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Комсомольське
шефство
Колектив номсомольсько-молодіжної бригади цеху № 4. яким нерує О. Андреев
<н з
н } ми у), восьмого грудня вже виконав виробничі завдання рону. А на тиж
день раніїіїе чЛІнй НЙК рапортували про реалізацію плану поставок до свого парт
нера — виробничого об'єднання «ЗТС» (м. Дубниця, ЧССР). Деталі туди надходять
вчасно, високої яності. Така високопродуктивна робота для механоскладального
цеху № 4 кіровоградського заводу «Гідросила» не дивна: за десятьма КМК цього
номсомольсьно-молодіжного цеху міцно занріпилася слава правофлангових у зма
ганні.
Фото М. САПОВАЛА.
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Спілкуючись—учись
Закінчились республікан
ські суспіг ,но-політичні чи
тання «КПРС — авангард
радянського народу»,
які
проводили з січня по листо
пад включно цього рону ко
лективи бібліотек та первин
ні
організації
товариств
«Знання»» і книголюбів. Цей
захід
сприяв
активізації
пропаганди
суспілоно-політичнсї, художньої і публі
цистичної літератури, зокре
ма, матеріалів
і
рішень
партійних з’їздів. В ході чи
тань було знайдено чимало
цікавих форм спілкування
молодих читачів з книгою,
зміцнилася
співдружність
партнерів
по
культурноспортивних комплексах. 16
колективів і окремих пропа
гандистів
книги обласний
оргкомітет визнав псреможцпм^.хього заходу.
С^Ч&д них найкраще по
працювали
з дітьми і мо
лоддю колективи обласної
б’бліотеки для дітей
імені
А. Гойдара, Олександрійсь
кої міської юнацької бібліо

Немало цікавих справ цьо
го року і на рахунку пропа
гандистів книги мага -,нуклубу «Світоч» в Олександ
рії. який очолює Н. Н. Жа
рій. викладач медучилища.
Тут
проходять
прем'єри
книг письменників-земляків,
зустрічі з комуністами, ве
теранами
війни і праці,
практикуються виїзні засі
дання. За період проведен
ня суспільно-політичних чи
тань члени клубу розповсю
дили літератури більше, як
на 6 тисяч карбованців, а
громадські розповсюджува
чі — ще на 2.5 тисячі кар
бованців.

теки, Хащуватської сільської
бібліотеки
Гайвсронського
району,
Войні-зських сіль
ської бібліотеки № 2 та се
редньої
школи Олексан
дрійського району. В числі
переможців — і книголюби
Кіровоградського машино
Наймолодшим перемож
будівного
технікуму,
до
цем
республіканських чи
первинна організація това
тань
в
області стала ком
риства книголюбів діє вже
сомолка
Ірина Набоченко,
10 років і має чимало доб
рих традицій по пропаган старший бібліотекар облас
бібліотеки
ді і розповсюдженню літера ної юнацької
імені
О.
Бсйченка.
Ірина
тури; є тісному контакті
з
змістовно
презела
серед
народним музеєм В. І. Лені
на тут діє народний універ учнів шкіл та училищ і пра
ситет «Книга», група гро цюючої молоді коментовані
за
матеріалами
мадських
розповсюджува читання
XXVII з'їзду КПРС, зустріч
чів суспільно-політичної лі
делегатами
партійних
тератури, народний
книж з
з'їздів,
прем'єру
книги
ковий кіоск, де щороку реа
А.
В.
Кукаркінз
«Буржуаз

лізовують суспільно-політич
ная
массовая
культура».
ної літератури на суму 10 —
15 тисяч карбезанців.
А. КОРІНЬ.

ЗВІТНІЙ доповіді першого секретаря
міськкому ЛКСМУ Юрія Кожум'яки
на міській звітно-виборній конференції,
що пройшла не так давно, а згодом й у
виступах делегатів було чимало прикла
дів трудової звитяги молоді району. А я
позирав на моїх сусідів і бачна, у пер
шу чергу, «своїх» делегатів — молодих
виробничників керамічного зазоду. їх
було троє: Микола Соболенко, Ірина
Железняк, Володимир Меркулов (ком
сомольська організація нечисленна). Допоаідач говорив про участь молоді у
спорудженні нового маслоробного ком
бінату, про досягнення молодих мета
лургів, енергетиків. працівників сфери
обсл>^>^вання... Молоді кераміки теж

мают^ґ на своєму рахунку чимало хоро
ших справ: завод постійно виконує ви
робничі плани і соціалістичні зобов'я
зання. у торгову мережу надходять все
нозі вироби з порцеляни. Більшість із
них подобається покупцям своєю витон
ченою Формою, палітрою барз Творять
це молоді виробничники нашого заво
ду, за що й відзначалися перехідними
Червоними прапорами міськкому Компао-ії України та міськвиконкому,
Мі
ністерства промисловості
будівельних
ма'сбїалів УРСР і ЦК галузевої проф
спілки.

Комсомолець Микола Соболенко, напрмклад, готує гіпсові форми. Ірина Же
лезняк — чудовий живописечь, Володим«р Меркулов — головний технолог під
приємства. Вони делегати. А за ними —
актив і всі інші спілчани.
Кращий
комсомольсько-молодіжний
колектив очолює Ольга Кецьно. КМК лідирус^В*’>маганні під девізом «План двох
років п'ятирічки — до 70-річчя Велико
го Жовтня». Колектив нагороджений

Молодіжне
видання
«Пламчк» окружної газе
ти «Добруджанска трибу
на» опублікувало
відпо
віді па свої запитання
першому секретарю Кіро
воградського
обкому
ЛКСМУ П. Малому. Він,
зокрема, поділився досві
дом шефства комсомолі!
області над виробництвом
кукурудзи і цукрових бу
ряків. Вагомі результати
дасть реалізація такої іні
ціативи,
як
створення
зразкової комсомольськом ол од і ж н ої
тракторної
бригади в кожному райо
ні, а з часом і в кожному
колгоспі та радгоспі.
Що ж до комсомоль
ського шефства над мо
лочним
тваринництвом,
яке розпочалося, то мета
полягає в зміцненні ферм
молодими
досвідченими
кадрами операторів ма
шинного доїння і спеціа
лістами
зооветеринарної
служби. Дбаємо про ство
рення
найсприятливіших
умов праці та культурно
го відпочинку дівчат і юна
ків. які працюють у тва
ринництві.

Приклади
мужності
Ідейно-політичному ви
хованню молоді допома
гають матеріали газети
про революційний
шлях

активних
борців проти
фашизму та капіталізму.
«Великий Жовтень у моє
му житті» — тема трьох
виступів ветеранів Кому
ністичної партії Болгарії
Стояна Казакова, Басила
Христова та Іванки Гичевої. Перший з них згадує:
«Мені минуло лише 13 ро
ків, коли почав викону
вати завдання молодіж
ного революційного гурт
ка в умовах підпілля.
Світло Жовтня
осявало
пашу роботу, і ми жили і
діяли його ідеями»...
Цікаво знати, що Ба
сил Христов є автором
книг, серед яких «Нотат
ки про революційний рух
у Добруджі». В ній роз
крито вплив Жовтневої
революції на. болгарських
робітників і селян у бо
ротьбі за визволення від
гніту капіталу. В кварти
рі Іванки Гпчевої знахо
дили притулок підпільни
ки і партизани в 1937—
1914 роках. Вона брала
діяльну участь у роботі
місцевої групи міжнарод
ної організації допомоги
революціонерам. За сло
вами Казакова, Христо
ва. Гпчевої Велика Жовт
нева соціалістична рево
люція «є і нашою револю
цією. Без неї було б
неможливе Дев’яте верес
ня 1911 року».

Критерій
сьогодення
Свою думку про тс, то
всі 45 комсомольців авто
бази грпералтошсвського
АПК працюють з вогни
ком, секретар первинної
партійної організації Сте
фан Добрев підкріплює
фактами зразкового
до
гляду за машинами, пе
ревиконанням норм виро
бітку. економії паливномастильних матеріалів- то

Не можна—треба!
дипломом міськкому партії за успіхи у
змаганні за гідну зустріч XXVII з’їзду
КПРС. Бригадир у цьому році поступила
на навчання до Миргородського кера
мічного технікуму, буде вчитися заочно.
Її приклад наслідували Наталя Біленька,
Тетяна Борт, Світлана Карасьова, Владлена Васильєва. Усього в технікумах по
профілю заводу навчаються 11 молодих
робітників. Недавно успішно закінчили
незнання комсомольці Людмила Русина,

Олена Храпунова, Маргарита
Шлеєва,
Любов Магась та інші. Тому багатьом з
них адміністрація довірила очолити ви
робничі підрозділи.

Основну ставку сьогодні адміністра
ція робить на молодь. Звичайно, без
труднощів не буває. На конференції,
зокрема, справедливо критикували нас
за те, що кращих успіхів досягає на за
воді лиш КМК Ольги Кецько. немає

справжнього трудового суперництва се
ред комсомольсько-молодіжних колек
тивів. Тому комітет комсомолу за під
сумками конференції переглянув умови
соціалістичного змагання серед
КМК,
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визначив нові
моральні й матеріальні
стимули.
Не в повну міру комітет контролює і
виконання доручень. Якщо Лілія Гречуха сама активна учасниця художньої са
модіяльності, інших залучає, то ось Світ
лана Тараненко, Антоніма Пошкурлат,
Олена Когдась, Тетяна Осика та інші
взагалі не мають комсомольських до
ручень, а як виробничниці працюють
добре... Ще чимало треба зробити ко
мітету і з виховною ро
ботою в колективі. При
гадується такий випадок.

Молодий робітник К. Беляков скоїг- злочин ще
до влаштування на за
вод. Його справу роз
глядав
народний суд,
визначив міру покаран
ня. Однак комітет комсо
молу (колишній секретар В. Абрамкіна)
тоді залишився осторонь. Не поцікави
лись спілчани першопричиною лиха.
Більше того — шеф.а-наставника дове
лося підшукувати партійній організації.
Долам, шо сьогодні Костянтин працює
добре, дисциплінований. У цьому заслу
га і його старшого товариша Р. Г Шар
пай
Б/ло й так, що молодий робітник
В Карченко грубо порушив трудову ди
сципліну, завдав серйозної шкоди під
приємству. Адміністрація вжила заходів,
а комітет комсомолу відмовчався...
Сьогодні вичікувати вже замало, тре-

що. Саме комсомольцям
Валентину Митєву та ГІа.
паноту Папайотову — пе
реможцям змагання шоферів — адміністрація ав
тобази довірила нові са
москиди марки «ШкодаМадара». Довір'я- вони
виправдовують за
висо
кими критеріями сього
дення.
ГІа цьому підприємстві
багато уваги приділяють
новому повноваженню мо
лоді. Разом з трудовими
книжками юнакам і дівча
там в урочистій обстанов
ці дають і комсомольські
доручення. З перших днів
кожен відчуває справжню
батьківську турботу до
свідчених майстрів висо
копродуктивної прані —
наставників. Під їхньою
доброю рукою
новачки
швидко оволодівають кіль
кома професіями.

Турботи майстрів
«Добрича»
Передовий молодіжний
трудовий колектив підроз
ділу окружного взуттєво
го комбінату «Добріш» у
селі Орляк, не вперше ви
борює призові місця у со
ціалістичному змаганні з
початку дев’ятої п’ятиріч
ки. Достроково, раніш як
на 49 днів, колектив за
вершив план 198G року,
виготовивши 305 тисяч пар
взуття. З них 98,21 про
цента найвищої якості.
Газета «Добруджанска
трибуна» закликає моло
діжні трудові колективи
підприємств
Толбу хін
ського округу скористати
ся прогресивними прийо
мами прані орляківпів.
Добірку за матеріала
ми Топбухінської ок
ружної газети «Доб
руджанска
трибунал
підготував Н. ДОБРІН.

6а діяти. Можливостей багато—у нашому
конкретному випадку, приміром, дивує
бездіяльність «Комсомольського
про
жектора». Просто забули вже на заводі,
коли вийшов останній номер «КП». Ідеш
територією заводу і не бачиш жодного
плакату, «блискавки», «тривожного сиг
налу».

Потрібна тут допомога й міськкому
комсомолу. Не телефоном, а безпосе
редньо на місці. Останнім часом до ме
не як секретаря партбюро часто-густо
надходять телефонні вказівки: просимо
вжити заходів по забезпеченню своєчас
ної сплати комсомольських внесків то

що... Сьогодні партія закликає нас вчи
тися жити і діяти активніше, мислити поновому, не застарілими категоріями.
У цехах заводу йде активна підготов
ка по переходу до нових методів господаоювання — зокрема, держприймання
продукції. Ольга Кецько, скажімо, про
понує швидше оновлювати асортимент,
д.зпючк’-Цього вимагає й торгівля.
Звичайно, працюємо чад цим, однак І
комсомол та неспілкова молодь підпри
ємства може сказати своє слово. У нас
чимало здібних
живописців, в котрих
віл приполи закладено вміння сприйма
ти прекрасне творити його. Та вся ця
енергія те кипить десь всередині, не
дає свого тепла оточенню. Днями про
читав виспів: треба щоб прихована в
людях сила трудопого достоїнства, роичо'і гордості і совісті заявляла про
себе активно...
Правильно
сказано.
Праги у~’'' • мо. щоб і ппп
Д. ВОЛОЩУК,
секретар парторганізації кера
мічного заводу.
м. Світловодськ.

конференції О. П. Мельни
ков. Він став до трибуни,
щоб поділитися, згадати
про комсомольську юність
езою і ровесників, г.ро
те, які проблеми, трудно
щі стояли перед ними і як
вони їх долали. Видно бу
ло, що ці спогади були
ладій зупинився на питан найдорожчими. Говорив,
нях, що стосуються КМК. дивлячись в зал, □ очі
Про труднощі, проблеми, присутніх, а значить щи
промахи. У залі було не ро, від душі.
О,сь цей виступ і згадаз
мало представників ком
сомольсько - молодіжних Олег Твердоступ,
коли
колективів,
більш того, став до трибуни, а щз зикращих пргдетазників, бо ступ учениці Юто класу
на конференцію
поси Бобринецької
середньої
лають тих, кому найбіль школи Т. Котлсвої.
ше довіряють. Чому ж із
Таня відразу ж відклала
залу ніхто не продовжив вбік свій папірець.
«...Шкільна реформа на
розмову? Чому не поси
нас на самоврядуван
пались запитання? Деякі цілює
ня. Але в нашій школі, як
пункти з доповіді М. Па І раніш, все вирішують
ладія і виступів прямо-та вчителі. Комсомольці па
Учительська ком
ки перекликалися. Вихо сивні...
сомольська організація на
дить, порушені проблеми багато пасивніша, ніж уч
торкаються більшості? Але нівська. Напрошується ви
що у Спілці повин
знову ж, лишилися пропу сновок,
ні бути люди віком ВІД
щеними поза вуха.
14-ти до 24-х років».
Ось. наприклад, із допо
Останнім словам Такі
віді першого
секретаря: гучно зааплодували. І кри
«Слабо
використовуємо
стимули морального 1 ма тику сприйняли одностай
теріального
заохочення. но. Що ж, дівчині не тре
Грамоти райкому комсомо ба було далеко ходити,
лу вручаються із запізненням. або не вручаються щоб зробити висновок.
взагалі...»
Вона просто спостерігала,
Із виступу
вчительки сидячи в президії, за за
Олексіївської
середньої
. „
були
школи А. АНТОНЕНКО: «Ма лом, де більшість
ло уваги з боку районно комсомольці старшого ві
го комітету ЛКСМ приді
ляється роботі з молодими ку.
вчителями. Не використо
А ще учениця звернула
вуються форми морально ся до райкому комсомолу
го і матеріального заохо з пропозицією створити
чення молодих вчителів...» під час літніх канікул бю
Виступ голови колгоспу ро по трудовлаштуванпю
«Рассвет», члена обкому школярів. Цінна пропози
комсомолу О. Семенихина ція і хочеться вірити, що
такой; торкався деяких пи Бобринецький райком ком
тань, що прозвучали у до сомолу візьме її на заміт
повіді М. Паладія. Зокре ку. Адже серед учнів не
ма. йшлося про економію, мало є бажаючих потрудипро те. що райкомові слід
працювати в тісному кон
такті з профспілковими
комітетами. Знову ж таки,
питання
першочергової
важливості. Чому вони ли
шили байдужими кращих
представників комсомолі!’
району?
Ось про цю байдужість
і згадав у своєму виступі
ветеран комсомолу, гість

ЕКСПРОМТ
ЧИ РЕПЕТИЦІЯ?
Відчувалося, що цього
річна Бобринецька звітновиборна конференція була
добре підготовлена, про
думана і відрепетирувана.
Саме так, бо зже не сек
рет, що з'явився такий
термін, як «прогон конфе
ренції» або просто «репе
тиція». Отож виступаючі
читали свої виступи, так
би мовити, обговорювали
доповідь першого секре
таря. Говорили про досяг
нення своїх колективів,
г.ро упущення, г.ромахи,
було немало самокритики
і критики на адресу рай
кому. А потім на трибуну
вийшов начальник інспек
ції держпожнагпяду ком
сомолець Олег Твердоступ. Його зисгуп був найкоротшим, аче примусив
усіх присутніх у залі нарешті підняти голови.
«Мій виступ не був зап
ланованим. Але обурення
перейшло всі межі. Товари
ші. це ж наша з вами кон
ференція. Як можна бути
такими
пасивними?
Як
можна слухати доповідь,
читаючи книжку, або коли
в тебе вуха затулені шап
кою? (Це вже стосується
виключно жінок). І висту
паючі теж хороші. Ні на
мить не відриваються від
своїх папірців, та ще й чи
тають запинаючись. А ’ви
ступив ветеран комсомолу
і учениця, сказали своїми
словами — і зал зааплоду
вав...?»
Обурення Олега було
зрозумілим для багатьох,
але зголос висловився ли
ше він. Адже на конфе
ренції обговорювали важ
ливі питання, що стосую
ться комсомолі! всього
Бсбринецького району. Зо
крема, перший секретар
райкому комсомолу М. Па-

без успіху, шляхом підви
щення вимогливості в пер
шу чергу до рядових спіл
чан. Бо нам здається, що
при подібних об’єктивних
труднощах у першу чергу
од самосвідомості і! від-'
повідальності кожного за
лежить, чи доб'ємося ми
позитивних зрушень у цій
справі, чи будемо й далі
нарікати на труднощі, не
уявляючи, як підступитися до проблеми...

Про те, що така небез
пека існує, іішлося 1 в до
повіді А. Шарова, й у ви
ступах
ряду делегатів.
Особливою гостротою в
цьому питанні відзначали
ся виступи голови кол
Будьонного
госпу імені
секретаря
С. Настенка,
комсомольської оргаиізації райвідділу культури
Н. Солопуи, групкомсорга
КМК кондитерського цеху
Новоархангельського хар
чокомбінату Таміли І-Іегур,
старшокласниці райцентрівської середньої школи
А.
Падецької,
ватажка
комсомольців колгоспу іме
ні Енгельса В. Аднковської,
старшої піонервожатої Копепкуватської
середньої
школи Т. Делікатної.
С. НАСТЕН 1(0, зокрема,

загостривши увагу учас
ників конференції на то
му, що досі в районі не
відбулося рішучого пере
лому у справі закріплення
молоді па селі,
—’ докладно
----------зупинився на причинах
цього. Всі вони зводяться
до одного: і комітети комсомолу, і господарські ке
рівники ще не стали на
стійними провідниками пе
ребудови.
Зовсім не випадково
перший секретар у своїй
доповіді приділив немало
уваги зв'язку внутріспіл
кових справ із виробничи
ми; там, де не наведено
необхідного
порядку у
внутріспілковій роботі, це
обов язково негативно по
значається па виробництві.

тись, а як це влаштувати,
вони не знають.
У тому, що виступи ве
терана комсомолу і уче
ниці були найбільш поміт
ними, є певна закономір
ність. Вони — комсомоль
ці різних періодів, але у
них є одне спільне. Олек
сій Павлович вступав до
Спілки тоді, коли ще в
комсомол
не проникла
інертність і пасивність. Та
ня ж—у період, коли поча
лася перебудова, що пе
редбачає викорінення цих
страшних для комсомолі!’
недугів. А ще їх виступи
сподобались тому, що во
ни були звернені безпосе
редньо у зал, до людей.
У роботі 44-ї Бобринецької районної ззітио-зиберної
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ
конференції, взяли участь
інструктор відділу органі
заційно-партійної роботи
обкому Компартії України
С. Г. Німченко, інструктор
сектору преси ЦК ЛКСМУ
М. Дорошенко.
На конференції . висту
пили другий секретар Бобринецького
райкому
Компартії України Д. Д.
Тесленко' та перший секре
тар обкому ЛКСМУ П. Ма
лий.
* * *
Відбувся перший органі
заційний пленум новооб
раного
Бобринецького
райкому комсомолу. Пер
шим секретарем обрано
М. Паладія,
другим —
В. Мірнзнка, секретаремзавідуючою відділом уч
нівської молоді — Н. Мусієнко.
3. ПШЕНИЧНА.

| «НЕ ЗНАЙШЛИ
СВОГО МІСЦЯ»

Уже наприкінці роботи ні слова доповідача про
VII звітно-виборної ком- те, скажімо, що на дру
сомольсьної
конференції
Ленінського району міста гому плані останнім часом
І Кіровограда до президії із виявилася робота по зміц
залу надійшла записна із ненню комсомольсько-мо
питанням до працівників
райкому комсомолу. Суть лодіжних колективів. Рай
полягала □ тому, що звітна ком переважно лише фік
доповідь містила в собі сував зміни в житті /лоловелику кількість
фактів
відсутності або неритміч діжних бригад, не надаю
ного, неякісного ведення чи практичної оператив
тієї чи іншої роботи, — ної допомоги на місцях.
чому ж, мовляв, треба бу
ло чекати тільки конфе За весь звітний період
ренції, щоб щиросердно жодного разу досвід кра
і зазначити про це, а не ви щих КМК не узагальню
правлятися протягом звіт
вався, а причини відста
ного періоду?..
Що ж, відповідь долові- :вання не аналізувалися.
дача, який, очевидно, ви
Було також зазначено,
словив думну і своїх колег, що безконтрольність з бо
була однозначною: робота
все-таки велася, наслідки ку відділів, бюро райко
її також помітні. Як було му комсомолу, неправиль
сназано, жодне із засі
дань бюро райкому ком на розстановка акцентів,—
сомолу,
жоден із пле коли результати народно
нумів РК не проходив без господарської діяльності
розгляду й реагування на молоді району на 90 від
проблеми, що виникали.
Інша річ — дієвість таних сотків складаються із ре
рішень до нінця доведена зультатів роботи крупних
не була.
комітетів комсомолу
—
А про певні досягнення
призвели до того, що в
засвідчила і атмосфера
комітетах комсомолу де
“ конференції. Присутні ма
яких менших
первинних
ли можливість з допомо
(завод імені Кірова, швей
гою виконаних на високо
не виробниче об єднання
му рівні стендів, плака
-«Україна», фабрикаі «Хімтів, таблиць і діаграм про
та ін.)) підсумки
стежити зміни, що відбу чистка» ■
соціалістичного змагання
лися в роботі районної
серед молоді практично
комсомольської організа не підбиваються
через
ції за період з часу про формальність самого зма
ведення VI звітно-вибор
ної. На окремому столику гання.
Із виступу заступника
помітно виділялися рапор секретаря комітету
комти частини делегацій на -сомолу Кіровоградсько! те
адресу районної конфе леграфно-телефонно! стан
ції Т. ЛАСТОБЄЦЬКОЇ:
ренції, деякі з них були
— Організація праці за
зачитані з її трибуни.
бригадним методом у ро
Щирим було схвалення боті наших комсомольськоделегатів і гостей головних молодіжних нолєктиеів нам
зборів районної комсомо допомогла працювати поЗВІТИ І ВИБОРИ
лі! тих здобутків, З ЯКИХ новому. Наші «маяки»
почав звітну доповідь рай бригади телефоністів Г. Ва
В КОМСОМОЛІ
кому комсомолу другий силенко, Г. Панченко, ро
секретар Ю. Устинозський. бота яких неодноразово
Задаючи тон іншим, ви відзначалася. Але, врахо
вуючи специфіку нашої
соку
відповідальність, організації,
можна і треба
принциповість й
компе очікувати й більшого. Все
тентність виявляють комі ж є й така порада. Іноді
комсомольським організа
ться в першу чергу завдя
тети комсомолу ВО «Чер ціям,
особливо малочисельки ініціативі комсомольців
вона зірка», Кіровоград ним, просто не під силу
другого відділка...). Од
ського виробничого швей енремі заходи. Чому б рай
комсомолу, скажі
нак і в цьому випадку ко
ного
об'єднання,
УТО комові
мо, в питаннях того ж до
мітет не справився з рол
«Кіровоград»,
об’єднан звілля, не організовувати
У -цьому зв’язку кореспон лю лідера спілчан,
ня
«Кіровоградоблагро- загальнорайонні акції із
активу колек
КОР.: Що б ви побажали
дент звернувся до делега
буд» та деякі інші. Понад залученням
тивів?
районному
комітетові
ком

та від спілчан колгоспу сомолу?
2500 молодих трудівників,
Зі сказаного вище не
50 комсомольсько-моло треба робити висновок, що
імені Жовтневої революції
І. НЕЧИТАЙЛЕНКО: Пев
механізатора Івана Нечи- но, для того, щоб перебу
діжних колективів району увага на конференції була
тайлеііка (його, до речі, дуватися у повній відпо
достроково виконали XI зосереджена виключно на
того дня обрали делега- відності до вимог часу,
п’ятирічку, а 45 молодіж виробничих та організа
том від районної комсо членам новообраного рай
них бригад, більше як ційних питаннях. В інших
мольської організації на кому слід грунтовно по
1700 юнаків і дівчат райо напрямах — трудовому
наступну обласну звітно- працювати над розподі
ну вже скоро рапортува вихованні підростаючого
виборну
комсомольську лом обов’язків і систе
тимуть
про виконання покоління,
комсомоль
конференцію).
першого
річного плану ській політосвіті, внутрі
мою контролю за їх вико
XII п'ятирічки.
спілковій роботі, організа
КОР.: Іване, щойно в до нанням всередині районно!
повіді у ряду спілчанських комсомольської організа
Із
виступу
делегата ції дозвілля і веденні фіз
організацій, де занедбано
О. ГОНЧАРЕНКА (ВО «Чер культурної і спортивної
внутріспілкову роботу, бу ції.' Головне — це усуну
вона зірка»):
ло названо й ту, яку пред ти з практики будь-які
— Предметніше
тепер роботи, роботі зі шкіль
ставляєте ви. Зокрема, го прояви формалізму, ви
вирішується питання ідей ним комсомолом та спіл
ворилося, що вона прак
но-морального гарту мо
в здійсненні
тично не зростає в кіль значитися
лоді, більше конкретності чанами навчальних закла
кісному відношенні, хоча конкретних завдань. 1 ще:
стало в індивідуальній, ви дів тощо — поряд із біль
база росту є...
ховній роботі серед юна шими чи меншими успіха
добитися, щоб керівники
ків і дівчат, є й інші успі
І. НЕЧИТАЙЛЕНКО: Ав господарств, установ біль
хи. Усе це згуртовує мо ми практично завжди зву
торитет комсомольського ше довіряли
лодь, винликає прагнення чали слова критики і са
молодим;
працювати ще краще.
комітету починається в тільки тоді кожен рядовий
мокритики. 1 того вимагав
Однак, райком комсомо фактичний стан справ.
першу чергу з конкретних спілчанин зможе відчути,
лу, первинні комсомоль
результатів його роботи, що його робота потрібна,
У роботі конференції
ські організації ще далеко
не вичерпали своїх мож взяли участь голова комі
з того впливу, який він а його приналежність до
ливостей, Є випадки, коли сії партійного контролю
має на життя господарства Спілки — неформальна.
секретарі пов'язують за
і наскільки сприяє успіш
кінчення своєї комсомоль при обкомі Компартії Ук
У роботі конференції
ської роботи із закінчен раїни С. С. Ліновиченко,
ній роботі комсомольців взяли участь член бюро
ням робочого дня, пасивні. член бюро обкому Ком
на виробництві. Чим же обкому партії, голова обл■""У 'WWВихід є також —• .одним
...........із
с. Цу~44
може похвалитися в цьому профрадн В. П. Івлєв та
І
на- партії України П.
шляхів залишається
..........
номсомольського канов,
плані
наш комсомоль двічі Герой Соціалістичної
вчання
інструктор
«тор
ЦК ’
Звітно-виборна
активу,
ський комітет? Навряд чи Праці, голова колгоспу
ЛКСМ
України
О.
Коно

кампанія в первинних за
слід нам особливо горди «Зоря комунізму» Нововершилася досить давно, ненко.
а райком все ще вагається,
тися
тими паростками архангельського
На конференції виступи
району
де і ноли навчати секрета ли перший секретар Ле
спортивно-масової робо Л. И. Шліфер.
рів. Погано й із плануван
ти, у появі яких вирішаль
ням: навіть звільнений нінського райкому Ком
ІІа конференції виступи
комсомольський актив не партії України О. М. Спин
ну роль відіграли комсо
завжди певен, що буде ви
мольці (я маю на увазі ли перший секретар Новорішуватися в масштабах ко, завідуючий відділом
організацію волейбольних архангельського райкому
району, скажімо, через комсомольських організа
Компартії
України
І.
С,
та баскетбольних змагань,
2 — 3 тижні. Таке вражен цій
ЛКСМУ
обкому
ня, що РК комсомолу зай
які й у ці дні проходять в Зубець та секретар облас
О.
Сніжко.
мається
виключно
текуч

спортзалі
Вільшанської ного комітету комсомолу
* * *
кою.
середньої школи). Адже, О. Котов.
У зростанні авторитету
* * *
районної комсомольської
Відбувся перший оргаяк і раніше, не має комі
організації могла б допо нізаційний пленум новоВідбувся
організаційтет права
голосу при
могти практика конкрет
розподілі нової техніки, ний пленум новообраного
них справ, соціально зна обраного Ленінського рай
чущих для всього району. кому комсомолу. Першим
немає чим похвалитися і Н о в о а р х а н гел ьського рай
Поки що їх мало і про секретарем обрано О. Гон
кому
ЛКСМ
України.
в організації культурнопаганда їхня та гласність
масової роботи (і це при Першим секретарем обра
недостатня.
Цілеспрямо чаренка, другим — Ю. Усваності і принциповості у тиновського, секретаремвсьому тому, що серед но А. Шарова, другим —
доведенні початої справи завідуючою відділом уч
рядових комсомольців є Т. Щетину, секретарем-задо кінця райкомові виста нівської молоді — Л. Тка
ентузіасти цієї справи: ось відуючою відділом учнівчає не завжди...
•кої молоді — С. Різник.
Тож недивним для при ченко.
і теперішній ремонт у
І. КУЦЕНКО.
сутніх були й самокритикІііляхівському СБК ведеП. СЕЛЕЦЬКИЙ.

ЗВ’ЯЗОК ПОТРІБЕН ДВОСТОРОННІЙ
XXXIII Новоархапгельська районна звітно-ви
борна комсомольська кон
ференція тривала більше
шести годин; і найбільше
западало в око, що увесь
цей час у залі панувала
атмосфера творчого, жи
вого, взаемозацікавлеіюго спілкування. Кожен вда
лий виступ, ділова пропо
зиція викликали у залі
жваву реакцію; виступи
обговорювали і в перер
вах. Під час такого обго
ворення кореспондент «Мо
лодого комунара» і звер
нувся із запитанням до
делегата конференції, лі
каря Новоархангельської
райлікарні Василя Волчанського.
КОР.: Щойно я мимоволі
став свідком того, як ви
обговорювали критичні за
уваження, висловлені у до
повіді першого секретаря
райкому комсомолу Ана
толія Шарова па адресу
тих комітетів Спілки, які
миряться з порушеннями
Статуту ВЛКСМ, не пита
ють суворо з порушників
внутріспілкової та вироб
ничої дисципліни... Певно,
Інтерес саме до цього по
ложення доповіді не ви
падковий?
В. ВОЛЧАНСЬКИЙ: Він
викликаний тим, що і в на
шій чималій комсомоль
ській організації (70 чо
ловік на обліку), де не
має звільненого
комсо
мольського секретаря, іс
нують подібні проблеми.
Вони загострюються іце й
великою роззоссредженістю
членів організації (об’єд
нує вона спілчан лікарні,
санстанції, аптек) та ціло
добовим графіком роботи
медпрацівників.
Хочу сказати, що до
повідь змусила пас знову,
повернутися до обговорен
ня цього питання через тс,
що ми намагаємося вирі
шувати його у себе, і не
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ВІТЧИНЯНОМУ
фут
Вадим
У
болі є чимало прикла
дів, коли команди нижчо

З стор

ЄВТУШЕНКО

Про футбол, про «Динамо», про сей

го рангу пам’ятають тіль
ки за кількістю «зірок»,
яких вони виховали. Вже
класичними
прикладами
стали
сталінградський
"О ІЗИТНА КАРТКА. Заслужений майстер спор«Трактор» післявоєнної по
ту. Народився у 1958 році. Виступав у коман
ри, ужгородський «Спар
дах «Зірка» (Кіровоград) — 1979 рік, «Динамо»
так» зразка 1955 року, кі
(Київ) —'1980—1986 роки. Чемпіон країни 1980,
ровоградська «Зірка-79».
1981, 1985, 1986 рр. Володар Кубка СРСР 1982 та
Так, саме сім років назад
1985 рр. Володар Кубка сезону 1980 та 1986 рр. Во
у складі «Зірки» грали
лодар європейського Кубка кубків 1986 р. Учасник
футболісти, яких в май
чемпіонату світу в Мексіці. Називався в числі «33
бутньому з задоволенням
кращих» гравців країни. Член футбольної збірної
запросили до своїх лав
Радянського Союзу.
клуби вищої ліги. Ворота
москов
ря Михайла Михайлова та гнали
захисника Станіслава Ба ський «Спартак»
бенка — дніпропетров і розпочали свою
ський «Дніпро», півзахис відому безпро
ника Валерія Гошкодерю грашну серію з
— донецький «Шахтар», 45 матчів.
Гол мадрідськонападаючого Вадима Євтушенка — київське «Ди му «Атлетико» в
намо». Останньому з них Ліоні,
мабуть,
Ъсы С
пощастило найбільш, і, ма вже нічого не
вирішував,
але
ж
буть, не стільки на почес
ні нагороди, скільки на то був фінальний
практично постійне місце матч Кубка куб
у складі одного :в супер- ків! Як його на
клубів Європи. Втім, що віднести до най
значить «пощастило»! За більш пам'ятних?
цим словом — постійна
— І все ж на
копітка,
нелегка праця вашому рахунну
голів могло бути
Євтушенка.
б й більше. Що
Пригадується, у минуло БИ
відчули В
му сезоні Вадим майже стартовому матчі чемпіона граьщи, у лоЬановського
чотири місяці грав на ки ту світу з угорцями після майже немає вільного ча
ївський «дубль», а гра і нереалізованого пенальті? су — він цілком відданий
^...Можно свернуть,
В київському
— Я подумав: «Чого ти футболу.
там не ладилася. Інший би
обогнуть, но мы
опустив руки, та нападаю взагалі «поліз» до м'яча?». клубі багато «зірок», кож
бираем трудный путь
на з яких має свій влас
чий мужньо поборов спад,
Вже потім чемпіонат до ний характер. А Лобановопасный, как воєнная тро
повернувшись до основпа». Ці слова пісні Воло
ного складу... Втім, слово вів, що гравцеві, який ви ський уміє працювати з
димира Висоцького з кіно
ходить на заміну, не тре- кожною «зіркою» окремо,
Вадиму:
фільму «Вертикаль», ма
— І зараз, в думках
буть, як ніщо інше вислов
повертаючись до тих по
люють суть одного з найдій річної давності, при
захопліоіочнх видів спор
гадую, що почував себе
ту.
на початку сезону-85 ду
На нелегкому шляху до
же впевнено. Забиті в
вершин альпіністи ризику
контрольних зустрічах на
ють власним життям? І все
півдні голи, легкість, з
ж ідуть угору. Мабуть, то
якою досягав успіху, да
му мить виходу на вер
вали чималі підстави для
шину не можна порівняти
оптимізму. Та все вийшло
інакше... З перших
ігор
ні з чим.
не потрапив до основного
Взимку 19/6 року сту
складу, втратив впевне
дент другого курсу техно
ність. До зневіри та обра
логічного
факультету
зи був лише крок, але в
КІСМу Анатолій Мигуш
тяжкий
час допомогли
згуртував коло себе енту
найближчі друзі — Ми
зіастів,
по-справжньому
хайло Михайлов,
Сергій
закоханих в горн. Тоді їх
Балтача, тренери. Вони
було лише два десятки.
довели, що я потрібен
Сьогодні ж чотири фа
команді, переконали, під
культети тільки цього ву
тримали. Після цього я
зу нараховують близько
твердо вирішив
довести
п'ятджчтя
альпіністів.
своє право на місце в
Поділі секція існує та
основному складі «Дина
кож у педагогічному інсти
мо».
туті. Зацікавленість до
— На сьогоднішній день
альпінізму
підвищується
в різноманітних змаганнях
кожного року, й, велике
на вищому рівні ви заби
значення для цього має
ли у ворота суперників
ВЖЄ СІМ ДеСЯТКІВ
м’ячів
постійна участь кіровоЯні з них найбільш зала
градців у відкритих рес
м’яталися?
публіканських першостях
— Коли подібне запи«Буревісника».
тання адресують
Олегу
Недавно
завершилися
Блохіну, на рахунку якого
змагання з техніки гір
забитих м'ячів у чотири
ського туризму та альпі
рази більше, він незмінно
нізму серед факультетів
відповідав, що
пам’ятає
вищих навчальних закла
усі до одного. Хроноло
дів обласного центру. Пе
гармонії
гічно можу розповісти і я ба підходити до одинад- не порушуючи
реможцем стала команда
про свої голи. Найкраси цятиметрової
позначки. всього колективу.
машинобудівного факуль
Якщо
б,
наприклад,
вішим з них вважаю м’яч, Пригадайте хоча б братету
КІСМу
(капітан
забитий шість років тому зільця Зіко, який «повто Олег Блохін не був під
команди — Володимир За«наглядом» Валерія Васи
на полі Республіканського рив» мій промах...
гальськнй). На другому
— Янщо б вас спитали, льовича, то він би давно
стадіону в ворота алмаяк забиває голи Вадим Євмісці теж майбутні інжеатинського «Кайрата», в тушенко, то що б ви від вже не грав у футбол. Це
нери-електромеханікн (ка
думка самого Блохіна.
падінні через себе. Хоті повіли?
пітан — Валентин Луцен
— А скільки ще буде
— По-різному, але біль
лося б ще не раз повто
ко). Треті — представни
шість — на випереджен грати Олег Блохін? сезорити його.
— Після кожного
ки ф^цо- математичного
А ось м'яч, який засму ня. Саме так будується гра
ну, ось уже п’ять років
педінституту
факулЧІ
тив воротаря тбілісців сучасних нападаючих — не підряд, Олег заявляє про
Ігор Будке(капітан
повторювати
Отара Габелію у тому ж припиняє
розставання з великим
вич).
восьмидесятому році, до Валерій Васильович Лофутболом. Та все ж зали
Ці змагання, присвячені
бановський.
рогий для мене не стіль
шається. До того ж встиг
десятирічному ювілею сту
—
Які
особисті
якості
ви
ки виконанням,
скільки
про
виділяєте у старшого тре написати три книги
дентського альпінізму об
тим, що став причиною нера «Динамо» та збірної улюблений вид спорту.
ласті, вирішено зробити
загострення турнірної бо країни?
Блохін ще пограє...
традиційними.
— Порядність і вимог Отже,
ротьби. Після перемоги
— З яних гравців вашо
м. ПОБЕРЕЖЕЦЬ,
над тбілісцями ми наздо- ливість. На відміну від го амплуа ви берете приvVVVVVV^ZWV^r.Л/V^ЛЛ/V^ЛЛЛЛ/V^ЛЛЛЛ/^AЛ/V^/VVVVV^Л/V,ЛЛZV^ЛЛ/VVVVW^Л/WV^AЛЛЛЛЛЛ/V\^

мииь

ЮВІЛЕЙ
АЛЬПІНІСТІВ

шкісти. в змаганнях брали
участь ЗО спортсменів, се
ред яких — чотири май
стри спорту.
-£• На львівському треці
завершився чемпіонат Ук
раїни з велоспорту серед
збірних команд добровіль
них спортивних товариств
* Відбулися змагання республіки. Впевнено ви
на Кубок обласної ради ступив у складі команди
профспілок з шашок. По республіканської ради ДСТ
чесний
трофей вручено «Буревісник» кіровоград
команді
обласної ради ський майстер спорту Во
ДСТ «Спартак?, на друго лодимир Бутковський. В
му
— «Авангард», гонці переслідування він
треті ^профспілкові ша- показав третій результат.

ІТУРНІРНЕІ

«...A ДЕКОГО
НАПАВ БЛУД»
У критичній кореспонденції під таким заголовком,
надрукованій в номері «Молодого комунара» за 25
жовтня ц. р., йшлося про незадовільний стан спор
тивного залу будинку фізичної культури спортклубу
«Зірка».
Ось що повідомив, відповідаючи на критику, за
ступник генерального директора кіровоградського

клад? На кого мрієте бути
схожим?
— Відповідаючи на це
запитання, зазначу,
що
мова тут не може йти про
якогось конкретного грав
ця, скоріше це буде за
гальний образ. Форвардідеал повинен, по-моєму,
володіти тактичною муд
рістю Блохіна, вибуховою

и&.Нв£ЛШ-{М$

швидкістю Бєланоза, ком
бінаційним хистом Заваро
ва, жагою до гола Протасо
ва, мистецтвом володіння
м’ячем Марадони та ор
ганізаційними здібностя
ми Платіні. Але, повто
рюю, це загальний образ.
Якби він з'явився, то ціни
йому не було б.
— Що для вас
найголовніше
у
спортивному жит
ті?
— Напевно те,
що я знайшов своє
покликання і зай
маюсь улюбленою
справою. 'Разом з
товаришами
по
«Динамо» дарую
мільйонам людей
радість. Значить, я
маю якесь відно
шення й до їхніх
успіхів у праці,
просто, до відмін
ного настрою.
— Що найважче
в житті футболіста?
— Постійний від
рив од рідного до
му. Він неминучий,
однак звикати ду
же важко. Іноді
бувають такі пе
ріоди, коли не ба
чиш рідних більше
місяця. А в ниніш
ньому році 260
днів ми взагалі не
були в Києві.
—' Чому присвя
чуєте свій вільний
час?
— В основному,
намагаюсь
бути
разом із сім'єю. З
дружиною Іриною
виховуємо двох си
нів: старшому Вячеславу—
5 років, а молодшому Ва
диму — два. Вони дуже
люблять футбольний м'яч,
У вільний час віддаю
перевагу цікавому кіно
фільму, приємній музиці.
Люблю й театр. Якщо го
ворити про окремих кі
ноакторів, найбільш улюб
лені — Наталія Гундаре
ва, Олег Янковський та
Микита Михалков. Ну, а
творчістю естрадних спі
ваків Алли Пугачової, Со
фії Ротару та Валерія
Леонтьева
захоплюється
все «Динамо»...
— Разом з численними
успіхами нинішнього року
була й невдача — поразка

від бельгійців на першості
світу...
— Багато разів прокру
чував у пам’яті мексикан
ські події... Так, незадо
вільне суддівство
впли
нуло на результат гри з
бельгійцями. Однак
за
значу, що саму гру ми
програли до її... початку.
Адже ще не виходячи на
поле, думали вже про
чвертьфінал з
Данією,
так само, як, мабуть, і
датчани. У підсумку і
СРСР, і збірна Данії ви
були на стартовому ета
пі заключного турніру.
До цієї пори зринає в
пам’яті, як бельгійці май
же зупинилися після пер
шого пропущеного голу.
У багатьох із суперників
ноги тремтіли у самому
прямому розумінні. Отут
би закріпити успіхі Та
настрій збірної був дещо
поблажливий, за що і по
платилися.
— Що сказав Лобановський гравцям після гри
з Бельгією?
— Хлопці були в шоці.
І Валерій Васильович зна
йшов, мабуть, найпотрібніші слова: «Життя не за
кінчується разом з пораз
кою. Будуть ще чемпіо
нати світу, а на помилках
вчаться».
— У нинішньому складі
команди київського «Ди
намо» виступає голкіпер
Михайло Михайлов, який у
свій час разом з вами грав
за «Зірку». Чому він так
рідко захищає ворота по
пулярного клубу?
— Місце в основному
складі — вразливе пи
тання для воротарів, ад
же вакансія тільки одна.
Коли Лобановський тре
нував тільки збірну, то
Михайлов був основним
голкіпером. А після по
вернення
Валерія Васи
льовича до Києва, місце
в воротах знову зайняв
Чанов. До речі, наприкін
ці
нинішнього
сезону
Михайлов збирався пере
йти до «Дніпра», але по
тім передумав. В житті ж
і Віктор Чанов, і Михай
ло Михайлов — мої най
кращі друзі.
— Як «Динамо» буде го
туватися до матчу Супер
кубку з румунським нлубою «Стяуа», який відбудеться 24 лютого в Монако?
— Відразу після новорічного свята усі гразці
збираються у Кончі-Заспі,
а 3 січня ми повинні бути
в Мюнхені. Тут «Динамо»
візьме участь в турнірі з
міні-футболу. Крім -нас
виступатимуть
місцева
«Баварія» і два клуби, які
з'ясуються трохи пізніше.
Потім команда
переїде
до Швейцарії. Тут також
— турнір
«салонного»
футболу і два матчі на
великому полі.
— Хто з суперників по
Кубну чемпіонів длл «Ди
намо» найбільш небажа
ний?
— Мадрідський «Реал».
— Які плани команди на
1987 рік?
— Замінити Кубок куб
ків на Кубок європей
ських чемпіонів. А взага
лі, «Динамо» в усіх тур
нірах буде переслідувати
найвищу мету, це вже тра
диція клубу.
Розмову оіо
С. БОНДАРЄВ.
Фото І. НОРЗУНА.
и'-"-»АЛАЛЛЛЛЛЛЛЛУ\ЛчЛЛЛ/\Л

виробничою об’єднання по сівалках «Червона зірка»
В. Пономаренко:
«Дирекція об’єднання прийняла рішення про впро
вадження ремонту будинку фізкультури спортклубу
«Зірка».
Нині завершено ремонт даху, силами працівників
ремонтно-будівельного цеху проводиться ремонт
приміщення.

Закінчення ремонтних робіт планується до 25 груд
ня 1986 року».

Редактор

Ю. СЕРДЮЧЕНКО.,
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Фарби, Засоби для чищення,
Всі ці речовини поновлюють

19&6 року

мастики та креми,
зберігають надовго суто

побутові речі, акуратний вигляд яких милує око
Паркет- як дзеркало

Красу навколишнього світу

популярна
ОСТАННІ НОВИНИ
політичних
ПІСНІ,
КОМЕНТАРІ
ОГЛЯДАЧІВ, БЕСІДИ З ЦІКАВИМИ
ЛЮДЬМИ НАЙПЕРШИМИ ПРИНОСЯТЬ
У НАШ ДІМ ПРУДКІ РАДІОХВИЛІ.
ВАРТО ЛИШЕ УВІМКНУТИ ПРИЙМАЧ
— 5 ВИ ВІДЧУЄТЕ ПУЛЬС СЬОГОДЕН
НЯ НА ЗЕМНІЙ КУЛІ, А ПРИ БАЖАН
НІ — Й ПРОСТО ВІДПОЧИНЕТЕ В МЕ
ЛОДІЙНОМУ ПЛИНІ МУЗИКИ.
ВИСОКИМ ТЕХНІЧНИМ І ЕСТЕТИЧ-:
НИМ ВИМОГАМ СУЧАСНОЇ ПОБУТО
ВОЇ РАДІОАПАРАТУРИ ПОВНІСТЮ
ВІДПОВІДАЄ РАДІОПРИЙМАЧ «МЕРИДИАН-235», ЩО ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ
КИЇВСЬКИМ ВИРОБНИЧИМ ОБ'ЄД
НАННЯМ ІМЕНІ С. П. КОРОЛЬОВА.
Цей досконалий приймач, що мас;
п'ять діапазонів хвиль, відзначається
приємним тембровим насиченням. Він
може працювати як від електромере
жі, так і на автономному живленні.
Стабільна і надійна робота «Меридиана-235» в поєднанні з невибагливістю
в експлуатації дає можливість користу
ватись ним вдома, під час відпочинку,
в дорозі.
Номінальний діапазон відтворюва
них частот — по тракту АМ 125—4000
герц; по тракту ЧМ 125—10000 герц.
Максимальна вихідна потужність при
живленні від батарей — 0.8 Вт, при
живленні від електромережі — 1,4 Вт.
Максимальна чутливість при вихідній
потужності 50 мВт з внутрішньої си
стеми в діапазонах в мВ/м: ДХ-0,4;
СХ-0,25; КХ-0,1; УКХ-0,02.
«Меридиан-235» — це живий зв'я
зок з усією планетою. Його ціна —
145 карбованців.

передадуть акварельні фарби шкільио-оформлювальні — ними зручно малювати на цупкому папері. За
допомогою акварельних фарб можна передати різну
яскравість, глибину та насиченість тону. Ці фарби
зручні для виконання різноманітних оформ.повальних
робіт, стіннії газет, плакатів, діаграм, наочного приладдя.
Якщо ви хочете, щоб у вашої дитини розвивались
такі якості як просторова уява, зорова пам’ять, твор
че мислення — акварельні фарби найкраще знаряддя
для досягнення цієї мсти.

Мастика «ЗЕРКАЛЬНАЯ.» виготовляється в висо
коякісних компонентів з домішками ароматичних ре
човин.
Завдяки наявності в мастиці силікону й тугоплавко
го церезину на підлозі утворюється суха водовідштовхуюча плівка, що зберігається до півроку. Отже,
мінімум праці н часу — і підлога, дійсно, як дзеркало.

Прикрашають побут

Захистить від іржі

-

Антимікробна дія

нового рідкого засобу «БЛЕСКОЛ» доповнюється та
кою його якістю, як високоефективне чищення. «Б.1ССкол» бездоганно мне фарбовані поверхні, пластик зні
Святкове розмаїття
має застарілі плями з лінолеуму, штучної шкіри, усу
кольорів волополімеріїнх фарб типу плакатної гуаші
ває неприємні запахи. сБлескол» економічний і зруч
використовують для художньо-декоративних та оформний в користуванні.
лювальних робіт.
Навики малювання потрібні всім. Окрім цього, вмін
Косметика для взуття —
ня малювати викликає інтерес до образотворчого мис
тецтва, розвиває художній смак, дає радість творення. емульсійний крем з фарбуючим ефектом «ПРО.МШЬ.Непрозорі гуащові фарби здатні передати насичену Він ефективний, стійкий, універсальний. Падає шкіря
гаму кольорів, ними можна малювати на кольоровому кому взуттю акуратного вигляду, підновлює його.
папері, картоні, тканинах, фанері.
«Промінь» має водо-і пнловідштовхуючі в.іастпвос
Водополімерпі гуаиюві фарби широко застосовую ті: до його складу входять полімерні речовини.
ться для оформлення плакатів, стендів, інших худож
ньо-декоративних робіт.
Надійний засіб
Гуашові фарби можна застосовувати і для маляр
них робіт, щоб падати крейдовому розчину потрібного від корозії — антикорозійна мастика, яку випускає
тону. Випускаються в наборах із 12 кольорів в ху Ужгородський завод побутової хімії. Варто покріпи
дожньо оформленій упаковці, а також в банках з по нею дно та крила автомобіля — і він довго служити
ліетилену місткістю 500 грамів.
ме вам.

малярні фарби загального використання, виготовлені днище автомобіля гумово-бітумна мастика «ЗЛАСТОна основі полівінілового спирту. Водостійкі малярні КОР». Наявність гуми в її складі забезпечує високу
фарби надають рівного стійкого кольору стінам і де стійкість покриття. «Зластокор» добре зчеплюється з
рев’яним поверхням. Фарби випускають найрізноманіт металом. Вона еластична, морозостійка. Препарат має
ніших тонів — вибір широкий.
таку консистенцію (легко розводиться розчинниками
651, РС-2 чи бензином), що наноситься на поверхню
Благородного бурштинового блиску
як щіткою, так і розпилювачем.
надає мастика «Янтарь» дерев’яній, паркетній та лінолеумній підлозі. Вона економічна, недорога, швидко
Наче щойно пофарбоване —
сохне і добре зберігає підлогу.
такий вигляд має покриття автомобіля, оброблене ви
сокоефективним засобом «КЛІНЕР-ПОЛІШ». Він одно,
4 місяці блищить
часно чистить, полірує й консервує лакофарбова»! по
паркет, лінолеум, дерев’яна, лакована, пластнкова або верхні, створюючи захисну водовідштовхуючу плівку.
кахельна підлога, натерта «САМОБЛЕСКОМ-2».
«Укрпобутхім».
Цей засіб не містить шкідливих- речовин, не виділяє
неприємного запаху.
Українське рекламне агентство.

Київське виробниче об’єднання
імені С. П. Корольова.
Українське рекламне агентство.
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