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★ Кожен
четвертий—
п’ятий гектар ранніх зер
нових у районі зібрали
молоді механізатори. Усього намолочено 12 482 тонни зерна. Третій рік підряд
переможцем па жнивах
стає Володимир Полісько
з колгоспу імені Щорса,
Цього року він намолотив
5651 центнер
зернових.
Другий рік підряд пере
можцем за підсумками
жнив серед комсомоле
ськнх організацій району
стає комсомольська організація
колгоспу імені
Горького.
★ В районі
року:

протягом

— заасфальтовано 12,3
кілометра доріг, прокла
дено 3,2 кілометра тро
туару.
— за комсомольськими
путівками в Олександрій
ське культосвітнє учили
ще направлено 18 осіб;

КРАЇ

КМК. У рослинницькій га (колгосп імені Дзсржиилузі їх 12, у тваринниць ського).
ГІЇ - НАДІЙНИЙ ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВ
кій — 9.
★ Лідерство у змаганні
НОСТІ ПОЛІВ І ФЕРМ!
молодих доярок за під
★ Під час жнив на по сумками 9-ти місяців утри
(ІЗ Закликів ЦІЇ КПРС до 69 ї річниці Вели
лях району трудилися 458
мують три доярки з пта
кої Жовтневої соціалістичної революції).
молодих трударів, 37 ком хофабрики
«Сагайдаць
сомольсько - молодіжних ка»: Світлана Семиразум
комбайнових екіпажів, 14 — надоєно 2883 кілогра
— сімейних, 38 — автомо ми молока від корови, Ні
більних, 28 — тракторних. на Маковська — 2767, Та
Переможцями стали Во мара Круль — 2716.
лодимир Штецько (птахо
-Д- Протягом нинішньо
Шефство райкомів комсомолу над тваринництвом,
фабрика «Сагайдацька»), го року в районі проведе
зокрема, над відстаючими молочнотоварними фер
який намолотив 4737 цент но багато різноманітних
нерів збіжжя, Василь Го- свят, конкурсів, зустрічей,
мами. Цю тему для Долинського і Устинівського ра
дулок (радгосп імені Ди змагань. Цс, зокрема, вій
йонів ми обрали не випадково. З року в рік обидва
митрова) — 4651 центнер ськово-спортивні змаган
райони серед відстаючих в обласному зведенні по
надоях молока. Ось і нині добовий надій на корову
та Олег Мудрак (радгосп ня допризовної молоді
в Долинському районі становить 5.3 кілограма, в Усімені Димитрова) — 4482 «Спадкоємці», зустріч вої
тннівському — 3,9.
центнери. Молодий жат нів, котрі виконували свій
Чому так сталося? Яке місце в боротьбі за підви
кар Іван Кашеренчук по інтернаціональний обов’я
щення віддачі тваринницької галузі зайняли Устинівклав у валки ранні зерно зок в Афганістані, з чле
ськнй і Долинський райкоми комсомолу? Ці питан
нами бюро райкому ком
ві на площі 551 гектар.
ня — стрижньові у сьогоднішній «передз’їздівській
сомолу, молоддю району,
естафеті».
★ На збиранні куку районний фінал військоворудзи відзначились той спортивної гри «Орлят
(Матеріали повіркн чіпайте на 2-й стор.).
же В. Штецько, Віктор ко». Підтвердили доціль
ЧупренКо з колгоспу іме ність свого проведення
ні Кірова та інші. Цук конкурс молодого лекто
з них шість вступило на І
ра, свято радянської сім’ї,
стаціонар, троє — заочно;
рових буряків — О. Во конкурс професійної май
ронії!
(колгосп
імені
Кіро

— в селах колгоспів і
УСТИНІВСЬКИЙ РАЙОН ва), Володимир Сагайдак стерності молодих вчите
радгоспів побудовано 49І
лів,
автомотоестафста,
■Аг У сільському госпо (колгосп імені Куйбнше- присвячена Дню
житлових будинків для і
Пере
дарстві
налічується 34 ва), Василь
молодих спеціалістів.
ФсдунецЬ моги.
II_________________________

Цифри і факти

нізаторами, продукцію —
цукрові буряки — згодом
перероблятимуть на цьо
му підприємстві.
І ось символічний ключ
від заводу — у руках ди
ректора підприємства О. Г.
Крутченка; його вручив
заступник начальника ком
бінату
«Кіровоградважбуд» 10. М. Блинов. Вру
чено також традиційний
коровай із цукром першої
продукції. Піонери приві
тали гостей осінніми кві
тами.
Новозбудований цукро
завод щодоби випускати
ме відтепер шість ’ тисяч
тонн цукру.

ПРИСУДЖЕНО

ОБЛАСНУ

КОМСОМОЛЬСЬКУ
ІШЕМІЮ
ІМЕНІ

Ю. ЯНОВСЬКОГО
Згідно рішення бюро об
ласного комітету комсомо
лу лауреатами
обласної
комсомольської премії іме
ні Юрія Яновського 1986
року стали:
1. В галузі концертно-ви
конавської діяльності:
— самодіяльний народ
ний ансамбль танцю «Вес
на» Кіровоградського мі
ського Будинку
культури
імені Компанійця;
— вокально-інструменталь
ний ансамбль «Гарний настрґ^к виробничого об’єд
нання «Друкмаш»;
— зразковий дитячий хо
реографічний
ансамбль
«Струмок» Палацу культу
ри імені Жовтня виробни
чого об’єднання по сівал
ках «Червона зірка».

2. В галузі літератури й
журналістики:
— Т. В. Бойцова — стар
ший редактор, В. П. Рукін—
режисер відділу культури й
музичних програм для ді
тей Центрального телеба
чення, Є. М. Шустер — ре
дактор, Л. Ю. Євдокимова — режисер Кіровоград
ського
облтелерадіокомітету, — за цикл передач по
Цеі^Йпьному й Українсько
му телебаченню про дитячі
художні колективи області.

й

НИ! ШИРОКО ЗАСТОСОВУЙТЕ ІНТЕНСИВНІ ТЕХНОЛО

Є перший цукор
Став до ладу й дав пер
шу продукцію 11-й Кірово
градський цукровий завод
у селі Липпяжці Добровсличківського району. Цій
події був присвячений уро
чистий мітинг, що відбув
ся біля адміністративнопобутового корпусу новозбудованого підприємства.
На мітингу .присутні бу
дівельники, мешканці Липііяжкн, молодь села. Із
вступним словом до при
сутніх звернувся перший
секретар Добровеличківського райкому
партії
В. С. Кривий. Потім слово
взяв секретар Кіровоград
ського обкому Компартії
України В. М. Щербина.
Вони привітали господа
рів і гостей із цією зна
менною в житті нового
підприємства подією, по
бажали успіхів у діяльнос
ті заводу.
Від
будівельників зі
словом-відповіддю висту
пив бригадир комплексної
бригади тресту «Кіровоградмашважбуд» А. І. Ба
бич, від іменҐробітппків—слюсар заводу О. І. Соро
ка. Вопи наголосили на
значимості таких мирних
новобудов у паш час, міні
союзу слова і діла. Далі
до присутніх па мітингу
звернувся
представник

спеціалістів з Польської
Народної Республіки Бо
леслав Наконечнії — це
обладнання поставили й
змонтували
саме його
співвітчизники. Бригадир
тракторної бригади № 1

Наш кср.
На знімках: симво
лічний ключ від нововведеного^в експлуатацію за
воду тримає директор О. Г.
КРУТЧЕНКО; за роботою
центрифуг у дифузійному
цеху
стежить
оператор
комсомолка Надія
ГОМАНЕНКО.
Фото В. КОВПАКА.

колгоспу імені XXII з’їзду
КГІРС О. А. Ткаченко ска
зав про пуск заводу як
про дійовий доказ тісного
співробітництва між ро
бітниками й селянами: са Добровеличківський
ме впрошену ними, меха район.

і НАЗУСТРІЧ
1„„....з’їзду

Без
щоденника
не обійтись
Напередодні святкування
68-ї річниці з Дня народ-

ження Ленінського комсо*
молу паш кореспондент зу

стрівся з лідером обласно

го соцзмагання серед мо
лодих доярок Лідією КУ
ЖЕНКО і попросив її від
повісти на кілька запитань.

КОР.: Лідо, в чому сек
рет вашого трудового ус

піху?
Л. КУЖЕНКО: Хіба цс
секрет — чеспс ставлення
до своєї справи? Плюс —
якщо є нестримне бажан
ня досягнути мсти. Цс ос
новне. Наш колгосп, від
верто кажучи, в передови
ках не ходить. Буває, кор
мів не вистачає, припиняє
ться подача електроенергії.
Але об’єктивних недоліків
у господарюванні не так і
багато, щоб
допускати
зниження надоїв. Ще раз
скажу: головне —- люди,
їх ставлення .то праці.
КОР.: Торік ви вже до-

сягли шеститисячного РУ-

бежу по надоях. Не з''явллється того відчуття, що

цс — межа?

л. КУЖЕНКО:
Пі.
Цього року планую пере
вищити минулорічний ре
зультат. І Іс буде моїм
трудовим дарунком XX
з’їздові ВЛКСМ.
Переконалась: треба кра
ще вивчати можливості
тварин. Недавно завела
спеціальний щоденник, в
якому веду записи про
кожну із своїх двадцяти
корів. Помічаю
гам все.
Потім, скажімо, через мі
сяць—другий записи спів
ставлю, проаналізую і ви
значу
н а йогітн мальві ший
час доїння і годування
кожної корови, після яко
го вона дає максимальний
результат.
Резерв? Звичайно.
КОР.: І останнє, Лідо.
Ваша

боротьба

за

пер

шість з Марією Коваленко

стає все гострішою...

Л. КУЖЕНКО: Для де
яких наше суперництво
сприймається у вузькому
смислі — хто з пас пере
може? Я ж у нашому зма.
гаппі бачу і стимул для
інших доярок, і можливість
перемоги саме нашого ко
лективу — МТФ № 5
(Марія працює па МТФ
№ 1 нашого колгоспу).
Колгосп «Союз»,
Знам’янський з айон.

«Молодий комунари

2 crop

Твій
вільний час

Весною, відслуживши в армії, прийшов працювати у тракторну бригаду № З
колгоспу «Прогрес» Олександрійського району комсомолець Олександр ШАМЕНКО.
Тут йому довірили новий трактор ЮМЗ-б. За короткий строк він довів товаришам
своє бережлива ставлення до техніки, добросовісне ставлення до роботи. За це —
І повага. . довір'я.
фото н. пдльчинд.

У ДОБРОГО
ХАЗЯЇНА І КОЗА
КРАЩЕ ДОЇТЬСЯ
Уже вісім років працюю
на цій фермі. І постійно
ходимо у відстаючих. За
дев’ять місяців цього року
нам треба надоїти 1548
кілограмів
молока від
кожної корови. Та ми не
справились навіть з такою
цифрою.
Нині одержуємо щодня
по 3 кілограми молока від
корови. А скільки можна
надоїти від кози? Колись
бачила по телевізору, як
виступав сільський житель
і казав: «Якщо добре го
рдувати козу, можна й по
4 літри в день мати».
Так, нестача кормів
одна з причин мізерних
надоїв. Та я не сказала б,
що вона основна. Голов
не — племінна справа. Во
на занедбувалась роками
і тепер, як не старайся,
високих надоїв не отри

маєш. Поки що ж за пле
мінну справу ніхто не бе
реться. До речі, вже рік
на фермі немає техніка
штучного осеменіння.

Я вже не говорю про
старе, нетипове приміщен
ня ферми, де механізувати
основні процеси просто
неможливо: треба
новий
корівник. Я не кажу і про
«дрібниці» — відсутність
іноді тих же кормів, води.
Влітку довгий період йо
рів не випасали — не було
кому. І це тоді, коли фер
ма знаходиться на окраїні
Устинівки: людей хоч від
бавляй. А чогось не зна
йшли жодної.
Боюсь, що в цей корів
ник молодь не прийде. І ні
хто її за це не осудить.
Але наші доярки Катя
Іващенно, Любов Мсфодіївна Харчуй усе ж опти
мізму не втрачають. Пер
ша працює 10 років на
фермі, друга — 20.
Старатимемося працюва.
ти так, щоб не ходити у
відстаючих.

Л. ЦАРЕНКО,
молода доярка мо
лочнотоварної
фер
ми № 1 колгоспу іме
ні Кірова.
Устинівський район.

Албена — найбільший
курортний комплекс на
добруджанському
узбе
режжі Чорного моря. 75
процентів його обслуго
вуючого персоналу — мо
лодіжного віку, і це вра
ховує в своїй діяльності
комсомольський
комітет
албанського
об’єднання
«Балкантурист».
Надійним
помічником
комітету в комуністичному
вихованні юнаків і дівчат
став
молодіжний
клуб
комплексу. У вільний від
роботи час у цьому культ
освітньому закладі відбу
ваються зустрічі з діячами
літератури та мистецтва.
Пам’ятним було знайом
ство з поетом Євтімом
Євтімовим, молодими толбухінськими художниками
Митко Себєвим і Силзіною Балєвою, мистецтво
знавцем Димитром Гроздановим.

ЗО жовтня 1986 року
За словами директора
клубу Єліни
Фудулової,
молоді працівники комп
лексу не тільки пропону
ють проведення культур
но-масових заходів, а й
охоче їх організовують.
Кіновідеоклуб,
студія
«Пуле», виставки образо
творчого мистецтва —
справа їхніх рук. Комітет
ДКСМ спрямовує виховну
роботу на те, щоб куль
турний відпочинок давав
молоді заряд бадьорості
й вигадливості для всебіч
ного поліпшення обслуго
вування туристів і курорт
ників.

Есперантист
Бойчо Младенов
Понад тридцять бесід
провів у окрузі відомий
пропагандист
міжнарод
ної мови есперанто Бойчо Младенов.
Кращі роки своєї моло

РУКИ НЕ ОПУСКАЄМО
Почну з того, що порів
няно недавно — три роки
тому — ми по надоях бу
ли на одному з останніх
місць серед МТФ району.
А нині успішно боремось,
щоб вийти на середньоранонпий показник.
Що трапилось? Вдалося
зміцнити ферму кадрами,
поліпшити дисципліну в
колективі.
Підвищилась
увага з боку правління,
почав шефствувати
над
фермою райком комсомо
лу — це не могло пройти
безслідно. Словом, відда
ча кожної корови вже че
рез рік-другнй стала біль
шою на 300 кілограмів.
Але рано заспокоюва
тись. Якщо чесно, то «оці
плюс 300», мабуть, так і
будуть залишатися, поки
не будуть вирішені сер
йозні проблеми.

Найперше нас турбує ве
лика кількість невнбракувапих корів. Із 315 корів
50 практично не дають
молока. 50! А їх треба на
годувати, доглянути.
За племінну справу- тре
ба братися серйозно і.поділовому. І далеко не все
тут можуть вирішити зоо
техніки, правління кол
госпу — потрібна пред
метна допомога РАПО.
А ось кадрова проблема
— в компетенції, звичай
но, керівників господар
ства, комітету комсомолу
та й наших шефів-райкомівців. Нам треба ще З
скотарі і 5 доярок (разом
з підмінними).
Думаю,
кадрове питання швидше
вирішуватиметься, коли в
Благодатному стане, так
би мовити, благодатно.
Працював колись клуб,

НЕ ПРОФОРІЄНТАЦІЯ, А ДЕЗОРІЄНТАЦІЯ?
№ 1 колгоспу імені Кіро
ва Устинівського району
сталася надзвичайна
по
дія: усі доярки дружно
не вийшли на обіднє доїн
ня. Спішно
мобілізований райком
комсомолу
(це його підшефна фер
ма) майже в повному
складі прибув на ферму і
перекваліфікувався в до
ярок і доярів. Присором
лені доярки, вчасно зро
зумівши ситуацію, повер
нулися на свої робочі
місця.
У чому справа? Вияв
ляється перед цим про
вадився експеримент по
переходу на дворазове
доїння, який, на
жаль,
себе не виправдав. Швид
ше всього, що корови до
нього були непідготовлені, можливо, були ще
якісь причини — але молоко «впало», Рі без того
низькі надої на фермі
стали просто мізерними.
Зрозуміло, «валити»
...... » план
права ніхто не давав, то
му у спішному порядку
від експерименту відмовились.
Трохи раніше і дещо
схожа ситуація була в Долинському районі. Апарат
райкому вирішив провес
ти суботник на підшефній
фермі
колгоспу
імені
Горького. Інструктори Те
тяна Шумейко та Тетяна
Петричко, статистик Ната-

ля Нелюбоза стали того
дня доярками. Результат
тоді здивував: райком на
доїв по фермі на 38 кі
лограмів молока більше,
ніж було напередодні.
/СЬБИДВА випадки, що
трапились в сусідніх
районах — факт для роз
думів. Яких?
Найперше:
що може зробити райком
на підшефній фермі?
Почнемо
з
головної
проблеми, яка існує в обох
районах. Проблема ця —
вибракування неефектив
ного поголів'я, оновлення
стада.
Племінна справа занед
бується роками,
роками
вона й піднімається,
Не
будемо формалістами в
оцінці можливостей |райкомів
комсомолу гщодо
якісної заміни поголів'я.
Ну що, може райномівцям
оббивати пороги
РАПО і
випрошувати у районних
керівників і спеціалістів,
щоб вибракування почали
саме з цього нолгоспу, са
ме з цієї ферми, бо остан
ня — підшефна? В прин
ципі — реально, але не
зовсім чесно.
йдемо далі. Спробуємо
оцінити фізичну допомогу
раиномівців під час суботнинів. Допомагати облад
нувати літні табори, кім
нати тваринників, ремон
тувати фермівське облад
нання і, зрештою, підміня
ти доярок — загалом все
це можна визнати потріб
кою справою.
Але не вирішальною.

В обох районах не повин
ні забувати основну роль
районних комітетів ком
сомолу — організаторську.
В меншій мірі — в Долин-

ському, у значній — в Устинівському. Чому
так?
Долинський райком, коли-в 1985 році взяв шефство
над МТФ № 4 колгоспу
Імені Горького, почавши
із з’ясування причин низь
ких надоїв, виділив для
себе головні напрями: ви
рішити кадрову проблему,
створити КМК. І в отих
«плюс» 300 кілограмів мо
лока», про які пише у
своєму виступі
молода
завфермою Любов Тиква,
треба
визнати,
Долин
ський райком ЛКСМУ ві
діграв не останню роль.
А що устинівські райкомівці? У свій час
вони
бралися
за
відстаючу
ферму місцевого колгоспу
імені Куйбишева, але на
середньорайонний показ
ник (основна мета шеф
ства) її не вивели. З мину
лого року тут взялися за
шефство над МТФ № 1
колгоспу імені Кірова, але
й тут успіхів не видно. Чо
му? Зокрема, не відчува
лося отої організаторської
жилки, турботи про кад
рове поповнення молод
дю. Скільки доярок при
йшло на МТФ нинішнього
року? Жодна. Торік? Та ж
картина.
Були недавно думки ор
ганізувати при МТФ колгоспу імені Кірова щось
на зразок ланок юних
тваринників. Що ж, ідея
непогана. Але в останню
мить відмовились:
діти

потраплять у старі, нети
пові приміщення ферм, у
них спотвориться вражен
ня щодо почесної і пре
стижної професії тварин
ника. Ідею законсервува
ли. «Могла б вийти не
профорієнтація, а дезорі
єнтація», — говорили з
цього
приводу. Могла?
Могла, звичайно.
Ми запитали першого
секретаря
Устинівсьного
райкому комсомолу Олек
сандра Щерюка, чи часто
працівники райкому
бу
вають в школах, де зна
ходяться підшефні ферми?
Чи цікавляться, хто завтра,
післязавтра
поповнить
ферми? Ні, почув у відпо
відь. Коментар, як кажуть,
зайвий.
БЕРЕЗНІ ц. р., даючи
інтерв’ю «МК», пер
ший секретар Долинського РК ЛКСМУ Сергій Іващенко розповідав про за
думи щодо шефстоа над
МТФ № 4 колгоспу імені
Горького. Не все, далеко
не все виконується з то
го, що обіцялось. Сергій
тоді говорив про ство
рення гуртків і загонів
юних тваринників,
про
розробку
перспективно
го плану з конкретними
пунктами (хто, коли і що
повинен
робити),
про
удосконалення
соцзмагання на фермі,
перед
бачивши як моральні, так
і матеріальні стимули. Хо
роші ці задуми? Безумов
но. Посильні для райко
му? Безперечно. Так чому

дості він провіз у місті
Толбухіні, коли організовував гуртки по вивченню
цієї мови в місцевому ме
ханічному технікумі імені
М. В. Ломоносова та заснував перше в окрузі уч
нівське
єсперантистське
товариство «Вердо раке
то» («Зелена ракета»). До
речі, емблема цього това
риства завдяки Младено□у, учасникові міжнарод
них конгресів у Австралії,
Англії, Бельгії, Голландії,
Угорщині, ФРН і Югосла
вії, відома в усьому світі.

Добірку по матеріалам
толбухінської окруж
ної газети «Добруджанска трибуна» під
готував Н. ДОБРІН.

ку, яка дає по 24 кілогра
ми молока. Варя Корнієнко, Тетяна Колошва, до
свідчена Т. І. Остаповець...
Всі вони вже надоїли від
корови більш’ як по 2600
кілограмів молока.
Сама я на фермі дев’ять
років. Була обліковцем,
дояркою.
Дівчата, як би там не
було, стараються вивчити,
яка корова дає
більше
молока від апарату, яка
від доїння руками. Добре
знають вони і те, що ко
рова чужим рукам віддає
не все молоко, тому свою
групу довіряють у винят
кових випадках.
Словом, руки не опус
каємо. І все-таки як було
б добре, коли б паші
проблеми вирішились пошвидше!

зараз завалився, медпункт
уже три роки будується.
Аж півроку па ремонті ма
газин. Ускладнює кадрове
питання її відсутність шко
ли в селі, звідки ми могли
б чекати поповнення.
Не завжди все гаразд і
З кормами.
Оце наші проблеми. Го
ловна — занедбаність пле
мінної справи. Вирішимо
її—надої значно зростуть.
А нині вони складають 5,5
кілограма па добу. План
дев’яти місяців хоч і нена
багато, але перевиконали.
Кінцева мета року — ви
копати свої соцзобов’язання — надоїти від кожної
корови 2300
кілограмів
Л. ТИКВА,
молока.
завідуюча МТФ № 4
Вірю у своїх доярок.
колгоспу імені ГорьОсь Валя Бистрова. Дуже
кого.
добросовісна. Має у своїй
групі справжню рекордист Долинський район.

НАШ КОМЕНТАР

ТАК ДАВНО на мо
НЕлочнотоварній
фермі

P9R»

ж вони не втілюються о
життя?
Радужні
перспективи
розвитку господарства на
малювали мені О. Щерюк
і голова колгоспу імені
Кірова О. М. Рибак. Спра
ва в тому, що з наступно
го року на базі колгоспу
проводитиметься
експе
римент по закріпленню
багатьох молодих спеціа
лістів. У колгоспі розгор
нуте широке житлове бу
дівництво (до наступної
осені планується
здати
10 будинків, а до кінця
п'ятирічки — 55). Голова
впевнений, що зміцнення
господарства
спеціаліс
тами середньої ланки до
поможе швидше розв’яза
ти і проблеми тварин
ництва. Є думки запрова
дити
внутрігосподарську
спеціалізацію (і для ферм,
звичайно, теж), споруди
ти нові приміщення ферм,
впровадити потоково-це
хову систему виробництва
молока, механізувати до
їння.
Шлях-то
обрано
правильний,
тільки
як
швидко його подолають в
колгоспі, сказати важко.
«Що може райком зро
бити для підшефної?» —
голова колгоспу на мить
замислився. Хай
займу
ться організацією худож
ньої самодіяльності, під
німуть на фермі роль соцзмагання, подбають про
створення комсомольськомолодіжного
кормодо

і

і

і

бувного загону. Цього ро- ■
ку по путівках райкому в Ш
тваринництво району піш-ЛЦв
ло 5 осіб, а в наш кол-‘
госп — жодного...
БУДЬ-ЯКА роботаІ оці________
нюється за кінцевим
кінрезультатом. І тут До
линський райком вигідно
відрізняється від
Усти
нівського. Долинці за чо
тири роки вивели з від
стаючих на середньорайонні показники дві фер
ми, з нового, 1987-го, зби
раються
зайнятися
ще
однією (доцільність шеф
ства над обраною
фер
мою нині аналізується).
«Де можна познайоми
тись з досвідом шеф
ства?». Відповідь
Олек
сандр Щерюк вже знає:
багато що можна запози
чити у сусідів з Долинського району. В усякому
разі — ідеї.
На закінчення поверне
мось до основної приц^вни, що спричиняє відста
вання тваринницької
га
лузі в обох районах. Які
заходи
намічаються на
найближчу
перспективу
щодо розв’язання племін
ної справи? Які на цьому
шляху проблеми? Що ро
битиметься, зокрема, по
поліпшенню роботи зоо
технічних служб РАПО?
Не менш важлива проб
лема в обох районах —
кормова база. Як її по
ліпшити?
Ці питання ми адресує
мо
головам
районних
агропромислових
об’єд
нань Устинівського і Долинського районів.

А. БЕЗТАКА,
спецкор «Молодого
комунара».

зо жовтня 1986 року

— «Молодий комунар»

£

ВСІМ ЗРОЗУМІЛЕ
СЛОВО-МИР
п/Г
пРиїхав "а І Міжна ники виступають на кон
родним молодіжний фести цертних естрадах, в трудо
валь ПОЛІТИЧНОЇ ПІСНІ, щоб вих колективах.
Золотим соловейком на
мнР’ пр° свій
народ, який бореться за зивають угорці Міклоша
незалежність. Я співаю про Варгу. До Києва він при
ненависть і знёвагу мого їхав лауреатом Софійського
народу до загарбників на фестивалю «Золотий Ор
шої землі. Ми хочемо бути фей». Сильний, добре по
господарями у своєму до- ставлений голос, артистизм,
х1, — сказав на прес-кон пристрасність
дозволяють
ференції ліванський співак співакові надзвичайно силь
Хасан Аш-Шамі. Хасан ду но й емоційно доносити до
же радий, що зміг приїхати глядачів ідеї пісень, які ви
ДО Радянського Союзу.
конує. Вони звучать закли
~ В нашій країні, — до ком до народів Європи
дає він, — знають про мир- об’єднати зусилля в бороть
Ш ініціативи СРСР, їх під бі за безпеку на континен
гримують всім серцем. Хто- ті. Одна з його широко ві
лто, а наш народ добре домих композицій так і на
знає цін}' мирові.
зивається — «Європа».
. Київ живе напруженим
Учасники групи «Енно-5б>
фестивальним життям. Учас з НДР спеціально для Ки-'

V

XXVII з ’їзд КПРС одним із основних завдань при
скорення соціально-економічного розвитку країни на
мітив забезпечення подальшого зростання добробуту
радянських людей на основі стійкого поступального
розвитку
народного господарства, прискоренняі па.............
уково-технічного прогресу і переводу економіки на
інтенсивний шлях розвитку, раціонального вико
ристання виробничого потенціалу країни, економії
усіх видів ресурсів і поліпшення якості роботи.
Ділом відповідаючи на рішення XXVII з'їзду КПРС,
червневого (1986 р.) Пленуму ЦК КПРС, комсомоль
ці і молодь області вносять посильний вклад у при
скорення випуску і підвищення якості усіх видів ви
роблюваної продукції. Активну роль у цьому відіграє
молода науково-технічна інтелігенція.
Як уже повідомлялось, 23 жовтня в Кіровограді
відбувся обласний зліт молодих вчених, спеціалістів,
винахідників і раціоналізаторів. Щоб уже завтра до-.?
сягти більшого, ми повинні сьогодні реально оцінити
стан справ, _ самокритично проаналізувати рівень
організаційної і політичної роботи комітетів комсо
молу і рад ВТВР по залученню молоді до технічної
творчості, намітити подальші шляхи його розвитку—
таким було завдання зльоту. Такою е сьогодні і мета
розмови на сторінках газети, участь у якій беруть
його учасники.

ївського фестивалю написа
ли пісню «Адже мова йде
про життя».
— Загроза війни не змен
шується, а зростає, — ска
зав журналістам музичний
керівник групи Георгій Го
гов. — Особливо це від
чувається там, де ми живе
мо, — на межі двох світів,
двох систем. В цін пісні
йдеться про речі, важливі
для кожного з нас — про
любов, дітей, майбутнє. І все
це мн хочемо захистити.
Тепло приймала учасни
ків і гостей фестивалю ки
ївська дітвора. У міському
Палаці піонерів і школярів
відбулося велике дитяче
свято «Хай завжди буде
сонце». Виступи дитячих хо
рів і танцювальних колек
тивів, виставка
малюнків
«Миру планеті вимагають
діти», веселі театральні яр
марки, пошта миру — все
це злилося у яскраву сим
фонію свята, гімн щасливо
му дитинству і мирному
небу...
А ввечері учасників фес
тивалю приймала яскраво
прибрана площа
Слави:
юнаки та дівчата з різних
куточків планети прийшли
СЮди віддати данину шани
тим, хто відстояв мир. ВінКВ 3 живих квітів лягли до
могили Невідомого солда
та, До пам’ятника В. І. Ле
ніну.
Улюбленим місцем учас
ників фестивалю став інтерклуб. Тут молоді люди зна
йомляться між собою, спі
вають, беруть участь в різ
них конкурсах. Багатомов
ні аудиторії інтерклубу, але
це не заважає взаєморозу
мінню. Всім близьке і зро
зуміле слово «мир», на яких
мовах воно не звучало б.

КЕРУЮТЬ
ВИРОБНИЦТВОМ
НАУКОВЦІ

Б. ДМИТРЕНКО.
Н а знімках: у пресцентрі
фестивалю:
водій
тансі Г. М. ТАРАСЕНКО об
слуговує учасників фести
валю.
Фото спец, кореспонден
та <і Молодого комунара»
на фестивалі В. ГРИБА.

І

Дорогами революційної слави
посланці братніх спілок
молоді, ветерани Вели
кого Жовтня, громадян
ської та Великої Вітчиз
няної воєн.
Акція, яка в різних
формах пройде по всіх
країнах соціалізму 1 бу
де присвячена пам'ят
ним датам в їх Історії,
спрямована на широку
пропаганду
всесвітньоісторичного значення Ве-

*•>
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м. Київ.

МОСКВА, 26 жовтня.
(ТАРС).
«Естафета
Жовтня» — так нази
вається міжнародна мо
лодіжна патріотична ак
ція, присвячена 70-річчіо Великої Жовтневої
соціалістичної револю
ції та знаменним датам
V житті соціалістичних
країн. Сьогодні в музеї
революні^СРСР відбу
лось її Яристе відкрит
тя, в якому взяли участь

З стор.

дикої Жовтневої соціа
лістичної революції, па
зміцнення класового затартування молодого по
коління, підвищення йо
го внеску у виконання
рішень братніх комуніс
тичних 1 робітничих пар
тій. ІІа урочистому від
критті акції виступив
перший
секретар ЦК
ВЛКСМ В. І. Миронен
ко.

Дух новаторства на нашому
підприємстві, на
мою думку, особливий. Це
обумовлено перш за все
специфікою нашого під
приємства, яке не може
існувати без глибоких на
укових досліджень хімії,
фізики, інших природни
чих наук. Наші метали по
винні бути особливої чис
тоти, структури, з набором
інших
фізико-хімічних
якостей, близьких гранич
но-теоретичним.
Зрозуміло, завод укомп
лектований
висококвалі
фікованими кадрами, не
тільки інженерних, а й ро
бітничих
спеціальностей.
Знання, ентузіазм, науко
вий пошук вирішення при
кладних задач і є тим пер
шоджерелом енергії, яка
залучає в новаторський
рух увесь колектив заво
ду. Молодим є у кого вчи
тись.
Дослідницька робота по
виконанню планів веде
ться зараз на заводі де
в’ятьма
лабораторіями,
які очолюють вчені-виробничники (без відриву від
виробництва отримали во
ни свої наукові ступені).
1 це — основна сила при
скорення науково-техніч
ного
прогресу нашого
підприємства. На громад
ських засадах створено
12 творчих груп під
за
гальним керівництвом ди
ректора заводу доктора
технічних наук А. М. Тузовського. До речі, тут
неабияку роль відіграє і
зацікаалематеріальна
Науконість новаторів,
цих
вим
керівникам
груп в результаті успішнауконого завершення
право
вих робіт надано
виконавців
представляти
до грошових винагород
(до 6 місячних окладів).
За 9 місяців першого
і
п’ятироку дванадцятої
річки
новатори заводу
оформили 29 заявок на
потенційні винаходи.
У
1985 році за цей же період було подано 14 заявок. Особливу увагу рада ВТВР приділяє контро
лю за проходженням за
явок і впровадженням ви
находів, які дадуть знач
ний економічний ефект,
тих, що спрямовані на
освоєння нових техноло
гічних процесів і високо
продуктивного обладнан
ня. Впровадження і проновамислове освоєння
торських винаходів вирішується протягом
року
не довше.
І обов'язково треба від-

значити вагомий
внесок
молодих винахідників і
раціоналізаторів,
імена
яких відомі за межами на
шого заводу. Кращі з них:
А. Хасанов, С. Цегель,
М. Михалєв.
Однак позитивний дос
від роботи і нашої завод
ської ради ВТВР — не ме
жа. Солідним резервом
кінцевих результатів ро
боти новаторів залишає
ться чітке дотримання всі
ма підрозділами заводу
стандарта підприємств по
раціоналізаторській і ви
нахідницькій роботі.
Ін
шим, не менш важливим,
є робота комітету комсо
молу по залученню до
новаторської
діяльності
новоприбулих комсомоль
ців. І звичайно — актив
ність самих новаторів. її
потребує сьогодні
саме
життя.
Я. ШЕПЕЛЬ,
начальник лаборато
рії
Світловодського
заводу чистих металів,
кандидат
технічних
наук, винахідник.

ПРО АВТОРСЬКЕ

АДМІНІСТРАЦІЇ
Серед новаторів нашо
го підприємства 34 про
центи молоді. Розвитку
новаторстза серед молоді
допомагає система навчан
ня ВТВР — школи моло
дого раціоналізатора. На
Кіровоградському заводі
радіовиробів діє тільки
одна така школа, Цього
явно мало для підприєм
ства сьогодні.
Новатори
Кіровоград
ського заводу радіовиро
бів зробили вагомий вне
сок у фонд економії 11-і
п’ятирічки. У грошовому
вираженні це 4,757 тисяч
карбованців; зекономлено
3,059 тисяч кіловат-годин
електроенергії, 165 тонн
чорних і 39 тонн кольоро
вих металів.
На заводі відкрито осо
бовий рахунок вкладу ра
ціоналізаторів і винахід
ників у виконання завдань
XI! п'ятирічки. У одинад
цятій п’ятирічці наш вне
сок був солідним — ви
користали 21 винахід, 2400
рацпропозиція. 525 робіт
ників вивільнено від руч
ної праці в результаті но
вовведень.
Але тут хочу сказати
про незрозумілу позицію
адміністрації, яка не при
діляє уваги
новаторам,
впровадженню цінних про
позицій, а нерідко і прос
то відмахується від них.
Ось, наприклад, головний

інженер А. К. Гавриш, який
здавалось би сам має бути зацікавлений у впро
вадженні новинок, байдужий до грубого порушення авторських прав окремими
відповідальними
особами — головний економіст і головний бухгалтер затримують виплату і
свідомо занижають суми
авторських гонорарів, не
погоджуються на укладання трудових угод з авторами. А в минулому році взагалі кілька десятків
тисяч карбованців
авторам не виплачено.
Про безнаказане пригнічення авторських прав на
нашому заводі свідчать і
4 судові справи. Але винуватці тяганини та
інших
проявів бюрократизму ще
не покарані.
І. ПОМАЗАН,
старший інженер Кіро□оградського заводу
радіовиробів, голова
ради ВТВР.
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ПРИНОСЬТЕ ІДЕЇ
НА АУКЦІОН
У дванадцятій п’ятиріч
ці Олександрійській бри
кетній фабриці «Димитрівська» — одному з ос
новних підприємств пере
робного комплексу вироб
ничого об'єднання «Олександріявугілля» — необ
хідно виробити 8 мільйо
нів тонн брикету. У вико
нанні поставлених завдань
значне місце
належить
раціоналізаторам, так як
їхні технічні
вирішення
покликані
компенсувати
недостатність науково-тех
нічного заділу в галузі, де
слабке наукове і експери
ментальне забезпечення.
Адже за час роботи фаб
рики галузеві
інститути
нам майже нічого не за
пропонували, а от раціо
налізатори впровадили у
виробництво
4,5 тисячі
рацпролозицій.
Але в 1985 році актив
раціоналізаторів
ність
значно знизилася:
якщо
в 1984 році впроваджено
у виробництво 118 рацпро
позиція, то в 1985 — 90.
Думаю, поліпшити стан
справ допоможуть і нові
форми масової роботи.
Якось ми прочитали, що
на одному із бавовняних
підприємств країни прово
диться
конкурс-аукціон
.технічних ідей. Ось і ми
вирішили такий конкурсаукціон під девізом «Ро
бітнича кмітливість плюс
інженерний розрахунок»
провести у нас на фабри
ці. До участі в конкурсі
залучили 10 кращих раціо
налізаторів—молоді елек
трослюсарі, майстри
та
«ітеерівці».
Сформували
2 команди по 5 чоловік (в
першу ввійшли представ
ники основних корпусів, в
другу — допоміжних діль
ниць). Пере/ложцем тоді
вийшла
друга
команда
(капітан умовної команди
майстер дільниці електро
постачання В. В. Стороженко).
І ось результат: на конкурс надійшло 18 проповпрозицій, 12 із яких
ваджено у виробництво з
економічним ефектом по
над 14 тисяч карбованців.
Шість цінних пропозицій
чекають свого
впровад
ження. А головне, ряди
раціоналізаторів
попов
нились, з'явилося бажан
ня продовжити конкурси.
І тепер можна сміливо га
рантувати,
що планові
завдання і соціалістичні
зобов’язання
раціоналі
затори
фабрики
вико
нають.
Т. МАКАРЕНКО,
старший Інженер по
новій техніці, раціона
лізації, техінформації
і НОП брикетної фаб
рики «Димитрівська».
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«Молодий комунар» --------------------------------------------ЗО жовтня 1986 року
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НА ТВОЮ
КНИЖКОВУ полицю

І ЗНОВУЗУСТРІЧ
У магазині «Книжковий
світ» в обласному центрі
відбувся цікавий масовий
захід — «прем’єра поетич
ної збірки» кіровоград
ського поета, члена Спіл
ки письменників СРСР
Валерія Гончаренка «Шлях
до джерела», яка щойно
вийшла
у видавництві
«Молодь». На зустріч з
поетом прийшли активісти
міської організації Това
риства любителів книги,
учні СПТУ № 6 та маши
нобудівного технікуму.
Валерій Гончаренко про
читав присутнім вірші з
пової та попередніх своїх
книжок, відповів на запи
тання слухачів, поділився
З НИМ!! СВОЇМИ творчими
задумами,
Т. КОТОВИЧ,
відповідальний
сек
ретар міської органі
зації любителів книги.
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Кіровоградський мага
зин передплатних видань
пропонує своїм передплат
никам одержати чергові
томи таких видань:
История Киева, том З,
книга 2;
Михаил ШОЛОХОВ, Соб
рание сочинений, том 6;
Иван ЕФРЕМОВ, Соб-1
ранне сочинений, том 2; I
Оноре де БАЛЬЗАК,!
Собранно сочинений в 10-ти |
томах, том 9;
в
Вадим КОЖЕВНИКОВ,
Собрание сочинений в 9-ти
томах, том 3;
Иван СОКОЛОВ-МИКИТОВ. Собрание сочинений,
том 3;
Илья
ДУБИНСКИЙ,
Собрание сочинений в 4-х
томах, том 1;
Библиотека мировой ли
тературы для детей в 50
томах, том 50;
Сергей АКСАКОВ, Соб
рание сочинений, том 2; П

[

Венок славы, Антология Е
художественных произве-1
Їдений о Великой Отече- г
ственнон войне.

Підсумки першого туру конкурсу найперше засвід
чили, що його учасниками стали люди, добре обізнані
з природоохоронними питаннями. Це створило для
жюрі й певні труднощі при визначенні переможців на
проміжному фініші, адже треба було серед хороших
відповідей вибрати найкращі. Як ми й обіцяли, вра
ховувались не лише знання автором завданих питань,
але і якість оформлення, логічність і лаконічність
викладу.
Враховуючи те, що в конкурсі взяло участь близько
40 чоловік, жюрі вирішило сьогодні опублікувати
прізвища десяти учасників, які набрали найбільше
очок (слід сказати, що решті теж не слід втрачати

УВАГА, КОНКУРС!

ЗНАЙ І БЕРЕЖИ
1. Лисуха, або лиска,—
птах ряду пастушкоподіб
них. Довжина тіла лиски—
38—15 сантиметрів, вага—
380—1150 грамів. На пе
редніх пальцях лап лисухи
мають виїмчасті шкірясті
лопаті. Забарвлення до
рослих птахів — чорно-сі
ре, знизу світліше. На ло
бі — велика біла шкіряста
бляшка. Поширені лиски в
Європі й Азії (крім північ
них районів), у Північній
Африці й Австралії.
На території нашої рес
публіки лиски зустрічаю
ться скрізь. Селяться ці
птахи па ставках, озерах,
іноді на морських затоках
із заростями очерету та
надводних рослин. Гніздо
мостять серед прибереж
ної рослинності. У кладці
буває 6—15 білуватих із
чорними крапками яєць.
Насиджують їх самець і
самка
протягом 21—24
днів. Коли появляться пта
шенята, вони одразу ж по
кидають гніздо.
Лисуха — мисливський
птах. Живиться вона во
дяними рослинами й без
хребетними. Прилітає на
гніздування в березні —
квітні, відлітає у верес
ні — жовтні.
2. Щоб запобігти збід
ненню флори та фауни
нашої планети, Міжнарод

на спілка охорони приро ки, занесені до Червоної
ди та природних ресурсів книги УРСР. Сама ця Кни
га узаконена відповідною
(МСОП), починаючи з
1948 року, об’єднала при постановою Ради Міністрів
родоохоронну роботу дер УРСР в серпні 1976 року.
жавних та наукових уста На її основі в республіці
заходи,
нов і організацій більшос розробляються
спрямовані на збереження
ті країн світу. Створена
і примноження природних
цією Спілкою спеціальна
комісія зібрала інформа багатств. В Книзі зібрано
цію про рідкісні та зни відомості про 85 видів і
каючі види тварин і рос підвидів тварин (ссавців—
лин і склала Червону кни 29, птахів — 28, плазунів
гу фактів та Чорний спи — 6, земноводних — 4,ко
сок видів тварин і рослин, мах ■— 18) та 151 вид ви
що зникли за період в щих рослин.
1600 року до наших днів.
Із птахів КіровоградіцпДо 1966 року в Червону пи до Червоної
книги
книгу фактів було внесе УРСР занесені такі: дрох
ва, журавель сірий, жура
но 211 видів і підвидів
ссавців, 312 видів і підви вель степовий, змієїд, ле
дів птахів. Книга весь час лека чорний, орел-могйльдоповнювалась. В 1972 ро ник, орел степовий, орлапбілохвіст, пугач, скопа, сич
ці вона вийшла в чотирьох
томах. З тварин, які жи волохатий, енчик-горобець,
шуліка рудий,
вуть на території СРСР, стрепет,
до Червоної книги фактів
огар, кроншнеп.
занесено 20 видів і підви
3. На території нашої
дів ссавців та 10 видів республіки діють обов'яз
птахів.
кові для всіх мисливських
До
Червоної
книги господарств
Правила з’
МСОП записані рідкісні тії
техніки безпеки при ко
зникаючі види у масштабі
ристуванні
мисливською
планети. Проте є види, зброєю та проведенні по
ареал яких неоднорідним і лювань.
які можуть зникати або
Зокрема, воші заборо
стати рідкісними в межах
няють мисливцям стріляти
певної території. Тварини
або знаходитися із заряд
та птахи, які стали рідкіс женою рушницею п насе
ними або зникаючими на лених пунктах та на від
території нашої республі стані ближче 200 метрів

Святкові змагання

солька, хустка, відріз на кретюм чи плаття, тринотаж.
Завітайте до магазинів споживчої кооперації, де
можна придбати різноманітні подарунки рідним та
близьким.
У звичаях нашого народу відзначати знаменні річ
ниці за щедрим святновим столом. Зробити його цінавим І різноманітним аам допоможуть підприємства
громадського харчування споживчої кооперації.
На передсвяткових
виставках-продажах
широко
представлені салати, готові закусни, інші страви, ве
ликий вибір напівфабрикатів, кулінарних та конди
терських виробів.
Відсвяткувати річницю Великого Жовтня у колі рід
них чи друзів запрошують ресторани та кафе спо
живчої кооперації, де вас радо зустрінуть і допомо
жуть весело і приємно провести святковий вечір.
ЗІ СВЯТОМ ВАС, ДОРОГІ ДРУЗІ!

Укоопторгренпама.
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Відповіді надсилайте не
пізніше, як 16 листопада
за поштовим штемпелем.
Чекаємо танож ваших за)питань для третього,
за
ключного туру.

Жюрі конкурсу-вікторини.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

НА РОБОТУ ЗА
КОМСОМОЛЬСЬКИМИ
ПУТІВКАМ^

Р. КОЖУХАР, I
СПОРТ
завідуюча магазином
№ 1 облкниготоргу.
м. Кіровоград.

«Молодой коммунар» —

1. Багато рослни_^-варин мають чудесну^іатнісіь передчувати зміни
погоди. Певно, уміння за
поведінкою диких тварин
передбачати погоду може
згодитися і мисливцям, і
просто любителям приро»
дії. Яким же чином заєць,
бурундук, лисиця чи кріт
можуть підказати нам змі
ни погоди. шо незабаром
настануть?
2. Які види иорних со
бак ви знаєте? Розкажіть
про те, як їх можна вико
ристовувати на полюванні.
3. Звідки береться запах
пір’я у крижня? Чому со
бака «не чує» запаху ка
ченят крижня?
Авторами всіх трьох за
питань є наші читачі Іри-.
на Яременко (Кіровоград)’,
II. Григоренко (Світло-,
водськ) та С. Ткаченко
(Кіровоград). Вопи одер»
жать за.підсумками друго
го туру по два «призових»
очка. Для цього їм, що
правда, треба ще над^Вати й правильну відповідь
на своє ж власне запитан
ня. Отож, Сергій Ткачен
ко, який поки що не вхо
дить до десятки лідерів,
має реальну можливість
поліпшити своє станови
ще.

Кіровоградський
Міськком ЛКСМ
України направляє

Святковий подарунок — річ завжди радісна І дореч
на. Про достатній їх вибір напередодні 69-ї річниці
Великого Жовтня подбали працівники торговельних
закладів споживчої кооперації.
В універмагах та магазинах «Галантерея — парфю
мерія» великий асортимент товарів, які можуть стати
гарним подарунком: художній розпис по дереву і ме
талу, карбування, дерев'яні та керамічні мініатюри,
Інкрустовані та вишивані вироби.
У святкові дні можна подарувати годинник, фото
апарат, електробритву, сорочку, краватну, тепле Пух
насте Кашне тощо. Приємним подарунком стане пара

О. ШИШКА.

Запитання
другого туру

од них, виїзд і.а полюван
ня з незарсєстрованою або
несправною зброєю. Не
можна направляти рушни
цю на людей та домашніх
тварин, передавати її в
чужі руки, стріляти без
потреби, брати рушницю
стволом до себе, стріляти
на шум, в тумані, в сутін
ках, проти сонця, при
сильному снігопаді.
На привалі рушницю слід
класти па надійну опору;
не допускати попадання у
ствол землі, снігу чи яки
хось предметів. Якщо пат
рон не входить як слід до
патронника, не можна при
кладати силу. Не можна
стріляти одночасно з двох
стволів, з човна поверх
голів людей; гребці не по
винні
стріляти
зовсім.
При переїзді на човні руш
ниці гребців і стрільців
повинні бути в чохлах на
дійно укладеними на дно
спереду або на кормі.
Категорично забороняє
ться вживати на полюван
ні спиртне. Особи в нетве
резому стані до полюван
ня не допускаються.
Керівники
полювання
повинні забезпечити такий
' порядок мого проведення,
щоб виключити нещасні
випадки та травми. Для
цього, зокрема, слід про
вести попередню розвідку
місця полювання, визначи
ти час ного проведення,
інструктаж та розстановку
учасників тощо.
До порушників правил
п о л іо в а і пі я
м исливськ и й
колектив може вжити та

ДО СВЯТА

На
стадіоні
селище
Олександрівни
пройшов
футбольний турнір, при
свячений Дню народження
комсомолу. В ньому взя
ли участь шість команд
району. У матчі за третє
місце зустрілися футбо
лісти Олександрівської га
зової дільниці та
кол
госпу імені Куйбишева.
Перемогли газівники. У
фіналі грали
команди
цукрозаводу та колгоспу
імені Кірова. Виграли за
водчани — 4:1. Призери
турніру нагороджені гра
мотами РК ЛКСМУ І рай
ради ДСТ «Колос», а кра
щі гравці — цінними по
дарунками.

ких заходів: зауваження;
догана; сувора догана; по«
збавлений права полювати
строком до одного року;
виключення із числа чле
нів УТМ"

надій на перемогу — вовн здебільшого відстають од
групи лідерів па 1—3 очка). Отже, переможцями
першого туру стали Ірина Яременко з Кіровограда
(28 очок), Г. Гуліда з Кіровоградського району (23
очка), Віталій Троянський (22 очка), Євген Боровськнй (21 очко), сім’я Опрів (20 очок) — усі з Вільшанського району, П. Григоренко із Світловодська
(19 очок), В. Рахуба з Новоукраїнки та С. Симченко
з Вільшанки (обоє — по 17 очок), долинчанин М. Ілющенко (16 очок) та 3. Осатюк із Гайворона (15 очок).
Пропонуємо увазі учасників конкурсу, всіх читачів,
не байдужих до природи, правильні відповіді па за
питання першого туру.
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в будівельне управління
N° 3 тресту «Кіровоградміськбуд» на будівництво
драматичного театру ро
бітників будь-яких спе
ціальностей.
Ті, хто не має буді
вельних спеціальностей,
можуть набути їх в уч
бовому комбінаті «Тяжбуд».
Оплата праці — від
рядно-преміальна.
Одиноким
надається
благоустроєний
гурто
житок.
Сімейні, котрі потре
бують поліпшення ЖНТ:
лових умов, беруться па
квартирний облік з мо
менту оформлення на
роботу.
При оформленні на
роботу за комсомоль
ськими путівк^ЯК. трест
«Кіровоградмісьг"д» дає
гарантійного листа про
забезпечення
сімейних
протягом двох років ма
лосімейними
гуртожит
ками.
Робітники мають пра
во на постійну прописку
в місті Кіровограді.
Наша адреса: прову
лок
Центральний,
1.
Телефони
4-95-36,
4-98-55.

Газета виходить у вівторок
четвер, суботу.

Друкарня Імені Г. М. Димитров»
видавництва
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії УкрШи
м. Кіровоград, вуп.'улінки, 2.

