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ЗВІТИ І ВИБОРИ В КОМСОМОЛІ

ЩО ПОКАЖУТЬ
ГОЛОВНІ ЗБОРИ?
ХНІ Пленум ЦК ВЛКСМ прийняв рішення про скли
кання чергового XX з’їзду ВЛКСМ. Комсомольському
форуму буде передувати звітно-виборна кампанія у всіх
ланках комсомолу. Бюро ЦК ВЛКСМ ухвалило постано
ву «Про проведення звітів і виборів у первинних, район
них, міських, окружних, обласних, крайових і республі
канських комсомольських організаціях».
Звітно-виборні збори в комсомольських групах, цехо
вих, дільничних, бригадних, факультетських й інших орЖізаціях на правах первинних, а також збори й кокфеції у первинних комсомольських організаціях (крім
учнівських к/о загальноосвітніх шкіл) відбудуться у ве
ресні — жовтні нинішнього року. Конференції районних
і міських комсомольських організацій пройдуть у листо
паді — грудні цього року.
Важливо те, що нинішні звіти і вибори проходять у
рік XXVII з’їзду КПРС, напередодні XX з’їзду ВЛКСМ
та XXV з’їзду ЛКСМ України. Ось чому такою близь
кою й зрозумілою для кожного спілчанина має стати
цьогорічна звітно-виборна кампанія: у ході звітів і ви
борів мають бути обговорені питання практичної участі
кожної первинної, кожного комсомольця у здійсненні
стратегічного курсу партії на прискорення соціальноекономічного розвитку країни, науково-технічного про
гресу, підвищення продуктивності праці, якості продук
ції, посилення економії й бережливості, розвиток у мо
лоді ініціативи, сміливого творчого Пошуку. А також
розглянути внесок комсомольських організацій у впро
вадження в життя сучасної аграрної політики партії,
реалізації завдань Продовольчої програми СРСР. Слід
також всебічно проаналізувати участь комітетів комсо
молу в реалізації шкільної реформи, перебудові вищої
і середньої спеціальної школи.
Лиш чіткий об’єктивний аналіз проведеної роботи,
зроблений як комсомольською організацією в цілому, так
і кожним її членом зокрема, дасть результати, підкаже
ефективніші форми діяльності в подальшому. У зв’язку
з цим важливою складовою є проведення річної звірки
члеіп^ВЛКСМ. Наведення порядку у внутріспілковій
робЛч має стати неодмінною передумовою звітно-виборноі кампанії. Тут головний акцент — на виявленні
всіх комсомольців, які не стоять на обліку в конкретній
первинній організації, або тих, хто вибув без зняття.
Варто внести потрібні уточнення, доповнення і е облікові
картонки.
Злободенність питань, які мають виноситися на збори,
активність кожного комсомольця, обстановка взаємної
вимогливості, товариської критики і самокритики, твор
чий емоційний настрій та інші питання багато в чому
визначаються рівнем підготовки звітно-виборних кампа
ній. Ділова конкретна доповідь, предметні виступи, ціле
спрямованість і конкретний проект рішення дозволять
сконцентрувати увагу на невирішених проблемах і недо
ліках, намітити шляхи їх подолання. Важливим зали
шається й заслуховування звітіп і визначення дійових
способів дальшого поліпшення діяльності штабів і постів
«Комсомольського прожектора», оперативних комсомоль
ських загонів дружинників тощо.
Окремої уваги вимагають комсомольські організації
торгівлі й сфери обслуговування. Під час обговорення
питань впровадження прогресивних форм організації
праці, створення комсомольсько-молодіжних колективів,
боротьби з порушеннями правил торгівлі й обслугову
вання населення варто обов’язково визначати практичні
шляхах впровадження в життя.
Комети комсомолу мають так само надати особливої
уваги з'аходам но перебудові стилю й методів роботи
первинних, рішуче позбуватися заорганізованості й над
мірної благодушності, показухи і парадності, словом,—
усього, що несумісне з роботою молоді.
Сьогодні так само важливо виключити будь-яку мож
ливість випадковостей у підборі й розстановці кадрів, в
роботі з резервом. Як показала звітно-виборна кампанія
1985 року, таке було у Гайворонському, Бобринсцькому,
Новгородківському районних комітетах комсомолу.
Треба точно визначити строки проведення звітно-ви
борних зборів, своєчасно повідомити про це всіх спіл
чан, словом, організувати і провести всю необхідну під
готовчу роботу. Аналіз минулорічних звітів і виборів по
казав: в окремих райкомах і міськкомах комсомолу гра
фіки проведення зборів були складені довільно, без по
годження з первинними комсомольськими організаціями.
Такий формальний підхід у плануванні зборів призвів до
того, що в Новоархангельському, Устинівському, Новомиргородському районах збори проходили із порушен
ням статутних строків. А у Вільшанській, Ульяновській,
Олександрійській районних комсомольських організаціях
були допущені зриви й невмотивовані перенесення зборів.
Не Чрріїки із звітом, однак, прийдуть спілчани на збо
ри. Разом з аналізом роботи за минулий період хай діло
вими стануть пропозиції щодо виконання конкретних
рубежів, планування нових. Вони мають бути ще кон
кретнішими, ще напруженішими.

Колектив станції Зна
м’янка зобов’язався в
першому році XII п’яти
річки понад план відпра
вити не менше 20 тисяч
вагонів. Сформувати і
відправити
не менше
5110 великовагових по
їздів, у яких перевезти

понад технічну норму
2 мільйони 274 тисячі
тонн
народногосподар
ських вантажів, сформу
вати і відправити 16,4
тисячі
довгосоставних
поїздів. (Із соціалістич
них зобов’язань колек
тиву станції Знам’янка).

організації прийняли
їх
кандидатами
у
члени
КПРС. Дівчата трудяться
з особливим ентузіазмом:
кожна з них, освоївши су
міжні професії, може пра
цювати на телетайпі, опе
ратором ЕОМ на двох по
зиціях.
. Добрі
слова
можна

Ціна 2 коп.

КПРС. У виробничих під
розділах вивільнено 63 чо
ловіки, що позначилося на
всіх показниках.
Особливо — на продук
тивності праці. Звичайно,
розширилися зони обслу
говування, дещо ускладни
лася робота. Та це не
внесло ніякої аритмії.

ЯК-ВИКОНУЮТЬСЯ СОЦЗОЕОВ'ЯЗАННЯ?
Па чергування заступи
ла зміна № 4, яку очолює
досвідчений
залізничник,
кадровий станційний, на
ставник молоді Володимир
Никифорович
Волошин.
Розглянуто
оперативну
обстановку, визначено зав
дання. Місто спить. А на
коліях — рух. Безперерв
но біжать з механізованої
гірки вагони,
оператори
знаходять їм
відповідне
місце у составах і, не гаю
чи часу, відправляють.
На ранковій
плавірці
підбито підсумки: додат
ково до технічної норми
розформовано 733 вагони,
при зобов’язанні 14 сфор
мовано і відправлено 22
великовагових
поїзди,
транзитний простій з пере
робкою скорочено на 0,8
години, без переробки —на 0,3 години. Завдання із
загального
відправлення
загонів виконано на 115
процентів.
— Попрацювали
доб
ре, — говорить Володимир

ЗА БІЛОРУСЬКИМ МЕТОДОМ
Никифоровйч. — Звичай
но, у цей маленький здо
буток разом із ветеранами
внесли свій вклад і наші
молоді працівник!’, ком
сомольці.
Так, у досягнутих успі
хах — вагома частка пра
ці молодих стапцінників.
На станції кожен третій
молодий виробничник, а
комсомольська
організа
ція нараховує 112 членів
Спілки, які об’єднані у
шість комсомольських груп.
Немає жодного виробничо
го підрозділу, де б не бу-^
ло комсомольців і молоді.
У зміні № 4 чітко несуть
трудову вахту оператори
електронно - обчислюваль
них машин Олена Волобусва й Таміла Довчнк. Ці
комсомолки своєю твор
чою працею заслужили
шану і повагу в колективі.
Комуністи первинної парт-

сказатн про роботу й скла
дачів поїздів,
зокрема,
комсомольця - Володимира
Згонннка та його колег.
Тут трудяться
відмінні
спеціалісти. Можуть пра
цювати у будь-якому ра
йоні станції, добре знають
розташування колій і їхні
характеристики,
освоїли
професії
господарських
складачів поїздів:
Колектив станції успіш
но виконав завдання семи
місяців. Так, план із за
гального відправлення ва
гонів виконало на 101,6
процента; із завантаження
на 129,9 процента, про
дуктивність лраї!і зросла
на 9,5 процента. Значно
'перекрито м інші планові
завдання.
Станція почала працю
вати за методом Білору
ської залізниці, який був
схвалений XXVII з’їздом

Сьогодні попереду
Підбито підсумки €0ціалієтичного
змагання
молодих доярок області
за вісім місяців.
Отже, сьогодні попе
реду:
Лідія КУЖЕНКО з кол

госпу «Союз» Знам’ям
ського району — надоїла
ВІД

КОЖНОЇ

КОрОЕИ

по

4203 кілогоами молена.
Мерів КОВАЛЕНКО з
колгоспу «Союз» Знам’янського
району —
4167Тетяна ЛАДАНЮК з
колгоспу «Мир» Гайворонського
району
—
3598.
Любов САНЖАРА з
колгоспу «Союз» Знам’янсьного району —
3530.

Раїса ХЕАСТА з кол
госпу імені
Шевченка
Носгородкіоського
ра
йону — 3392.
Ніна КОТОВА з рад
госпу імені Димитрова
Устинівського району —
3324.
Лідія ДЕМЧУК з кол
госпу «Дружба» Онуфріївського району — 3294.
Юлія СТОЯН з рад
госпу «Маріампільський»

Особливо активізувалася
молодь. Ритм задає секре
тар комітету комсомолу
Зоя
Шнян. На станції
створено комсомольськомолодіжну зміну № 1, яку
очолює член КПРС Воло
димир Петрович Макси
менко. Протягом першого
півріччя зміна, як і нале
жить молодим, ішла в
авангарді соцзмагаиия. Та
в липні, хоч і виконала
планові завдання, але пер
шістю поступилася зміні
№ 4. Чи ж до лиця це та
кому бойовому колективу?
Станційшіки не справ
ляються із завданням по
формуванню великоваго
вих поїздів.
Виконання
складає 89,4 процента. А
цс якраз той запас, кот
рий має працювати на
прискорення.
О. ГОЛОБОРОДЬКС.

м. Знам’янка.

Петрівсьиогс району =
3292.
Сергій ЧУР з колгоспу
імені XXV з’їзду КПРС
Онуфріївськсго району—
3287.
Тетяна ОСТРОУХ з кол
госпу імені Шевченка
НсЕгорсднівськогс райо
ну - 3242.
Світлана ХИЖНЯК з
колгоспу «Первое мая»
Малоеисківського райо
ну - 3235.
Ян МАЗУР з колгоспу
«Дружба» Онуфріївсько»
то району — 3230.

Зустріч

з читачами

Валентина ЧОРНА (на року. На ремонті дерево
Цінують хнеї організа
знімку) працює електрога обробного обладнання пра тора і її односельці — канзозварницею 5-го розряду цює однаково стабільно — дндаїа в члени КПРС Ва
в механічному цеху дере за нею впевнено закріпи лентину Чорну обрано де
вообробного
комбінату лося звання ударника ко путатом Звенигородської
праці. Але
Олександрійського заводу муністичної
народних
продовжує вдосконалюва сільської Ради
залізобетонних
виробів ти свої вміння — учиться депутатів.
об’єднання «Кіровоградза- в Олександрійському інду
Фоте М. ПАЛЬЧИНА.
лізобстон» із лютого 1979 стріальному технікумі.
м. Олександрія-

Того дня в актовому за
лі Олександрійського радгоспу-технікуму зібрало-’
ся понад сто учнів — май>
бутніх зоотехніків та вете
ринарів.
— Що, на вашу думну,
треба зробити, аби молодь
охоче залишалась жити в
селі? . .
— Чому в газеті тан ма
ло сатири і гумору?
— Вам не здається, що
«Клуб молодої сім’ї» над
то одноманітний?
Протягом години трива
ла розмова читачів «Моло
дого комунара» з праців
ником газети. Завідуючий
відділом сільської молоді
Анатолій Безтака розповів
про здобутки і проблеми
редакційного
колективу,
поділився планами облас
ної молодіжки на майбут
нє, зокрема, на 1987 рін1.
Окрім численних запитань,
юні читачі висловили ряд
пропозицій щодо
поліп
шення змісту і оформлен
ня газети.
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«Молодий комунар»
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ВИПРАВДАТИ
ДОВІР’Я
Нині в області проходить серйозні недоліки та упу
в роботі загонів
звітно-виборна
кампанія. щення
Про зроблене за рік звіту «КП». У діяльності «про
ють і начальники штабів та жектористів» цілого ряду
постіз
«Комсомольського комсомольських
організапрожектора».
цій Бобринецького, НовгоЯкщо проаналізувати якіс родківського,
Голованівний склад загонів «КП», то, ського районів не відчува
здасться, кадри підібрані лось активності, масовості,
вдало. Тільки серед началь
гостроти порушуваних про
ників штабів «КП» первин блем, оперативності в усу
них. кожен третій — член ненні виявлених недоліків.
КПРС, понад 65 процентів— А ще відомі і такі факти,
спеціалісти народного гос де штаби і пости «КП» фак
подарства. Серед молодих
тично бездіяльні. В основ
дозорців багато новаторів і
ному це залежить від бойопередовиків
виробництва,
витості комітету комсомо
авторитетних та ініціативних.
лу, його контролю за діяль
За звітний період помітно
ністю
«прожектористів».
активізували свою роботу
Отож у ході нинішніх звітів
міські та районні «прожек
тористи» Кіровограда, Світ- та виборів необхідно при
вести структуру «КП» у від
ловодська, Олександрівни,
повідність
із структурою
Вільшанки, ОнуфріївкиНинішнього року на базі комсомольської організації.
Для тих первинних, де
міста Олександрії відбувся
семінар керівників спецгруп «КП» з незрозумілих при
міських, районних штабів чин не діє, хотілось би на
«Комсомольського прожек гадати деякі прописні істи
тора». Характерна риса йо ни. В усіх комсомольських
го проведення — організа організаціях (за винятком
ція показового рейду по загальноосвітніх шкіл) ство
різноманітних об’єктах міс рюються штаби \«КП»- У
та. Учасники семінару взяли кожній комсомольській гру
також участь у засіданні пі і організації з правами
Олександрійського місько первинної, де налічується
го штабу «КП», обмінялись менше 20 спілчан, створю
досвідом роботи. Обласно ються пости «КП». У цехо
му штабу «КП» протягом вих і прирівнених до них
звітного періоду вдалося спілок, де понад 20 членів
також організувати навчан ВЛКСМ, створюються штаби
ня керівників спецгруп «КП» «КП».
по контролю за роботою
У штабах
створюються
транспорту, торгівлі, побу сектори організаційної ро
тового обслуговування.
боти і гласності, економії та
Міським
та
районним бережливості, якості робо
штабам «КП» рекомендує ти, трудової та виробничої
ться одразу після звітів і дисципліни та інші — з ура
виборів провести семінари хуванням завда'нь, що вирі
з керівниками штабів і пос шуються колективом.
тів «КП» на місцях.
Урахувавши критичні за
Запорукою успішної ро уваження і побажання, ви
боти усіх ланок «КП» є їхня словлені на адресу «КП»
тісна взаємодія з органами під час звітів та виборів,
народного контролю. Ви необхідно намітити конкрет
сокий рівень такої взаємо ні заходи по дальшому по
дії в Онуфріївському та ліпшенню керівництва його
Вільшанському районах. Ре діяльністю.
зонно відзначити, що в об
Робота в «КП» — почесне
ласті кожен третій «про
і відповідальне комсомоль
жекторист» — член або по
ське
доручення.
Кожен
заштатний
інспектор НК.
«прожекторист»
поклика
Важливо цей тісний зв'язок
ний виправдовувати виявле
дозорців, де він є, не втра
не йому довір’я.
чати, а де немає — встано
вити.
М. ЦУКАНОВ,
На жаль, сьогодні нам до
заступник голови облас
водиться говорити і про
ного штабу «КП».

КОМСОМОЛЬЦЮ’ СЬО
ГОДНІ АБО ЗАВТРА У
ТВОЄМУ
КОЛЕКТИВІ,
ДЕ ТИ ЖИВЕШ, ПРА
ЦЮЄШ, ДІЄШ — ЗВІТ
НО-ВИБОРНІ
КОМСО
МОЛЬСЬКІ ЗБОРИ. ВІД
ТВОЄЇ ПРОПОЗИЦІЇ ЗА
ЛЕЖАТИМЕ якісний
СКЛАД «КОМСОМОЛЬ
СЬКОГО
ПРОЖЕКТО
РА». ОБЕРИ ДО ЙОГО
СКЛАДУ ІІАЙДОСТОЙІНШИХ. ТИХ, ХТО ПОВЕ
ДЕ НЕЩАДНУ БОРОТЬ
БУ З БУДЬ-ЯКИМИ ПРО
ЯВАМИ БЕЗГОСПОДАР
НОСТІ,
МАРНОТРАТ
СТВА, ХАБАРНИЦТВА.

Головне завдання «Комсомольського прожекто
ра» — всемірно сприяти формуванню у юнаків та дів
чат активної життєвої позиції, навиків управління ви
робництвом, вихованню у них принциповості, неприми
ренності до недоліків, почуття особистої відповідаль
ності за високі кінцеві результати своєї роботи і справи
колективу.
(З «Положення про «Комсомольський прожектор»),
чмииіі-»—.ч иї.. II ИШІІІ ЦІМ І І
........ . Н ІЧ І

ГОСТРИЙ СИГНАЛ

ПОРОЖНЕЧА
Кілька разів гострі, безкомпромісні рейди знам'янських молодих дозорців публікувалися на сторінках
нашої газети. Тому щодо Знам’янки у такій важ
ливій справі, як діяльність «КП», вимальовувалась
картина повного благополуччя.
А що на місцях? Наш кореспондент побував у кол
госпі «Шлях до комунізму».
— Так вас цікавить «Ком основне призначення?
сомольський
прожек
— ???
Ні, Ірина не жартувала
тор»? — перепитала секре
тар комсомольської орга Це її переконання!
нізації Ірина Чубин. — Що
— Тоді принесіть, будь«Положення про
ж випускали, випускали... ласка,
«Комсомольський прожек
Показати?
Але жодної листівки, тор».
— «Положення»? А що,
«блискавки» чи-то «бойо
вого листа» Ірина не зна є таке? — в її очах читаю
йшла.
подив.
— Давайте подивимось
— Не знаю, де й поді
лися. Ну, та я вам розка на стенд «КП»...
— Він зараз порожній...
жу, як працює наш «КП».
Ірина, мабуть, захотіла в
Цього року «Прожектор»
випустили три... ні чотири цьому ще раз перекона
тись, та за мить поверну
рази...
лась і розгублено розве
— Всього?..
— Чому ви дивуєтесь? ла руками.
— Стенд кудись зник.
Адже «Прожектор» випус
Десять днів, як вийшла
каємо з нагоди якогось
свята чи дня народження на роботу після деякої пе
і тільки... Це ж і є його рерви Ірина. І за цей час

так і не спромоглася жод
ного разу поглянути туди,
де був стенд «КП».
Подальша детальна роз
мова якоюсь мірою про
яснює ситуацію.Ірина пра
цює комсомольським сек
ретарем з 1983 року (з
річною перервою). Отже,
досвід роботи в неї є.
— Ірино, а в міськком
за допомогою ви зверта
лись?
— На семінари «про
жектористів» їздила. Та
про
що там говорили
якось не прислухалася-..
Так, фактична бездіяль
ність колгоспного «Ком
сомольського
прожекто
ра» у значній мірі на со
вісті І. Чубин. Але ж і ком
сомольські працівники мі
ськкому
ЛКСМУ могли
давно виявити такий неприглядний факт і допомогти
комсомольській організа
ції хоча б в елементарно
му: ознайомити з «Поло
женням про «Комсомоль
ський прожектор». Як га
даєш, міськкоме?

А. БЕЗТАКА,
член обласного штабу
«Комсомольського про
жектора».
Знам’янсьний район.

Дієвість
10 линия н. р. в черголому випуску «Дозорця»
під рубрикою
«Гострий
сигнал» було опубл ікокано критичний
матерінл
«Дружняі безвідповідальиість». В ньому йшлося
про суттєві недоліки в ро
боті штабів і постів
сомольського прожектора»
ряду господарств Новго
родці ііського району.
Відповідь на критичний
газети надіслав
виступ
перший секретар Ноізгорайкому
родківського
ЛКСМ України, начальник
районного
штабу «КП»
Олег ЧАЛАП ЧІП. Вій по
відомив, що факти, викла
дені в публікації, дійсно
мали (Місце. Не па висоті
виявився штаб районних
«прожектористів».
Скажімо, в колгоспі «Іс
кра» (секретар комсомоль
ської організації М. Гон
чаренко) «Комсомольський
прожектор» не випускався
довгий період, і спою без
діяльність начальник цьо
го штабу «КП» В. Красицький невиправдано по
яснює відсутністю мате
ріалу для стіннівки.
Критичну публікацію га-^
зети розглянуто на засі^Жг
данні бюро райкому ЛКСМ
України б серпня ц. р., об
говорено на семінарі сек
ретарів комсомольських ор
ганізацій. Критику визна
но справедливою.
За слабкий контроль, до
пущений в роботі штабу
«КП» колгоспу «Іскра»,
секретареві
комсомоль
ської організації М. Гон
чаренко оголошено сувору
догану. Секретарям ком
сомольських
організацій
колгоспів імені Калініна,
імені Шевченка, «Жовтне
ва революція», імені Ди
митрова, Погребняківського ремонтно-технічного під
приємства тт. С. Луцюку,
Л. Мельничук, С. Кравцо
ву, О. Черненку, В. Шев
ченку оголошено догану.
Комітети комсомолу ра
йону зобов’язано до 15 ве
ресня ц. р. винести питан
ня роботи штабів «Комсо
мольського
прожсьМ^»
на розгляд комсомольських
зборів і дати принципову
оцінку ставленню «прожек
тористів» до свого дору
чення.

= РЕЙД
Е РАЗ про

якість. З

. _ розширенням випуску
Ш
товарів для населення

цей показник не тільки
став найактуальнішим, а
й набув яскравого соці
ального забарвлення. Ось
чому
нашу
рейдову
бригаду цікавили питан
ня реалізації
виробів
широкого вжитку через
торговельну мережу міс
та, оцінка мешканцями
Олександрії
продукції,
яку випускають місцеві
підприємства.
...На прилавках магази
ну № 43 відділу робітни
чого постачання товарів
для населення місцевого
виготовлення було небага
то. В основному — це сум
ки і килимки на стільці, які
роблять на меблевій фаб
риці. Більшу ж частину
становлять фактично самі
відходи виробництва: різ
номанітні металеві куточ
ки, швелери, смужки залі
за і т. ін. Воші надходять
сюди з багатьох підпри
ємств.
— Покупні охоче бе
путь такі товари, — роз
повідає завідуюча секцією
магазину II. В
Насиро
ва. — У домашньому гос
подарстві вони незамінні
І з нею можна цілком
погодитися. Тільки прикро,
що крім цих. гак би мови
ти, напівфабрикатів інших
виробів місиозої промис-

Попитом не користуються!
ловості тут виявилося ду
же мало.
На відміну від магазину
№ 43, в універмазі «Жовт
невий» управління торгівлі
міськвиконкому
виробів
олександрійських заводів
та фабрик ми побачили
чимало. Велику частку в
продажі займає продукція
електромеханічного заво
ду, зокрема, електроміксе
ри і слектросоковнжпмалки.
Який на них попит? Го
ворить продавець відділу
господарчих товарів 3. С.
Ком пзиієць:
— Якщо казати про со
ковижималки, то вони ко
ристуються попитом, особ
ливо у літній період. Та цс
якраз той випадок, коли
люди купують річ, не маю
чи вибору. Адже, відперто
кажучи, апарат ще дуже
далекий від досконалості.
Під час перевірки його ро
боти п магазині покупці
часто
стають свідками
якогось лущання і скреготу
в корпусі; з соковижимал
ки сиплеться пластмасова
стружка.
3. С. Компанієць далі
розповіла, що цей виріб
універмаг почав продавати
з нинішнього року, але

вже чимало
мешканців
міста і району, придбавши,
принесли його назад.
На жаль, з’ясувати кіль
кість браку нам не вдало
ся ні тут, ні в юридично
му відділі управління тор
гівлі. За домовленістю зіп
совані
слектросоковижималки торговельники по
вертають на завод, а по
купцям видаються інші.
Все це робиться без зай
вого обліку і статистики.
Дуже
зручна
система,
особливо, коли не бажаєш,
щоб про матеріальні втра
ти, які, безперечно, вини
кають під час такого об
міну, не знали сторонні.
Таку ж саму картину
нам намалювали і в мага
зині господарчих товарів
«Три тисячі
дрібниць».
Крім слсктросокоїшжималок, тут продавали пласт
масові відра, які виготов
ляє механічний завод, ніч
иє литво, духовки, метале
ві драбини заводу підйомпо-транспортіюго
устат
кування.
— На продукцію краиобудівннків від покупців
надходить баї а го претен
зій і нарікань, — каже
продавець магазину О. і.
Тютюнник. — Пічні плити,

які виготовляють па цьому
підприємстві, вже після
першого використання тріс
каються... Деякі товари і
електромеханічного заводу
зовсім не користуються
попитом. В цьому році ми
не продали жодного комп
лекту їхньої продукції —
електробігуді. Віддається
перевага
досконалішим
зразкам.
Ми попросили секрета
рів комітетів комсомолу
електромеханічного заво
ду та заводу підйомно-

транспортного
устатку
вання розповісти, що ро
биться в їхніх організа
ціях для поліпшення якос
ті товарів народного спо
живання.
Секретар комітету ком
сомолу електромеханічно
го заводу М. Чабан пові
домив, що «прожекторис
ти» заводу провели один
рейд по якості... але тіль
ки відносно браку на діль
ниці,
де
виготовляють
електроміксери. Па цьому,

як то кажуть, і заспокоїли
ся.
А па заводі підйомнотранспортного
устатку
вання, за словами секре
таря комітету комсомолу
підприємства О. Смоле
ної, питания якості про
дукції... зовсім не пору
шувалось.
Підстав же для підви
щення активності «про
жектористів» обох заводів
п питанні якості — біль
ше, ніж треба.
Рейдова бригада мі
ського штабу «Комсо^
мольського прожектор
ра»: М. ПРИСЯЖНЮК;
І. ЛЕБІДЬ, В. ДЕРУСОВ.
м. Олександрія.

В ОБЛАСНОМУ ШТАБ ! «КП»
ЗНАЙОМИВШИСЬ з
матеріалами
рейду
Олександрі йс!ж 11 х міських
«прожектористів», облас
ний штаб «КП» вирішив:
Присвоїти «Знак бра
короба»
Олександрійському елек
тромеханічному
заводу,
що, зокрема, випускає со
ковижималки і електробі
гуді;
Олександрійському
за
воду підйомно-транснортйого устаткування — зо
крема за випуск пічних
плит.
Доречно повідомити, що
в рядах бракоробів з’явив-

ся одноосібний лідер: про.
дукції
олександрійського
електромеханічного заводу
вже вдруге присвоюється
«Знак бракороба». (Див.
«МК» від Б травня ц. р.).
Тривожний симптом!
Чекаємо від вас. шанов
ні читачі, нових фактів і
пропозицій щодо присво
ения «Знаку бракороба».
Нагадуємо нашу адресу:
ЗІ (>000. м. Кіровоград, пул.
К. Маркса, 41. обком
ЛКСМ України, області
штаб
« Комсомол ьсьїЖ>
прожектора».
Телефон
№№ 4-74-77, 4-73-70.

11 вересня 1986 року

У нас в гостяхжурнал «Барвінок»
...Куди потрапила Аля, яка ніколи не доводила до
кінця задуманого, які пригоди відбулися з нею?-. Про
все це, любі читачі, ви зможете дізнатися з перших
номерів журналу «Барвінок» 1987 року.
Сподіваємось, що вам сподобаються й інші публі
кації журналу: оповідання, казки, вірші, зустрічі з
відомими людьми, героями праці, з вашими ровес
никами у «Клубі жовтенят» (серед них ви, певно, зу
стрінете і знайомі вам імена ваших земляків), подо
рожі з Барвінком: ви ж знаєте, що він — герой каз
ковий, а тому може побувати з вами де завгодно,
навіть там, куди ще ніхто не потрапляв. Разом з Бар
вінком жовтенята здійснять захоплюючі подорожі по
Країні Жовтня, побувавши напередодні його 70-річчя
У братніх республіках.
Багато смішних і повчальних історій розповість вам
професор Маківка. Йому, до речі, приходить чимало
листів од читачів з проханням щось підказати, роз
повісти, порадити, і він ніколи не відмовляє своїм ма
леньким друзям. А скільки незабутніх хвилин подарує
вам гумористична сторінка «Веселі каруселі», яскра
ві малюнки, конкурси! Наступного року ми проводи
тимемо конкурс... втім, не відкриватиму таємниці.
Скажу тільки, що буде він не менш захоплюючим і
повчальним, аніж конкурс знавців казки, який ми
проводимо цього року. І, звичайно ж, сподіваємось,
Щ° «»честь у ньому візьмуть і наші нові читачі. Так саі в підготовці сторінок дитячої творчості.
Не забувайте і про те, що «Барвінок» завжди чекає
од вас повідомлення про життя жозтенятської зіроч
ки, про всі ваші добрі справи.
8. МОРУГА,
головний редактор журналу «Барвінок».

Олександр ПАРХОМЕНКО

Як йому співається
По уроках в дім ввійшла зажура,
І сестричка ходить геть похмура:
Братик має двійку із іпісьма,
Та йому і клопоту нема.
Знай пустує, пісеньку гугнявить.
З докором сестричка пустуну:
•— Ще й співаєш! І не сором навіть?
— Так співаю ж бач яку сумну...

Віктор ТЕРЕН

Хатка для їжачка
Мама поле город, ну, І я не лежу:
Підберу бур'янець, віднесу па межу.
І накг^різа день невеличкий стіжок..,
А як дояг.зашумів — то прибіг їжачок.
Вія зарився та й каже: — Сховався таки!
От І будуть у мене сухі голочки.
Ще сюди нанесу печеричок-грнбів...
Хтось гарнесеньку хатку для мене зробив!

«Молодий комунар»
Післяобідньої нори журналісти газети чекають з
особливим нетерпінням. Бо саме в цей час приходить
в редакцію пошта — приходять листи. Сьогодні ж
пошта читацька нам дорога подвійно: двічі «Молодий
комунар» публікував анкету, і щодня па редакційний
стіл лягають заповнені дрібним почерком вирізки га
зети, просто щирі й відверті сповіді на аркушах па
перу.
Відповіді на одні запитання стануть предметом
для розмови власне в редакційному колективі і в ог
лядах анкет ми обходитимемо їх. Це в першу чергу
п яте запитання в анкеті: «Назви матеріали, які тобі
задам яталися. Може за виступами когось із авторів
ти стежиш — назви прізвище». Відповіді на це запи
тання дозволяють нам дізнатись — як читають газе
ту. які темп читачів найбільше цікавлять, чи не роз
ходиться наша, журналістська, думка з думкою чита
чів щодо кращих і гірших публікацій. На редакцій
них летучках відповіді анкет часто (як свідчить дос
від минулих років) стають предметом цікавих і дис
кусійних розмов.
Відповіді на інші запитання анкети, запитання па
запитання ми виносимо в цей огляд. 1 хай вибачають
деякі читачі, прізвища яких ми не згадаємо в огля
ді, — пропозиції, поради, запитання в анкетах повто
рюються, тому немає потреби називати їх кілька ра
зів. От-*1’

Учора
на останньому
уроці в нашому класі була
контрольна з математики.
Додому я повертався, як
завжди, з Костею. Костя
розповідав про комп’юте
ри:
— Я винайду такий ком
п'ютер, який геть усі за
дачі розв'язуватиме без
помилок.
Кишеньковий.
Натиснеш кнопку, — будь
ласка, маєш розв’язок і
відповідь задачі.
— Чудово, — сказав
я. — А як ти контрольну
написав?
— Та в задачі трохи на-

Павло БЕЗСОНОВ

Комп’ютери
плутав. Через це і прикла
ди не встиг розв’язати.
А сьогодні ми писали
переказ- Костя то у вікно
позирав, то на стелю. На
перерві підійшов до мене
І знову про комп’ютери
почав:
— Краще я вигадаю та
кий комп'ютер, що зможе
зі слів записувати. І без
помилок. Натиснув кноп
ку — і готово! Ну, як!
— Чудово, — промовив
я. — А як у тебе з дик
тантом!
Так собі. Бо спочатку
я встигав писати, а потім
відстав, а під кінець зовсім заплутався.
Вдома я поробив уроки, склав зошити й ПІДручники з портфель і пішов до Кості.
Костя лежав на дивані й
дивився телевізор.
— От добре, що ти при
йшов! — вигукнув він, не і
встаючи з дивана. — Я 1
щойно почав придумувати
новий комп'ютер, що змо
же будь-яке завдання ви
конати.
— А уроки ти зробив?—
І
запитав я Костю.
— Ще ні. А що? Встиг
р
ну!..'
Переклад з російської.

------------------------------ УРИВОК З КАЗКОВОЇ ПОВІСТІ -------------------------------

справи? Не думала про це
і дівчинка Аля. А думати,
особливо їй, ой як треба
було! Бо, щоб ви знали,
ця дівнинка ніколи нічого
це доводила до кінця! І че
рез те з нею трапилася ди
вовижна історія.
Позер м^рся ж. у той
день, з
все й поча
лося.
Отже, того дня...
...Аля грюкнула кімнат
ними дверима і притулила
долоні до гарячих щік.
Ой, як соромно! Як не
гарно вийшло!
Ще місяць тому подума
ла вона вишити рушника
до бабусиного дня народ
ження. І заполоч підібра
ла, і полотно знайшла, і
навіть
перший хрестик
зробила... А раптом їй на
бридло! Вона й забулася
про вишивку! їй навіть
здалося, що рушничок дав
ним-давно вишитий.
Тому, коли сьогодні всі
поздоровляли бабусю, Аля
була
пагтча, що дарує
рушпичк^зішіптими чер
воними півниками.
Бабуся розгорнула па-

купок і побачила біле по
лотно з маленьким хрести
ком у куточку та лялечку
червоної заполочі. •
— Що це? — здивува
лася бабуся.
— Це... це... рушничок,—
ледве спромоглася вимови
ти Аля і почервоніла, як
та заполоч.
А тато глянув на неї і
дорікнув:
— Ех, ти!
Отоді Аля й утекла до
своєї кімнати...
«Ах, так! — сказала во
на сама собі. — Ось візь
му голку і... і навишиваю
вам сто півників, щоб ви
не думали!..».
— Еге ж, саме сто! —
мовив хтось поруч.
Аля обернулася... і ніко
го не побачила.
— Хто тут? — прошепо
тіла дівчинка.
— Ск-р-р, — почулося
знизу. — Я!
На плінтусі сидів мале
сенький Чоловічок у дов
гому. майже до п'ят, під
жачку з широкими кише
нями. На голові у чоловіч. ка червонів ковпачок. А на
ногах у нього були вели
чезні зелені черевики із
червоними шнурками.

Чоловічок вийняв із од
нієї кишені окуляри, з дру
гої — якогось папірця, і
став водити по рядках
вказівним пальцем.
— Так, так! — зрадів
він. — Сьогодні ця дівчин
ка не довела до кіпця со
ту справу. Рівно стільки,
скільки потрібно.
Чудернацький гість змах
нув рука’ми і швндко-преііівпдко щось забурмотів
собі під носа:
— Недо-робка!
Нсдошіілка! Недо-мплка! Недо
питий! Нсдо-їстик! Недоладо-черсвпстнк!..
Нараз
чоловічок під
стрибнув, ніби коник, туп
нув ногою по підлозі і...
зник!
Тут щось підхопило Ллю,
І вона миттю вилетіла у
розчинене вікно...
* * *
Отак почалися незви
чайні пригоди Алі в країні
Недоладії. А куди вона
потрапила і що з нею ста
лося далі, ви прочитаєте
наступного року на сторін
ках журналу «Барвінок» в
казковій повісті Галини
Малик «Незвичайні приго
ди Алі в країні Недола
дії».

денти протягом літа побу
вали в Чорнобильському
районі. Репортажі публі
кувались у газеті. Зустрі
чі, яких ти чекаєш, Роксолано, — попереду.
— М. Березенко, емт
Олександрівна, СШ № 1.
Пропоную рубрику, яка
мала б з'являтись у газеті
раз у три місяці, тобто на
кожну пору року, «Мода
СЬОГОДНІШНЬОГО ДНЯ»;

— Мода, як відомо, змі
нюється не так строго й
пунктуально, як пори ро
ку, тому навряд чи є по
треба у такому чіткому
дотриманні періодичності
рубрики. Але про новинки
сучасної молодіжної мо
ди газета й надалі буде
знайомити своїх читачів,
надаватимемо слово мо
дельєрам - конструкторам,
— Володимир Овчарен
ко. м. Кіровоград. «Авто

«Молодий комунар»-87

Незвичайні пригоди Алі...
И ЗАМИСЛЮВАЛИСЯ
ви над тим. куди ді
Ч
ваються наші недороблені

З стор.

і

ЗАОЧНИЙ ДІАЛОГ
— Тетяна
їрибуцька,
м. Кіровоград- Мені 20 ро
ків, газету передплачую
останні 6 років. Передпла
тила вже й на рік наступ
ний. Мені цікаво знати, як
живе, працює, про що
мріє молодь нашої Кіровоградщини. Про це мені
розказує «Молодий ко
мунар». Але скажу одра
зу: не все мене в газеті
задовольняє. Є
номери
дуже цікаві, здебільшого
суботні, але бувають неці
каві, де читати нічого. Да
руйте за відвертість. Спец
випуск «Думаємо. Боре
мось. Живемо» сприймаю
позитивно. Він змістовний,
допомагає слухачам гурт
ків політосвіти, політінформаторам. Я захоплююсь
сучасною музикою, літе
ратурою, кіно й театраль
ним мистецтвом. Тому й
перечитую
«Диск-зал»,
«Суботній кур’єр», «Кіно
екран місяця»... З авторів
«Молодого комунара» на
зву В. Левочко. Це вона
подарувала мені зустрічі
з багатьма артистами, ре
жисерами,
композитора
ми: пам’ятаю її Інтерв’ю
з Е. Рязановим, Є. Леоно
вим,
М- Караченцови'м,
М. Магомаєвим, Є. Петросяном та іншими. Чи не
можна було б на сторінках
газети розповісти про ав
тора цих публікацій! Про
інших журналістів також.
Як прийшов у журналісти
ку, над чим зараз працює?
Така розповідь зацікавила
б не тільки мене.
— Шановна Тетяно. Щи
ро
дякуємо
за
ува
гу до газети. Щодо твоєї
пропозиції, то треба по
думати. Ми ніколи досі за
більш як сорок шість ро
ків не «рекламували» сво
їх працівників. Але Вален
тина Левочко — наш по
заштатний кореспондент,
шанований друг і поміч
ник «Молодого комунара».

5 травня — День преси.
Підожди до травня: ми
обіцяємо тобі зустріч з
улюбленим автором.
— Ще одне зауваження:
зникла зовсім гумористич
на сторінка. Чесно кажу
чи, «Вітряк» мене теж не
зовсім задовольняв. Про
поную вихід: «запрошува
ти в гості» гумористичні
журнали з інших респуб
лік країни, інших країн.
— Уже вийшли два ви
пуски сатирично-гуморис
тичної сторінки «Ахіллесова п'ята». В ній, як і в по
передніх, іноді публікува
тиметься й зарубіжний гу
мор.
— Антоніна Д, село Гнатівка Доброзеличківського
району. Багато нині гово
риться про перебудову в
комсомоліМене дуже
хвилює це, особливо пи
тання прийому в члени
ВЛКСМ. Чому часом прий
мають у ВЛКСМ людей,
які не гідні бути комсо
мольцями!
— Уже кілька місяців
«Молодий комунар» пуб
лікує матеріали під рубри
кою «Перебудова: твоя
позиція». Активісти, рядо
ві комсомольці виступають
гостро, принципово. Ос
таннім часом жоден но
мер газети не виходить у
світ без цієї рубрики. Пи
тання перебудови в ком
сомолі стане головним пи
танням пленуму обкому
комсомолу, який відбуде
ться незабаром. Численні
пропозиції наших читачів
також будуть враховані.
Перебудова — питання не
відкладної ваги в нашій
Спілці.
— Роксолана Смирнова,
м. Долинська. Чекаю в га
зеті зустрічі з мужніми
людьми, які брали участь
у ліквідації аварії на Чор
нобильській атомній стан
ції.
— Тричі наші кореспон-

граф для читачів ■ «МК»
можуть.дати Аяне Весні,
Родріго Фомін, Євген Єзтушенко!
— Років три-чотири то
му ми б тільки зітхнули
над таким
запитанням.
Сьогодні, оглядаючись нд
публікації під згаданою
вище рубрикою, оптиміс
тично сприймаємо його.
Не втрачай і ти надії, Во
лодимире.
— Ніна К„ м. Кіровоград.
Кожен спецвипуск «Ду
маємо. Боремось. Живе
мо» для мене особисто —■
свято.
— Дякуємо за комплі
мент.
— Я остання пропози
ція: на запитання анкети
«З якими цікавими людь
ми ти чекаєш зустрічі а
«Молодому
комунарі»!»
відповідаю: з молодістю
ровесників Жовтня в рік
70-річчя Революції.
— Це вже готова рубри
ка: ((Молодість ровесників
Жовтня». Щиро вдячні то
бі, Ніно, за пропозицію.
70-річчя Великого Жовт
ня — знаменна подія в
житті країни, весь радян
ський народ готує їй тру
дові, творчі, мистецькі по
дарунки. Наступного року
тема «Жовтень у твоєму
житті, ровеснику» стане
провідною в нашій газеті.
Діалог про «Молодий
комунар»-87. Не закінчує
мо, а лише припиняємо
до наступної публікації.
З'явитись їй допоможете
й ви, хто передплатив га
зету на наступний рік, хто
хоче бачити її цікавою,
привабливою, своєю. На
пишіть нам про те, яким
вам уявляється «МК» □
наступному році, про що б
ви хотіли прочитати в га
зеті.
Ми чекаємо на продов
ження заочного діалогу.
ЖУРНАЛІСТИ «МОЛО
ДОГО КОМУНАРА».
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ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ. Для учнів з Перечинської середньої школи зустріч з
Василем Королем (на знімну) — справжнє свято. За мужність, проявлену при вико
нанні Інтернаціонального обов’язку в Афганістані, його нагороджено орденом Чер
воної Зірки і медаллю «За відвагу». Розповідь колишнього командира бронсгрупи
завжди викликає інтерес учнів.
Тепер Василь Король працює токарем у колгоспі імені Чапаева. Він веде велику
війсьново-патріотичну роботу.
.
Фото В'. ПЕСЛЯКА. (Фотохроніка РАТАУ).
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Босоногий, з ясними, доиитливими очима, Дмитрии,
Мойсеєнко годинами міг ди
витись у блакитне небо, де
радянські соколи на своїх
червонозорих «яструбках»
виконували фігури вищого
пілотажу. Хлопчик спав, а
йому ввижалося, як він, об
ганяючи вітер, борознить
безмежні простори п’ятого
океану. У вільний від на
вчання час піонер майстру
вав моделі планерів, літаків,
і мріяв про той день, коли
він закінчить школу І піде
вчитись в авіаційне учили
ще...
Закінчивши Омську авіа
ційну військову школу піло
тів, молодший лейтенант
Дмитро Мойсеєнко отримав
призначення
на
посаду
командира екіпажу бомбар
дувальника далекої дії в 2-й
гвардійський двічі червонопрапорний полк 1-ї повіт
ряної армії. Його бойовими
побратимами стали штурман
Іван Шлома, радист Воло
димир Полтавцев та стрі
лець Яків Уманський.
Хоробрий сокіл бомбить
воєнні об’єкти ворога, скуп
чення військ і бойової тех
ніки фашистів, потрапляючи

у такі складні ситуації, що
чудом виходив із них живим.
...Гвардійці отримали на
каз командування нанести
бомбовий удар по гітлерів
цях, що засіли у Кенігсбер
зі. При наближенні радян
ських літаків фашистські зе-

командування
виконано.
Машина розвернулася, і на
одному двигуні ледве до
тягла до запасного аеро
дрому...
Радянська Армія, розви
ваючи наступ на всіх фрон-

11 вересня 1986 року

гонь з усіх видів ‘зброї. Від
вибухів снарядів небо стало
червоним. Та гвардійці один
за -одним скидали бомби
по намічених цілях. То тут,
то там над фашистськими
суднами здіймалися чорні

НА УРОК МУЖНОСТІ

МРІЯВ хлопчик
ПРО НЕБО

пітники відкрили загород
жувальний вогонь.
Незважаючи на суцільну
стіну вогню, наші пілоти
впевнено пішли на ціль. Та
сталося непередбачене —
снаряд влучив у правий
бомбардувальника
двигун
Мойсеєпка. Машина різко
стала втрачати висоту. Л до
цілі залишилось лише кіль
ка кілометрів.
Та пілот не розгубився.
Думка працювала чітко.
Дмитро приймає рішення
таки скинути бомби па ціль,
і лише тоді на пониженій
висоті повернутися до своїх.
Пілот робить розворот, і
смертельний вантаж летить
за призначенням. Завдання

тах, оточила велику групу
фашистських військ, притис
нувши їх до Балтійського
моря. Гітлерівці будь-що
намагались врятувати при
речених.
Вени підганяли
транспорте, на які вантажи
ли живу силу і техніку, ви
возячи їх у порт Хель, де
чекали кораблі.
...Квітневого вечора 1945
року радянські льотчики ви
йшли на ціль. Фашистські
кораблі відкрили шкваль
ний загороджувальний во-

стовпи диму. В порту вчи
нилась паніка.
Враз перед «носом» маши
ни Мойсеєпка розірвався
снаряд. Вибуховою хвилею
бомбардувальника розвер
нуло на 180 градусів. Осколки снаряда зрешетили
фюзеляж літака. Пробило
кабіну пілота, масляний бак.
Погас ліхтар. Відважний
льотчик не розгубився. Ус
пішно виконавши завдання,
він повів машину на аеро
дром.

А коли відгриміли пере
можні залпи,
Мойсеєнко
оволодіває найновішою тех
нікою, якою озброїла краї
на свою Радянську Армію.
23 роки свого життя від
дав комуніст авіації. За цей
час виріс від командира екі
пажу до командира окремої
авіачастини
стратегічного
призначення. Груди ветера
на прикрашають 12 урядо
вих нагород.
Звільнившись у запас, під
полковник Д. Т. Мойсеєнко
очолив спортивно-технічний
клуб Світловодського мі
ського комітету ДТСААФ.
Ветеран війни все робив для
того, щоб молодь отримала
технічні спеціальності, необ
хідні майбутнім захисникам
рідної Вітчизни.
За станом здоров'я не
щодавно комуніст пішов на
заслужений відпочинок. І
часто зустрічається з мо
лоддю.

КІРОВОГРАДСЬКЕ
ТРОЛЕЙБУСНЕ
УПРАВЛІННЯ

ПРОВОДИТЬ
ПРИЙОМ
па курси підготовки во
діїв тролейбусів З-гоклаСУФорма навчання — ден
на, з відривом від вироб
ництва.
Під час навчання учні
одержують стипендію —
51 крб., забезпечуються
безплатним
проїздом в
тролейбусах.
Строк навчання — 4 мі
сяці.
Початок занять — в міру комплектування групи.
По довідки звертатися у
відділ кадрів тролейбус
ного управління.
їхати
тролейбусами
№№ 1, 2, 3, 5, 7 до зупин
ки «Обласна лікарня».

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ,
завідуючий
позаштат
ним відділом оргмасової роботи та військовопатріотичної пропаган
ди Світловодського мі
ського комітету ДТСААФ.

ГОРЛІВСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ
ПЕДАГОГІЧНИЙ
ІНСТИТУТ
ІНОЗЕМНИХ МОВ
ІМЕНІ Н. К. КРУПСЬКОЇ

ОГОЛОШУЄ

По одному, #
командою

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ.
Археологічна
експедиція
Інституту суспільних наук
АН УРСР завершує роз
копки древнього Звеннгорода, який був центром
великого давньоруського
князівства. Вона розкрила
понад три тисячі квадрат
них метрів грунту, виявив
ши залишки жител, побу
тових будівель, майсте
рень.
Судячи з усього, Звени
городські майстри мали
неабиякі здібності: виго
товляли розписний керамічний посуд, зброю, при
краси з срібла та кістки.
Збереглись шкіряне взуття,
кольорове
скло, дитячі
іграшки. Серед унікальних
знахідок — янтарні виро
би, копія візантійської іко-

виконана місцевими
майстрами з срібла та оло
ва.
Звенигород був надійним
форпостом на західних ру
бежах Київської Русі. До
його 900-річчя тут наміче
но відкрити археологічний
музей, спорудити над квар
талами княжого града
скляний павільйон.
На знімках: вгорі—!
студентка 3-го курсу істо
ричного факультету Львів
ського університету імені
І. Франка Галина СОРО
КОВА проводить канікули
на Звенигородських роз
копках; внизу — костяні
гребені, знайдені під час
розкопок.

Фото Б. КРИШТУЛА.
(Фотохроніка РАТАУ).

13 та 14 вересня — День
футболіста. Це спортивне
сеято в республіці прово
дитиметься вперше. Його
ініціатором стала Федера
ція футболу України. Те
пер, починаючи з ниніш
нього року, в суботу та
неділю другого вересне
вого тижня буде проводи
тись
республіканський
День футболіста, що за
тверджено в Держкомспорті України, як офіцій
ний складник спортивного
календаря.
У ці дні по всій респуб
ліці на футбольні майдан
чики та стадіони вийдуть
команди колективів фіз
культури, заводів,
шахт,
підприємств,
колгоспів,
радгоспів, шкіл, ПТУ, ву
зів. В містах та селах Кіровеградщини . в розпо
рядження бажаючих грати
у футбол буде надано усі
спортивні майданчики, ста
діони. День футболіста
проводиться з метою як
найширшого
залучення
молоді до регулярних за
нять фізичною культурою,
популяризації футболу.
Облесна федерація футболу пропонує ПрОЕОДИти змагання у таких віко
вих групах: для юнаків —
11—12, 13—14, 15—16 ро
ків, для дорослих — 17—
45 років. За спеціальним
дозволом лікаря на май
данчики допускатимуться
й старші за віком бажаю
чі. Заявки на участь в зма
ганнях прийматимуться в
усіх фізкультурних орга
нізаціях. -Будуть виділені

Клуб

судді, підготовлено спорт
інвентар.
Якщо немає поруч стад:ону, то ареною ваших
баталій може стати ко
жен майданчик. Не обо
в’язково грати за міжна
родними правилами, є без
ліч інших варіантів: 5x5,
6X6 тощо, за спрощеним
регламентом.
Рекомен
дується проведення кон
курсів на пробиття-м’яча
на відстань чи на влуч
ність, жонглювання м’я
чем, на краще виконання
11-метрових. Тут і ваша ви
гадка стане у пригоді.
Організацію
змагань
здійснює обласний спорткомітет та федерація фут
болу через райспсрткомітети, колективи фізкуль
тури підприємств, будов,
колгоспів, радгоспів, пра
цівників жеків, навчальних
закладів, які запрошують
на популярну гру людей
різного віку.
У неділю на стадіоні
спортклубу «Зірка» відбу
деться спортивне свято,
присвячене
республікан
ському Дню футболіста.
- ЕИХОпЦ^г-НіиКИ
ванці ДЮСШ «Зірка» та
спеціалізованої
ДЮСШ
олімпійського
резерву
продемонструють
гл ядєнам сбою майстерність.
На полі центрального ста
діону відбудеться мінііурнір. Початок свята о
10-й годині.
С. БОНДАРЕВ,
член комісії агітації та
пропаганди обласної
федерації футболу.

*Атлантина»-«Зірка»-4:0
У понеділок відбувся
черговий тур чемпіонату
країни з футболу серед
команд шостої зони дру
гої ліги. Кіровоградська
«Зірка» грала в Севасто
полі з місцевою «Атланти
кою» й поступилася їй з

«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского
областного комитета

316050, МПС,

ЛКСМ Украины.

м. Кіровоград,
вул, Луначарського, 36.

На украинском язФке.
БК 01518.Оберг 0,5 друк, арк.

ПРИЙОМ СЛУХАЧІВ?

рахунком 0:4. Нагадаємо,
що . в попередньому турі
наші земляки також про
грали команді «Кристал»
(Херсон) — 2:9. Голи у
ворота херсонців забили
Леонід Федоров та Михайло Калита.

любителів
бігу
був створений у спортклу
бі «Зірка» в 1980 році.
Очолив його шанувальник
фізкультури і спорту, ін
женер конструкторського
бюро товарів народного
споживання В. Г. Осуховський. За цей час у роботі
по пропаганді користі бі
гу для здоров’я трудівни
ків ВО «Червона зірка»
клуб досяг певних успіхів.
Так, члени клубу щоріч
но беруть участь у облас
них марафонських пробігах (42 кілометри 195 мет
рів) на День Перемоги та
на День фізкультурника і
майже ніколи не посту
паються першістю. Слюсар-інструментальник ме
ханоскладального
цеху
№ 1 Микола Колісннченко вважається «королем»
на цій дистанції.
У 1983 році В. Осуховський та М. Колісннченко
захищали честь нашого
.спортклубу на міжнарод
ному марафоні Миру в
Москві. В цьому році кра
щим серед марафонців об
ласті знову двічі став
М. Колісннченко, за що і
був нагороджений Почес
ною грамотою облепорткомітету. Тепер члени клубу
готуються до республікан
ського марафонського про
бігу, що відбудеться у ве
ресні в місті Ужгороді.
Нині клуб об’єднує біль
ше 40 робітників і служ
бовців. Всі вони віддають
перевагу бігу як одному з
головних факторів, що
стимулюють здоров’я.
p. ЛИХВАРСЬКИЙ.
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на денне підготовче від
ділення
по спеціальностях:
англійська та німецька,
англійська та іспанська,
англійська та російська,
російська та англійська,
французька та німецька,
німецька та англійська
мови.
Документи приймаються
з 1 жовтня. Співбесіди з
обраної іноземної мови та
суспільствознавства — з 11
по 20 листопада.
Початок занять — 1 грудня.
Від звільнених у запас
військовослуж бовців
ДОкументи приймаються до
15 січня 1987 р.
Слухачі
підготовчого
відділення
забезпечую
ться стипендією та гурто
житком. Випускники за
раховуються студентами
першого курсу Берлін
ського та КиївсьгтЖЦледагогічних інститутівЛїоземпих мов, а також'-відповід
них факультетів інших пе
дагогічних інститутів рес
публіки.
Адреса інституту: 338001,
м. Горлівка, Донецької об
ласті. вул. Рудакова, 25.
Телефони: 4-32-51, 4-81-25.
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КІРОВОГРАДСЬКИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ
КОМБІНАТ
УПРАВЛІННЯ КАДРІВ
ЦСУ УРСР

ОГОЛОШУЄ
прийом учнів
на 1986—1987
навчальний рік
на денне і вс^шє на
вчання
на такі спеціальності:

бухгалтер, строн навчан
ня — 8—10 місяців (ден
не), 15 місяців (вечірнє).
оператор обчислювальних
елентронно-нлавішних ма
шин, строк навчання — 5
місяців.
На курси
приймають
осіб, які мають середню та
восьмирічну освіту.
Навчання — платне.
Для вступу треба подати
такі документи: атестат,
характеристику, медичну
довідку (форма № 086/у).
Адреса: 316050, м. Кіро
воград, пров. Плетений, 12.
Телефон 3-10-36.
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Друкарня імені Г. М. Димитрова
видавництва
«Кіровоградсьг^фзравдап
Кіровоградської? обкому
Компартії України
м. Кіровоград, вул. Гпінки, 2,

