої- вже
статті
цілих
команд.
Проте
є
в
«Пілот без пеленга» він і
перо.
Нагадаємо,
}
футболі
один
елемент,
який
узявся за і
публікації, ' суперечці не підлягає. Це—
що герой тієї
тієї
комунара»
<--и.
названийй Віктором, заявляв, к статистика. Сухіі, але об’єк
_________
с
я
‘
‘
•тіііиіі
НпФпп
І'ІК.
тивні
цифри
пікапі
не
тіль

оточуючі поважають за доб зокрема, про своє бажання £
росовісну працю. Н. Талма- співробітничати з інозем- , ки самі по собі, вони допо
зан із Помічної Доброве- ними розвідками, аби лише магають і фахівцям, і бо
личківського району
після платили. Читач так розцінює } лільникам.
Болільникам кіровоград
її прочитання взяв гнів: «Ви його позицію:
це J
«Мені
ської
«Зірки» пропонуємо
що, на іншій планеті живе здається
незбагненним
статистику ссзону-87.
те? Якщо серед циганів є жахливим.
ЙС
Одночасно
В 50-му чемпіонаті СРСР
1 процент порядних, то це шкода Віктора, бо він за-}
з футболу серед команд
•’J
ще й добре. Я бував у де був, що Вітчизна — це цін-^
шостої зони другої ліги косятках міст і скрізь ’ бачив ність, що не піддається ні-}} льори «Зірки» захищали о5
юрми циган, які або воро якому порівнянню і спів■ : В. Самофалов —
J гравнів:
жили на картах, або спеку ставленню».
t г- ■
-----51 зіграний
матч, А. КонВсім, хто не залишив без f чсльскіс — 50, С. Литвішс^йлювали дефіцитним
товаі
ром. Чому не
вирішувати уваги наші публікації — ве В. Чернпх — по '14, С. Ку
лике спасибі. Чекаємо но / черенко — 41, Л. Федоров,
зараз цю проблему?».
(
вих листів.
t 1. Макогон — по 39, Я. БоПідрахунки автором «про
І» бпляк — 38, Б. Філатов —
центу порядності»
серед
Відділ
комуністичного
і
і 34,
Е. Денисенко — 33,
представників різних націовиховання «МК».

«Хто він,

сучасний

ци

«Дай, красуне, двадцять копійок»

ОРОКАРІЧНИИ чоловік ходою-спортсменапершорозрядника ішов у
напрямі станції Новомиргород.
— Доброго вам здоров'я.
Іване Дмитровичу!
— І Ірнвіт. Федоровичу!
Іван Федорович Сєриков
у цей час ладен був пер
шим привітати жовтеня чи
заговорити з малюком —
такою радісною усмішкою
сяяло його блідувате об
личчя.

Відгуки читачів на публікації «Молодого
ва про послаблення бороть
би з пияцтвом в обласному
центрі.
«А міськвиконком і мілі
ція чхала на те, що ви пи
шете! — висловлюється з
цього приводу кіровоградка Шляхова. — Вибачте за
різкість, але в усіх газетах
є статті по боротьбі з пи
яцтвом, а що від цього мі
няється?».
Деякі зміни є. Ось
що
повідомив, зокрема, заступ
ник голови міськвиконкому
В. М. Суворов: «Спецвідді
ли по продажу алкогольних
напоїв №№ 53 і 61 по ву
лиці Карпа Маркса закриті

ДОЛІ ЛЮДСЬКІ
Мепі стало жаль батьків,
і я переїхав поближчедо
них. Брат повинен був
переїхати в село до старих
і вести господарство. Жін
ка його не хотіла розста
ватися з Одесою. Через
сімейні чвари брат запив.
Якось перехилив склянку
коньяку — і помер. Бать
ки старіли, змушені були
здати корову в заготскот.

До мамки
— Чи не на псі п’ять
цифр?
— Ні. Поки що в спортлото не граю.
— Тоді скарб викопав!
— Закопав тисячі, —
продовжив весело, — ось
так. Щойно розв'язався зі
СВОЄЮ домівкою. Мучився
три роки: поки місце ви
клопотав, поки збудував...
А сьогодні за п'ять хвилин
здав свій «замок» у міськ
раду на безплатне корис
тування. їду до мамки,
назавжди. Ще хлопчаком
дан слово годувати її, ста
реньку...
— Не забув...
— Як же забути. Спра
ва ж була спірна. Вона ще
при мені почала говорити
старшому братові Васі:
«Васильку, тобі годувати
мене. Вчись працювати на
полі». Я з образою: «Ні.
я тебе буду годувати!».
«Куди тобі, — говорить
вона посміхаючись. — ти
такий маленький та хво
робливий. хоча б себе про
годував». Звичайно, я ро
зумів — па землі потрібно
бути сильному. Я закінчив
педагогічний. Вже працю
вав v Києві, брат в Одесі
ІМ.’К'ЧЖ X*
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■ «Молодий комунар»

Коли відправляли її туди,
вдарила .батька рогом у
скроню, поховали і його...
Тепер моя черга прийняти
на себе господарство...
— Ну. а будинок міг би
продати?
— їздити за п’ятдесят
кілометрів, чекати покуп
ців?! Я не можу залиши
ти матір ні на хвилину.
Я повернувся і провів
Івана Федоровича до вок
залу.
Підійшов
приміський.
Мій співрозмовник з пла
щем на лівій руці, з біле
том у правій влетів у блис
кучий вагон і глянув крізь
широке вікно у бік вулиці,
де залишився порожній,
сумний будиночок, в яко
му на кожній цеглині за
лишились
відбитки рук
своїх, трудів своїх...
Минув час.
Можливо,
Іван Федорович забув но
мер свого будинку- Забув
і нашу розмову-, мабуть. А
я пам’ятаю. Уявляю ста
реньку, котрої ніколи ІІС
бачив. Уявляю, як вона
зустріла син."
в котрого
не вірила...
і. РОМІЧЕВ.
м. Новомиргород.

ЖЖЖ

ту по вилученню з цих
місць громадян у п'яному
вигляді». У п якому! А ще
твердять, що пиво — безал
когольний напій!
Свого часу обласна орга
книгонізація Товариства
любів оголосила конкурс не.
кращу назву літературного
кафе, що планувалося відкрити в Кіровограді (газета
за 23 липня, кореспонденція «Як назвати
кафе!»)’
Кіровограда Л. Коваленко
запропонувала
«Веселку»,
«Чарівну книгу»,
«Ранок»,
«Чародійку», «В країні чу
дес»; її земляк О. Юрпольський — «Перлини Кірово-

f

М. Калита — 32, В. Димов
— 27. В. Крамаренко — 23,
ІО. Колаковський — 22,
М. Данилюк —- 21, В. Крпвокінь — 19, С. Улішький—
18, О. Кулаковськин -- 15,
A. Сальников—1-1, С. Пташ
ник — 13, Є. Чижик, О. Яре
менко — по 11, І. 1 щепко —
9, М. Латиш — 8, О. Ряб*
ков, О. Бережний — по 7,
B. ІЛепітко — 5, С. Верон
ський — 4, Г. Щсрбатенко,
С; Степашко, К. Сосепко,
В. ІЩЄІ1КО, І. Тимощук,
О. Кадичснко — по 3. І. Різннченко — 1.
«Зірка» забила 44 голці
М. Калита — 12, В. Чер
нях — 7, Л. Федоров — 6,
Е. Денисенко —.5. В. Само.фалон. А. Копчсльскіс —
З, Я. Бобиляк. В. Крамарен
ко, С. Пташник — по 2.
М. Латиш. В. Шепітно —
по 1.
Па своєму полі «Зірка»
здобула 9 перемог. 8 нічиїх
та 9 поразок, різниця м’ячів
31—28. На виїзді — 4 пе
ремоги, 5 нічиїх, 17 поразок,
різниця м’ячів ІЗ—49.
Нинішнього сезону кіровоградні не здобули іі жод
ної перемоги з великим ра
хунком. Проте 6 разів воііи
поступалися з різницею в
три і більше м’ячів — «Суд
нобудівникові» (0:3). «Таврії»
(0:6),
горліиському
«Шахтареві» (1:5). «Дина
мо» (0:4). «Закарпаттю»
(0:4), «Буковині» (0:3). '
Під час чемпіонату ко.мап-.в^,
ду очолювали два старіїїг
тренери — В. М. Спирлдсінов та Г. А. 1 щепко.
Після закінчення сезону87 «Клуб ветеранів» коман
ди очолює ІО Касьонкін—
471 матч :■ чемпіонатах
СРСР. Далі - О. Смичеико — 454. В. Самофалов —
Оренбург. Осінь — пора весіль, а весілля, ян відомо, це великі турботи. Ось чо
му таку велику популярність дістав створений недавно в обласному центрі коопе
423. А. Кравченко — 379,
ратив по організації весільних урочистостей «Бажаємо щастя».
О. Алексеев — 337 10. Го'До речі, у числі перших клієнтів виявилися... самі організатори. Члени коопе
рожапкін — 332
ративу Олена Тимичева і Костянтин Шерман стали чоловіном І дружиною. Що ж,
як кажуть, бажаємо щастя!
Серед иайкраиш.х бомбар
На знімку: щасливий день Олени і Кості.
дирів команди: В. Квасов—
(Фотохроніка ТАРС).
, 72 голи. Б. Петров — 66,
О. Алексеев — 65, М. Калита ■— 64. В Ступай — 62,
В. Лябіхов, В. Кротова, ворнлп, що серсдпьостатіїс- В. СамоФалпв —' 55. О. Кац-|
В. Сорокін, П. Донбнепко, тичпа молода людина ви май — 51. В. Філін — 50.'4П. Селецькиіі, В. Вакулич, трачає па читання 5—10> Всього.ча ЗО років виступів
В. Сідпін, С. Список, Р. Лю- хвилин на добу. Чи до вір-} в чемпіонатах СРСР «Зір
лодого комунара» Н. Дани- барський — члени міської
ленко представила аудито літстудії «Сівач». Вони про шів тут?». Майбутні коопе-{ ка» провела 1208 матчів —
раторн підтвердили, що ідо, 475 перемог, 329 нічиїх,
рії запрошених як постій
читали
вірші
і
давні,
і
зов

віршів, і до прози. Вони за-$ 404 поразки, різніпія м’ячій
них позаштатних авторів
газети, чиї прізвища появ сім поні, і ті. що увійдуть до вели розмову про творчість} І423-І28О.
С. ТКАЧ.
ляються на полосах не майбутніх книжок.
Некрасова, Тургенева, Тол-}
Не менше часу, ніж самі,
тільки під художніми тво
рами, а й під рецензіями, вірші, зайняли відповіді на стого, Маяковського, Єсепі-}
,
Редактор
репортажами,
проблемни записки із залу. Серед них на, Ввсоцького.
ми статтями. Разом з тим була й така: «По радіо гоНаш кор. ,
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

ЧИ ДО ВІРШІВ ТУТ?
Редакція «Молодого ко
мунара» разом з обласною
юнацькою бібліотекою імев ні О. Бойченка організували
для учнів та викладачів Кі
ровоградського
коопера
тивного технікуму зустріч із кп довелося вносити СТІЛЬ
молодими місцевими літера ЦІ із сусідніх приміщень —
торами.
так багато тут зібралося
У читальний зал бібліоте- публіки. Кореспондент «Мо-
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