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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

В ОБКОМІ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

Патріотичній ініціативі —
широку підтримку

ТРУДОВИЙ 
РИТМ XII

Бюро обкому Компартії 
України прийняло постано
ву «Про організацію робо
ти в області в зв’язку з по
становою ЦК Компартії 
України «Про патріотичну 
ініціативу делегатів XXVII 
з’їзду КПРС «План двох 
років — до 70-ї річниці 
Великого Жовтня».

В постанові відзначає
ться, що в ЦК Компартії 
України підтримана пат
ріотична ініціатива пра
цівників ряду галузей на
родного господарства — 
делегатів XXVII з’їзду 
КПРС, що запропонували 
розгорнути соціалістичне 
змагання під девізом: 
«План двох років — до 
70-ї річниці Великого 
Жовтня». їх виступ опуб
лікувала газета «Правда 
Украины» 5 квітня 1986 
року, де передові трудів
ники поділились досвідом 
про шляхи втілення в жит
тя наміченої з’їздом стра
тегії прискорення, вико
ристання наявних резер
вів для успішного вико
нання взятих зобов’язань.

1 росту ефективності вироб
ництва, поліпшення ЯКОСТІ

' продукції, зміцнення по-

нттм

НІ КІЛЬКІСТЮ, НІ ЯКІСТЮ
В обкомі комсомолу 

відбулося чергове засі
дання обласної секції по 
розпитку науково-техніч
ної творчості МОЛОДІ.

Розглядався хід вико
нання соціалістичних зо
бов’язань по винахід
ництву та раціоналізації 

рядку, організованості, ди
сципліни.

Чимало трудових колек
тивів області, окремі тру
дівники підтримали іні
ціативу делегатів XXVII 
з’їзду КПРС, проаналізу
вали наявні виробничі 
можливості і взяли підви
щені соціалістичні зобо
в’язання, спрямовані на 
дострокове виконання зав
дань дванадцятої п’яти
річки. Ініціаторами цього 
змагання виступили деле
гати XXVII з'їзду КПРС 
В. О. Вернигора, Р. О. Ка- 
щеєва, Г. І. Меншиков з Кі
ровограда, В. М. Атамаи- 
ський (м. Світловодськ), 
Н. І. Горовецька (м. Олек
сандрія), О. В. Гігалов 
(Новоукраїнський район), 
В. В. Гавриков (Голова- 
нівськнн район), О. К. Дов
гопола (Компаніївський 
район).

Бюро обкому партії за
пропонувало міськкомам і 
райкомам партії, виконко
мам Рад народних депута
тів, партійним, профспіл
ковим, комсомольським ор
ганізаціям підприємств 
промисловості. будівни
цтва, транспорту, зв’язку, 

серед комсс мольців та 
молоді Кіровоградського 
чавуиоли варного заводу.

Секція відзначила, що 
спілчани та молодь під
приємства внесли певний 
вклад у створення раціо
налізаторського фонду, 
однак в цій роботі ще 

побутового обслуговуван
ня населення, колгоспів і 
радгоспів всебічно вико
ристати ініціативу делега
тів XXVII з’їзду КПРС 
для розгортання соціаліс
тичного змагання за здійс
нення висунутої з’їздом 
програми прискорення со
ціально-економічного роз
витку, дострокове вико
нання планів двох років 
12-ї п’ятирічки. Зосереди
ти зусилля на виявленні і 
використанні резервів ін
тенсифікації виробництва 
на основі прискорення на
уково-технічного прогресу, 
бережливого використання 
сировипи і матеріалів, по
ліпшення якості продукції, 
зміцнення дисципліни, під
вищення особистої відпові
дальності за доручену 
справу.

Бюро обкому партії зо
бов’язало засоби масової 
інформації иціроко висвіт
лювати патріотичний рух 
на честь 70-ї річниці Ве
ликого Жовтня, розкрива
ти кращий досвід господа
рювання, досягнення тру
дових колективів, передо
виків і новаторів вироб
ництва.

багато недоліків. Рада 
ВТВР та комітет комсо
молу не влаштовують 
спільних заходів, мало
ефективна їх допомога у 
розробці й впровадженні 
нововведень, обліку мо
лодих авторів та їх на
уково-технічної творчос
ті. На заводі у технічній 
творчості беруть участь 
63 новатори, що складає 
всього 11 процентів від 
загальної кількості пра
цюючої молоді.

ЮРІЄВА
ПОЗИЦІЯ

Знайомтесь: комсомолець Олександр ФОМІН — елек
трозварник Ссітловодсьного заводу металоконструнцій. 
Щн відзначається сумлінням е праці, бере активну 
участь в роботі деброеільної народної дружини.

Фото Я. ТАРАСЕННА.

Крім того, па підпри- 
ємстві не розроблені 
комплексні програми по 
залученню молоді до тех
нічної творчості, відсутні 
куточки молодого раціо
налізатора, слабко роз
винуте наставництво. Не 
Існують комсомольсько- 
молодіжні творчі брига
ди.

На засіданні бюро за
слухано представників 
заводського

комсомолу, зобов’язано 
розробити заходи по по
доланню вказаних недолі
ків. Про наслідки інфор
мувати обласну секцію 
до 1 серпня нинішнього 
року. Також були дані 
практичні рекомендації 
по можливих варіантах 
форм, зокрема, на при
кладі діяльності МОЛОДИХ 
новаторів виробничого 
об’єднання по сівалках 

комітету -«Червона зірка».

Слово «економія» для 
виробництва чи не найго
ловніше сьогодні, коли 
країна взяла курс на при
скорення. Чи багато зале
жить від невеликого ко
лективу комсомольсько- 
молодіжної бригади імені 
XXVII з'їзду Компартії 
України Побузького ніке
левого заводу якщо гово
рити в масштабах респуб
ліки. країни? Та як би там 
не було, ні для кого не 
секрет, що енергія приско
рення залежить від праці 
кожної людини зокрема. 
Групкомсорг згадалого 
КМК фрезерувальник Юрій 
Дяченко добре усвідомлює 
не.

Юрій — раціоналізатор. 
Деі останні його пропози
ції якраз І спрямовані па 
досягнення економії. І ро
бочого часу, і сировини та 
матеріалів. От. скажімо, 
раніше деталі нарізали па 
токарних верстатах, а сьо. 
годні він так прилаштував 
свій фрезерувальний вер
стат, що ріже па ньому 
одночасно 19 деталей. 1 
ще: раніше деталі для 
прасувальних дощок вито
чували знову ж таки на 
токарних верстатах, а те
пер Юрій з Василем Кова
лем. групкомсоргом ре
монтно-механічного цеху 
ПНЗ, виготовили штамп і 
штампуватимуть ці деталі 
з відходів. Це теж дасть 
велику економію. До всьо
го, Ю. Дячепко, як і біль
шість членів його бригади, 
володіє суміжними спеці
альностями.

Наш кср. 
ГолоєанІЕСЬкий район.

і “ІЮ’“
і

ЗМІНИ, які відбуваються в нашій краї
ні після XXVII з їзду КПРС, видно з 

настрою людей, з їхнього прагнення 
працювати краще, з більшою віддачею, 
знаходити нові шляхи у здійсненні ЕИ- 

: партією завдань, 
рісся я із знайомим, теж робочою 

людиною. Почав вій обурюватись: безлад
дя на підприємстві, де він працює, ще 
багато. З'ясувалося, ще і розмов навколо 
цього було чимало. А от пс-справжньс- 
му._на повний голос сказати про цс на
чебто й нікому.

— А ти що ж? — питаю йсго. — Чому 
не скажеш на загальних зборах про що 
думаєш?

— Я що? — відповідає. — Я людина 
маленьна.

Тгиа в нас вийшла розмова. Звісно, я 
з ним не погодився. І мимоволі згадав 
ту розмову, велику, пряму, і відверту, 
яка йшла на з'їзді партії.

Думаю, бути завжди відвертим, прин
циповим, правдивим у своїх словах і 
вчинках необхідно кожному — усі ми 
робимо одну справу. Поганий той робіт
ник, тим більше — комуніст, який від
сиджується за спинаю іншого, покла
дається в усьому на начальство. Небага
то вартий і керівник, який безпорадно 
чекає директив, не прислуховується до 

колектигу. І зовсім погано, коли в 
рсл7/ байдужого спостерігача опиняється 
колектив.

Не обходимось без конфліктів, спе- 
□ечань і в нашому колективі. Але на 
тому, ли я вважаю, і склався наш колек
тив, що завжди ми прагнули бути прин
циповими, відстоювати істину. А це до

г.єеної міри зобов’язує, дисциплінує. 
Пам ятаю, оголосили ми одному товари
шеві догану за те, що без поважних 
причин пропускав політзаняття. Чимало 
років працює він у нас на дільниці, хо
роший спеціаліст. Чи не надто суворо з 
ним обійшлися? Комуністи вирішили: 
стягнення заслужене. Можливо, епізод 
цей комусь здається незначним. Ал.е ж 
еідносини побудовані на вимогливості. 
Хіба можуть наші головні принципи ви
ростати з дрібної безпринципності?

Тут варто навести і такі приклади. 
Більше рону добиваємося, щоб було за
безпечене гаряче харчування підземних 
робітників безпосередньо на робочих 
місця*. Неодноразово також порушуса- 

лссь питення про ор
ганізацію бази відпо
чинку для гірників. 
Керівників за цей час 
змінилося чимало, 
причому кожний за
певняв: все це буде. 
На жаль, проблеми 
залишаються пробле
мами і досі. Стана 
«послідовна принци
повість;! і породжує 
дефіцит довір'я.

Правда. Готовність 
сназати про неї і 
почути її від інших — 
це і повинно бути 
точкою відліку на
шої дійсності. Саме 

правдою перевіряється людина і суть 
речей взагалі. Важливо до кінця усвідо
мити зміни, що відбуваються, зрозумі
ти: за нероткий час треба зробити те, на 
що раніше витрачались роки.

Неодноразово порушувалося перед ад
міністрацією та економічною службою 
шахти питання про впровадження бри
гадної форми організації праці на нашій 
дільниці. Причому, порушувалось на най
різноманітніших рівнях. Це важливо, ад
же без справді економічного підходу до 
питань господарювання не сбійтися. По
трібні реальні розрахунки і нормативи, 
їх є кому розробити. Нехай економісти 
порадяться з нами, ми — за співробіт
ництво. Колектив наш комсомольсько- 
молодіжний, міцний, боєздатний. Але 
снільни часу минуло, а ці наші служби 
так нічим і не «псслужилися >, дружби з 
ними не вийшло.

З 1 січня нинішнього реку наше під
приємство перейшло на новий метод гос
подарювання: організація керівництва 
дільницями, цехами, бригадами повинна 
здійснюватися на основі внутрівиробни
чого господарського розрахунку, однією 
з умов якого повинен бути ЧІТКИЙ облін 
всіх господарських результатів, комп
лексне врахування всіх сторін господар
ської діяльності дільниці.

А що ж виходить на ділі?
Тан. при формуванні плану допускаю

ться випадни неповного обліку лісомате
ріалу, що визначено технічним паспор
том на ведення гірничих робіт, а також 
виникає плутанина в обліку при повер
ненні матеріалу для пєвторного вико
ристання. Допускається різниця між ці
ною, закладеною в план і фактичною, по 
дній ці матеріали приймаються. Нам 
здасться, що планово-економічному від
ділу необхідно самому детальніше вивчи
ти цей метод господарювання, а такс» 
на конкретних прикладах (відповідно До 
кожної дільниці) провести ознайомлення 
всіх трудівників шахти. Головне, не до
пустити при цьому формалізму.

Обговорюючи мвтеріали XXVII з їзду 
КПРС, і комуністи, і комсомольці нашої 
дільниці говорили про те, що необхідно 
з більшою відповідальністю ставитись до 
своєї справи, зміцнювати трудову ди
сципліну і організованість, що всюди 
повинен бути порядок. Лінія, безпереч
но, правильна, партійна і ми буде/ло її 
всіляко підтримувати. А робітниче сло
во — міцне. Есе, що залежить від нас, 
шахтарів, ми зробимо.

В. ШАРПАР. 
член КПРС, ланковий сірників очис
ного вибою видобувної Дільниці Н® 2 
шахти «Новсмиргородськап.

Нсеомиргородсьний район.
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«Вперед»

«Прожектористе»! Нинішній рік — 
перший рік зтгішення в життя грандіоз- 
них, величнии завдань, поставлених 
XXVII з'їздом КПРС. Особливого зна
чення на нинішньому, прискореному 

[.етапові розвитку набуває боротьба з 
[ [браком, проявами марнотратства і без- 

'господарності. Тож спрямовуй, моло- 
'дий дозорцю, промені свого «Прожек- 
[тора» на ці недоліки, веди з ними не
ощадну боротьбу!

ПРОПОЗИЦІЯ

ПОЗМАГАЄМОСЬ,
«ПРОЖЕКТОРИСТИ»!

У комсомольській орга
нізації нашого заводу діє 
125 штабів і поетів «КП», 
які об'єднують 358 дозор
ців. Форми роботи за час 
діяльності народилися до
сить різні. Цс й рейди, і 
поточні перевірки умов 
побуту Й ДОЗВІЛЛЯ МОЛОДІ 
підприємства, якості това
рів народного споживання, 
чистоти і культури вироб- 
цтва, стану трудової йви
робничої дисципліни, еко
номія налнвно-змащуваль. 
них матеріалів тощо.

Попереду у лавах за
водських «прожекторис
тів» кращі молоді вироб
ничники її інженерно-тех
нічні працівники. Це одно
часно й наш актин на міс
цях, на кого завжди вар
то покластися. Такі моло
ді комуністи, як Володи
мир Іскрук з центральної 
заводської ~~£ ”
Костянтин 
Людмила 
(складальний цех № 202), 
Ігор Лебідь з інструмен
тального виробництва, Ка
терина Калашник з меха
нічного цеху, а також мо
лоді дозорці Наталя Кузь- 
міиа (відділ головного 
енергетика), Світлана Зай
ченко з цеху покрить, Те
тяна Кияшкпиа (цех дру
кованих плат) та деякі ін
ші дбають про якість ро
боти у себе, у товаришів. 
Вони — ініціатори цін

них починань на своїх ділі».

лабораторії. 
Дорошенко і 
Нечиниренко

КОМСОМОЛЬСЬКУ ор
ганізацію колгоспу

«Родина», я очолюю біль
ше року. Спочатку, коли 
не знав людей, важкувато 
було. Нині моя опора — 
комсомольські активісти. 
Серед них групкомсорги 
ВІДДІЛКОВІ!» комсомоль
ських організацій, члени 
КГ1РС Василь Жельман, 
Михайло Мельник, а також 
групкомсорги комсомоль
сько-молодіжних колекти- 
вів антогаража Юрій Гуль- 
дас і пташників ~(е й та
кий виробничий підрозділ 
у нашому колгоспі) — Ана
толій Малюк. До речі, 
КМК а а итога ражі має 
вже кількарічний стаж, а 
от на пташинку кілька мі
сяців, як такий створили.

Серед тих, хто завжди 
підзивається, охоче бере 
участь у молодіжних спра- 
пах — член штабу «Ком
сомольського прожектора» 
Люда Згеря, художник 
Станіслав Середа, багато 
інших.

Взагалі скажу — молоді, 
у нас активна..беручка до 
цікавих справ. Розповім 
лише про такий випадок. 
Якось на комсомольських 
зборах зайшла мова про 
організацію дозвілля. Зга
дали. то десь в підсобці 
припадають пилом музич
ні інструменти — гітари, 
«Іоніка»... Як змогли, до
вели їх до ладу, підрнхту- 
вали. Але потрібні були 
кошти, щоб відремонтува
ти кілька інструментів. 
Звернулись до правління 
колгоспу — допомогли. За 
два тижні до Нового року 
забрали апаратуру з ре
монту, а на свято хлопці 
вже виступали .з концер
том. На той перший виступ 
зійшлось всього близько 
сорока чоловік. Потім бу
ли святкові вогники і ве
чори відпочинку до 8 бе
резня. на ! травня, па яких 
було вже багато людей. 
На всі ці вечори самі писа
ли сценарії, обладнували 
зал...
О КЩС) говорити про 

проблеми, то мене, зо
крема, хвилює робота на
шого штабу «Комсомоль
ського прожектора». З по
чатку року сні і побачили 
тільки дна випуски «КП».

і це в той час, коли мате
ріалу хоч відбавляй, і 

оформити є кому, а от з 
папером у нас поки що 
скрутно. Так, так, не ди
вуйтесь. І ніби її соромно 
про таке говорити, та факт 
залишається фактом. Ви
ходимо з положення та
ким чином: на одному 
форматі намагаємось вміс
тити і газету, і листок 
«Прожектора». Па одному 
листку і гудимо нерадн- 
вих, і пропагуємо досвід... 
V ОЧ У сказати про зз’я- 
** зок колгоспних «про
жектористів» з районним 
штабом «КП». А він має 
досить таки формальний, 
«паперовий» характер. 
Інакше не скажеш. Кого з 
наших «прожектористів» 
навчили азів цієї потрібної 
роботи? Нікого. Який ви
гляд і зміст повинні мати 
випуски «КП», де і коли їх 
випускати? Самі здогадуй
тесь. А чому б не зробити 
хоча б так. В районі понад 
двадцять колгоспів І рад
госпів, кілька промислових 
підприємств. Як у них 
справляються зі своїми 
обов'язками молоді дозор
ці? Чому б не запозичити 
там щось корисне? Пропо
зиція наша така (наша, бо 
обговорена вона в комсо
мольському осередку) 
організувати в районі кон
курс тематичних випусків 
«Комсомольського прожек
тора». Як? Визначити те
му. ну, скажімо, догляд за 
посівами, час — впродовж 
одного—двох тижнів і пря
мо па місцях переглянути, 
ЯК і ХТО діє. Тут і якість 
оформлення можна врахо
вувати, і тс, де розміщено 
випуск і на основі якої ін
формації підготовлено та 
ще чимало чого. А напере
додні одного з пленумів 
райкому комсомолу виста
вити їй листки напоказ. 
Стало б ясно, як треба, а 
як не слід робити.

Взагалі, було б бажан
ня, а форму підкажуть са
мі комсомольці. Такий під
хід до справи був би тіль
ки на користь.

С. ТРАЧ, 
секретар комітету ком
сомолу колгоспу «Ро
дина».

Маловисківський район.

якості, 
пошу- 

названим 
визна- 

й р.е- 
роботи 
«КП», 

є.

кицях. Особисті 
невичерпна екері ія 
ку, притаманні 
«прожектористам»,
чають бойовнтість 
зультативність і 
штабів та постів 
членами яких вони

Хочу сказати про плідну 
роботу штабів у складаль
ному цеху № 202 (началь
ник Л. Нечипорснно), ін
струментального вироб
ництва (начальник штабу 
О. Дудка), СНБ (начальник 
штабу В. Подрезова), від
ділу головного техноло
га (начальник штабу 
Георгій Губсьний). Ціком
сомольські організації від
значає непримиренна бо
ротьба з прогульника- 
ми, п'яницями, бракоро
бами, порушниками трудо
вої дисципліни. Дозорці 
уважно слідкують за ходом 
соціалістичного змагання. 
До гострих випусків »блис
кавок» на адресу недбай
ливих виробничників звик
ли — у тому розумінні, що 
їх виступи завжди дійові, 
рідно хто з критикованих 
«прописується» на сторін
ках цих оперативних ви
дань надовго. Ефект зво
ротній: у цеху № 202. на
приклад, дозорці активізу
вали роботу по впровад
женню особових рахунків 
економії. Одним словом, 
успіх буде гарантовано за 
тієї умови, коли діяльність 
штабів стане багатогалузе
вою, пошуковою. комп
лексною.

Тут не зайве додати й 
про планування. У нас це 
питання вирішується по- 
своєму. ще з 1984 року у 
вигляді експерименту за
водський комітет, комсомо
лу рекомендував штабам

«КП» складати перспек
тивні (на рік) та місячні 
плани. І Іаиеротаорчість? 
Аж ніяк. Попереднє тіла 
нувания у рейдах чи, ска
жімо, контрольних пере
вірках має сенс: так вдає
ться позбуватися повторів 
і, одночасно, уже в ході їх 
проведення відмічати змі
ни на краще. Тут діємо у 
тісному контакті з пред
ставниками народного 
контролю ^заводу. Існує 
практика — до складу 
груп народних контролерів 
неодмінно входять члени 
штабів «КП». Як речовий 
наслідок .трких спільних 
рейдів на місцях'залишає
мо так звані «сигнали» для 
рукописного викладу зміс
ту перевірки, фактів не
доліків, і для письмової 
відповіді, зокрема, началь
ника цеху і комсомоль
ського ватажна із вказан
ням заходів з приводу 
критичних зауважень.

Не всі штаби «КП», на 
жаль, запозичили кращий 
досвід. Не дбають про 
перспективу у цьому пи
танні в комсомольській 
організації цеху штампу
вання й нарізки (секретар 
Л. Четвертак), цеху №224 
(секретар Л. Понурко). у 
відділі головного механіка 
(О. Шевцов). Тому загаль
нозаводський штаб «КП» 
замість нових рейдів та 
інших корисних справ му
сить просто вчити низові

відділи м.-:рдпчпнм дета- ’ 
ля.м. Зводити ж це питан • 
ня лиш до інспекцій не мо- • 
жемо. Такий приклад. У ‘ 
позаминулому році реіі 
дова бригада штабу «КІЬ [ 
перевірила якість вироб- , 
иицтва товарів народного ( 
споживання. Було вняпле ( 
но, іцо в цеху ТНС зрнва- і 
лося виконання місячнії?, і 
планів но виробництву ви- і 
микачів чотирьох типів, і 
Керівництво цеху ПОИ-І^К. 1 
ло зриви педопостачагЯ^ 
деталей по кооперації — 
механічний цех погано по
стачав кронштейни, гайки, 
пластини. Начальник «вин
ного» цеху посилався на 
недосконалість технологій 
ного оснащення ввіреного 
йому виробництва. Чле
нам же рейду дізнатися, 
хто виготовив документа 
цію, так і не вдалося. То 
була невдача окремою 
рейду, а постійно ді^чі 
пости «КП» могли ж дав 
по з’ясувати ці «робочі- 
питання, щоб на день пе
ревірки зосередитись на 
меншій кількості пунктов...

Існують її інші усклад
нення. Проте говорити jjpo 
певний досвід роботи за
водського штабу «Комсо
мольського прожектора » 
можна. Він світить щодня, 
ЩОГОДИНИ, І. певне, Hl'jr 
тишно під його промер? 
халтурникам й іншим лю
бителям жить за чужою 
спиною. А, значить, ефект є.

О. ШАБАНОВ, 
заступник секрета
ря комітету комсо
молу Олександрій
ського електроме
ханічного заводу.

Як уже повідомляла газета в ми
нулому випуску «Дозорця» (6 трав
ня ц. р.), за пропозицією наших чи
тачів кіровоградський завод «Біль
шовик» одним з перших був удо
стоєний «честі» отримати «Знак бра
короба», запроваджений обласним

продаж. Взагалі, у першому кварта
лі нинішнього року в магазинах 
міста з 400 м'ясорубок у 135 були 
виявлені різні дефекти. Підемо да
лі. Згідно рекламацій, що поступи
ли з інших областей республіки, 
вже цього року було забраковано

РЕЙДЯК ПРИГОТУВАТИ ФАРШ?
ЦЕ СТАЛО ПРОБЛЕМОЮ ДЛЯ МОЛОДИХ ГОСПОДИНЬ ОБЛАС

НОГО ЦЕНТРУ. А ВИННІ В ЦЬОМУ М’ЯСОРУБКИ, ЩО ВИПУС
КАЮТЬСЯ КІРОВОГРАДСЬКИМ ЗАВОДОМ «БІЛЬШОВИК».

штабом «Комсомольського прожек
тора» і редакцією «Молодого кому
нара». Його присуджено за низьку 
якість продукції підприємства — 
побутових м’ясорубок. Неважко здо
гадатися, що основними покупцями 
цієї продукції є молоді сім’ї, що 
обзаводився иайнсобхіднішими в 
домашньому господарстві речами...

Першу скаргу на м’ясорубку ми 
одержали від покупця, що придбав 
її в магазині «Товари Кіровоград- 
щини». Суворо дотримуючись ін
струкції по експлуатації, приготува
ти фарш молодій господині, втім, 
не вдалося. Ручка м’ясорубки не 
крутилась. Не вдалося прокрутити 
її і нам, і старшому інженеру ВТК 
заводу...

З подібним дефектом виявились 
ще кілька м’ясорубок, узятих на
вмання з партії, що поступила на

півтори тисячі м’ясорубок 
пою вартістю понад 10 000 
ванців.

Хто ж сприяє попаданню 
лавки наших магазинів

загаль-
карбо-

на при- 
виробіа з 

явними ознаками браку? Відповідь, 
очевидна: постачальник — завод
«Більшовик» і замовник — кірово
градська обласна база «Укроптгосп- 
торг». Відповідно, їхні керівники — 
А. Й. Кзраськов і М. О. Медведєнко. 
Але, мабуть, не тільки вони.

Почнемо з кінця усього ланцюж
ка, коли продукція потрапила на 
прилавок магазину і пропонується 
покупцеві. ~ 
робиться, як правило, через 
згадувану базу, де якість 
ретельно перевіряється (в усякому 
разі так повинно бутиі), та в дано
му випадку м’ясорубки потрапили в 
магазин прямо із заводу. Це, зреш-

Поставка м'ясорубок 
і уже 
товару

тою, економічно вигідніше. Але за 
однієї умови: якість поставки по
винні перевірити працівники мага
зину; браковані 
в торговельну 
няеться.

Ми разом зі 
знавцем по якості 
госпторг» Т. К. Пєтуховою 
відповідний акт. Ось витяг з нього: 
«...з перевірених 75 м'ясорубок 52 
мають різноманітні дефекти...». А 
що ж відповідальні праціаники^л- 
газину? Вони власноручно, бе-.^тоі 
сумнівів підписують цей акт.

— А де подібний акт, складений 
вами? — запитуємо.

Такого акту а магазині немає. А 
відповідна інструкція, цього, до ре
чі, вимагає. Доказів у своє виправ
дання торговельні працівники пред
ставили багатенько, починаючи від 
незнання, недосвідченості і т. п. і 
закінчуючи проблемами товарообі
гу. Та серед них — жодного, який 
би давав право виправдати прийом 
дефектного товару і спроби його 
продати.

Згідно статті 156 кримінального 
Кодексу СРСР і ті, хто виробляє, і 
ті, хто продає браковану продук
цію, несуть однаково сувору відпо
відальність. Отже, окремим торго
вельним працівникам належить 
зробити ВІДПОВІДНІ висновки. 
тільки їм? А підприємствам, у 
му випадку заводу «Більшовик»? 
Про це мова у наступному випуску 
«Дозорця».

Рейдова бригада обласного 
штабу «Комсомольського 
прожектора».

вироби запускати 
мережу

старшим 
бази

заборо-

товаро
ву кропт- 

склалй

ДІЄВІСТЬ

ласного штабу «Комсо

мольського прожектора»

«Дефіцит... на смітнику?».

опублікованого в «Моло-

дому комунарі» 13 березня

ц. р., де йшлося про без

господарне ставлення до

вторинних ресурсів, які по-

На критичний рейд об

трапдяли на міське сміт-

тєве звалище, продовжу-

ІОТЬ надходити відповіді

від керівників підприємств.

Одержано відповідь від 
директора заводу «Гідро- 
енла» Г. В. БУГРЕЄВА. 
Він повідомив, що газетна 
критика була своєчасною І 
правильною. Матеріали 
рейду розглянуті на опе
ративній нараді у дирек
тора заводу в присутності 
всіх начальників цехів І 
служб заводу. Водіям за
водського автотранспорту

категорично заборонено 
вивозити з території під
приємства сміття при наяв
ності в ньому вторинної 
сировини. Попереджено та
кож начальників цехів і 
служб заводу про адмі
ністративну і матеріальну 
відповідальність за прояв
лення безгосподарності — 
потрапляння вторинної си
ровини на смітник.

«Публікація «Дефіцит... 
на смілійку?» розглянута 
заступником ди ректора 
спільно з начальниками це
хів і відділів підприєм
ства. — повідомив редак-

цію заступник генерально
го директора виробничого 
об'єднання по сівалках 
«Червона зірка» А. В. ГУР
ТОВИЙ. — Намічені захо
ди по недопущенню попа
дання в сміття, що виво
зиться з території В0, від
ходів металопрокату; ко
льорових металів, бракова
них деталей, пиломатеріа
лів і т. п. Крім цьой^= ■ 
автотранспортному з 
водіями і в цеху благо
устрою з працівниками по 
прибиранню території про
ведені збори з даного пи
тання».



1$ травня 1986 року «Молодий комунар» З стор.
ПРОДОВЖУЄМО РОЗМОВУ

«ЦЬОГО ВИ СОБІ НЕ ПРОБАЧИТЕ...»
Матеріал, а міщений під таким заголовком у «Моло

дому комунарі» за 17 квітня цього року, мав підзаго
ловок: «Сповідь людини, яка втратила Батьківщину». 
Йшлося про долю Поліпи Сташевської, яка подалася 
з нашої країни до Америки шукати «легкого життя», 
а тепер гірко розкаюється в цьому. Публікація викли
кала численну читацьку пошту. Особливе місце серед 
цих листів займають ті, що написані людьми, котрі 
самі переконалися в омані «принад капіталістичного 
раю», хто мав нагоду так чи інакше познайомитися із 
життям Заходу. Публікуємо сьогодні два відгуки.

«Мій син не хоче 
в Ізраїль»

Прочитала у «Молодо
му комунарі» статтю 
«Цього ви собі не проба
чите...» — 1 защеміло, 
заболіло моє материн
ське серце. Історія По
ліпи Сташевської ще раз 
гостро обізвалася в ньо
му моїм особистим го
рем. Адже 1 мій син, Ха- 
ринцев Геннадій Воло
димирович попався свого 
часу па вудочку сіоніс
тів.

Він мешкав зі своєю 
дружиною в місті Кауна
сі й під впливом її та де
яких їх просіоністськи 
настроєних родичів-євре- 
їв вирішив перебратися 
до Ізраїлю, покинувши 
рідну землю. Чотири ро
ки випрошував він у ме
не згоду на цей вчинок, 

та так набридливо, що я 
врешті поступилася, за 
чим жалкую й понині. В 
грудні 1978 року він з 
дружиною вирушив на 
«землю обітовану».

В Ізраїлі син стикнувся 
із жорстокою дійсністю з 
перших днів. Обіцянки із
раїльських родичів допо
могти влаштуватися на 
перших порах виявилися 
фікцією. Натомість він по
бачив суспільство, обплу
тане релігійними забобона
ми, насильством, терпів на 
кожному кроці принижен
ня і зневагу. Через 6,5 мі
сяця вони з дружиною бу
ли змушені продати все 
своє майно, щоб придбати 
туристичну путівку в Гре
цію, де зважилися лиши
тися на нелегальному ста
новищі, аби лише вирва
тися із сіоністської дер
жави.

І ось вони в Греції. 
Без документів, без пра
ва жити у цій країні. їх 

постійно переслідує страх 
потрапити в руки поліції 
та податкових агентів. У 
Греції у них народилася 
донька Айлін, моя внуч
ка. Зараз їй уже три ро
ки, і що її чекає в житті, 
коли вона виростає не 
маючи Батьківщини? Син 
із сім’єю живе випадко
вими заробітками, не 
маючи ніяких прав, тер
пить образи іі прини
ження.

Ще з перших днів пере
бування за кордоном син 
у своїх листах висловлю
вав свій жаль з приводу 
необдуманого виїзду. За
раз пише яро те, що ніхто 
не бачить його сліз, не чує 
його прохань і не зможе 
допомогти його горю. Ад
же це справді велике го
ре — лишитися без Бать
ківщини. Радянське кон
сульство в Греції теж не 
може надати допомоги, бо 
син вважається підданим 
Ізраїлю. А до сіоністської 
країни син не хоче повер
татися ні за які гроші.

Що не день ллються і 
мої материнські сльози, 
адже я втратила сина, і 
вже й не знаю, чи зможу 
коли з ним побачитися. 
Може, є все-таки якась 
можливість допомогти 
моєму горю?

По-моєму, дуже добре 
зробила редакція, підняв

шії таку важливу тему 
про відповідальність лю
дини перед землею бать
ків. Пехай 1 листи Ста
шевської. і трагедія на
шої сім’ї ще раз засвід
чать. яке «добро» готу
ють нерозумним легкові
рам ті, хто заманює їх 
до «капіталістичного 
раю». Заклинаю й тих, 
хто, можливо, збирається 
зробити подібний крок: 
зупиніться, щоб потім 
гірко не розкаюватися.

В. БОГУНЕНКО, 
пенсіонерка.

м. Кіровоград.

Тих дев’ять літ 
без Батьківщини

Стаття в газеті за 17 
квітня дуже схвилювала 
мене, нагадавши про 
давно минуле й пережи
те. Дев’ять років провів 
я в капіталістичній Бель
гії. Ні, не добровільно я 
туди поїхав. Під час вій
ни потрапив до фашист
ського концтабору в Іта
лії. Та з фашистського 
полону потрапив у руки 
американців, які найпер
ше змусили заповнити 
анкету, де були запитан
ня типу «Чому не ба
жаєш повертатися в 

СРСР?». Про те, чи ж 
справді я не бажаю, ні
хто й не питав — за пас 
«вирішили.» так, як їм 
того хотілось, американ
ці.

Чи не кожного дня нас 
вивозили в гори, до чистих 
гірських озер. Тільки зго
дом до нас дійшло, що ці 
«пікніки» організовувались 
Із метою сховати нас від 
представників СРСР, які 
займалися репатріацією 
радянських громадян.

Залякували нас 1 тюр
мою, каторгою, аби лиш 
втримати від повернення 
додому. Намагалися за
дурити голови порногра
фією, кінофільмами, які 
пропагували «американ
ський спосіб життя» то
що. Після дворічної «під
готовки» кілька тисяч 
людей, серед яких був 1 
я, незчулися, як стали 
живим товаром. Нас бук
вально продали власни
кам шахт у Франції 1 
Бельгії. Кожному з нас 
нав'язали контракт стро
ком від трьох до восьми 
років.

Я разом з іншими лотра- 
пив у Бельгію. Становище 
наше було жахливим. Де
хто з моїх друзів по не
щастю не витримали і по‘- 
кінчили з життям. Іншого 
шляху звільнитися ми не 
бачили — нас стерегли 
жандарми. Ніхто не дбав 
ні про наше здоров’я, ні, 
тим більше, про техніку 
безпеки — капіталісти хо
тіли мати за наш рахунок 
якомога більший прибу

ток. Непокірних посилали 
на найнебезпечніші ділян
ки роботи. Ми жили з за
лізних бараках із цемент
ною підлогою. Люди втра
чали надію на краще.

Отут за пас 1 взялися 
антирадянські організа
ції. Пригадую назву од
нієї — «Допомога людям 
без батьківщини». Багато 
хто попадався на її крю
чок. Згодом появилися й 
інші організації, чия ді
яльність зводилася до на
падок па Радянський Со
юз, брехні на радян
ський народ. Тих, хто 
пробував протестувати, 
безжально переслідува
ли. Найпепокірніших про
сто знищували. Пента
гон, який стояв за спина
ми цих антирадянських 
організацій, не жалів гро
шей на їхню злочинну ді
яльність.

Мені вдалося вирватися 
з того пекла, повернутися 
на Батьківщину, яка мені 
тепер особливо дорога. Я 
маю сім’ю. Пропрацював
ши 25 років на заводі, 
одержую пенсію, живу у 
прекрасній квартирі. І про
довжую працювати, доки 
ще можу, — щоб сповна 
повернути свій борг рідній 
країні 1 її народові. 1 то
му мене особливо обурю
ють і вражають вчинки та
ких людей, як Поліна Ста- 
шсвська. Як вона могла 
зрадити те, за що так до
рого було заплачено на
шим народом у роки вій
ни? о. турдєа.

м. Олександрія.

ЧИТАЧ ЗНАЙОМИТЬ

7Ї ВА роки тому Світлана 
Ц Басюк з відзнакою за
кінчила Кіровоградське ме
дичне училище. Більшість 
її подруг залишилась пра
цювати в місті. Вона ж по
просила направлення в 
рідне село. Дівчина була 
впевнена, що вибір робить 
правильний: «їду туди, де 
пайпотрібіїіша».

Тоді у Великочечеліїв- 
ському фельдшерсько-аку
шерському пункті не було 
медичного працівника, і 
односельці з радістю зу- 

Її ласкаві руки 
стріли свого молодого 
дипломованого спеціаліста.

Вона лікує своїх одно
сельців, проводить профі
лактичну робот}' в дитячо
му садку і школі, серед 
механізаторів і тваринни
ків. Запобігаючи різним 
захворюванням, виступає з 
бесідами й лекціями пе
ред людьми. Разом з ра
дою сільської бібліотеки 
підготувала усний жур- 
нал «Чарочка лихая», бе
ре участь з художній са
модіяльності. А коли випа
дає вільний час, дівчина 
слухає музику, вміє гарно 
в’язати, шити — не лише 
для себе, а й для подруг 
та молодших сестер.

Часу для цих занять 
залишається не так ужей 
багато. Бо кожен її день 
вщерть запон некий турбо
тами. І в будень, і в свя
то вона поспішає на ви
клики. По чотири—-шість 
разів на день навідується 
до тяжко хворих. В селі її 
поважають, незважаючи на 
її молоді роки, шанобливо 
звуть Світланою Михай- 
ЛІВЇ/бЙ).'

А. РЯБАЯ.
с. Велика Чечеліївиа, 
Ноагородкіпський район.

ЧИТАЧ СКАРЖИТЬСЯ

...Ні кватирку відчинити
Живу я в п’ятиповерхо

вому будинку на вулиці 
50-річчя Жовтня м. Кіро
вограда. Район гарниГг, 
зелений. Особливо краси
во зараз, коли розпустц-

ЧИТАЧ РАДИТЬ

МАЙЖЕ ТРЕТЬОЇ
КАТЕГОРІЇ З початку року до редакції надійшло 3005 листів.

Обслуговування кіно
глядачів значною мірою 
залежить від ініціативи 1 
розпорядливості керівни
ків кінофікації. Значною 
мірою, але не повністю, 
бо в Олександрії, напри
клад, є кілька кінотеат
рів, всі вони підлеглі од
ному керівництву, та об
слуговування в них різ
не. Скажімо, кінотеатр, 
що па площі Імен! Кіро
ва. має багато серйозних 
вад.

— Ми хочемо користу

Урочисто пройшов традиційний марш-парад духових оркестрів у Кіровограді 9 травня. Активну участь у ньо
му взяв хор обласного Палацу піонерів і школярів імені В. І. Леніна «Соловейко». ..„оплил

ФОТО О. КОШІАпА,

лисц дерева і все зазелені
ло.

Та на жаль милуватись 
весною ми не можемо, бо 
спробуйте відчинити вік
но — то більше не захо

ватися всіма духовними 
багатствами, жити ціка
во, радісно, — говорить 
вихователька дитсадка 
№ 25 В. І. Аворжан- 
ська. — А' яку радість 
дарує кіноглядачам кі
нотеатр імені Кірова? 
Щоб придбати квиток на 
кіносеанс, треба під від
критим небом простояти 

в черзі чимало часу. Вліт
ку це байдуже, а коли 
стоять великі морози чи 
дують пронизливі вітри?

Люди приходять в кі

четься. Щовечора машини 
підмітають вулиці без най
меншого збризкування во
дою — пилюка піднімає
ться до небес. Перехожі вті
кають, навіть рух а втомо- 

нотеатр, щоб не тільки 
подивитися фільм, а й 
культурно відпочити. Я 
люблю класичну музику, 
цікавлюся життям видат
них радянських 1 зару
біжних кінорежисерів, кі
ноакторів. Але таких по
слуг у кінотеатрі бракує. 
У працівників кінофіка
ції руки не доходять зі 
смаком оформити «Куто
чок глядача».

А ось враження від кі
нотеатру слюсаря-скла- 
дальнпка Олександрій
ського електромеханіч
ного заводу комсомолки 
Валентини Хурсяк:

більшій припиняється. А 
що вже казати про людей, 
які живуть у будниках по
близу. Ні в дворі білизну 
розвішати для сушіння, ні 
кватирку відчинити.

А що простіше просто
го — перед підмітанням 
полити асфальт водою. Та 
про це зовсім ке дбають’у 
дорожно-сксплуатаційіюму 
управлінні. Мені один шо-

— Він не має елемен
тарних побутових умов. 
Тому нерідко його обми
нають і шукають для 
культурного відпочинку 
інше вогнище культури.

Давно пора вирішити 
•питання про касу, фойє й 
інші приміщення кіно
театру. Та й демонстру
вання фільмів тут не на 
високому рівні: нові кі
нофільми доставляються 
з великим запізненням і 
надходять уже майже 
третьої категорії.

Л. САВИЦЬКИЙ.
м, Олександрія.

фер так і сказав, коли я 
його зупинив: «У мене є 
вказівка — підмести вули
цю. і я буду це робити, 
хай навіть дощі йдуть...».

Хіба так бездумно мож
на працювати.

К. ОТРОЩЕННО, 
ветеран великої Віт
чизняної війни 5 праці.

м. Кіровоград.

«НА БРАК
ЛІЦЕНЗІЙ
НЕ ДАЮТЬ»

Третього квітня газета 
надрукувала критичну ко
респонденцію під такою 
назвою. Із заводу «Гідро- 
сила» надійшов лист, під
писаний головним інжене
ром підприємства В. П. 
Грцгор’єзим. Він повідом
ляє: «У матеріалі йшлося 
про низьку якість плати* 
ків, що їх виготовляють з 
бронзи. Газетний виступ 
розглянуто спеціалістами 
заводу та обговорено у 
трудових колективах.

Вирішення питання йде 
кількома шляхами. Па сьо
годні це, по-перше, доко
рінне поліпшення якості 
бронзи, яку постачає хар
ківське виробниче об’єд
нання «Харківвторколмет». 
З цією метою на завод за
прошувались компетентні 
представники постачаль
ників, до 15 травня вирі
шено замінити всю бронзу 
низької якості на високо
якісну. Через існуючі труд
нощі в процесі впровад
ження штампованого пла
тина розроблено додаткові 
заходи у доведенні облад
нання до потрібної точ
ності згідно визначених 
термінів.

Обробка дослідної пар
тії деталей буде проведе
на вже в травні, а з дру
гого півріччя 1986 року з 
надходженням фондів на 
калібрований латуинип 
пруток на повну програму 
випуску почнеться впро
вадження у виробництв® 
латунних платиків».



4 стер «Молодий комунар» ----------------------------------------------- 15 травня 1986 року
/ГЧ СЬ такий лист надійшов 

до редакції. Не знаю, 
яким був парк у перво- 
зданному вигляді. Старо
жили- розповідають, що 
колись збирали в чагарни- 
нах гриби, що там, де нині 
гуркотять багатотонні гру
зовики (на транспортній 
розв’язці, що йде від ста
рого автовокзалу до вули
ці Героїв Сталінграда), ко
лись теж росли дерева. 
Кінотеатр «Ятрань» «від
кусив» шмат парну вже 
при моїй пам’яті. І ось 
сигнал про новий наступ 
на зеленого друга. Пере
віряючи скаргу, вирішила 
перєдусі/л зайти з боку за
воду радіовиробів, щоб 
глянути на парк очима 
тих, хто писав до редакції.

Якраз напроти Критого 
ринку в «живу загорожу» 
з підстрижених кущів вко
пувалися лопатами кілька 
чоловік. «Для газу тран
шея», пояснили. Поблизу 
заводу копали вже не 
вручну, а екскаватором. 
Тут так: були дерева — 
стали дрова...

Пояснення з приводу то
го, звідки взялася в парку 
величезна галявина з по
одинокими деревами, сві
жими пеньками і глибо
кими ямами, дав архітек
тор КіроЕСького району 
А. І. Оболенцев:

— Тут будуть басейн з 
фонтаном,, місточками, ті
ньовими навісами, човна
ми. Вода зеідси забирати
меться для потреб підпри- 
смств. Дереєа, що залиши
лися на території майбут
ньої водойми, цінних по
рід — липа, катальпа, бе
рест туркестанський, клен 
австралійський. черс-мха.

НА КАМЕНІ ДЕРЕВА НЕ РОСТУТЬ
бархат амурський, каштан, 
їх пересадять. По підзем
них трубах вода з басейну 
тектиме у напрямі кіно
театру «Ятрань», де будуть 
дитяче кафе, ігрові май
данчики, фонтан. По шля
ху підземної «річки» роз
містимо декоративний аль
пінарій — валуни, водні 
каскади, папороть, в'юнкі 
рослини. Буде збудовано 
підземну насосну станцію, 
змонтовано водопровід для 
поливу газонів, питні фон
танчики, споруджено під
земні туалети.

Мене дуже просили че
рез газету заспоноїти жи
телів прилеглих до парну 
гласивіо, що «зрошення» 
відбуватиметься не за ра
хунок питної води — пода
ватиметься технічна з Су- 
гомлеї.
ГРОДНІ атрибути нєео-

? дять на думку про 
гідропарк. Це справа хо
роша, водойми справді 
створюють приємний /мік
роклімат. Та чи розташо
ваний на бугрі парк імені 
50-річчя Жовтня найкра
ще для цього місце? Чу
довий гідропарк у Терно
полі розбили на колиш
ньому болоті поряд з річ
кою. Там не треба було 
рубати — більше садити. 
Київський гідропарк — теж 
поряд із Дніпром. І якщо 
вже є бажання мати його 
в Кіровограді, то підходя
ще місце було: парк імені 
Пушкіна поблизу четвертої 
школи. Там Інгул, там го-

> «Шановна редакціє! Звертаються до вас комсомоль- 
? Ці СКБ заєоду радіовиробіе імені XXVI з'їзду КПРС. 
с 3 дитинства нас учать любити природу, берегти, при- 
С множувати її багатства. Люди старшого покоління 
С пам’ятають, як своїми рунами насаджували дендро-
> пари, що потім став носити ім'я 50-річчя Жовтня; ми, 
5 молоді, пригадуємо уроки природознавства і ботаніки
> проведені в парку. Де, ям не тут, ми ще побачили б 
? оцтове дерево, сафору, та й не типові для наших лісів 
С черемху, горобину. Завдяни різній рослинності в 
5 парну було багато різних птахів, попадалися їжачни. 
5 Але що ноїться в парку сьогодні? Безжально виру-
> буються клен і вільха, береза й горобина. Риються 

глибоні ями... Звичайно, парк треба окультурювати,
але ж не так».

тобі дереєа. Іа ви поміти
ли, що ми вжили минулий 
чес. Парк імені Пушкіна, де 
пахли хвоєю сосни, буяла 
трава, де цвіли черешні й 
жасмин, справді «був». На
половину пішов під соки
ри, коли там клали якісь 
труби. Вирили ноее русло 
Інгулу, яке тепер являє 
собою стічну канаву для 
різного сміття...

Зелений /гасив імені 
50-річчя Жовтня має ранг 
«парк культури і відпо
чинку». Культура тут пред
ставлена досить широко— 
кінотеатром, дитячою за
лізницею, атракціонами, 
літньою естрадою, танц
майданчиком, і все це бу
де «розширюватися, вдо
сконалюватися». Вдоско
налюватися — гаразд. Взя- 

-и, наприклад, доріжки, 
посилані щебенем і гра
вієм. Ходити по них після 
дощу — одне задоволен
ня. У суху ж погоду, особ
ливо біля атракціонів, де 
багато людей, із-під ніг— 
пил стовпом. Асфальт роз
пікатиметься, а от плити 
хоча б там, де найбільше 
ходять, мабуть, були б до
цільні. Треба лагодити ат
ракціони, відновити об
ладнання «стежок здо
ров'я». Що ж до розши
рення... Якщо воно прово
дитиметься за рахунок 
чергових порубок, кому 
таке потрібно? Парк — це 
ж передусім зелень.

Заступник начальника 
місьнномунгоспу О. й. Вай- 
сбурд з приводу прокла
дання через зелений масив

ЗА ЗРАЗКОВЕ МІСТО

колектора пояснив, щ0 
краще вирубати дерева 
ніж рити вулицю Героїв 
Сталінграда й надовго зу
пинити рух транспорту.

Все це правильно. Але ж 
дерева рішуче вирубують, 
а натомість нічого не ви
саджують. 1 якби можна 
було одразу замінити зни
щені дерева цінними чи 
іншими молодими, то з мір. 
куваннями Олександра Йо
сиповича згодилися б з 
легкою душею.

Нинішня реконструкція 
парку багато в чому нага
дує випадок, коли старий, 
але цілком придатний бу
динок ламають, щоб звести 
замість нього новий. Тоді 
як можна і новий в іншо
му місці поставити, якщо 
вже так хочеться, і старий 
ще б служив. Підремонто
ваний, звичайно.

Якогось одного підряд
чика по реконструкції 
парку немає. Близько 20 
підприємств району зай
матимуться цією справою. 
Є й іногородні учасники— 
наприклад, казкові фігур
ки для дитячого майдан
чика робитимуть львів’яни. 
Але у семи няньок, ка
жуть, дитя без ока...

За проектом усі пні ма
ли бути прибрані «Зелен- 
будом» до І травня. На 
29 квітня вирито було ли
ше частину з них. Там, де 
пройшов транспорт, зали
шилися чорні баюри і кор
чі. Щоб їх забрати, треба 
буде ще заїжджати тран

спортом, отже, траву че
кають чергові пошкод
ження.

До 1 травня повинен був 
силами заводу радіовиро- 
бів обладнатися фонтан. 
Але поки що поставлені 
вертикально бетонні плити 
для майбутньої водойми із 
свіжими написами «Серьс- 
жа плюс Дня» та й годі. 
Паралель: неподалік атрак
ціонів у кущах знаходиться 
явно не цьогорічного по
ходження сухий засміче
ний басейник з іржавим^ 
трубами — теж колись 
якимось проектом буду
вався...

РСУ-2 облрембудтреєту 
до кінця квітня мало за
кінчити підземний туалет. 
Де він? Спеціальне ре
монтне управління того ж 
тресту зобов’язане було 
справитися з обладнанням 
господарсько-питного во
допроводу для кафе. Він 
є? Завод «Металіст» не цей 
же строк виготовити сві
тильники, — може, еони 5 
є. Десь на складі...

Найбільше хвилювала 
авторів листа до редакції 
доля дерев.

Так, рубалися вони од
ним махом. У проекті ж 
реконструкції чорним пб 
білому записано, що на 
запланованій території їх 
заміну і розчистку слід 
проводити поступово, про
тягом 5—50 років. Тоді б 
порубка не краяла так 
душу...

Н. ДАНИЛЕННО, 
спецкор «Молодого 
номунара».

м. Кіровоград.

ЕКЗАМЕН
На спортивних майдан

чиках кіровоградської де
сятирічки № 18 завжди 
гамірно. Тренуються фут
болісти і гандболісти, три
ває перепідготовка знач
ківців ГПО, а ті, хто ще 
не склав нормативів фіз
культурного комплексу, 
після уроків разом з фіз
оргами під контролем учи
телів фізкультури також 
наближаються до мети —

підвищують свою майстер
ність у стрілецькому тиру/ 
в секторі для метання гра
нат. Особлива напруга на 
кросовій дистанції. Стар
шокласники зрозуміли, що 
поодинокі забіги не допо
можуть їм у зростанні ре
зультатів. Тож тепер, пе
ред заліком з фізпідготов- 
кн, в десятих і восьмих 
класах, тренування влаш
товуються щодня. Практи.

куються іі індивідуальні за. 
біги — для чемпіонів з ба
гатоборства ГПО і для тих, 
хто ще кілька тижнів то
му не міг скласти норма
тиву.

На старті 1420 значків
ців; 1493 розрядники. До 
спортивного свята готую
ться гандбольна команда,' 
збірна з кульової стрільбі), 
які були призерами район
них змагань. Не зупиняю
ться на досягнутому семи
класники і п’ятикласники, 
що також були в числі 
пайсильніїних на «Стартах

надій». Неабияка бойовп- 
тість у збірної з військо
вого двоборства, яка не 
поступилась нікому на пер
шості Кіровського району 
міста.

...Вдуть останні уроки 
фізкультури. Остання пе
ревірка сил і майстерності 
перед заліком. Восьми
класники Генна дій Сегеда, 
Олег Кривошеев, Ігор Дра
ганов, Євгенія Дорохова, 
Лариса Коваленко впевне- 

: пі — у них будуть високі
[ оцінки, адже під час конт

рольних стартів їхні ре
зультати набагато вищі 
нормативних

...Прийшла в спортивне 
містечко класний керівнії« 
другокласників О. Л. Сур
жа в. 
учнів

- котрі 
участь 
ті,

Щоб підбадьорити 
молодших класів, 
також братимуть 
в спортивному свя- 

— адже вони разом з 
своїми батьками були пе
реможцями районних зма
гань «Тато, мама і я — 
спортивна сім’я». Хлопчи
кам і дівчаткам допомага
ють старшокласники, які 
тут, у десятирічці, імениті 
спортсмени.

Наш кор.
На знімку: викладач 

фізкультури В. Г. ГНІДЕНКО 
з кращими спортсменами 
Г. СЕТЕВОЮ та О. НРИЬО- 
ШЕЄВИМ.
Фото Д. ЯМПОЛЬСЬКОГО.

АВІАМОДЕЛІЗМ

НЕБО КЛИЧЕ
Недавно на кордодромі в 

ульяновці Відбулись тра
диційні обласні змагання з 
авіамоделізму, в яких взя
ли участь 11 команд. До їх 
програми входили такі ви
ди авіамодельного спорту, 
як демонстрування роботи 
швидкісних і пілотажних

моделей ПОВІТРЯНОГО <боЮ», 
конкурс копій літаків.

Найвищу швидкість роз
вили авіамоделі, пілотова
ні вихованцями Зпам'яи- 
ецної та Світловодської 
станцій юних техніків. 
Найвищу стендову оцінну 
одержала копія моделі лі-

така, сконструйована чле
нами команди станції юних 
техніків Кіровоградського 
району.

Моделі літаків, які вико
пують фігури вищого пі
лотажу, називаються кор
довими, пілотажними. По
будувати таку модель важ
ко. але надзвичайно ціка
во. Досконалими були мо
делі майже всіх учасників 
змагань. >

Неабияке враження спра
вив на присутніх повітря
ний «бій». У фінал вийшли

По-

моделі літаків, побудовані 
спортсменами Світ.човод- 
ської та Знам’янської стан
цій юних техніків. Перемо- 
гу тут здобули гуртківці 
із Світловодська.

Головний суддя змагань 
П. К. Курзов оголосив під
сумки змагань. Перше, 
друге і трете місця в комп
лексному заліку завоювали 
спортсмени Знам’янської. 
Олександрійської та Світ
ловодської станцій юних 
техніків.

Л. БУРАН.

УВАГА! КОНКУРСІ

Футбольний марафон
ВІДПОВІДІ 

НА ЗАПИТАННЯ 
ШОСТОГО ТУРУ

Результати матчів дев'я
того туру чемпіонату краї
ни серед команд другої 
ліги:

1. «Кривбас»
— 6:0.

2. «Кристал» 
тика» — 2:1.

3. «Спарток» 
тор» — 1:0.

4. «Маяк» —
— 0:0.

5. Радянські 
двічі визнавалися кращими 
в Європі. У 1963 році во
ротар московського «Ди
намо» та збірної країни 
Лев Яшин отримав «Золо
тий м’яч», а в 1975 році 
цим призом було відзна
чено також нападаючого 
київського «Динамо» Оле
га Блохіна.

Переможцем шостого 
туру став кіровоградєць 
Е. Рудник, який правильно 
назвав рахунок трьох мат
чів, а також відповів на 
теоретичне запитання. Це 
дозволило йому значно по
ліпшити своє становище у 
марафоні — з п’ятнадця
того місця В. Рудник пе
ремістився на шосте. Ще 
по два результати матчів 
вгадали лідери — О. Балан 
та С. Мірошниченко.

Після шести турів пер
ша десятка учасників кон
курсу має такий вигляд: 
О. Балан — 89 очок, С. Мі
рошниченко — 86, Є. Белі- 
чеико — 81, Б. Найденко, 
В. Перєверзєв — по 76, 
В. Рудник, І. Васмленно, “ЄДЗНТОр
І. Манаренко — по 74. СЕРДЮЧЕНКО.

«Зірка»

«Атлан-

«Нсва-

«АБангард»

футболісти

Є. ілющенко — 72, Н. Іщек« 
но та В. Манойпенно — 
по 71.
ЗАПИТАННЯ СЬОМОГО 

ТУРУ КОНКУРСУ
1. В якому че/ипіонаті 

країни серед команд ви
щої ліги було забито най
більшу кількість м’ячів? 
Вкажіть рік і точну цифру 
забитих м’ячів. (2 очка).

2. В якому році чемпіо
нат СРСР з футболу впер
ше стартував у березні? 
(З очка).

3. В історії Кубка Радян
ського Союзу з футболу 
найдовшою була зустріч 
двох клубів, яка тривала 
330 хвилин (три матчі, у 
двох з яких призначався 
додатковий час). Назвіть 
суперників, рахунок, а та
кож рік, в якому відбула
ся ця подія. (З очка).

4. Суддя всесоюзної ка
тегорії, котрий кілька ра
зів входив до десятки кра
щих арбітрів Радянського 
Союзу з футболу, — єди- л 
ний в нашій країні суддя, 
якому доручають обслуго
вувати матчі кращих ліг 
футболу та хокею з м’я
чем. Хто це? (З очка).

5. Спробуйте передба
чити результат матчу-від- 
криття чемпіонату світу 
1986 року між збірними 
командами Болгарії та Іта
лії. (5 очок).

Термін надсилання від
повідей па запитапвя сьо
мого туру — 25 травня за 
поштовим штемпелем.

«Молодой «©МА^унар» 
орган Кировоградского 
областного комитета 
■ЖСМ Украины»
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