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Несподівано сталося 
так, що залишився 

передовий доглядач ВРХ 
колгоспу імені Мічуріпа 
Павло Опанасович Глобак 
без напарника. День по
рався сам біля нетелей, 
другий, а далі відчув, що 
не встигає. Адже роботи 
доволі: і гній вивези. 1 сі
но розклади. приготуй 
пійло...

— Потерпи трохи, — 
заспокоїла дома дружи
на. — Когось пришлють 
на поміч.

жди прагне взяти на себе 
фізично важку роботу — 
роздачу кормів, приби
рання приміщення, але 
Катю це тільки сердить:

— Раз погодився взяти 
в напарники, — твердить 
вона, — значить, робити
мемо все порівну.

І робить, старається, 
Під’їдуть вони підводою 
до скирти — відразу за-

ПОРУЧ З БАТЬКОМ
При тій розмові була 

присутньою дочка Катя. 
Вона й подала ідею, котра 
спочатку батьків насмі
шила:

— А що. тату, як я піду 
на комплекс?

— А навчання? Всі по
дружки он в ПТУ зібра
лися...

Катя відповіла серйозно:
— Нічого не станеться, 

якщо буде в місті однією 
швачкою чи кулінаром 
менше...

Наступного дня Павло 
Опанасович мав розмову 
із завідуючим фермою. 
Переконав його, що ліп
шого помічника, ніж Ка
тя, йому годі й шукати. 
Відтоді й працюють вони 
разом. Часто на допомо
гу приходять і наймолод
ші доньки — Оля та Та
мара.

Павло' Опанасович зав-

бирається наверх, подає 
соло/лу. Зупиниться гноє- 
транспортер — разом з 
батьком бере ключі і 
мудрує біля тієї техніки.

Навчилася і на коні 
верхи ЇЗДИТИ. Це КОЛИ по
чали виганяти худобу в 
поле. Пасовища, як пра
вило, діставалися біднень
кі; тварини швидко роз- 
бредалйся, тоді й сідлала 
Катя коня, мчала їм на
вперейми.

Минула зимівля (власне, 
вона ще й досі не закін
чилася) поставила перед 
тваринниками колгоспу 
серйозні проблеми. І най
перша з них — нестача 
кормів. Та доглядачі Гло- 
баки протиставили цьому 
власну сумлінність, вмін
ня господарювати раціо
нально. Вони відразу зро
зуміли. що прирости худо
би залежатимуть від то
го. як готуватиметься фу- 
оаж до згодовування. Доб

ре запарювали і подріб
нювали грубі корми, здоб
рювали їх концентратами, 
мелясою, вітамінними до
бавками. І що одне пра
вило Каті та Павла Опа- 
насовича: суворе дотри
мання розпорядку робочо
го дня. Твари і повинні 
бути нагодовані, напоєні і 
виведені на ранковий чи 
вечірній моціон обов'язко
во в один і той же час. 
Тільки за такої умови 
можна сподіватися на ви
соку продуктивність.

Глобаки досягли її, мак
симальної віддачі, І торік, 
добре працюють І нині. 
Для прикладу скажу, що 
середньомісячний заро
біток наймолодшої тва
ринниці колгоспу Каті 
Глобак становив минуло
го року 296 карбованців. 
А знаходиться він, як ві
домо, в прямій залеж
ності від отриманих при
ростів.

Нині у комсомолки від
повідальний період — во
на готується до випускних 
екзаменів у вечірній шко
лі. Всі вечори просиджує 
над підручниками. Це- їй 
має знадобитися в май
бутньому, адже твердо 
вирішила по закінченні 
школи вступити до сіль
ськогосподарського тех
нікуму.

І. БЄЛІНСЬКИЙ.
с. Троянка 
Голованівського району.

* СКІЛЬКИ ЗБИТКІВ НЕ
СУТЬ ГОСПОДАРСТВА ЧЕ
РЕЗ ПРОСТІЙ АВТОМА-

ШИН БІЛЯ СПЕЦВІДДІЛІВ 
ПО ПРОДАЖУ СПИРТНОГО?

МАТЕРІАЛИ ЧЕРГОВО
ГО ВИПУСКУ «ДОЗОРЦЯ» 
ЧИТАЙТЕ НА 2-й СТОР.
* ЧИ САМОУТВЕРДИВ

СЯ В ОБЛАСНОМУ ЦЕНТРІ 
МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР «КІ- 
РОВЕЦЬ»? РОЗМОВУ ПРО 
СЬОГОДЕННЯ КЛУБУ З КО
МЕНТАРЯМИ КОРЕСПОН
ДЕНТІВ ГАЗЕТИ ВЕДУТЬ

Ціна 2 коп.

ЧЛЕНИ РАДИ КЛУБУ «КІ- 
РОВЕЦЬ» О. ТРЕТЬЯКОВ, 
Р. БУЛГАЧОВ ТА А. АВ- 
ДЄЄВ. (З СТОР.).

З ЯКИМИ НЕПОЛАД
КАМИ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ 
ЕКСПЛУАТУВАТИ ВЕЛО
СИПЕД? ЧЕТВЕРТИЙ, ПЕ
РЕДОСТАННІЙ ТУР ВІКТО
РИНИ «ЧИ ЗНАЄШ ТИ ПРА
ВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУ
ХУ?». (4 СТОР.).

Мужність сказати: «Готовий!»
У ВИРОБНИЧОМУ ОБ'ЄДНАННІ «ДРУКМАШ» ВІДБУЛИСЯ ВИБОРИ 
НАЧАЛЬНИКА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВА

Відмінних результатів на підготовці грунту до сівои нунурудзи допивається 
молодим механізатор колгоспу імені Леніна Кіровоградського району Валегйй Ку
рильним. Трактором Т-1Б0 він щодня культивує близьно 50 гектарівУвіллі Р У

А ще комсомолець — активний учасник художньої самодіяльності У снладі 
агітбригади він не раз виступав перед колегами, з тракторної бригади 2 поа- 
цівниками інших галузей господарства. ' р

На знімну: механізатор Валерій НУРИЛЬЧИК.
Фото В. ГРИБА.
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Був час, коли інструмен
тальне виробництво вважа
лося своєрідним «серцем» 
кіровоградського виробни
чого об’єднання «Друк
маш» — працювало, як зла
годжений механізм. Та по
волі вражала «серце» неду
га _ аритмія. Керівники за
воду, на жаль, вдавалися 
лише до тимчасових захо
дів — «знімали» одного на
чальника виробництва і 
призначали наступного. Але 
чи то керівники цеху не 
відчували підтримки колек
тиву і тому на свою посаду 
дивилися як на тимчасову, 
чи то адміністрація й гро
мадські організації не до
сить уважно вивчали проб
леми цеху — але процес за
непаду з ножним наступним 
керівником не припинявся.

Планові завдання все 
частіше не виконувалися, 
непомірно зросла плинність 
кадрів. Продуктивність пра
ці знижувалася в той час, 
як заробітна плата підви
щувалася.

Такий стан справ не міг 
задовольнити ні адміністра
цію об’єднання, ні трудовий 
нолектив самої «інструмен- 
талки». У березні цього ро
ку знову постало питання 
про зміну керівника цеху 
В. В. Шапарєва, який не зміг 
дати ради довіреному йому 
виробництву. Слід додати, 
що робітнини цеху ще на 
січневих загальних зборах 
висловили йому недовіру як 
керівникові.

Цього разу адміністрація 
й партком об’єднання, де
тально проаналізувавши
стан справ в інструменталь
ному виробництві (ІВ), вирі
шили доручити колективу 
самому обрати начальника 
виробництва. Це, мабуть, 
було єдиним реальним і 
дійовим вирішенням кризо
вої ситуації.

Великому колективу бу
ло надано ще більші повно
важення.

Коли збори відбулися 8 
усіх підрозділах, стали ві
домі кандидатури на поса
ду начальника виробництва, 
їх було одинадцять. Після 
засідання парткому і цех
кому, на якому було заслу
хано всіх кандидатів і вра
ховано самовідводи, спи
сок скоротився до трьох 
претендентів.

Збори колективу тут дав
но вже неформальні. І есе 
ж до цих поставилися з 
особливою відповідаль
ністю.

З короткою інформацією 
про стан справ в інстру
ментальному виробництві 
виступив головний інженер 
об’єднання В. Я. Сидорен
ко. Він торкнувся тривож
них результатів виробничої 
діяльності цеху. У 1986 ро
ці план виробництва то
варної продукції виконано 
на 90,1 процента, збільши
лася диспропорція між під
вищенням продуктивності 
праці і зростанням заробіт
ної плати. Справи не по
ліпшилися й е 1987-му.

На трибуну піднімається 
перший серед кандидатів— 
виконуючий обов’язки за
ступника генерального ди-

ректора ВО з виробництва 
Ю. В. Кочубей. — Еконо
міка має бути економною,— 
чи не так? А на сьогодні 
практично все, що тут ви
робляється, майже повніс
тю споживається. Сьогодні 
виробіток на 1 працюючо
го складає 355,8 нормого- 
дини, а заробітна плата— 
318,25 карбованця. За ми
нулий рік, — вів далі ви
ступаючий, — продуктив
ність праці зменшилася на 
9 процентів, у той час, як 
заробітна плата зросла на 
два з половиною. Ці циф
ри змушують замислитись.

— Тому, — підкреслив 
Ю. В. Кочубей, — основна 
проблема сьогодні — 
зменшити витрати на ви
робництво товарної про
дукції.

Він запропонував тані на
прями вирішення питань: 
підвищення продуктивності 
праці робітників і ІТП, за
міна деякого устаткування 
на прогресивніше, прове
дення капітального ремон
ту частини наявного парку 
верстатів, розширення по
тужностей заготівельної 
дільниці, вдосконалення си
стем планування робіт в 
ІВ із застосуванням ЕОМ. 
На думну Ю. В. Кочубея, 
□ провадження у виробни
цтво безперервного опера
тивного планування (із за
стосуванням картотек пла
нування й ЕОМ) дасть змо
гу перевести роботу праців
ників планово-диспетчер
ського бюро зі сфери папе
рів у сферу оперативного 
планування робіт.

Він висунув також про
позицію про створення ви
робничих. бригад усіх ви
дів — наскрізних, змінних, 
підрядних, серед інженер
но-технічних працівників 
тощо.

Це були конкретні про
позиції, думки людини, яка 
не тільки констатувала не
доліки, але й запропонува
ла шляхи їх подолання. 
Людини, яка має особисте 
бажання втілити власні за
думи в життя. Потім Ю. В. 
Кочубей відповів на питан
ня, які йому поставили.

Слово — другому кан
дидату: розточнику дільни
ці пресформ Є. Й. Жукову. 
«Діло — ось той пробний 
камінь, на якому переві
ряється сьогодні вміння 
кожного працювати», — 
динамічно почав він свій 
виступ. Працівник піддав 
критиці і кадрову політи
ку. і ступінь організації ро
біт у виробництві, і хро
нічну неритмічність. «При
чина існуючого хаосу — 
відсутність виконавської ди
сципліни...» — наголосив 
Євген Йосипович.

Багато місця у своїй про
грамі відвів виступаючий і 
кадрам Поповнення робіт
ничого класу немає. а ке
рівництво занадто легко 
розлучається з досвідченими, 
висококваліфікованими ро
бітниками», — сказав він 
Кандидат запропонував лік
відувати тану практику, по
вернути частину робітників 
з основного виробництва в 
інструментальне, відмови-

тись від підготовки молодих 
робітників через навчальну 
дільницю, а учнів занріпля- 
ти за висококваліфіковани
ми виробничниками.

О. О. Глотов, третій кан
дидат, посилаючись на стан 
здоров’я, вирішив взяти са
мовідвід. Що ж, силоміць 
в начальники не обирають.

Мені здалося, що відмо
вившись від ролі лідера, 
Глотов образив тих, хто ві
рив саме в нього як в ке
рівника, як в людину, здат
ну не просто очолити від
стаючий цех, але й вивести 
його з кризи.

В обговоренні кандидатур 
виступили всі бажаючі, май
же два десятки чоловік. 
Думки при обговоренні 
розділилися. Бригадир на
ладчиків основного вироб
ництва Мелихов, напри
клад, який колись працю
вав під керівництвом Ко
чубея, висловився за його 
кандидатуру. .

— Дисципліну він нала
годить, порядок наведе. 
Це головне. Людина він 
уперта: якщо візьметься за 
справу — свого доб’ється. 
І якщо ви дійсно хочете 
змінити стан справ у себе 
у виробництві, то Ю. В. Ко
чубей саме та людина, яка 
вам потрібна.

Представник інструмен
тально-нормативного від
ділу В. І. Смирнов також 
доводив: «Виправити стан в 
ІВ зможе тільки Кочубей», 
Не менш гарячим було 
слово молодого робітника, 
який відстоював кандида
туру Є. Й. Жукова...

На прохання присутніх 
виступив генеральний ди
ректор об’єднання Микола 
Павлович Малета. «Пробле
му з ІВ, яка виникла дав
но, — сказав він коротко,— 
час вже, нарешті, розв’яза
ти. Головна біда в тому, 
що колишні керівники ви
робництва не знаходили 
підтримки колективу».

Після таємного голосу
вання зал завмер в нерво
вому очікуванні. Голова 
лічильної комісії В. Д. Жу
ков оголошує результати: 
«Видано 251 список Недійс
ними визнано 11 За Юрія 
Володимировича Кочубея 
подано 140 голосів. За Єв
гена Йосиповича Жукова— 
100».

Так перевагою голосів 
майже на третину началь
ником інструментального 
виробництва обрано Ю. В. 
Кочубея.

Перші в кіровоградсько
му об’єднанні «Друкмаш» 
вибори завершено. Про їхні 
наслідки в перспективі го
ворити ще передчасно. Сьо
годнішній начальник ви
робництва перемо > від
критій боротьбі, демокра
тично, без будь-якого на
тиску «зверху».

Л. ПАНЬКОВСЬКА.
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Здавалося, ще мить-дру- 
га і червоний диск сон
ця, що непорушно завис 
над Чорним лісом, ковзне 
поза верхівками вікових 
дерев за лінію- горизон
ту. і тоді кінець роботі, 
доведеться вертатися на 
тракторний стан.

— Давайте, хлопці, з 
загінкуі — весело скоман
дував Іван І олованоа. — 
Ще встигнемо- пройти до 
лісосмуги і назад...

Йому ніхто не перечив. 
Тільки Григорій Нааодни- 
чий затримався на кілька 
секунд, регулюючи мар
кер. Потім скочив на сі
валку і помахав тракто
ристові кашкетом: наздо
ганяй, мовляв.

Начальнику цеху
линництва колгоспу імені 
Кірова Володимиру 
колайовичу Гненному бу
ло не до мальовничих 
пейзажів. Відправивши 
автомашину, що підвози
ла до сівалок зерно ку
курудзи, він просто- в по
лі влаштував «радіопере- 
кличку».

— Все гаразд, — підсу
мував почуте Володимир 
Миколайович, — Кукуруд
зу і цукрові буряки по
сіємо завтра, а соняшник 
— ще через день.

— За два десятиліття,— 
розповідав В. М. Гнен- 
ний, — не пригадую жод
ного випадку- коли б 
збіглися, як нині, майже 
всі роботи — підживлен
ня озимини, підготовка 
грунту і сівба кукурудзи, 
соняшнику, кормових та 
цукрових буряків, овочів. 
Думаю, що вийдемо з 
цих випробувань з чес-

УСТРІЧАЮТЬСЯ ще в 
нашому житті «дрібни

ці», з якими ми не те щоб 
змирилися — просто вва
жаємо надто мізерними, 
аби марнувати час і си
ли на боротьбу з ними; 
Тим часом, мова йде, як в 
даному випадку, про ре
чі серйозні — використан
ня державного автотран
спорту не за призначен
ням.

Село Липняжка Добро- 
величківського району, 
гомінка автострада. Не
подалік — спеціалізова
ний магазин по продажу 
спиртних напоїв.

...Ось-ось відчиниться 
магазин. Поволі, але не
впинно починають ’підтя
гуватись сюди УАЗи ( 
ЗІЛи, КамАЗи... Знайом
люсь з водіями.

— Чому ви зупинилися 
біля магазину в робочий 
час? — запитую у Василя 
Кравченка, поділ нолгоспу 
«Зоря комунізму» Добро
величківського району 
(автомашина КамАЗ №90-06 
КДТ).

— Хотів купити пляшку 
вина для напарника, — 
відповідає той. — А що? 
Від маршруту ж я не від
хилився...

Акуратно вписуються в 
колону грузовиків, що за
полонила узбіччя авто
стради, два ЗІЛи з приче
пами (№№ 44-08 КДТ і

<..... ...... .. ......... __ .... 

тю. Насамперед, завдяки 
ініціативі механізованих 
ланок, що взяли на оз
броєння колективний під
ряд.

Ланку Івана Головано
ва назвав начальник цеху 
в числі тих, хто задає 
сьогодні тон на весняно
му- полі. Не без гордості 
розгорнув він карту по
лів, окресливши площі, 
закріплені за колективом,.

— Повна сівозміна, — 
наголосив Володимир Ми
колайович. — Ячмінь та 
овес хлопці посіяли, за
лишилося менше трети
ни з передбачених 540 
гектарів кукурудзи на 
зерно, 326 — соняшнику.

— Ланка вперше пра
цюватиме на кінцевий ре
зультат, — розповідав до
рогою Іван Голованов. — 
Це обов язкова умова 
цехової системи господа
рювання, впровадженої в 
нашому колгоспі.

— Колектив наш моло
діжний, складається з ві
сімнадцяти 
продовжив 
брали тих, на кого мож
на покластися: Григорія 
Наводничого, Віталія Хо- 
мича, Миколу Карабано
ва, Адама Омельковича, 
Хлопці виправдовують до
вір’я.

Тут доречно буде по
знайомити ближче з Іва
ном. Ланку очолює дру
гий рік, механізатор ви
сокої кваліфікації. Член 
міськкому комсомолу, на 
пленумах не раз ставив 
питання про створення у 
всіх господарствах райо
ну госпрозрахункових ко
лективів.

чоловік, — 
він. — Віді-

76-18 КДТ). Підходжу до 
водіїв Новоукраїнського 
АТП 13546 А. В. Супруна 
та В. А. Флоренка. Ті ди
вуються: чому, мовляв, 
до нас чіпляються, адже 
все гаразд, порушень не 
вчинено ніяких.
пляшчину-другу 
ли прикупити, то 
така дивина?

А що 
виріши- 
хіба це

ГОСТРИЙ СИГНАЛ

«Хмільні» рейси
«Оригінальними» вияви

лися в новоукраїнських 
«асів» і шляхові листи. 
Вони свідчили, що везуть 
ті у Василиху Київської 
області пісок та шифер. 
Між тим, грузовики були 
завантажені іншими бу
дівельними матеріала
ми — плиткою, фарбами, 
рубероїдом.

Ще один «гість» — М, Ф. 
Дехтярьов, водій КамАЗа 
№ 53-16 КДМ із колгоспу 
імені Свердлова Доброве
личківського району.

— Чому зупинився? — 
перепитує він. — А хіба 
я один такий?

Справді, М. Ф. Дехтя-

ДІЄВІСТЬ
«КІЛЬКА МИТТЄВОСТЕИ ВЕСНИ»
Так назвала свій рейд бригада обласного штабу 

«Комсомольського прожектора» і реданції нЮшої газе
ти в оголошеному двомісячнику за зразкове місто) 
він був опублікований 21 квітня.

Редакція отримала відповідь з першої з названих 
інстанцій — від начальника РБУ-1 М. В. Костиненка, 
який ...підтвердив фант вивезення сміття комуналь
никами напередодні суботнина і запевнив, що буді
вельні відходи по мірі нагромадження їхні працівни
ки вивозять. «У даний час все сміття з подвір’я бу
динку Мз 36 «а» повністю вивезено», — так закінчив 
відповідь товариш Костиненно.

Але досить нам було навідатися до вказаного бу
динку незабаром після свят, як нові неживописні ку
пи (і «будівельні», і «комунальні») знову кинулися у 
вічі.

Чи можна вважати це справжньою дієвістю виступу 
газети? Жителі дякували «хоч за те, що вже зробле
но», але щиросердно відмовлялися дати обіцянку, що 
но писатимуть іще, якщо порядок так і не буде наве
дено.

Час обізватися й другій зацікавленій стороні — ко
мунальникам. А якої думни про всю цю історію пра
цівники Дніпропетровської інспекції по охороні 
навколишнього повітря, яка по іронії долі вікнами 
виходить прямо на цей неживописний краєвид?

важливо 
просто добре працюва
ти, — розмірковував лан
ковий. — іреоа ще й пра
вильно розподілити свої 
сили, щоо не розпорошу
вати техніку. Ми застосо
вуємо груповий метод.

Що дає така організа
ція трудового процесу 
колективу' Багато, і Іерш 
за все, концентруючи сі
валки на тому чи іншому 
полі, механізатори вивіль
няють кілька автомашин, 
що підвозять посівний 
матеріал. Крім того, рада 
бригади запропонувала 
водіям, на яких підряд не 
поширюється, одночасно 
доставляти мінеральні 
добрива. За це їм допла
чується сорок процентів 
до заробленої суми. Іран- 
спортники погодилися, 
зрозумівши, що це ви
гідно і їм, і колективу.

— Чи є проблеми? — 
перепитав Іван. — 
них' не обходиться..,

І повідав ланковий 
те, що сівалки часто 
водиться зупиняти.

— Перегріваються дви
гуни вентилятора для роз
сіювання мінеральних доб
рив, — з жалем розпові
дав він. — Давно пора 
перевести їх з гідравліч
ного на механічний при
від. На одній із зустрічей, 
що відбулася взимку у 
кіровоградському вироб
ничому об'єднанні по сі
валках «Червона зірка», 
я ставив це питання. Па
м’ятається, підтримали 
пропозицію всі присутні 
механізатори, а представ
ники підприємства пого-

Без

про 
до-

рьов 
своєї 
водій 
КДМ 
її

був не одині Чекав 
черги в магазині 
КамАЗа № 11-10

С. Т. Вергун, чекали 
інші працівники дер

жавного автотранспорту. 
А ось цей водій грузовика 
за № 08-06 КДМ під’їжд
жає до «гарячої» точки 
вже вдруге. Перший раз 
купував вино, а тепер до 

магазина поспішає паса
жир.

— Ми з колгоспу «Прав
да» Добровеличківського 
району, прізвище моє До
ній, — мало не з гордістю 
представляється водій. — 
Тракторну бригаду обслу
говуємо. Хлопці сіють бу
ряки, щось там у них в 
агрегаті поламалося. Шу
каємо зварювальний апа
рат...

Що ж, мабуть, довгень
ко ще чекатимуть меха
нізатори апарата, адже 
їхнім помічникам, як вид
но, давно було не до 
нього...

Більшість відвідувачів 

ДИЛИСЯ З ДОЦІЛЬНІЇ ю 
кого, вдосконалення, 
жаль, час минає, але 
чого не змінюється.

Побувала наша рейдова 
і в колгоспі «Октябрь». 
Механізатори цього гос
подарства теж сіяли ку
курудзу і соняшник, цук
рові буряки. Але темпи 
проведення цих робіт де
що уповільнені. Скажімо, 
кукурудзу посіяно лише 
на 638 гектарах з 2484, 
цукрові буряки — 594 
гектарах з 987. В чому ж 
справа? Працівники трак
торної бригади № 3 Іван 
Бульдовнч, Юрій Пота
пенко та Олександр Ми- 
рошок шповідали на це 
запитання різними слова
ми, але висновок їх був 
одностайним: не вистачає 
людей для двозмінної ро
боти. В бригаді всього 17 
механізаторів, частина тех
ніки взагалі не має по
стійних господарів.

Проблема ця складна, 
її не вирішити враз. Отож 
керівникам колгоспу вже 
сьогодні слід подумати 
про закріплення на ви
робництві випускників міс
цевої школи.

Рейдова бригада: 
О. МОСІЙЧЕНКО — 
інструктор міськкому 
комсомолу, І. МОН- 
ЗУГіЬ — працівниця 
районного агропро
мислового об’єднан
ня, С. ЧЕРНЯВСЬКИЙ— - 
член обласного шта
бу «Комсомольського 
прожектора», М. ЧЕР
НЕНКО — кореспон
дент «Молодого ко
мунара».

Знам'янський район.

магазину з числа тих, що 
залишили автомашини на 
узбіччі дороги, визнавали: 
звичайно, використовува
ти державний транспорт 
для поїздок за спиртним 
не можна. Але ж їхали і 
їхали... О. І. Однопол з 
колгоспу імені Шевченка 
Добровеличківського ра
йону (автомобіль ІЖ 2715 
№ 89-18 КДЛ) та А. В. Ор- 
чакозський з нолгоспу 
імені Кірова Новоукраїн- 
ського району (автомобіль 
САЗ 3507 № 10-86 КДЧ),
С. Б. Клочко з колгоспу 
«Шлях до комунізму» ДоО- 
ровеличкіосьного району 
(автомобіль 31Л-133 N»77-47 
КДЛ). Тим часом, у полі 
сівачі ченали насіння со
няшнику. будівельники — 
цеглу, на фермі — комбі
корми...

Як показує практика, 
подібні картини з чотир
надцятої і до дев’ятнадця
тої години можна спосте
рігати й біля інших спе
ціалізованих магазинів. Л 
це значить, іцо боротьба 
з любителями оковитої 
повинна стати ще суворі
шою, непримиреннішою. 1 
своє слово тут мають ска
зати молоді дружинники, 
члени штабів і постів 
«Комсомольського про
жектора».

М. ЦУКАНОЗ, 
заступник голови об
ласного штабу «Ком
сомольського прожек
тора».

Пролог «гарячих» зборів
Мене як секретаря — за’ 

вікуючого Відділом учнів
ської молоді райкому ком
сомолу .цікавили позитивні 
зміни, що відбувались у 
житті комсомольської орга
нізації Новомиргородської 
середньої школи Аз З,

У ній регулярно прово
дились комсомольські збо
ри, учні добросовісно опла
чували членські внески, 
але у них була доміную
чою пасивність до роботи 
в комсомольській 
заціГ. Це було . 
Значним кроком у підйомі 
авторитету комсомолу тут 
стали комсомольські збори: 
«XX з’їзд комсомолу — 
з’їзд молодих будівників 
комунізму».

ЗВІТИ І ВИБОРИ

органі- 
раніше.

В КОМСОМОЛІ
НЗ- 

г — ство- 
«Старшокаас- 

участі

а

Саме на цих зборах 
родилася ініціатива 
рити клуб і
ник». При активній 
комсомольців, було відкри
то у день народження В. І. 
Леніна Ленінську кімнату, 
Гострими були виступи уч
нів і про організацію до
звілля в школі. Говорилось 
про те, що їх тематика «на
саджується» вчителями і 
тематичні частини прохо
дять у напівпорожньому 
залі. А тому збори виріши
ли: проводити анкетування 
старшокласників, а тоді 
вже обирати тему вечора.

Не могло не викликати 
інтересу і те, що ще задов
го до звітно-виборних ком
сомольських зборів у шко
лі проводили анкетування 
на тему: «Кого б ти обрав 
секретарем комітету ком
сомолу?». Було відібрано 
12 кандидатур на цю поса
ду. З ініціативи комітету 
комсомолу а ними прово
дилась зустріч старшоклас
ників. Але і в цій новій 
справі знайшлися пасивні, 
наприклад, учні 8-х класів. 
Можливо, тому, що це для 
них було незвичним!? 1 все 
ж таки із 12 осіб кандида
тами на секретаря коміте
ту комсомолу залишилось б.

До звітно-виборних збо
рів залишалось все менше 
часу. Кожного комсомоль
ця цікавило основне пи
тання: хто із шести кандії* 
датур (Юлії Скрипник — 
учениці 8-В класу, Євгенії 
Смирнової — учениці 8-А 
класу, Тетяни Ткаченко, 
Сергія Шадлова, Лариси 
Ткаченко, Людмили Бо-

«ЧЕРЕЗ ДВІ ЗИМИ...»
У просторому концертно

му залі Світловодського 
Палацу культури імені Ле
ніна поруч з юнаками і дів
чатами — ветерани війни і 
праці, воїни, звільнені у 
запас з лав Радянської 
Армії і Військово-Морсько
го Флоту, 
партійних, 
дтсаафівських 
міста, що прибули сюди з 
нагоди проводів 
виробничників 
службу. Серед 
воїнів — Валерій 
Володимир /' 
Дмитро Баранець,

представники 
радянських, 
організацій

молодих 
на ратну 
майбутніх 

Гречко, 
Макаренко, 

, . . . , Валерій
Сап янов, інші комсомольці.

Герой Радянського Союзу 
полковник у відставці Л. Н. 
Туйгунов прочитав наказ 
призовникам, закликавши 
їх бути гідними бойової 
слави ветеранів війни.

Майбутніх воїнів сердеч
но поздоровив З армій
ською службою відмінник 
бойової і ПОЛІТИЧНОЇ ПІДГО-

комсо- 
шо за 
при Г(Ь

риско — учнів 9-А класу)-» 
очолить комітет комсомолу 
школи? Інтерес був у. всі^, 
адже це робилось вперш#, 
по-новому.

Під час перерв, після 
уроків учні звертали уваїу 
на оголошення у фойє шко* 
ли із списком кандидатів 
на комсомольського ватаж« 
ка. Перечитували на над 
короткі характеристики, 
Наприклад, Лариса Ткачен
ко: «Ретельна, чуйна, ви
моглива, активна, учасниця 
усіх шкільних заходів, ко
ристується авторитетом се
ред товаришів, є прикла
дом у навчанні, але прояв
ляє мало ініціативи». Сергій 
Шадлов: «Ініціативний, уміє 
відстоювати свою думку, 
самокритичний, чесний, має 
організаторські здібності, 
веселий, дотепний, ерудова- 
ний. Невпевнений у 'собі,; 
спізнюється на уроки, на: 
завжди доводить справу до* 
кінця. Людина настрою», 
Людмила Бориско: «Є при
кладом у навчанні, праці, 
ініціативна, вимоглива, ак-і 
тнвна, ерудована. Може 
організувати будь-який ко
лектив’. Користується авто
ритетом серед однокласни
ків» та інші.

«Гарячими» були вибори' 
секретаря комітету 
молу. Сам факт, 
кожного із 6 осіб 
лосуванні були (хоч і кіль
ка) «проти», свідчить пре 
те, що байдужих на зборах 
не було. Більшістю голосів 
секретарем комітету ком- 
сомолу обрано Людмилу 
Бориско.

Так, комітет комсомолу 
вийшов із клопотанням до 
адміністрації школи, шов 
при складанні навиального 
розкладу, як урок запису
вали заняття школи комсо
мольського активу (до. ре
чі, за недоліки в цій- роботі 
учні критикували райком 
комсомолу). Запланували 
також створити політичний’ 
клуб «Гренада», провести 
огляд-конкурс політінфор- 
маторів, створити на базі 
шкільної майстерні «Бюро 
добрих послуг». рекоменд
увати комсомольця для 
керівництва піонерської» 
дружиною школи, організу
вати клуб-кафе, збільшити 
в школі кількість спортив
них гуртків, усім юнакам і 
дівчатам взяти активну 
участь у будівництві тиру, 
організувати табір праці і 
відпочинку та інше.

Як видно, поле діяльнос
ті для комсомольської ор
ганізації чимале. Викоиат» 
намічене, звичайно, під си
лу комсомольцям середньої 
школи № 3.

А. СТОЯН, 
секретар — завідуючий 
відділом учнівської мо
лоді Ново миргород
ського РК ЛКСМ Ук
раїни.

*•

а

тавни, що прибув у коротко 
термінову відпустку, додо
му, молодший сержант Сер- 
гіи Бобришев.

Уважно слухали присутні 
в залі хвилюючу розповідь 
рядового запасу Юрія По- 
иачалова, яннй виконував 
інтернаціональний обов’я
зок У складі обмеженого 
контингенту радянських 
військ в ДРА. За мужність! 
героїзм. проявлені у бо
ротьбі 3 душманами, юнана 
нагороджено медаллю «За 
відвагу».

Ветерани війни П. П. Гай- 
воронський і М. Г. Жукова, 
призовники Костянтин Гна
тенко і Володимир Оста
пенко г- 1 * 
підніжжя 
Леніну і 
домого солдата, де горить 
вічний вогонь.

Дівчата вручили майбут
нім. воїнам букети живих 
квітів.

— Ви служіть, а ми вас 
зачекаємо. — запевнили во
ни призовників.

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ.

поклали квіти до 
пам'ятника В. к 
до могили Неві-
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ЗАПИТАННЯ

електроенергії?

2. Чому в сімейних гур-

зі студентів береться

Чи мав право дружина

плата за витрачання

6- години ранку?
3. Дружина закінчує

Інститут, а чоловікові ще 

треба навчатися 2 роки.

тожитнах відключають 

електроенергію і 24 до

ЗАПИТАНЬ

ТРИ
СТУДЕНТСЬКІ

Студенти подружжя 
Прищепи з міста Кіро
вограда звертаються до 
реляції з кількома за- 
пит^яями:

1. На яній підставі 

гуртожитках педінституту

2 роки?

На запитання відлові-? 
дає ректор Кіровоград- 5 
ського державного пе- < 
дагогічного інституту > 
імені О. С. Пушкіна $ 
О. Є. ПОЛЯРУШ: >

1. Плата за розтрату? 
електроенергії, яку спо- ? 
живають обігрівачі, хо- > 
лодильники, телевізори, ? 
музичні інструменти та > 
інші прилади й інстру- к 
менти особистого ко- 5 
ристування, береться з< 

( їх власників згідно «По- 5 
» ло^ння про студент- < 
? ськї гуртожитки у вищих ? 
? навчальних закладах» ? 
5 (том 2, Москва, «Вища ? 
? школа», розділ 5, пункт 5 

32, с. 283). Розцінки на с 
оплату складені з ура- з 
хуаанням споживання < 
електроенергії, вказа- 5 
ній а паспортах на кож- ;

' ний тип електроприла- < 
І дів. ;

2. Згідно «Положення > 
? про студентські гурто- 
$ житки в вищих навчаль-
< них закладах з 24.00 го- 
5 дин в гуртожитках по- 
с винні дотримуватися 
5 повної тиші, залишаючи 
\ освітленими тільки ко- 
г ридори й місця громад- 
\ського користування» 
г (диа#т. 2, с. 284).
£ За розпорядженням 
5 ректора інституту від- 
с ключалось світло в кім- 
5 натах з 24.00 до 1 годи- 
% ни ночі. Через неуваж-
< ність чергових вахтерів
> світло відключалось з 
$ 24.00 до 6.00 ранку. Від- 
5 нині подібні порушення 
% не допускатимуться.
< 3. Згідно «Положення 
Г про розподіл молодих 
V спеціалістів» (пункт 37) 
? випускниця С. Прищепа 
У повинна їхати на робо
чі за призначенням на 
5 загальних підставах.
> ''ричин, які дають пра- 
? 80 студентці не їхати за 
$ направленням і залиша-
< ™ся в місті Кіровограді,
> немає. Чоловік С. При-
> Щепи Є студент третього
> кУрсу КІСМу, житлової
> Пл°ЩІ ні у чоловіка, ні
? У неї немає 8 місті Кі- 
? Р080граді (її батьки про- 
? Живають з М)СГ; зна. 
\ його батьки в
< ’*3ТІ Чигирині), дитині
> -норо виповниться 2 ро- 
і ки- Направлення сту- 
5 ?емтка С. Прищепа отри- 
с лала в місто Знам'янку.

не #.ти працювати за

тись у Кіровограді на

направленням, а запиши-

і. як воно є
Заступник начальни

ка обласного управлін
ня культури М. О. Га
лицький в інтерв’ю на
шому кореспонденту 
(«МК» за 4 листопада 
1986 р.|, коли зайшла 
мова про молодіжні 
центри, сказав, що по
ложення про їхню ро
боту нагаду« положен
ня про діяльність ін
ших закладів культу
ри. Щось особливе, 
сво« в цю справу має 
внести комсомол. То
ді ж говорилося про 
перспективи відкрит
тя молодіжного цент
ру в колишньому рес
торані <;<Відпочинок» 
м. Кіровограда. Тоді... 
Тепер з приводу пере
обладнаного з ресто
рану кафе «Юність» 
ведуться офіційне лис
тування й переговори, 
сиплються скарги з 
приводу зависокої 
вхідної такси. Фактич
но це точка громад
ського харчування, не 
більше. Навіть не мо
лодіжне кафе. А «Мо
лода сім’я»? З пере
боями, але працює, по 
вихідних там знову в 
Програми, та все одно 
це заклад з- кофейно- 
твнцювальним ухилом 
А де, де ж те місце 
де б і вірші, і пісні, 
брейк, й аеробіка, 
музика, і спорт, і ка 
ва, і бесіди, і супереч
ки? І щоо туди можна 
було молоді приходи
ти не як у заклад, а як 
у гості до добрих 
приятелів, щоб почу
ватися вільно й неви
мушено. Щоб туди не 
заганяли (бо для звіту 
потрібна масовість), 
щоб із тебе не вима
гали відвідування за
нять і репетицій без 
пропусків, щоб не «ви
рощували» з тебе ре
кордсмена чи не від
числяли з секції як 
безперспективн о 
Щоб приходити сюди 
тільки з бажанням і 
залишатися тому, що 
там приємно і цікаво, 
а не тому, що «треба», 
Є в майже 300-тисяч- 
ному Кіровограді таке 
місце?

Можна сказати, є. 
Але відоме не на
стільки, щоб усі знали, 
як туди дістатися. Йо
го координати, як нам 
підказали, — «автобу
сом «вісімкою» в кі
нець, до «Ремпобуттех- 
ніки». І «в кінці» дово
диться довго блукати 
в безладді п’ятиповер
хових близнюків, і ви
віску «Клуб «Кіровець» 
не зразу вгледиш. 
Швидше помітиш ажур
ні решітки — вхід у 
прості підвали так не 
оформляється. Так, 
єдиний у місті клуб, 
котрий «умовно», за 
словами першого сек
ретаря МК ЛКСМУ 
М. Цигульського, мож
на назвати молодіж
ним центром, розміс
тився в погано провіт
рюваному підвалі жит
лового будинку. Оте 
«умовно» означає ли
ше, що «Кіровець» не 
має офіційного стату
су центру. Фактично 
ж тут життя вирує, на
стільки це можливо в 
якомусь півдесятку 
кімнат. Ну, а секції, 
наприклад, атлетичної 
гімнастики чи танцю
вальної аеробіки, вже 
тільки з назви судячи, 
потребують залів, 
вже чим багаті...

Крім названих, 
працюють секції 
зичного і духовного 
вдосконалення, естрад
но-акробатична, дзю
до, оздоровчої гім
настики (тут можна по
збутися зайвої 
альпінізму, 
фольклорний,

і
ян 

г о.

діс 
комсо- 

Дру-
проводиться

ний колективи; 
оперативний 
мольський загін 
жинників, 
підготовка хлопців до 
служби в армії. Плата 
за заняття в частині 
секцій (інші безплат
ні) — 3 карбованці на 
місяць. Клуб працює 
щодня.

Числиться він на ба
лансі Кіровоградського 
житлово - експлуата
ційного об єднання. 
«Але за ЖЕО тут не 
ЧИСЛИТЬСЯ НІЧОГОІ — 
одностайно запевни
ли нас члени ради 
клубу О. Третьяков, 
Р. Булгачов, А. Авде
ев. — Усе обладнання 
для секцій зроблене 
своїми руками».

У клубі на фотостен- 
ді відображено, як по
чинався «Кіровець». 
А. Авдєєв пригадав, 
що тоді вивезли з під
валу 32 самоскиди мот
лоху і сміття. Розмо
ву про сьогодення клу
бу доцільно відтвори
ти не у вільному пе
реказі, а в особах.

сфери, 
зуміли 

Това-

вець» взагалі ігнору
ють. Рішення міськви
конкому за № 904 від 
23 листопада 1986 ро
ку «Про створення 
МЖК в Кіровограді» 
дуже здивувало пра
цівників житлово-екс
плуатаційної 
Проте вони 
зорієнтуватися.
риш Бондаренко із 
ЖЕО заявив, що про 
«Кіровець» в рішенні 
нема ні слова, тому 
всі, хто не з МЖК, по
винні забиратися геть.

Р. БУЛГАЧОВ: Зате 
згадали, коли потрібні 
були учасники для лег
коатлетичного пробігу 
— просили у нас. Той 
крос був приурочений 
певній даті і мав бути 
представницьким. Ме
не взагалі обурює тен
денція — проводити 
заходи обов’язково з 
якоїсь нагоди. Навіщо 
ця показуха? Ми тако
го не практикуємо.

О. ТРЕїЬЯКОВ: У «Кі- 
ровця» є перевага й 
перед підлітковими 
клубами. У деяких

біди. Та куди ж поді
тися від них, раз вони 
е. Залишаючи пізно 
ввечері «Кіровець» (а 
там ще бадьоро стуко
тіли об ракетки й сто’ 
лн тенісні м’ячики, лу
нала музика), ми за
питали у представни
ків «Кіровця», як ком
пенсувати довге мов
чання про клуб. Що 
саме про нього розпо
вісти ще, аби назвати 
можливим відвідува
чам ще одну адресу, 
де можна з користю 
провести час?

— Не треба, — ска
зали нам. — Ми раді б 
прийняти всіх, але ку
ди? Самі бачите.

Бачимо. Підвал, «ві
сімкою» у кінець..

2. ЯК МОЖЕ 
БУТИ

Здається, дискусії, 
на якому саме етапі 
послаблено контакт із 
молодим поколінням, 
вщухли або стають 
досить категоричними, 

пробувати сьо-

органі-

когось 
ні, але 

нсзапе-

Мал. О. БОСОГО.

о.
нас часто 
підлітка: 
погане 
підозрілу 
Треба його

Та

ваги), 
фото, 

музич-

ТРЕТЬЯКОВ: у
говорять про 
потрапив у 

оточення, в 
компанію. 

. > рятувати,
і як рятують? Силови
ми прийомами ізоляції 
від «вулиці», -------:"
не пропонуючи нічого 
рівноцінного за 
вабливістю. А ми про
понуємо. У нас неофі
ційна обстановка, віль
на. Он в Кіровограді 
є спортивно-технічний 
клуб, там чудове об
ладнання, але він на
півпорожній, бо відві
дувачі не почуваються 
там господарями: клуб 

— при обкомі ДТСААФ. 
А коли вони у нас — 
вони у себе.

Р. БУЛГАЧОВ: ДЮСШ 
облспорткомітету і де
кан факультету фізви- 
ховання педінституту 
В. С. Язловецький до
помагають нам людь
ми, а більше ніхто. 
Прорвало каналізацію 
— самі шукали «ліва
ків» для ремонту. Са
уну обладнали самі, а 
нам її відключили. 
ЖЕО той факт, що ми 
за свій рахунок купує
мо устаткування, роз
цінює як «побори». Хо
тіли самі в захараще
ному підвалі цього ж 
будинку 
червоний 
можна було б прово
дити концерти, зустрі
чі — начальник ЖЕДу 
№ 3 заборонив...

O. ТРЕТЬЯКОВ: 
ляли нас і до того, 
«Кіровець» був 
фізкультурно - 
ровчим центром, 
в язували» до 
спорткомітету...

P. БУЛГАЧОВ:
й він не допомагав ні
чим.

А. АВДЄЄВ: «Кіро-

взамін

при-

обладнати 
куток, де

Схи- 
щоб 
суто 

оздо- 
«при-
обл-

...Але

кращі приміщення, 
відвідувачів мен- 

Причина — там 
багато
«для

чомусь світо- 
новому пере-

що робить- 
годиться». 
вони за- 

значно ра-

них 
але 
ше. 
теж 
ся
Крім того, 
криваються 
ніше від нас.

І взагалі я гадаю— 
не треба ділити нас 
між «спортом», «куль
турою» і т. д. Мінко- 
мунгосп має бути єди
ним хазяїном таких 
закладів. Ми звикли, 
що як «комунальне 
господарство», то це 
лише ремонт кранів ) 
труб. А це ж іще й 
робота за місцем про
живання — і культур
на, і оздоровча, і мо
ральне виховання...

₽. БУЛГАЧОВ: Тим 
часом у мене склало
ся враження: 
наприклад, 
станцій у 
тримають 
а одна —

'ятеро 
свою

якщо, 
п'ять ІН- 

чомусь під- 
«Кіровець» 
НІ, то й ін- 

заберуть 
підтрим-

не те...
А до 

близько 
усього 

на 
час-

ші п 
назад 
ку. А то раптом щось 
вийде

А. АВДЄЄВ:
нас ходить 
600 чоловік з 
міста, незважаючи 
те, що заняття в 
тині секцій платні...

У будинках же куль
тури і в безплатні гурт
ки постійний недобір. 
Бібліотеки втрачають 
читачів, театри — гля
дачів, в дискотеках 
уже й 20-річні — кон
тингент «не до дво
ру». Схожа ситуація і 
в кафе та барах... Но
ві місця для спілкуван
ня, нові його' форми 
так і просяться в сьо
годення. Молодіжні 
центри — одна з них. 
Бачимо, що сьогодні 
ми розказали мало про 
досвід роботи одного 
з них — більше про

годні у 
глядно 
конати підлітка не 13— 
14-літнього, а років 
так у сімнадцять-вісім- 
надцять — справа прак
тично безнадійна. Ру
ку взаєморозуміння 
завжди краще протя
гувати якомога раніше. 
Інакше замість руки у 
відповідь чекатиме 
байдужа або вже й 
відверто агресивна 
стіна.

Отже, центр. Досвід 
організації й роботи 
подібних закладів пе
редбачає одночасно 
поєднання ентузіазму 
організаторів, їхнього 
неспокою і щиросерд
ної серйозної під
тримки господарських 
і громадських органі
зацій. Тоді діяльність 
центру стабільна й ре
зультативна.

Поки ж що про ро
боту центру «Кіровець» 
доводиться говорити 
як про уривчастий 
процес самоутверд
ження, що, до того ж, 
дуже затягнувся. За
мість керівництва ви
хованням молодої лю
дини (це його 
покликання) 
вець» все ще 
жує витрачати 
на доведення 
мірності самого свого 
виникнення! З пере
мінним успіхом, на 
жаль. А час іде, йому 
байдуже до пристрас
тей навколо такого 
поняття, як «молодіж
ний центр в обласно
му центрі».

Ми недарма проци
тували заступника на
чальника обласного 
управління культури 
М. О. Галицького: по
ложення про роботу 
молодіжних центрів 
ТИМ І скидається на ти-

мета і 
«Кіро- 

продов- 
енергію 

право-

лове положення про 
роботу типового клу.» 
бу, що про комплекс
но-виховне призна
чення суто центру, 
здається, мають уяв
лення лиш тільки самі 
«центровики». І пропо
зиція для комсомолу 
внести в цю справу 
щось своє, особливе 
настільки слушна сама 
по собі, наскільки й 
неконкретна для нашо
го випадку. Річ у тім, 
що тут для стороннім 
залишаються невідо
мими цілі глиби діяль
ності — а відсутність 
інформації породжуй 
вже й цілком недореч
ні претензії про недо
розвинені фантазію Й 
ініціативність 
заторів.

Буде це для 
дивиною чи 
один із таних
рочних фантів — орга
нізація й будівництво- 
мжн, — є звичайною 
струнтурною ланкою • 
центру. Інакше його 
функції якраз би й зво
дилися до розважально, 
інформативних. А тан 
двічі на тиждень разом 
із членами інших сек
цій (про них — трохи 
нижче; сюди, до цент
ру, в нінець «вісімки», 
приходять і голови 
штабів МЖК або іхн{ 
заступники з підпри- 
смств-пайовиків. При
ходять не сидіти. Олек
сандр Коломацький, 
скажімо, інформує про 
нових добровольців, які 
прибули на його домо
будівний 
Олександр
«Гідросилио 
строки й нюанси про
ведення наради по об. 
міну досвідом для на
чальників штабів на 
базі свого підприєм
ства; а Василь Кошель- 
ник пояснює, чому на 
«Друкмаші» зривають 
договір по направлен
ню добровольців на бу. 
дівництво... У супереч, 
ках, звісно, має народ
жуватися істина, але-на 
таких гарячих планір- 
нах-летучках чомусь 
поки що частіше на« 
зоджуються нові усклад« 
нення.

МЖК — точка при
кладання сил в тако
му стратегічному на
прямку роботи центру, 
як житлово-побутовий. 
Крім цього, виділено 
кілька інших. Робота 
ведеться незалежно, 
але взаємопов'язано. 
Це — ідеологічний, 
оборонно - спортивний, 
по охороні навколиш- 
нього середовища й 
архітектурної спад
щини та профорієнта
ції і науково-технічної 
творчості молоді
(НТТМ), П'ять! У коне« 
йому з напрямів — го
дини, дні, місяці й рої 
ки змістовної, резуль
тативної І, ГОЛОВНО! 
подвижницької робо
ти. Аби жаги і рук.

Будемо відвертими
— явних противників 
такого руху немає. Є 
коректори, котрі або 
через неспроможність 
запропонувати ліпше, 
або взагалі через свой 
погано приховуване 
ретроградство просто.., 
гальмують локомотив 
під назвою «Кіровець», 
У його топці — лиш 
вогкенькі дровцятб 
власних ресурсів. Д® 
них би вугілля помас* 
ніше, та не один со
вок, — от би крутану
ли колеса!

А так — ні-ні та й 
сипно щедра рука де- 
сяток-другий цеберої» 
дрібного піску (щоб 
не зразу оговталися), 
При такій «допомозі» 
просто смішно й мріяти 
про перехід на елек
тротягу...

Тим не менш — є по
ворот, за яким локо« 
мотиву відкриється зе
лений «вхідний» сама* 
фор. Подавай сигнал, 
«Кіровцю»!

Н. ДАНИЛЕНКО, 
І. КУЦЕНКО, 

спецкори «Моло
дого комунара».

комбінат; 
Іванов іа 

уточнює



Ре- 
чимало 
завдам-

перших 
успіхів

ЧЕТВЕРТИЙ ТУР
З кожним наступним ту

ром кількість учасників вік
торини збільшується. Г. 
дакція одержала 
відповідей на третє 
вя.

За підсумками 
двох турів кращих . 
досягли Марія Коваль з 
Новгородкн — 19 очок,
Сергій Головко з села Доб
рого Вільшаиського району 
і Сергій Чемерис із Малої 
Виски — 18 очок, Юрко 
Улита з Голованівська — 
14 очок.

Деякі учасники віктори
ни в першому турі участі 
не брали, а почали змаган
ня з другого. Добрі знання 
Правил дорожнього руху 
виявили В. Єленич з Ново- 
єгорівки Новоукраїнського 
району, Геннадій Крама
ренко та /Михайло Гребінні: 
з Голованівська, Віктор 
Якименко з Куколівки та 
Віталій Грузин з Мартоіва-

В. БІЛОУС, | 
інспектор державтоін- \ 
спекції управління внут- | Релактоо
рішніх С„ра. О6Я.ИКОН- | ю. СЕрдЮЧЯЕНКОР

ІНФОРМУЄ МОСКОВСЬКИЙ МІЖОБЛАСНИЙ 
ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ ТОРГОВОЇ РЕКЛАМИ: |

Вікторина: «Чи знаєш ти правила 
дорожнього руху?»

нівки Олександрійського 
району, Ігор Філіпов з Боб- 
рпнця, Олександрієць Ігор 
Криволап, Є. Порох з Хме
льового Маловисківського 
району, Віктор Гурчак з 
Оленокосогорівки Кірово
градського району та Сергій 
Чабашок з селища Нова 
Прага Олександрійського 
району.

Правильні відповіді па 
запитання третього туру 
такі:

1. Керувати велосипедом 
без підвісного двигуна на 
дорогах дозволяється осо
бам, котрим виповнилось 14 
років, а дво або ірпколіс
ним транспортним засобом 
із робочим об'ємом двигу
на менше 50 кубічних сан
тиметрів і максимальною 
конструктивною швидкіс
тю менше 40 кілометрів на 
годину — особам, які до
сягли 16-річного віку.

Водій велосипеда пови
нен мати при собі доку
мент. що підтверджує знан
ня Правил дорожнього 
руху.
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2. Пішохідний світлофор 
— це світлофор, зроблений 
у вигляді металевої короб
ки. розділеної перегород
кою. Вони бувають декіль
кох видів. Горішня частина 
заставлена червоним склом 
і з написом на ньому «Стій
те!» або силуетом нерухо
мої людини, нижня — зе
лена і з написом «Ідіть!» 
або силуетом «крокуючої» 
людини. На червоне світло 
рух пішоходів забороняє
ться, зелене світло дозво
ляє пішоходам переходити 
проїжджу частину.

3. На тринадцяти дорож
ніх знаках та табличках зо
бражено людей. Це такі — 
1.20 «Пішохідний перехід», 
1.23 «Дорожні роботи», 3.10 
«Рух пішоходів забороне
но», 4.6 «Пішохідна доріж
ка», 5.16.1-5.16.2 «Пішо
хідний перехід», 5.17.1-5.17.2 
«Підземний пішохідний пе
рехід», 5.17.3.-5.17.4 «Над
земний пішохідний пере
хід», 7.17 — «Інваліди»,
розпізнавальний знак тран

ЗЛВ-

спортного засобу, який пе
ревозить групу дітей та 
розпізнавальний знак авто
мобіля, яким керує інвалід.

4. Водій автобуса пови
нен поступитись дорогою 
велосипедистові.

ПРОПОНУЄМО
ДАННЯ ЧЕТВЕРТОГО ТУ
РУ:

1. Що ви знаєте про за
гони юних інспекторів ру
ху? Чи є такий загін у ва
шій школі? Чим він зай
мається?

2. З якими неполадками 
забороняється експлуату
вати велосипед? Як потріб
но обладнати велосипед для 
їзди на дорогах у темну 
пору доби і в умовах недо
статньої видимості (туман, 
сніг тощо)?

3. Коли і яким заводом 
було випущено перший ра
дянський автомобіль серій-

ПО3 поТстТдаі І ЩзШіУ

днів після публіка- 
поштовим штемпе-

одне зауваження, 
учасники змагдітя

ного виробництва? Як він | 
називався? ч.

4. Хто з пасажирів пору-1 
шує правила посадки на \ 
вантажний автомобіль 
малюнок)? і

Шановні учасники вікто- \ 
рипи! і

Не забувайте, то відпо- а 
віці на запитання гуру слід д 
висилати не пізніше як че- } 
рез сім 
ції (за 
лем).

І те 
Деякі 
не беруть участі в кожно-і 
му турі, а тому й втрача- Р 
ють бажані очки. Нагадує- 0 
мо, що вікторина складає- т 
ться із п’яти турів, тобто Ф 
залишився після нинішньо- т 
го лише один. 1 успіх знач-11 
пою мірою залежатиме від1' 
того, як ви справитеся із1' 
завданнями саме останніх 1' 
турів.

Жюрі об'єктивно ОЦІНЮЄ , 
відповіді кожного учасника, (| 
але остаточні підсумки ви- , 
рішено підбити по закін- , 
ченпі вікторини. А

Перемога і нічия
Два матчі на своєму по- 

лі провели футболісти 
«Зірки», здобувши в них 
три очка.

В матчі із «Закарпат
тям» кіровоградці проде
монстрували такий стрім
кий футбол, що досвідне- 
ний суперник просто роз
губився. А два голи-близ- 
нюки, забиті Ярославом 
Бобиляком та Михайлом 
Калитою, стали наслідком 
майстерної гри усієї 
команди.

Ще через іри ді.і «Зір
ка» приймала на своєму 
полі Івано-Франківське 

«Прикарпаття», яке зай
мало другий щабель у 
турнірній таблиці зони. 
Гості мали у своєму скла
ді і цілий ряд досвідче
них гравців.

Вже на восьмій хвилині 
прикарпатець Богдан Де- 
бенко відкрив рахунок, 
скориставшись помилкою 
Володимира Димова. Од
нак під саму завісу гри 
капітан «Зірни» Валерій 
Черних поновив рівновагу. 
Отже, нічия — 1:1.

ЦКРО «ЕЛЕКТРОНІКА».
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цифровий електронний
НАСТІЛЬНИЙ ГОДИННИК-БУДИЛЬНИК

ЦЕ- 
висока точність 

ходу, 
: зорова зручність 

сприйняття 
• показників часу, 

гарантія своєчасної 
подачі звукового 

сигналу.
Моделі

«Електроніка 
«Електроніка 
«Електроніка 
«Електроніка 

мають і 
сцентну індикацію і пра
цюють від мережі пере
мінного струму.

В моделях 
к«Електроніка 2-11» 

«Електроніка 2-14»

«Електроніка 8-3» 
живлення автономне, ін
дикація ріднннокристаліч- 
на.

Мініатюрні настільно- 
кишенькові годинники 

«Електроніка 1-07» 
«Електроніка 20-01» 
«Електроніка 22-01» 

зручні у поїздці, відряд
женні.

Корпуси годин
ників виконані з 
металу з декора
тивним покриттям, 
пластмаси різно-

6-15»
12- 41»
13- 11»

, . . 13-12»
катоднолюміне- МЗНІТНОЇ КОЛЬОрО- 

вої гами або оз
доблені різними 
породами дерева.

ЦКРО «Електроніка».

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ПКСМ Украины.

На украинском языке.

Власники світломузичних пристроїв 
«Електроніка» можуть відповісти 
на це запитання цілком певно.

БАГАТОКОЛЬОРОВІ ОПТИЧНІ СИСТЕМИ ДО
ЗВОЛЯЮТЬ ЗНАЧНО ПОСИЛИТИ СПРИЙМАН
НЯ МУЗИЧНИХ ПРОГРАМ, ВІДТВОРЮВА
НИХ ПОБУТОВОЮ РАДІОАПАРАТУРОЮ (МАГ
НІТОФОНАМИ, ЕЛЕКТРОФОНАМИ, РАДІО
ПРИЙМАЧАМИ) 1 ЕЛЕКТРОМУЗИЧНИМИ ІН
СТРУМЕНТАМИ.

Моделі «Електроніка» ЦМ-31, ЕІ-04М, ЦМ-16,
УЦМ-03 мають вмонтовані оптичні системи, моделі 
«Електроніка» ЦМ-46, ЦМ-301, ЦМ-01 комплектую
ться виносними багатокольоровими освітлювачами. 
В новинці — «Електроніка» модель ЦМ-01 — перед
бачена можливість підключення додаткових освітлю
вачів.

316050. МПС,
м. Кіровоград, 
аул. Луначарського,

Обсяг 0,5 друк, арк.

Економія на сірниках?
Не тільки
ПОБУТОВІ П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНІ ЗА
ПАЛЬНИЧКИ
ЗРУЧНІ.

БЕЗПЕЧНІ, 
СУЧАСНІ!

ЗП-033, ЗП-В1-32,
«П’ЄЗОКЕРАМ-85», ЗП-101, «Рось»г 
«Електроніка ПВ-1» — всі ці моделі 
побутових п'єзоелектричних запаль
ничок виконані з урахуванням остан
ніх досягнень промислової естетики 
і при правильній експлуатації гаран
тують безвідмовну роботу протягом 
багатьох років.

ЦКРО «Електроніка»

Газета виходить V вівторок, 
четвер, суботу.

Друкарня Імені Г. М. Димитрв^а 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України 
м. Кіровоград, вул. Глінки, *■
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