ПІД ПРАПОРОМ ЛЕНІНАДО НОВИХ ПЕРЕМОГ
Разом з усім радянським народом тру
дящі України урочисто
відзначають
113-у річницю з дня народження заснов
ника Комуністичної партії і Радянської
держави, вождя світового пролетаріату
Володимира Ілліча Леніна. 22 квітня у
святково прикрашеному Палаці культури
«.Україна»
відбулись урочисті збори
представників партійних,
радянських і
громадських організацій міста, Радянсь
кої Армії, і Військово-Морського Флоту,
присвячені 113-й річниці з дня народ
ження В. 1. Леніна. В залі зібрались ве
терани партії, знатні трудівники столиці
України і Київської області, діячі науки
і культури, воїни, молодь. Присутні ке
рівники генеральних консульств соціаліс
тичних країн у Києві.
Під оплески присутніх місця в прези
дії займають товариші В. В. Щсрбицькі;й, О. Ф. Ватченко,
І. О. Герасимов,
10. Н. Єльчеико,
Б. В. Качура, О. П.
Ляшко, І. О. Мозговнн, В. О. Сологуб,
О. А. Титаренко, О. С. Капго, Є. В. Качаловський, 10. П. Коломієць, С. Н. Му
ха, Я. П. Погребняк. '1 ут же члени Пре
зидії Верховної Ради і Ради Міністрів
.УІ’СР, члени бюро Київських міського і
Обласного комітетів вартії, виконкомів
міської і обласної Рад народних депу
татів, ветерани партії, передовики і но
ватори виробництва, представники інте
лігенції. .
Урочисті збори відкрив член ПолітбіОро ЦК Компартії України, перший секре
тар Київського міськкому партії 10. Н.
Єльченко.
Велично звучать гімни СРСР і Україн
ської РСР.
З великим піднесенням учасники збо
рів обирають почесну президію в складі
ІІолітбюро
Центрального
Комітету
КПРС на чолі з Генеральним секретарем
ЦК КПРС товаришем 10. В Андроиовпм.
З доповіддю про 113-у річницю з дня
шіро.іжсічия В. І. Леніна виступив член
ІІолітбюро, секретар ЦК. Компартії Ук
раїни Б, В. Качура.
За тисячоліття своєї історії,
скачав
доповідач, людство висунуло чимало ви-

УРОЧИСТІ ЗБОРИ
У приміщенні обласної
філармонії
відбулися
урочисті збори представ
ників трудящих м. Кіро
вограда, воїнів місцево
го гарнізону, присвячені
113-й річниці
з дня на
родження В. І. Леніна.
В президії — ветерани
партії, Великої Вітчизня
ної війни,
передовики і
новатори виробництва.
Вечір відкриває, перший
секретар міського комітс»1•
і-2!

и?2и^Є,мНЧ" пР°А°,?жухіть надходити листи, в яких
читачі «молодою комунара» діляться своїми думками
щодо проекту Закону про трудові колективи і підви
щення їх ролі в управлінні підприємствами, установа
ми, організаціями.
Слово — представникам Кіровоградського чавуно
ливарного заводу,
г'
г- и

датнпх осіб. Але в світі не було і немає
людини, чиє ім’я таке дороге людям пра
ці, як ім’я Леніна. Він увійшов в історію
як геніальний теоретик і ианвіїдатвішиії
вождь пролетарської революції, творець
і керівник більшовицької партії — пар
тії нового типу, організатор і глава пер
шої в світі соціалістичної держави, як
визнаний вождь світового пролетаріату,
міжнародного комуністичного руху.
З ім’ям і діяльністю Володимира Ішлі"а Леніна, створеної ним Комуністичної
партії нерозривно зв’язані докорінні со
ціалістичні перетворення на українській
землі. Під його безпосереднім керівницт
вом створені Українська Радянська Со
ціалістична Республіка і Комуністична
партія України. Завдяки Леніну, перемо
зі Великого Жовтня український народ
став повновладним господарем своєї до
лі, вийшов на широкий простір суспіль
ного прогресу.
г. У доповіді’ охарактеризовано успіхи в
розвитку економіки і культури, в підви
щенні народного добробуту, яких досяг
ла Україна в братній сім’ї радянських
народів, проаналізовано хід соціалістич
ного змагання трудящих республіки за
виконання планів нинішнього року і п’я
тирічки в цілому, роботу базових галузей
індустрії і аграрно-промислового комп
лексу по здійсненню рішень XXVI з’їзду
партії,
травневого і
листопадового
(1982 р.) Пленумів ЦК КПРС.
Якими б не були висоти, на які підні
мається людство, сказав
наприкінці
Б. В. Качура, воно завжди пам’ятатиме,
що біля джерел комуністичної цивіліза
ції стоїть велетенська постать Леніна —
мислителя і революціонера. Немає нічого
святішого для комуніста, для ленінця,
ніж віддати всю свою енергію, весь розум і волю для того, щоб наблизити май
бутнє, за яке боровся В І. Ленін.
Учасники урочистих зборів з великим
піднесенням прийняли
вітальний лист
Центральному Комітетові КПРС.
Урочисті збори оголошуються г.акріїтиміі. їх учасники співають 'партійний гімн
«Інтернаціонал».

За колективом
вагоме слово

ссціально-культурних захо
дів. А це означає, що бу
дуть повніше враховуваїися потреби
конкретного
колективу і кожного пра
цівника окремо.

У всіх одинадцяти цехо
вих комсомольських орга
нізаціях нашого заводу
відбулися відкриті комсо
мольські збори, на яких
молоді виробничники об
говорили і одностайно
схаалили
проект Закочу
про трудові колективи.
Мою увагу
особливо
привернула стаття 16 про
екту, в якій гсєориться
про повноваження трудо
вих колективів у поліпшен
ні соціально-культурних і
житлово-побутових умов
працівників. Вона передба
чає участь колективу як у
плануванні, так і реалізації

Здійснюючи
курс на
дальший
розвиток соціа-

м’янського відділення Одеської

В. ВАСИЛЕНКО,
бригадир.

залізниці (керів-

нии В. І. Колрда, групксмсорг В Гайдук) — перемо

жець соціалістичного змагання на честь 60-річчя ут

ворення СРСР серед КМК області.
Наш кореспондент попросив Валентина Івановича
Коляду розповісти про те, як комсомольсько-моло
діжний справляється із зобов’язаннями третього ро

ку п’ятирічки.

КІШ

Учасники зборів
наді
слали вітальні
листи на
адреси ЦК КПРС, Прези
дії
Верховної
Ради
СРСР, Ради
Міністрів
СРСР,
ЦК
Компартії
України, Президії Верхов
ної Ради
УРСР, Ради
Міністрів УРСР.
В залі лупає «Інтерна
ціонал», його викопують
усі учасники зборів.
По закінченні відбувся
святковий концерт.

... —у лшиирооам оиласті надають у дні
весняно-польових ппЛіт
льотчики Кіровоградського авіапідгриємства.
польових роо.т
В ульяновському районі на внесенні добрив по-ударному
ТПУДИТЬСя »МІппи
Олексія Ларюнова, бік уже обробив понад 5 тисяч гектарів землі. РУА
НРЮИПВ ’ М М у: НОМДНДИР корабля Олексій ЛАРІОНОВ
та другий пілот Ігор
Фото Б. ГРИБА.

Бути господарем

тивного зв'язку дистанції сигналізації та зв'язну Зна

КІРОВОГРАДІ

ту партії В. О. Сокурепко.
Звучать Державні гім
ни СРСР та
.УРСР. Під
бурхливі оплески оби
рається почесна президія
в складі
Політбюро ЦК
КПРС
на чолі з Гене
ральним
секретарем ЦК
КПРС товаришем Ю. В.
Апдроповп.м.
З доповіддю «Під пра
пором ленінізму — до но
вих
перемог» виступив
другий секретар обкому
партії Л. Ф. Кібець.

К. НАГОРНА,
робітниця.

У нашої бригади,
яка
працює на дільниці приго
тування суміші, є все не
обхідне для успішної робо
ти. Та, на жаль, ще часто
трапляються
простої. Не
рідко — через неправиль
ну експлуатацію устатку
вання. Тому трудовий ко
лектив повинен
понести
рішучу боротьбу з безгос
подарністю і недбайливим
ставленням
до народного
добра. Закон, проект яного
ми нині жваво обговорює
мо і схвалюємо, дасть йому
на це більші права.

Комсомольсько-молодіжний колектив цеху опера

(РАТАУ).

В

Вважаю, дуже правиль
но, що трудовим колекти
вам буде
відведено вирі
шальну роль у питаннях,
пов’язаних
із розподілом
житла, що зросте їх вплив
на стан комунального, по
бутового, медичного обслу
говування,
торгівлі
та
громадського
харчування
безпосередньо
на місцях
роботи.
Адже від усього
цього залежить наш наст
рій, продуктивність праці.

лістичної демократії, Ко
муністична партія та Ра
дянська держава спрямо
вують свої зусилля на ви
ховання у кожного з нас
почуття господарів підпри
ємств, на яких ми працю
ємо. Про це свідчить і
стаття 8 проекту Закону,
яка надасть трудовим ко
лективам додаткові повно
важення у
забезпеченні
збереження соціалістичної
власності і раціонального
використання матеріальних
ресурсів

І

•ЗАВДАННЯ нашого ко** лективу — постійно за
безпечувати безперебійну
роботу засобів зв’язку і
сигналізації. Одразу скажу,
що ні цього, ні минулого
року не було зафіксовано
жодного порушення зв язку з нашої вини.
Завдяки чому вдається
добиватися такої високої
надійності?
Вважаю, що
насамперед — завдяки на
дійності самих членів КМЧ.
Протягом останніх років,
на які і припадають наші
успіхи, в комсомольськомолодіжному підібралися
хороші хлопці, котрі ніко
ли не перекладають свою
роботу на чиїсь плечі, а
навпаки — самі прагнуть
допомогти товаришеві, ви
ручити його.
Робота у нас така, що
кожного можуть виклика
ти «по тривозі» серед ночі,
у вихідний день. Щопоне
ділка, як правило, розпи
тую хлопців, як відпочива
ли, цілавлюся чи виклика
ли кого на
усунення по
шкоджень. Коли дізнаюся,
що все-таки щось трапило
ся (не з нашої вини) і ко
мусь довелося попрацюва
ти в суботу
чи неділю,
запитую, чому не повідо
мили мені. Відповідь зав
жди така— Не хотіли турбуваїи.
Дружні стосунки, взає
мовиручка
плодотворно
впливають на наші вироб
ничі справи. Якби не було
цього, чи могли б ми за-

провадити чергування чле поганих успіхів і е
нова
нів КМК у вихідні дні, яке торському русі. Вони вже .
не обов’язкове,
але без запровадили дві раціоналі- І
пропозиції із І
якого інколи не обійтися? заторські
Таке чергування хлопці на шести, передбачених річ- І
лагодили
добровільно. 1 ними зобов’язаннями. За- І
ЯКЩО кому випало СТОЯТИ вершили велику роботу по І
на посту в суботу чи неді докорінному вдосконален
лю, всі знають: він стара- ню мережі прямого зв’яз- .
гиметься усунути пошкод ку працівників служб пар- І
ження власними силами і ку з оператором. Щоб уя
не турбувати інших.
вити, наскільки серйозна
Якось
у лютому про це справа, скажу, що за
йшов сильний циклон, і за тратили на все два з пс- '
Знам’янкою вітром заплу левиною роки. Кожен вніс
тало повітряну лінію зв'яз свій вагомий вклад, а най
ку. Це було в ніч із суботи більший — раціоналізато
на неділю. Чергував тоді ри С. Алєйнік,
В. Гайдук,
молодий комуніст Сергій С. Іванов і В. Зануда.
Алєйнік. Не гаючи часу на
При підбитті підсумків
розшуки помічників та зз- соціалістичного змагання я '
томобіля (чергова машина завжди відзначаю кожно
якраз виїхала на іншу ава го члена КМК. Коли зали- І
рію), він пішов сам. У не тують: «Невже всі працю
году, за сім кілометрів від ють однаково?» — відпові
міста.,. Зв’язок було від даю, що саме так, високо
новлено.
продуктивно.
Більшість пунктів соцзоНедавно ми обговорили
бов’язань на 1983-й річ проект Закону про трудо
передбачають
заходи по ві колективи і підвищення
капітальному ремонту тех їх ролі в управлінні
під
нічних засобів. Як правило, приємствами, установами,
у таку пору року ми тіль організаціями, проаналізу
ки приступаємо до їх ви вали роботу КМК, виявили
конання, а основний обсяг резерви.
Плануємо най
робіт припадає на літо.
ближчим часом запрова
Нині ж КМК вже має дити у себе один із еле
певний заділ для успішно ментів бригадного підряду
го здійснення зобов’язань. — коефіцієнт
трудової
Зокрема, встановив чотири участі. Вважаємо,
що це
нових комутатори і завчас сприятиме швидшому ви
но почав капітальний
ре конанню зобов’язань.
монт засобів гучномовного
В. КОЛЯДА,
оповіщення на Фастівській
керівник КМК.
ділянці залізниці.
м. Знам’янка.
Досягли члени КМК не-

2 стор.

О АКТОВОМУ залі го_
л°вного підприємства
Кіровоградського виробни
чого швейного об’єднання
«Україна» того дня зібра
лося багато людей — мо
лодь підприємства, ветера
ни праці, передовики ви
робництва, учні технічного
училища № 4, слухачі зо
нальної
комсомольської
школи із міста Запоріжжя,
ЩО нині перебувають у Кі
ровограді. Ленінський урок
«Лише в праці разом з ро
бітниками і селянами мож
на стати справжніми кому
ністами» був
справжнім
святом. День народження
Володимира Ілліча Леніна
у нас завжди зустрічають
успіхами у праці, прове
денням масових агітацій
но-пропагандистських за
ходів. Отож за попередній
місяць робітники підприєм
ства план випуску продук
ції виконали на 100,1 про
цента. Із державшім Зна
ком якості випущено това
рів на суму 967 тисяч кар
бованців. На прилавки ма
газинів надійшло на 100
тисяч карбованців швейних
виробів із
індексом «Н»
(новинка).
Відмінно працює молода фрезерувальниця
№ 2 кіровоградського зазоду «Гідросила» Наталя КОСЮХНО. Змінні норми вона виконує на 118 — 120 про
центів при високій якості роботи.
.......
Фото І. КОРЗУНА.

ОПЕРАЦІЯ «КРІЛЬ»

У міській школі—

кролеферма
16 квітня — в день ко
муністичної праці — уч
нівський і
педагогічний
колективи СШ № ЗО запо
чаткували першу в районі
шкільну кролеферму.

18 кролів
доглядають
учні 6—8 класів за графі
ком, котрий розробив ко
мітет комсомочу спільно з
учкомом і радою піонерсь
кої дружини.
До кінця календарного
року юні кролівники пла
нують виростити і здати
державі 50 кролів.
Л. СТОЛБОВА,
завідуюча відділом на
родної осзіти Ленінсь
кого району м. Кіро
вограда.

Перед присутніми висту
пили кавалер орденів Тру
дової Слави 2 й 3 ступеня
В. Г. Безверхая та кавалер
ордена Леніна Л. А. Ав
ксентьева. їм є що розпо
вісти молоді. Звітуючи про
свої
трудові
здобутки,
жінкп-трудісниці на кон
кретних прикладах дово-

З’ЇЗД ПЕДЙГОПЧНОГО
ТОВАРИСТВА ЇРСР
радянської людини, форму
вання у неї беззавітної від
даності соціалістичній Бать
ківщині, радянському наро
дові, Комуністичній партії,
готовності своєю
працею
зміцнювати могутність Віт
чизни, відстоювати справу
миру.

Делегати з’їзду з великим
піднесенням
прийняли ві
тальні листи Центральному
Комітетові КПРС і ЦК Ком
партії України,
в яких за
певнили, що віддадуть усі
сили, досвід і знання справі
навчання і комуністичного
виховання
підростаючого
покоління, формуватимуть
у молоді стійкі ідейні пере
конання, високі якості патріотів-інтернаціоналістів, по
ліпшуватимуть
підготовку
юнаків і дівчат до суспіль
но корисної праці,
до за
На з’їзді виступив канди хисту соціалістичної Бать
дат у члени Політбюро, сек ківщини.
ретар ЦК Компартії Украї
У роботі
з’їзду
взяли
ни О. С. Капто, який оголо участь заступник
Голови
сив текст привітання ЦК Ради Міністрів УРСР М. А.
Компартії України делега Орлик, завідуючий відділом
там VII з’їзду педагогічно науки і учбових закладів
го товариства Української ЦК
Компартії
України
РСР.
Ф. М. Ру'дич, міністри УРСР
Із звітними
доповідями Г. Г. Єфіменко і М В. Фовиступили юлова президії менко, Голова Держпрофреспубліканської ради то освіти УРСР Є. М. Кадацьвариства, директор науково- кий, делегації братніх союз
дослідного інституту педа них республік.
гогіки УРСР М. Д. Ярма* * *
ченко і голова ревізійної
З'їзд образ республікансь
комісії товариства В І. Бон
ку Раду педагогічного то
дар.
Доповідачі й
промовці вариства УРСР і ревізійну
глибоко аналізували набу комісію. На організаційному
тий у роботі досвід, розкри пленумі головою президії
вали недоліки, вказували па Ради обраний М. Д. Ярм.лневикористані резерви. Від ченко. Па засіданні ревізій
значалось, що вся діяльність ної комісії її головою обра
виховних, ідеологічних інсти ний відповідільнпй секретар
тутів, як державних, так і журналу «Радянська шко
громадських, повинна бути лам П. Р. Ігнатенко.
спрямована
на виховання
1₽АТАУ|.

дять, що в нашій країні ви
соко цінується людина
праці. «Тільки в праці ве
лика людина» — так наз
вала свій виступ передовик
виробництва, ударник ко
муністичної праці, клейщиця цеху № 2 В. В. Бабіна.
Особливу
відповідаль
ність у такі дні відчувають
пропагандисти.
Вони по
кликані нести в маси ідеї
марксизму-ленінізму, про
летарського інтернаціона
лізму, сприяти виконанню
планових завдань. Завжди
актуальна вказівка В. І.
Леніна про те, що основа
підходу до мас — метод
переконання. Тільки таким
шляхом можна підняти до
свідомої творчості трудя
щі маси. Саме тому,- ма
буть, серед
виступаючих
було чимало
керівників
комсомольських політшкі.і:
Р. Н. Боженко — пропа
гандист ШКОЛІ! комсомоль
ської політосвіти розкрій
ного цеху, Р. В. Рейко —

Ьм на ешюених
J1K юшлюшкшс
ТРОХИ ІСТОРІЇ

Активну участь у вдоско
наленні системи
народної
освіти країни бере педаго
гічне товариство УРСР, яке
об’єднує в своїх рядах май
же півмільйона настазникіз
молоді — вчених, виклада
чів, інженерно-педагогічних
працівників, представників
робітничого класу і колгосп
ного селянства.
Підсумки
діяльності і завдання по
дальшому поліпшенню нав
чально-виховної роботи, роз
витку педагогічної науки об
говорено на VII з’їзді това
риства, що відбувся 19—20
квітня в Києві.
Делегати одностайно об
рали почесну президію з’їз
ду у складі Політбюро ЦК
КПРС на чолі з Генераль
ним секретарем ЦК КПРС
товаришем 10. В. Андроповим.
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«Молодий комунар»

Видобування вугілля в
Олександрійському районі
фактично почалося лише
за часів Радянської влади,
хоч про його наявність бу
ло відомо ще на
початку
нашого
століття. В і 931
році стали будувати Байдзкізський
вуглерозріз,
який уже в 1932 році дав
перше вугілля. В цей же
час на околиці міста поча

СЬОГОДНІ

,

НА БУДОВІ
Нині джерелом попов
нення видобутку вугілля є
будована шахта «Ведмежоярська». Минулого року
планували здати в експлу
атацію першу чергу пуско
вого комплексу на видобу
вання 1200 тисяч тонн па

пропагандист школи ком
сомольського політиавчання цеху № 5, завуч Запо
різької зональної
комсо
мольської
школи Р. С.
Ясько. Настільки високий
рівень пропагандистської
роботи на фабриці, свід
чить хоча б тоіі факт, що
всі слухачі
курсу «Наш,
соціалістичний спосіб жит
тя», який веде Т. В. Лнсаковська, — ударники кому
ністичної праці. Вони но
просто пасивно слухають,
а й повсякденною працею
доводять, що в соціаліс
тичному суспільстві кому
ністичне ставлення до пра
ці є одним із найяскраві
ших проявів свідомості бу
дівників
комуністичного
завтра.
У політшколі цеху № 1,
де пропагандистом
А. І.
ІІлюхович, вивчають біо
графію Володимира Ілліча
Леніна. Слухачі цього кур
су завжди виступають іні
ціаторами цікавих справ.

перші засідання,
будову
почала поповнювати мо
лодь за комсомольськими
путівками,
поліпшилася
організація праці. Добре
налагоджено і громадське
харчування.
А це дуже
важливо дгя будови, роз
ташованої за 25 іхілометоіз
від Олександрії.
Приємне враження за
лишає плакат, встановле
ний при під’їзді до буді
вельного майданчика, де
йдеться про те, що шахта
«Ведмежоярська» — рес
публіканська ударна ком
сомольська будова. Між
комсомольцями -будівель
никами організоване дійо
ве соціалістичне змаган
ня, підсумки якого підби
ваються
регулярно. Поударному трудяться нині

Гак на комушелпшому су
бот нику молодь працювала
на зекономлених матеріа
лах, добилась високої про
дуктивності праці.
Ось план комсомольців
підприємства на 1983 рік.
Особливу
увагу молодь
приділяє літопису Великої
Вітчизняної війни. Вирі
шено виготовити альбом,
до якого мають увійти до
кументи, спогади ветеранів
війни тощо.
На ленінському
уроці
комсомольці цеху № 5 22
квітня оголосили для себе
днем ударної праці, вирі
шили здати всю продукцію
цього дня
з першого
пред’явлення.
Майже 50 комсомольців
переглянули свої соціаліс
тичні зобов'язання. Вони
вирішили план третього
року одинадцятої п’ятиріч
ки виконати до 65-ї річниці
Ленінського комсомолу та
66-ї річниці Великого Жовт
ня. Делегат
XXIV з’їзду
ЛКСМУ Катерина Ломакіна
зобов'язалася
пиконати
особисту
п'ятирічку до
115-ї річниці з дня народ
ження В. І Леніна. Не по
ступається
їй і швачка
цеху № 1 Наталка Василь
єва, яка зараз уже працює
в рахунок 1984 року.
Па закінчення виступила
агітбригада ТУ № 4. В за
лі лунають вірші, пісні про
Ілліча, про його
справу.
Молодь славить вождя
трудящих усієї землі, твор
ця Комуністичної
партії
Радянського Союзу, яка,
розвиваючи
вчення
К. Маркса, Ф. Енгельса,
В. І. Леніна, веде нас до
комунізму.
В. САВРАНСЬКИЙ.

53,4 погонних метра, що
значно більше
завдання.
На жаль,
на будові це
єдина комсомольсько-мо
лодіжна бригада, хоч на
обліку у цій комсомольсь
кій організації
(секретар
В. Чернишов) — 118 членів
ВЛКСМ. Чимало молоді
високопродуктивно труди
ться, але на Дошці поша
ни будови немає жодного
комсомольця.

У розмові з бригадиро/л
монтажників Леонідом Тюхом, виявилося, що чимало
шахтобудівників запізню
ється на роботу через не
регулярний рух автобусів.
Адже всі робітники про
живають в Олександрії і
щодня їздять на
роботу.
Для перевезення
людей
АТП-10011
виділяє не
справні машини. До того
ж до місця приходять зо
ни з запізненням. «Щодня
ми втрачаємо ЗО—40 хви
лин робочого часу. Авто
буси переповнені, в анти
молоді
шахтобудівники санітарному стані», — го
Г.
Павлов,
В.
Лісія, ворить Л. Тюх.
С. Олексієнко та інші.
Є й ряд виробничих не
Однак на будові ще є й доліків. Бригада монтує
недоліки.
Скажімо, ще шахтні естакади із мета
нечітко діє комсомольсь локонструкція, -які надхо
кий штаб. Це й зрозуміло, дять з Донецького експе
бо в нього мало досвіду. риментального заводу не
Засідання
штабу більше комплектними і несвоєчас
схожі на звичайні планер но. Ось цього дня наді
ки. Відсутній контроль за йшли галереї, а колон, на
виконаням його
рішень. які вони повинні ставитись,
Штаб ще жодного разу не немає. Тому висококвалі
порушував
питань
про фікована бригада вимуше
справи на будові перед на простоювати. Донецьк
суміжними організаціями, далеко, а ось Олександрій
заводами - постачальника
ми, об’єднанням
«Олек- ський рудоремонтний за
сандріявугілля»
тощо. А вод поруч із міськкомом
комсомолу. Але теж три
проблем тут чимало.
валий час несвоєчасно по
На будові користуються стачає металоконструкції.
повагою передові бригади Ось такі проблеми треба
прохідників
з дільниці вирішувати комсомольсь
№ 4, де бригадиром М. А. кому штабу будови, а не
Іванов та бригада з діль лише знати про них.
ниці
№ 3, яку
очолює
Дивує й таке: в 1983 ро
О. М. Коханов. До
речі, ці шахта повинна видавати
Коханов пішов у відстаючу вугілля, а от планами зов
бригаду, залишивши пере сім не передбачено бу
дову. І нині
ця бригада дівництва для робітників
стала однією з кращих на профілакторію та піонер
будові.
У
передовиках
табору на 320
комплексна
бригада
з ського
дільниці № 1, якою керує місць, які с в кошторисі
будови. Про це
теж нз
К. О. Мороз. Треба відзна
треба забувати.
чити і комсомольсько-мо
лодіжну бригаду прохід
О. РИБАЛЬЧЕНКО,
ників Вадима Діденка. Ко
інженер, громадський
лектив перевиконує дове
кореспондент «Моло
дені завдання. Пройдено
дого комунара».

ОРіеНТИР-ДІЛОВИТІСТЬ
ла працювати шахта № 2
потужністю 100 тисяч тонн.
В 1940 році в області видо
були 340,1 тисячі тонн ву
гілля. Після визволення Кірозоградщини від німець
ко-фашистських
окупан
тів підприємства вугіль
ної
промисловості
бу
ли
в руїнах — В 1945
році видобуток
вугілля
становив 29,2 тисячі тонн.
Гірники Олександрії поча
ли працювати фактично
на голому місці. Відбудо
вували і споруджували но
ві шахти №№ 2, 3, Байдаківський, Семенівсько-Головківський вуглерозрізи.
8 1955 році вже
було
видобуто 6500 тисяч тонн,
о 8 1960 році - 8350 тисяч
тонн бурого вугілля, що в
25 разів більше, ніж у до
воєнному 1940 році. В 1962
—1970 роках
побудовано
Морозівський, Верболозівський вуглерозрізи, шахту
«Світлопільська», що доз
волило в 1975 році довес
ти видобуток вугілля до
10100 тисяч тонн — найви
щий показник за всю істо
рію басейну.
Але в на
ступні роки видобуток ву
гілля зменшувався. Уже в
1976 році його дали на-го
ра 9300 тисяч
тонн, а в
1982 році — лише 8755
тонн. ,

лива. Але слова розійшли
ся з ділом.
Будівельномонтажних робіт виконано
лише на 14030 тисячі кар
бованців (42,5 процента).
Останній строк пуску пер
шої черги шахти — четвер
тий квартал 1983 року, а
закінчити будівництво пла
нують в 1984 році. Зрозу
міло, що це нелегке зав
дання. Адже нинішнього
року лише генпідрядній
організації — шахтобудівепьному управлінню № 2
(ШБУ-2) треба виконати
будівельно-монтажних ро
біт на суму 9500 тисяч кар
бованців. На будові низька
продуктивність праці, ве
лика плинність кадрів. Так,
минулого року в ШБУ-2
було прийнято 660 робіт
ників, а звільнилося
369
чоловік.
Враховуючи важливість
вирішення паливно-енерге
тичної проблеми, ЦК ком
сомолу України оголосив
будівництво шахти «Ведме
жоярська» республікансь
кою ударною комсомоль
ською будовою. Діє ком
сомольський штаб будови,
який очолює перший сек
ретар Олександрійського
міськкому
комсомолу
В. Тяглий. Складено план
роботи штабу, проведено

J
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небайдужих
Живим прикладом солі
дарності радянського на
роду з антифашистською
боротьбою чілійців назвав
Луіс Корзалан випущений
видавництвом
«Молоде»
збірник творів
письмен
ників чілійського опору _
«Нескорені». Слова гене
рального секретаря кому
ністичної партії Чілі повною мірою стосуються і
малюнкіз
київського ху
дожника Валерія Чуйкова,
репродукції яких увійшли
до книги.
Своєрідний клуб інтер
національної дружби нага
дує майстерня
молодого
живописця. На
стінах —
виконані
ним
портрети
борців за
мирІ з різних
країн, у папках
— етюди
композицій до картин, що
розповідають про
життя
сучасників у Радянському
Союзі і за рубежем. Часті
гості тут студенти-іноземці, які навчаються в київсь
ких вузах. Деякі з них ста
ли героями малюнків Ва
лерія Чуйкова.
— Мистецтво не може
бути байдужим, воно по

РПВЕСНИКЦ

Людина
в колективі
Досвідом своєї роботи
поділилися на сторінках
окружної газети «Добруджанска трибуна» мо
лоді механізатори з ком
плексних бригад промис
лового виробництва зер
на сіл Крушари та Каблешково — Христо Тодо
ров і Марко Русев. Оби
два вони за високопро
дуктивну працю нагород
жені орденами Народної
Республіки Болгарії, оби
два пов’язують власні
успіхи
з колективами
бригад.
— У нашому колекти
ві, — розповідає X. Тодо
ров, — панує довір’я,
тогариська взаємодопо
мога. Досвідчений меха
нізатор комуніст Нікола
Жеков, наприклад, багато допомагав мені, коли
я отримав
незнайомий
для мене трактор К-700.
Звичайно,
бувають
і
^•^труднощі, але гуртом їх
долати набагато легше.
— Наш колектив порів-

г

БРУНЕЙ:
ПАЛАЦИ

І ХАЛУПИ
Бруней - крихітний сул
танат під
пР°те?‘т°^шоВелинобританії.
Р?ЗТДШ°
ваннії він на півночі остр
ва Калімантан і займає ге
квадриторію 5,8 тисячі
«вад
ВКЛИратних кілометрів,
мившись між двома малайзійськими штатами Сабах
І Саравак.
На шляху свого економічного
розвитку країна
великими
стинається
з
ес

*

труднощами:
одностороннім розвитком усієї струк

І

день солідарності молоді

З КОГОРТИ
винно кликати
в бій, —
вважає Валерій. — Слова
Маяковського про те, щоб
до багнета прирівняти пе
ро, я розумію і як заклик
до художника, його талан
ту, який має служити лю
дям, відгукуватись на всі
важливі події в країні і в
усьому світі.
Після інституту живопи
сець за
путівкою
ЦК
ЛКСМУ побував на БАМі,
де створив картини «Бу
дівники Ургала», «Гостра
розмова», портрети
по
сланців комсомолі!. Ці ро
боти удостоєні
перших
премій
республіканської
виставки «Молодість краї
ни» і Всесоюзного конкур
су портрета. Слідом за ни
ми з-під пензля художника
вийшов великий портрет
ний цикл
«Венсеремос»
(«Ми переможемо»), що
відтворив образи молодих
чілійських патріотів. Гро
мадянська позиція автора,
який прагне
внести свій
вклад у справу нескорено
го народу, проявилась у
картині «Батьківщина або
смерть», у триптиху «Тра-

(едія Чілі». В останньому
художник зобразив прези
дента Сальвадора Альенде
на фоні державного пра
пора і порожніх гільз, ку
лями яких було розстріля
но революцію, дівчину, яка
загинула від рук катів, обі
рвані струни гітари Вікто
ра Хари. Винесений на суд
глядачів республіканської
виставки на честь 60-річчя
ВЛКСМ триптих схвилював
багатьох своєю пристрас
ною публіцистичністю, ду
хом інтернаціоналізму.
У різних експозиціях бу
ли представлені полотна
Валерія
Чуйкова.
Його
картину «Че Гевара» ра
дянська делегація
на XI
Всесвітньому
фестивалі
молоді і студентів у Гавані
вручила молодим
кому
ністам Куби. За створення
робіт, присвячених Ленін
ському
комсомолу, бо
ротьбі молоді країн, що
розвиваються, за незалеж
ність і соціальний прогрес,
художник був удостоєний
республіканської
комсо
мольської премії
імені
М. О. Островського.
Нині, закінчивши серію
портретів учасників палес
тинського опору, Валерій
Чуйков почав роботу над
триптихом про визвольну
боротьбу народів Латинсь
кої Америки.

няно молодий, — пише
М. Русев,
— існує
з
1980 року. Найстаршому
з нас 27 рокіз. Працюємо
дружно і весело, а це
надзвичайно
важливо.
Без згуртованості ми не
мали б стабільних успі
хів.

Вибір
професії
Помітну роль у проф
орієнтації учнів шкіл міс
та Толбухіна відіграє ок
ружний учбово-профе
сійний комплекс. У його
цехах є все для
опану
вання промислової елек
троніки, електромонтаж
ної, слюсарної та токар
ної справ.
Шляхом ви
вчення здібностей, нахи
лів кожного з учнів висо
кокваліфіковані виклада
чі допомагають вибрати
майбутню професію.
Толбухінські
заводи,
зокрема завод високо
вольтної апаратури, по
стачають
комплексові
необхідні матеріали, ко
ристуються продукцією,
яку виготовляють учні.

Група
політичної
пісні
Групі політичної пісні
окружного Будинку мо
лоді, очолюваної Георгі
єм Савзанеєаим, випала

В ЧЕМПІОНИ

«СПАРТАК»
«ЗІРКА»-2:0

честь представляти са
модіяльне мистецтво НРБ
на XI фестивалі в Чехословаччині. Виступи гру
пи були успішними. Найпопулярнішою в її ре
пертуарі була пісня «Два І
сонця» (музика В. Взси- І
левоїг вірші А. Ноєва). На І
фестивалі аматори під и
твердили високу репута
цію колективу.
І

•З
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Час від часу «Добруджанска трибуна» пропо
нує читачам відповісти
на питання а широкого
кола життєвих проблем.
Багато відповідей отри
мала газета на останню
анкету «Байдужість», що
містить такі питання:
1. Чи є навколо вас
байдужі люди?
2. Як ставитись до бай
дужих?
3. Яке враження справ
ляють на вас байдужі?
4. Чи викликає байду
жість конфлікти?
Після одержання від
повідей редакція
грун
товно аналізує їх, дає
слушні поради і реко
мендації читачам.
Добірку за матеріала
ми
окружної
газети
«Добруджанска
трибу
на» лідготузаз
Н. ДО5РІН.

1!?) <^отогл
у*

тури енономіни,
браком
кваліфікованих падрів, не
письменністю
і біднісг.о.
Головні міста Брунею, у
тому числі столиця Бандар-Сері-Бегаван, є взірцем
процвітання житлової кри
зи. Як правило,
міста —
нагромадження халупок із
фанери і бляхи,
без еле
ментарних побутових зруч
ностей і часом зовсім не
пристосованих для житла.
Незважаючи на це, сул
тан дозволяє собі витрача
ти
величезні кошти для
тренування своєї гвардії і
будівництво палацу —сим
волу розноші і багатства,

який обійдеться в круг
леньку суму - 250 Мільйо
нів доларів, 3 року . в річ
розширюється прірва між
багатством правителів Бру
нею і злиднями його нара
дуНа знімну: мечеть із по
золоченим куполом у цент
рі столиці Брунею, збудована
батьком нинішнього
правителя Омаром Алі Сайфуддіном.

Фотохроніка ЇАРС.

протягом тижня. Фізкуль
турним і комсомольським
активістам рекомендовано
провести на місцях широ
ку пропагандистську і агі
таційну роботу.
Ще раз
варто ознайомити робітни
ків, колгоспників, учнівсь
ку і студентську молодь з
нормативами та вимогами
фізкультурного комплексу,
повести в колективах роз
мову про
значення фіз
культури і спорту В житті
кожного.
Не менше значення маєй те, як
нагороджувати-!
муть кращих
значківців,!
багатоборціз та колективи!
бригад Після стартів про!
висоти, які взяли учасники
спортивних змагань, слід»
повідомити
в «блискав-і
ках», стінгазетах, фотозік-!

I
І
І

РЕПЛІКА

хто ж
ЙРШІЙ?

Три тижні тому в редак
цію подзвонили з Кірово
градського медичного учи
лища.
— Будь ласка, допомо
жіть. Сім днів сидимо без
води. Каналізаційна систе
З 2 по 9 травня в ресма геж відключена...
публіці
івперше
------пройде
Не гаючи часу, корес
Тиждень «До праці й обо
пондент вирушив на місце
рони СРСР
— готовий’».
події. Комендант
гурюВін проводиться на честь
жнгку Галина Костянти
Дня Перемоги радянсько
нівна Горбач у розпачі;
го народу у Великій Віт
— Наш гуртожиток ніби
чизняній війні.
На Вахту Н6Х.
До Тижня
З-іЛИШИПИСЬІ зачарований.
Підключали
пам'яті стануть тисячні за
житловою
гони фізкультурників, які лічені ДНІ. То вибери для І газ до нейоги
будинку заводу «Червоні
складатимуть залік з фі себе орієнтир, комсомоль
Згуртуй« зірка» — ми на кілька
зичної та військово-техніч ський ватажок!
ударні загони громадських! місяців’залишилися без га
ної підготовки.
Минулої середи відбуло інструкторів, суддів, фі-’-в зу. З горем навпіл справи
ся чергове засідання орг культурний активісте! Бо! ли поламку. Нині ж поруч
комітету по проведенню ж на Вахту пам'яті має ста-| із нашим гуртожитком за
вод тракторних гідроагре
Тижня на Кіровоградщині. ти кожен комсомолець,
зводить житловий
Було заслухано інформа кожен юнак і дівчина — е ■ гатів
ції фізкультурних і комсо заводському цеху, на бу-| будинок. Риючи котлован,
присипали
мольських активістів про дозах, на полях. І на ста-! будівельники
те, як у містах і районах діоні, — щоб підготувати! чотири каналізаційні люки.
Спочатку ми звернулися по
області збираються влаш себе до випробувань.
допомогу до керівництва
тувати старти ГПО.
цього підприємства. /X нас
Цікаві заходи на період
ФУТБОЛ
там і слухати не захотіли.
Тижня накреслено, наприк
лад, у Знам’янському ра
Ми
зателефонували у
йоні. Спортсмени сільсьприймальну директора за
ських колективів не приїж
воду. Нас люб’язно вислу
джатимуть у
райцентр,
хали і порадили передзво
щоб
продемонструвати
нити головному інженеро
свою майстерність, а стар
ві відділу капітального бу
туватимуть на своїх спор
підприємства
Минулого сезону спарта-| дівництва
тивних базах. Визначаться
Леоніду
Миколайовичу
кізці
двічі
добилися
пере1
чемпіони ГПО в колгосп моги над кіровоградцями,! Колтунову, який пояснив:
них і шкільних колективах.
— Спорудженням будин
забивши в ворота чотири І
Відбудуться
також зма
ку по вулиці Лісовій зай
«сухих»
голи.
І
гання за програмою Все
Під час чергової зустрі мається трест «Кіровоградсоюзного огляду-конкурсу
чі цих колективів «Зірка»! міськбуд». Зверніться іу
«Всією
бригадою • — на виступала в ослабленому!
ди.
старт». Триватимуть поєскладі: були
травмовані І
динки з
Набравши номер телефо
багатоборства деякі гравці. Цим скорис-1
ГПО .серед
інженера
спортивних тялися житомиряни, яких| ну головного
тресту Геннадія Миколайо
сімей за місцем прожи- підтримували
в «рідних
вича Попова, почули;
вання. Стартуватимуть на
стінах» їхні уболівальник:!. ■
віть дошкільнята, які за Господарі стадіону
впео-|
— Історія 3 гуртожлі"
гартовуються в спортизних пено провели матч, Вони! ком медучилища нам відо-.
секціях дитячих садків.
забили у
ворота наших! ма, але там уже все в по*
В Олександрізському і земляків два голи, а в свої І рядку. Виконроб Гончаров
Новоукраїнському райо- не пропустили ЖОДНОГО.
І з будівельного управління
нах разом з
молодими
Поразка кіровоградців
№ 1 особисто займався
спортсменами на стадіон (а це вже третя) негатив-■ розчищенням каналізацій
вийдуть колишні фронто по позначалася па їх тур-І них люків.
вики—пройдуть турніри на нірному становищі.
І знову повертаємося в
призи пам’яті героіз-земДев’ятий тур
першого! гуртожиток. Виявляється,
ляків.
кола
відбувся
вчора
«Зір-|
виконроба Гончарова тут і
На засіданні оргкомітету
в очі не бачили. Дирекція
йшлося про те, що в кож- ка» провелаНіого па виїзді.
ному колективі ваздалегідь У Вінниці вона Зустрічала
медучилища в письмовій
слід підготувати графіки ся з місцевою «Нивою».
формі просила допомогти
В. ТЗЕРДОСТУП.
складання норма*гизіз ГПО
Кі ровоградськнй міськви
конком. Відповіді, правда,
й досі не одержали.
Позавчора П. В. Колечкін, директор
цього нав
чального закладу, повідо
ХАНОЙ. Секретаріат ЦН Спілки комуністичної мо
мив:
лоді Хо Ші Міна прийняв постанову про розгортання
— Нарешті каналізація
в республіці масового патріотичного молодіжного ру
ху під девізом «Похід по слідах героїв».
працює. Правда, тимчасо
У ході цієї кампанії молодь країни візьме участь у
во, бо коли почнеться ін
вивченні і пропаганді історичних перемог, здобутих
тенсивне
будівництво
в’єтнамським народом над французькими колонізато
рами і над американськими агресорами та їх маріо
об’єкту, люки знову засип
нетками.
лють землею. А розчистили
БОНН. Із закликом до західнонімецької молоді ззяїх самі учні училища.
ти знтизну участь б антивоєнних дємонстаціях, намічених на осінь цього року, звернувся голова орга
Жодна з організацій, у які
нізації «Молоді соціалісти» Р. Харгунг.
Він заявив,
ми зверталися, так і не
що правління цієї організації прийняло рішення по
відгукнулася, не допомог
чати широку
підготовку до маніфестацій протесту
проти реалізації небезпечних планів
Пентагону і
ла нам. Шукати «крайньо
НАТО розмістити на території ФРН нові американські
го» вже просто набридло.
ядерні ракети середньої дальності.

ПОКЛИКАТИ

Є. ПАРНАСЬКИЙ,
кор. РАТАУ.

Тема
анкети—
«байдужість»

З стор.

.

Життя молоді за рубежем

Наш кор

««Молодий комунар»

4 стор.

23 кввтня 1933 року
Б’ЄМО ТРИВОГУ

юзшт
комин

цвіте

Чому
яблуня?

Уже багаїо років у Світловодську працює спе
ціалізована
гідрометобсерваторія по вивченню
водного режиму всіх водосховищ та озер України.
Про роботу її колективу наш кореспондент попро
сив розповісти директора обсерваторії Івана Гри
горовича МЕЙЛАНА.

І. М.: — Одним із важ ■
ливих завдань нашої об
серваторії є забезпечен
ня всіх суден і- портів
Дніпровського річкового
флоту прогнозами пого
ди та прогнозами висо
ти хвилі. Через кожні
три години по радіо, по
селектору така інформа
ція передається від Чор
нобиля до Херсона. Тут
працюють синоптики, ра
дисти, гідропрогнозисти.

брудненням отрутохімі
катами грунтів у колгос
пах району.
КОР.: Іване Григорови
чу, що можна сказати
про людей вашої профе
сії? Чи є у вас фанатики
своєї справи?

І. М.: Фанатиків у нас
немає. Але є добросовіс
ні, віддані справі люди.
У нас працювати нелег
ко. Двічі на добу без ви
хідних і свят треба спо
стерігати за рівнем, тем-

МУ. Дніпровському та Ка
ховському водосховищах.
Думаю,
місто Комсо
мольск на
Полтавщині
всім відоме. Там є вели
кий гірничозбагачувальний
комбінат.
Так-от,
звідти по кризі перево
зили окатиші на запорі
зькі заводи. Для нас ця
справа нова, а для річ
ковиків і поготів. Якщо
зважити той факт, що у
нас ще й немає підготов
леного для зимової насігації флоту,
то можна
зрозуміти,
наскільки
важливо мати найточніші
гідрометеорологічні дані.
КОР.: Що можна сказа
ти про повітря у Свігловодсьну?

І. М.: — Воно чистіше,
ніж в інших містах Украї
ни. Але викидається в аг-

НИЗЬКОЇ ХВИЛІ, РІЧКОВИКИ!
Інший напрям роботи—
вивчення гідрометеоро
логічного режиму озер
і водосховищ. На кожно
му з них—у Києві, Канаві,
Новій
Каховці
є своя
озерна станція, котра до
сліджує дане водойми
ще. Оскільки ми є мето
дичним центром, то сюди
стікається вся інформіція. Редакторська група,
що працює при нашій
обсерваторії, готує що
річник, який
потім на
правляється в різні уста
нови та організації, котрі
займаються
вивченням,
плануванням та експлуа
тацією водних ресурсів.
Ще одним
аспектом
нгшої роботи є контроль
за забрудненням води у
Кременчуцькому та Днігіродзержинському ЕОДОі сховищах і ріках, які в
них впадають. Але ос
кільки ми знаходимся у
Світловодську, то дово
диться здійснювати регу
лярний контроль
за за
брудненням повітря тут.
І У березні цього
року
І нам доручено також вес! ти спостереження за за-

псратурою води, за ви
сотою хвилі, за товщи
ною льоду. Для чого це
потрібно?
Насамперед
для роботи
гідроелек
тростанції, для
підра
хунку водного балансу.
Треба знати, скільки при
йшло води, скільки ви
текло,
випарувалось,
скільки забрано? Адже з
Кременчуцького
водо
сховища
воду беруть
Кременчук, Кіровоград,
Знам'янка, Олександрія,
Світловодськ. На Кахов
ському водосховищі ви
трати ще більші. Зважте
самі: Північно-Кримський
канал, Каховська зрошу
вальна система. Якщо в
середньому
по Дніпр/
приходить за рік 52 ку
бічні кілометри веди, то
5—6 із них
Каховське
море витрачає на ці по
треби.
КОР.: — Ви. згадували,
що недавно вам доручено
спостереження за грун
том. Чи є ще які новинни?

І. М.: — Зовсім недав
но ми почали
обслуго
вувати зимову навігацію
на Дніпродзержинсько-

л-осфєру шкідливих ком
понентів ще надто бага
то. Однак
небезпечних
явищ і концентрацій ми
не спостерігали. Завдан
ня на сьогодні — змен
шити вміст шкідливих ре
човин у повітрі.
Вживаються профілак
тичні заходи
по змен
шенню окису вуглецю у
вихлопних газах автомо
білів, збудовано об'їзну
дорогу,
закриваються
малі котельні,
котрі не
мали ніяких фільтрів.
У нас інша біда — си
ньо-зелені
водорості.
Влітку в аванпорті, коли
дме північно-західний ві
тер — ніби силосна яма.
При високій температурі
ці водорості починають
розкладатися. Ми підтри
муємо тісні зв’язки з ін
ститутом
гідрології А--І
СІ’СР. Пропонували чи
мало способів боротьби,
але всі вони виявляють
ся або надто дорогими,
або
малоефективними.
Поки що єдиний спосіб,
який дас
результати —
відлов
морепродуктів.
Вчені дійшли
висновку,

що з них можна
одер
жувати високоякісні біл
кові речовими для кор
мів та добрив. У нас був
представник рибколгоспу. Я запитав у нього:
— Скільки у вас людей
працює?
— Десь близько чоти
рьохсот.
— І всі вони рибалки?
— Ні, лише чоловік сО
—70. Решта шиють сум
ки для поштарів,
виго
товляють мочалки.
— А чому б вам
не
зайнятися
відловом си
ньо-зелених водоростей?
Очистили б водоймище,
оздоровили б повітря.
Ось
проблема,
яку
треба вирішувати. Зни
жуються поживні якості
риби, води. А інколи во
дорості просто-таки забиеають фільтри, дово
диться припиняти подачу
води населенню. І голов
не, цей фактор постійнодіючий. Водорості тре
ба виловлювати до того
часу, поки вони не поча
тій розкладатися. Це нам
сьогодні під
силу. Але
повинен хтось за це взя
тися. Найкраще з цим
завданням може справи
тися рибколгосп.

Кругом зазеленіло. По
вітря наповнилося п'янким
ароматом весняного саду.
Збирають пилок
бджоли,
скоро з’явиться зав'язь
плодів.
Та чомусь
інколи між
квітучими деревами сумно
стоять яблуні, сливи, абри
коси. без листя.
Наприклад, Кіровоград
ська СШ № 32 розташова
на у віддаленому від гамір
них вулиць
і автостради
місці Біля школи посад
жено тополі й фруктові де
рева. Але деякі з них ми
нулого року не
лише не
родили, а Й не цвіли. Тс
ж саме й біля ніколи № ІЗ.
Не в кращому стані дере
ва біля житлових будинків
по вулиці імені
50-річчя
Жовтня.
Невже нікому зіб|?атп гу
сінь, повісити шпаківні для
птахів? Невже в школах
не буває уроків з ботані
ки? А може, це не входить
до навчальної програми.
Думаю, що з таким дріб'яз
ковим, але необхідним зав
данням можуть вправитися
учні і люди, будники яких
розташовані неподалік...
жителька
града.

З

Кіровоградські природо
охоронні організації вжи
вали всіх заходів, щоб зму
сити керівників
окремих
підприємств
б.ереяуіизо
ставитися
до природних
ресурсів. Переконавшись у
тому, що належних резуль
татів годі
й сподіватися,
матеріали передали у місь
кий
номітет
народного
контролю, який розглянув
це питання.
За незадовільний
стан
вентиляції та неефектиану
її роботу заступникові го
лосного енергетика чавуно
ливарного заводу Є. А. Ко
валю винесено догану. Су
ворі догани за несвоєчасне
введення в дію
очисних
споруд зливної канілізації
на виробничому об’єднан
ні «Друнмаш»
оголошено
головному інженеру БУ-2
тресту
«Кіровоградмашважбуд»
В. П. ПредУ та
начальнику ОКБ головно
го підприємства об’єднан
ня А. П. Висицькому.
Головному
енергетнну
Кіровоградського
заводу
радіовиробів
Н. А. Осталенку вказано на слабкий
контроль
за
роботою
очисних споруд.

А. ЧОПЕНКО,
м. Кірово

ВЕСНИ ДО ОСЕНІ

КОР.:
Розкажіть, будь
ласна, про молодь, яка у
вас працює.

І. М.: Серед
наших
працівників третина мо
лодих. І гідрохімік Олег
Петренко, і гідролог Ва
лерій Блінов. У цьому
році вступила на заочне
відділення
Одеського
гідрометеорологічно г о
інституту Наташу Кущинська. Добре зарекомен
дували себе в роботі ми
нулорічні випускники се
редньої школи
Олена
Бєлінська та Наташа Да
видова. Усі вони роботя
щі, небайдужі до справи,
товариські. Кожен із них
вносить посильний вклад
в забезпечення
роботи
річкового флоту, в ефек
тивне використання вод
них багатств країни.

Не всі повірять, що на двох підвіконнях звичай
ної міської квартири можна розмістити більше 120
кактусів. Переважна більшість із них — дорослі ек
земпляри. Цвітуть кактуси щороку з квітня і до піз
ньої осені. Для цього я створюю їм певні умови —
холодну зимівлю, щорічне пересаджування, спеціаль
но добираю грунт для кожного виду.
О. КРОШКА,
лікар обласної лікарні.
Фото В. ХРИСТЕНКА.

Розмову вів
В. АФАНАСІЄНКО.

Редактор

МОЛОДІ НОВОСЕЛИ!

«КРИСТАЛЛ-9»
Двокамерний абсорбційний холодильник
підвищеної комфортності. Він працює без
шумно, на відміну від компресорних холо
дильників. Це дає можливість встановлю
вати його не тільки на кухні, а й у жилих
кімнатах. «Кристалл-9» випускається Ва
сильківським заводом холодильників на рів
ні кращих світових зразків. Завдяки поліп
шеній конструкції в ньому зменшено зне
воднення охолоджених продуктів, а строк
зберіганння їх у камері при температурі
мінус 18‘С збільшено до трьох місяців.
Смакові якості їх при цьому не погіршу

«Молодой коммунвр» —

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МСП,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.

На украинском языке.

БК 05653.

Індекс G1103

ються. Конструкція холодильника забезпе
чує:
автоматичне підтримання температурно
го режиму за допомогою терморегулятора;
автоматичне відтанення випаровувача в
робочому циклі з виведенням талої води та
її самовипаровуванням;

можливість перестановки поличок по ви
соті, що забезпечує раціональне заповнен
ня холодильної камери. Холодильник «Кри
сталл-9» надійний в експлуатації. Вартість —
280 карбованців.
Купити холодильник «Кристалл-9» можна
в магазинах «Техніка», «Господарчі товари»
споживчої кооперації за готівку або в кре
дит строком на 24 місяці.
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛСПОЖИВСПІЛКА.
УКООПТОРГРЕКЛАМА.

Зам. 26.

ТЕЛЕФОНИ: редактора — 2-45:00; відпо
відального секретаря — 2 46-87; відділів
комсомольського життя — 2-46-57; листів
і масової роботи — 2-45-36; пропаганди
— 2-45-36; учнівської молоді — 2-46-87;
військово-патріотичного
виховання
та
спорту, фотолабораторії — 2-45-35; ого
лошень
—
2-56-65; норекторсьної
—
3-61 83; нічної реданції — 3-03-53.
Обсяг 0,5 друк арк

Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

Зам. № 203.

Тираж 55 500

Газета виходить у вівторок,
четвер І суботу.
Друкарня імені Г. М Димитрова
видавництва
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2/

