
ПЕРШОГО ПРЕД’ЯВЛЕННЯ
Молоді виробничники на

шого заводу стали на трудо. 
ву вахту, присвячену 60-річ- 
чю присвоєння комсомолу 
імені Володимира Ілліча 
Леніна, За перший квартал 
нинішнього року комсо
мольсько-молодіжними ко
лективами заводу заощад
жено 2400 тонн сировини і 
матеріалів, а економічний 
ефект від зекономленої 
електроенергії та умовного 
палива становить 3000 кар
бованців.

При змінному завданні 
700 форм бригада форму
вальників, яку очолює Пет
ро Гирик, щодня виробляє 
750—780 форм. Злагоджена 
робота цього колективу до
помогла йому вийти пере- 
можцем Всесоюзного соціа. 

ГРУПОВИМ
МЕТОДОМ
У цей день па Заготівлі 

сіна поруч із старшим» 
товаришами продуктивно 
працювала вся молодь 
радгоспу .Усі лпівсьмііі». 
На одній із площ зс.іеііу 
масу у валкії клали своїми 
КСК-100 Василь Васплев- 
еькиіі та Микола Марчен
ко. Па іншому полі 
г ос і юд а р ю в а л и комбай
ни «ІІпва» Олександра 
1 Плотникова, Михайла

На заготівлі кормів 
дружно трудяться спіл
чани колгоспу «Мир».

Злагоджений

лістичного змагання у си
стемі Міністерства машино
будування для тваринництва 
й кормовиробництва.

Не менш вагомі трудові 
показники бригади фрезе
рувальників (бригадир Во
лодимир Драбина). Тільки 
за квітень при плані випус
ку продукції на 41 тисячу 
карбованцв виготовили її на 
43 тисячі. До того ж про
дукція, виготовлена Володи. 
миром Ващенком, Олек
сандром Лисицею, Григорієм 
Сопком, приймається ВТК з 
першого пред’явлення.

Я. КОЦАР, 
інженер-конструктор від
ділу головного механіка 
Кіровоградського чаву
ноливарного заводу.

Овдієпка, Віктора 11о- 
теєва та Олександра 
Вовкотруба. Там, де мішу- 
лото дня на всій площі 
еспарцет був покладений 
у валки, Іван 1'аліііськіиї 
та Володимир ; Іедуїпснко 
тракторними гребками пе
реверти н їх для просу
шування. Майже впритул 
за ними вели свої прес- 
підбнрачі Іван Гапжз. 
Олексій Каїїс.ііоііініпї, Мп-

дует
Свіжі корми одразу під
няли середньодобові на
дої на тваринницьких

вахта 
КОМСОМОЛУ

ЦІНА
НОВАТОРСЬКОЇ
ДУМКИ

Наш комсомольсько-мо
лодіжний колектив працює

ЗАГОТІВЛЯ КОРМІВ — ТУРБОТА МОЛОДИХ

кола Малащіщькпй та 
Олександр Прутяп. Погли
наючи валок за валком, 
вони залишали після себе 
тугі тюки сіна.

Підходила до кінця ро
бота першої зміни. Вже 
під лісосмугою механіза
торів чекав смачний обід, 
вчасно доставлений пра
цівниками радгоспної 
їдальні. Та робота не при
пинялась пі па хвилину. 
Бо саме в цей час дирек
тор радгоспу А. О. Пет
ренко вкотре приїхав па 
поле і повідомив хлоп
цям, що до рівного рахун
ку не вистачає кілька тонн 
сіна. Ось саме тоді водії 
Олександр Саржевськпй, 
Іван Гашевський, Вяче
слав Левчик, Григорій Гу
цало повели свої автома
шини до рядків тюків. А 
ланка тих, хто забезпечу
вав їх навантаження, 
швидко наповнила бруска
ми сіна кузови. Змагаю
чись між собою, Іван 
Іщіік, Володимир Грибо- 
вецький та Петро Васи
люк старались випередити 
своїх колег — лапку парт
групорга Петра Максимо
вича Косарсвича. Але пра
цювали па рівних, закін
чили вантажити всі одно
часно.

Підбили підсумки. Кін
цевий результат праці па

фермах господарства. Лі
дерство у соціалістично
му змаганні молодих 

в цеху контрольно-вимірю
вальних приладів. Всі техно
логічні процеси тут від
працьовувалися роками. І 
щоб щось зробити понад 
план і поза планом, потріб
на сеіжа думка і готовність 
колективу до швидкого її 
сприйняття та оперативного 
впровадження. З усім цим 
наш КМК упорався з честю.

Заступивши на ударну 
вахту на честь 60-ї річниці 
присвоєння комсомолу іме
ні В. І. Леніна, ми вже мали 
вагомий заділ. Тільки за 
останній місяць було впро
ваджено три раціоналіза
торських пропозиції із за
гальним економічним ефек- 
том 2850 карбованців. Особ
ливо плідно працюють ра
ціоналізатори нашого цеху 
Олександр Корженееський, 
Олександр Ліщишин та 
Юрій Ткачук. Всі члени ко
лективу постійно підвищу

полі приніс усім задово
лення. До сховищ перша 
зміна відтранспортувала 
рівно 80 тони першосорт
ного сіна з багаторічних 
трав. Довершувала цю ро
боту лапка складальників.

У сіносховище склада
лись останні тюки сіна з 
автомашини Івана Попи
ка, а він готувався в но
вин рейс до другої зміни. 
Робив це швидко, бо дав
но ждав зелених жнив. 
Адже це його перша тру-

кормодобувників захопив 
Сергій Радул. Комбай
ном КУФ-1,8 на косінні 
еспарцету він щодня ви
конує норми на 130—140 
процентів. Трактором 

ють свій теоретичний і фа
ховий рівень. Частина ком
сомольців навчається заоч
но в технікумі.

Обмін досвідом, швидке 
впровадження всього ново
го дозволило нашому КМК 
підвищити за цей час про
дуктивність праці майже на 
8 процентів. Успішно веде
мо й культурно-масову ро
боту. Мені як переможцю 
соціалістичного змагання 
пощастило відпочивати в 
міжнародному молодіжно
му таборі «Юність». А чле
ни нашого КМК теж як кра
щі серед молодіжних ко
лективів побували у містах 
Каневі, Корсунь-Шевченків- 
ському та Черкасах.

Т. ЗОЛОТАЙКО. 
групкомсорг КМК цеху 
контрольно - вимірю
вальних приладів стан
ції Долинська.

дова весна після військо
вої служби, де стояв на 
захисті миру, а тут, у рід
ному господарстві, тво
рить його своїми руками.

На знімках: водій 
Олександр САРЖЕВСЬКИЙ; 
еспарцет у валки кладе 
переобладнана «Нива» 
Олександра ВОВКОТРУБА; 
іде розвантаження тюків 
сіна біля спеціальних наві
сів для зимового збері
гання.

Фото М. САВЕНКА,
Устинівський район.

ЮМЗ-6 оперативно від
возить скошене з пєля 
комсомолець Василь Ра- 
ДУЛ.

В. ТРОЯНСЬКИЙ.
Вільшанський район.

Дводеннії 
гастролі

Івашвськпй район Оде
ської області і Ві.іьшан- 
ськпії Кіровоградської не 
межують, але дружба єд
нає їх міцна: районі) — 
суперники у соціалістично
му змаганні. Часто воші 
обмінюються делегаціями, 
переймаючи передовий 
досвід господарювання. 
Час від часу друзям по 
змаганню несуть своє щи
ре слово, задушевну пісню 
творчі колективи.

Ось і минулої суботи і 
неділі в іванівськпх хлібо
робів побував народний 
самодіяльний театр Віль- 
шанського районного бу
динку культури (режисер 
Віктор Джаміланівілі). 
Аматори показали причор- 
номорцям свою прем’єру— 
«Живи і пам’ятай» за Ва
лентином Распуііпнм.

Наш мор.

Книжкове 
царство

Так можна з повним 
правом назвати читальний 
зал Пантазіївсьної сіль
ської бібліотеки Знам’ян- 
ського району, який спо- 
ряднували її завідуюча ка
валер ордена Трудового 
Червоного Прапора Н. Ф. 
Могильна та бібліотекар 
Ніна Конопацька. Тут ши
роко і яснраво представле
но книги в численних те
матичних виставках, ку
точках. Розраховані вони 
на різні категорії читачі з. 
Виставки допоможуть зорі
єнтуватися в царстві книг 
і малюкові-першокласни- 
нові, і досвідченому меха
нізаторові. До речі, одная 
виставок так і називається: 
«Тобі, механізаторе!».

Але організація цікавих 
виставок — то лише части
на великої роботи бібліо
текарів. її логічним про
довженням є читацькі кон
ференції, які користуються 
неабияким успіхом у пан- 
тазіївців. Останнім часом 
вони відбулися пз темп 
«Наш, радянський спосіб 
життя», «Ми — патріотп- 
іптерпаціопалістн».

С. ПЕТРЕНКО.

Табір 
підготували 
на «відмінно»

Піонерський табір «Жов
тень» обкому профспілки 
працівників харчової про
мисловості розкинувся у 
мальовничій місцевості по
серед лісу, тому діти охо
че їдуть відпочивати сюди.

Табір •прийняв хлопчи
ків і дівчаток. Нинішнього 
року тут спорудили від
критий басейн, збудували 
душову, реконструювали 
спортивні майданчики, об
ладнали дві кімнати для 
юних техніків.

За три зміни у піонер
ському таборі «Жовтень» 
відпочине близько ТИСЯЧІ 
хлопчиків і дівчаток.

В. БІЛОШАПКА, 
кореспондент-органі
затор районного ра
діомовлення.

Олександрійський овйо»;
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У НАШИХ БАШКИРСЬКИХ ДРУЗій
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ЗУСТРІЧАЮЧИ в місті 
жінок а елегантних, за 

останнім слозом сучасної 
моди пальтах, працівники 
фабрики проводжають їх 
схвальними поглядами, з 
гордістю, Адже виготовле
ні пальта на нашій фабри, 
ці. І зроблені вони зде
більшого руками молоді. 
Ми довіряємо їй. Бо мо
лодь — наше майбутнє. 
Отож вагома частка твор
чого доробку багатотисяч
ного трудового колективу 
фабрик виробничого швей
ного об’єднання належить 
комсомольсько . молодіж
ним бригадам. По праву 
пишаємося комсомольця
ми Лідією Безсонозою з 
цеху № 1, Іриною Буга
йовою з цеху № 2, Сергієм 
Лимаренком та Надією 
Карповою з цеху № 5 і ба
гатьма іншими молодими 
робітниками.

(ПРАВО
НА ЧЕРВОНУі»'

ІХУСТИНУ
І
І
І

© ПОЧУТТЯ ПРИЧЕТНОСТІ ДО КОЛЕКТИВУ. 
© ДОВІР’Я 1 ВИСОКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. 
© ВАГОМА ЧАСТКА ТВОРЧОГО ДОРОБКУ. _ 
© УРОКИ ОПЕРАЦІЇ «РЕЗЕРВ.'. © ДОБРІ НА- І 
СТАВНИКИ. © КОЛИ СТАНЕШ МАЙСТРИНЕЮ? І 
© ЯК ПІДТЯГНУТИ «СЕРЕДНЯКІВ» ДО РІВНЯ І 
ПЕРЕДОВИКІВ?

З початку року фабрика 
запровадила у виробни
цтво 18 нозих моделей зи
мових і демісезонних жі
ночих пальт, з яких 11 
створено конструкторами- 
модельєрами нашого ек
спериментального цеху 
Г. М. Ваніною, В. О. Шев
ченко та Н. О. Щетков- 
ською в спіавторстві з пе
редовими робітницями, се
ред яких чимало молодих. 
35,5 процента швейної 
продукції реалізуємо з 
державним Знаком якості.

Трудовому загартуван
ню молоді надаємо особ
ливого значення. Перевір
ка у всіх виробничих під. 
розділах виконання рі
шень відкритих комсо
мольських зборів про 
участь молоді а забезпе
ченні фабрикою надпла
нового процента продук
тивності праці та додат
кового зниження собівар
тості продукції на 0,5 про
цента показала, що з цим 
високим, але реальним зо
бов’язанням поки що не 
всі справляються. Комітет 
комсомолу, думаю, зро
бить правильні висновки з 
цієї перевірки. Широкого 
впровадження на підпри
ємстві заслуговує досвід 
боротьби за надплановий 
процент комсомольців 
Світлани Пололян, Алли 
Мельник, Галини Линке- 
вич.

Бо передовий досвід — 
безцінне багатство. Його 
вивчення та впроваджен
ня — спраза не особиста 
(«хочу, не хочу»), а дер
жавна. На поліпшення ви
ховної роботи з молоддю 
і вказаз Генеральний сек
ретар ЦК КПРС, Голова 
Президії Верховної Ради 
СРСР К. У. Черненко у 
своїй промові на Всеар- 
мійській нараді секрета
рів комсомольських орга
нізацій 28 травня 1984 
року.

Шляхом реалізації цієї 
партійної настанови ми 
зуміємо посилити участь 
фабричної молоді у роз
в’язанні поточних і пер
спективних виробничих 
завдань, активізувати її в 
громадсько - політичному 
житті та в навчанні. У цьо
му дедалі зростає роль 

великого загону наставни- 
кіз.

Саме наставники, в чиє. 
лі яких чимало нагород
жених орденами та меда
лями і чий трудовий та 
життєвий шлях може слу
жити взірцем для молоді, 
дбають про те, щоб їхнім 
підопічним до душі була 
обрана професія, щоб ко
жен у процесі праці набу
вав майстерності, брав 
участь в управлінні вироб
ництвом, у громадських 
справах. А ще, як мені 
здається, позитивним є те, 
що останнім часом настав
ники привчають молодих 
трудівникіз не миритися 
з недоліками, а викривати 
і усувати їх.

Хочу відзначити особ
ливу заслугу наставників у 
створенні на фабриці ре
зерву керівних виробни
чих кадрів. Рекомендоза- 

ні до того представниками 
молоді робітники, наділені 
організаторськими здіб
ностями, успішно, спільно 
з іншими опановують тео
ретичні знання, необхідні 
для командирів виробни
цтва, беруть участь у ді
лових, або як їх назива
ють, господарських іграх, 
а також у практичних ек
спериментах з випуском 
продукції.

У проведених операціях 
під назвою «Резерв» кіль
ка молодих швачок дуб
лювали бригадирів, тобто 
самостійно виконували їх
ні обов’язки протягом од
ного, а згодом і двох тиж
нів. Важливим уроком цих 
операцій є той, що, повер
нувшись на свої постійні 
робочі місця, резервісти 
стали більш вимогливими 
до себе і впезнено утверд
жують себе як творчі со
ціально значимі особис
тості. Вони набули неаби
якого вміння цінити фак
тор часу, оскільки сам час 
є мірою продуктивності та 
інтенсивності праці.

Під час недавньої зу
стрічі членів парткому з 
комсомольським активом 
підприємства я запитав 
трьох дівчат, коли вони 
стануть майстринями і бу
дуть ділитися своїм вироб
ничим досвідом? Відпові
дали несміливо, оглядаю
чись, можливо, чекаючи, 
що хтось їм підкаже. 
Здається, йшлося про та
ку висоту, до котрої їм 
ще дуже далеко... Правду 
кажучи, мене серйозно за
непокоїла їхня розгубле
ність, не говорячи вже про 
невпевненість у власних 
можливостях. Тим часом 
ці трудівниці, як мені ві
домо, непогано закінчили 
технічне училище № 4, а в 
нашому колективі за 3—4 
роки добре засвоїли прак
тичні уроки своїх настав
ників. Досвідом нашої 
фабрики незаперечно до
ведено, що вершин шваць
ких професій молодь ся
гає через 4—5 років.

Принагідно сказати, що 
наставники цих дівчат Ал
ла Гаврилівна Ромах, Світ
лана Миколаївна Мокряк і 
•Пари, а Василівна Цивинда 

у свій час навчалися в то
му ж училищі й у свої не
повні 20 літ здобули сла
ву переможців змагання, 
зокрема, одержали празо 
на червону хустину. До
дам, що однією з найваж. 
лиаіших умов її одержан
ня є бездефектна здача 
продукції. Хустину вруча
ють робітниці, яка за під
сумками місяця не /дала 
зауважень щодо якості, 
виконувала технічно об
грунтовані норми виро
бітку більш як на 105 про
центів, додержувала норм 
комуністичної моралі в ко
лективі і побуті.

Все ж вважаю, що дів
чата не стали врівень зі 
своїми наставниками не 
тільки через свою інерт
ність, та, можливо, заспо
коєння на досягнутому. 
Позначилося, без сумніву, 
упущення комітету ЛКСМУ, 
цехових комсомольських 
організацій в індивідуаль
ній виховній роботі з мо
лоддю, а також недоліки 
в організації трудового 
суперництва.

Вже занадто звичним 
стало в нас і, думається, 
на інших підприємствах 
області виділяти в соц- 
змаганні лише два аспек
ти: вшанування перемож
ців і підтягування від
стаючих. А от до тих, хто 
тримається середини, руки 
не доходять, хоч у «се
редняків» є приховані 
внутрішні резерзи. Аналіз 
віку ТИХ, хто місяць у мі
сяць упродовж багатьох 
років виборює право на 
червону хустину, показав, 
що серед них мало мо
лоді.

Ніде правди діти, дехто 
з членів фабричного комі
тету ЛКСМУ часто без на
лежних на те підстав при 
рівних виробничих досяг
неннях високе право на 
хустину частіше присзоює 
ветеранам. Але ж існують 
чіткі умови цього змаган
ня. І для всіх вони одна
кові.

Минулого місяця під
твердили своє право на 
червону хустину 212 робіт
ниць, зокрема в цеху № 1 
тільки 12 комсомольського 
віку з 53-х, здебільшого, з 
КОМСОМОЛЬСЬКО - МОЛОДІЖ
НОЇ бригади, в цехах №N2 2 
і 3 відповідно — дві з 17 
та три з 12.

Звісно, аналіз зроблено 
не для констатації факту, 
а для серйозних виснов
ків. Партійний комітет і 
керівництво підприємства 
доручили інженерним 
службам спільно з коміте
том ЛКСМУ та цеховими 
комсомольськими органі
заціями чітко визначити, 
чим саме допомогти тим 
молодим швачкам, які 
могли б поступово стати 
учасницями престижного 
руху черзонохустинниць. 
Зрозуміло, мова йде не 
лише про всебічну допо
могу в підвищенні ділової 
кваліфікації, озброєння 
досвідом нозаторіз вироб
ництва, вироблення еко
номічного мислення, а й 
про зацікавлене ставлен
ня до випуску тільки доб
ротної продукції, — ми ж 
працюємо в індустрії для 
всіх, про високе усвідом
лення громадського обо
в’язку.

Думається, що фабрич
ній комсомолі!, котра ста
новить третину робітничо
го колективу і не раз від
значалася творчою ініціа
тивою у багатьох патріо
тичних починаннях, під си
лу планомірне розв’язан
ня завдань не тільки ма
сового залучення молоді 
до руху червонохустин- 
ниць, а й сприяння широ
кому розвитку інших дійо
вих форм соціалістичного 
змагання на високі кінце
ві результати. А ми зав
жди її підтримаємо.

В. КУРБАТОВ,

генеральний дирек
тор Кіровоградського 
виробничого швейно
го об’єднання.

Молодь Ішнмбаю зроби
ла ще однії внесок до ко
пилки комсомольських 
справ: кілька великих під
приємств міста вирішили 
взяти шефство над Петров, 
ським дитячим будинком.

Після прийняття на бю
ро міськкому ВЛКСМ від
повідної постанови моло
ді виробничники підготу
вали для дітей цікаві лек
ції, бесіди, концерти, об
ладнання для нової піо
нерської кімнати. В спілці 
з міськкомом буде працю
вати і колектив Палацу 
піонерів, який зобов’язав
ся організувати в дитсад
ку заняття виїзних гуртків 
і гастролі дитячого дра
матичного колективу.

Але головним подарун
ком для дітей стане спор
тивний майданчик, на бу
дівництво якого з суботіш- 
ки та недільники вийдуть 
їхні старші друзі.

А. РАТОЗ.
Ішимбай.

їх чекають поля 
і ферми

За останні роки багато 
випускників нашого райо
ну пов’язали свою долю з 
сільськими професіями. Се
ред кращих тваринників 
району — молоді доярки 
Гульфіра Муратшнна й 
Антоніпа Титарева із рад
госпу «Сукорічеиськиіі», 
Насима Кашапова, Разіля 
Мухаррямова, Разіля і 
Гульфіра Габдулінн з кол
госпу «Комуна», Валенти
на Григор’єва із колгоспу 
імені М. Горького та бага
то інших.
трудяться 
Міясултаи Нурієв, Дамір 

По-ударному 
механізатори

— А ти ще рости будеш?
(Співрозмовники — першокласник Діма ВИНОГРАДОВ 

і десятикласник Мишко БОБРОВ, Староруська школа № 10 
Мозгородківської області).

Фото А. ОВЧИННИКОВА.

Фотохроніка ТАРС,

Імашев, Віктор Зозуля, 
Карім Сафів. Петро Кузе- 
ля із радгоспу «Демський». 
Іван Петров, Володимир 
Павлов із радгоспу 
Єлгінський», Роберт і Аль
берт Ахмадуліни, Чулпан 
Рамазанов із радгоспу <М- 
хоріченський».

Немало випускників уві
ллється в ряди сільських 
трудівників і нинішнього 
року. Заклик учнів баз- 
мекської середньої школи 
залишитися в рідному гос
подарстві, па рідній землі, 
де народились і вирослії, 
був підтриманий випуск
никами всіх шкіл району. 
Добре трудове загартуван
ня одержали вони, пра
цюючи на пришкільних Ді
лянках у складі учнівських 
виробничих бригад,.шкіль
них лісництв. Свою май
стерність, уміння показала 
на районних і республікан
ських конкурсах. Минуло
го року, наприклад, член 
виробничої бригади . Дум
ської середньої школи Вік
тор Чернов па республікан
ському конкурсі юних 
стригалів зайняв перше 
місце, а Заліфа Габдрах
манова, учениця Дюсапов- 
ської середньої школи, на 
республіканському кон
курсі юних доярок була 
другою. П’ять стригалів з 
учнівської виробничої 
бригади — Олег Тяпкіи, 
Марсель Ханнанов, Ігор 
Чернов, Артур Киреев,. Са
лават Худайбердін наго
роджені медалями «Юний 
учасник ВДІІГ».

Слозом, хлопці та дівча
та вже оволоділи багатьма 
трудовії,ми навиками, не
обхідними для роботи и 
сільському господарстві. 
Разом з атестатами бага
то хто з них одержить по
свідчення трактористів- 
машиністів III класу, май
стрів машинного доїння.

₽. ЗАРИНОВА.
Біжбуляцьхий район.

Для вашого - 
саду

Більш як учетверо цав 
зрости ДО КІНЦЯ п’ятирічки 
виробництво товарів шпро. 
кого вжитку на Башкир' 
ському мідно-сірчаному 
комбінаті порівняно з 
1980 роком.

Загальний обсяг вироб. А 
ннцтва товарів народного Ш 
споживання складе, б.і; - ж 
ко 100 тисяч карбовані 
Продукція призначаєтьс: 
основному для садівшіі

А. КАРАМОВ.
Уфа.

Поважають 
покупці

Люда Ізібаєва и Роза 
Ялкаєва — нерозлучні но- 
другії з дитинства. Обидві 
закінчили школу в рідному 
селі Байтурове, разом 
вступили до Бірського ко
оперативного технікуму, 
разом після навчання у 
ньому прийшли працювати 
в Новоакбулатовський ма
газин.

Нсвнлякнй, але друж
ний колектив магазину ус
пішно справляється з пла
новими завданнями. Ось і 
нинішнього року план 
варообігу за перший кзаря^ 
тал виконано на 101- про- 
цент, населенню реалізова
но товарів на 54,6 тисячі 
карбованців. У магазині 
завжди затишно, дівчача 
постіійю слідкують за чис
тотою. А головне, молоді 
продавці зуміли завоюва
ти поваг}' сільських ж:: ге- Я 
лів своєю ввічливістю,

М. АЛЕКСАНДРОВ.
ААишкинський район.

І

Комсомольські 
кілометри

Аудиторію В ТрІІДЦ'.'іа 
тисяч чоловік зібраз агіт
поїзд ЦІ\ ЛКСМУ «Ком
сомолець України», який 
пройшов понад три тисячі 
кілометрів по’ Кіровоград
ській, Черкаській і Дніпро
петровській областях. 
Протягом трьох тижнів 
члени ворошиловградсь- 
кої пропагандистсько-.:,- 
дожньої групи провели в 
комсомольських організа
ціях 298 масово-політич
них заходів. Черговий 
рейс агітпоїзда заверили- 
ся в П'ятнхатках Діііизо- 
петровської області уро
чистим вечором «Ваги::’’, 
товаришу, серцем та 
ім'ям», присвяченим 60- 
річчю присвоєння комсо
молу імені В. 1. Леніна.

Доглянуть 
школярі

Трудову угоду уклачії 
старшокласники Паялись* 
КОЇ середньої ШКОЛИ ІМЛіі' 
В. О. Сухомлмнськото на 
Кіровоградщпні з правлін
ням місцевого КО.И' У 
«Комінтерн». Учнів: ’»:;з 
виробнича бригада забез- 
печіїть догляд за Іе-гск- 
тарним колгоспним сг.’ю'(. 
збере врожай і здасіь йо
го на заготівельний пункт. 
Юні натуралісти заверши
ли «велику контрольну ро
боту»: очистили дерева
від гнізд гусені, скопали 
пристовбурні круги І ВНСС- 
Ли заготовлені з зими міс
цеві добрива, проведи 
розпушування міжрядь. 
За прикладом павлнськях 
ровесників трудові угоди 
з господарствами уклали 
учнівські бригади багатьох 
шкіл Онуфріївського,
Бобринецького, Новоукра- 
інського та інших районів 
області.

(РА)АУ).



Т'Т червня 1984 року
«Молодий комунар» З стор.~

ПОЗАШТАТНИЙ ПОСТ ДАІ

£РИМЛ
«ДЛЯ
«ЮНИХ

ВЕЛОСИПЕДИСТІВ
ДРУГИЙ ТУР

УВАГА!, 
увага!, 
увага!

На запитання першого туру вікторини для юних 
велосипедистів, що її проводять обласна держзвто- 
інспекція і редакція газети «Молодий комунар» 
одержано чимало відповідей. Найпершими їх при
слали кіровоградці Оксана Шуцька, Ігор Саулко 
Олександр Дерев'янко, І. Писаренко з Олександрії і 
Віталій Дозганюк із села Суботців Знам’янського 
району.

Підсумки першого туру ми підіб’ємо в наступній 
публікації, а зараз, шановні учасники вікторини, ви 
можете порівняти свої відповіді з правильними.

Правильні відповіді на запитання першого туру 
такі:

УТ справді казковий 
А світ. Струменить 
жою прохолодою 
сповнений пташиним 
бетом і пахощами лісових 
кзітів. Молоді верби ми
ють розкішне гілля в чис
тій воді ставу, береги яко
го вигаптувані материн
кою, споришем і шовком, 
травою. Тут розвидень 
розсипаз намисто роси. 
Двоє хлоп'ят босоніж при
мчали на греблю і зачудо. 
вано вдивлялися в ставко
ве плесо, де карасі розма
льовували водяне дзерка
ло кругами-хвилями.

— Нумо, купатися!
І оксамитові бризки 

зметнулися над берегом.
Досхочу накупавшися, 

хлопчики вийшли знову 
на крутий берег і втирали- 
ся барзистими рушниками.

— А я заздрю Ігорю — 
Володимир Володимиро
вич забрав його в Олек
сандрію. Там теж спортив
ний табір. Кажуть, туди 
навіть ленінградці при
їдуть — щоб позмагатись 
з нашими хлопцями.

сві- 
гай, 
ще-

1. Велосипед — слово латинського походження. 
Складається воно з двох слів: «велокс» — «швидкий» 
та «педес» — «ноги». «Велосипед» буквально озна
чає «шзидконіг».

2. У велосипеда було дуже багато винахідників. І 
видумували його дуже довго: більше ста років!

Історія велосипеда починається з грубого дерев'я. 
І ного самоката на двох колесах, він був занадто важ
ким і незручним.

Близько 1800 року на Уралі буз збудований пер
ший залізний самокат. Зробив його кріпосний май
стер Артамонов. Через тринадцять років німецький 
лісничий Драйсе збудував удосконалений «бігунок». 
Він мав уже кермо і легко позертазся в необхідну 
сторону. Та асе ж машина Драйса була дерев’яною, 
важкою і тихохідною, незручною і дорогою. Щоб 
їхати на ній, потрібно було відштовхнутися ногами.

Залізний велосипед з’явився в Європі тільки в 1865. 
році. Збудували його французькі механіки Мішо і 
Лальман, Дерев'яні колеса велосипеда були обтягну
ті товстими залізними шинами, рама повністю була 
викувана з квадратного залізного бруса. Велосипед 
одержав назву «кісткотряс». Змучений тряскою, ве
лосипедист часто злізав з залізного коня і вів його 
«на поводу», щоб хоч трохи перепочити.

1384 року з'явилися перші велосипеди з однако
вими колесами, довгою рамою і ланцюговою пере
дачею на задню вісь. їх називали англійським сло
вом «сефеті», що в перекладі означає «безпечний». 
Через рік шотландський ветеринар Данлоп придумаз 
надувні шини. Винайшов він і вентиль з гумовою тру
бочкою, що пропускав повітря лише в одному на
прямі.

У 1897 році був зроблений останній важливий ви
нахід: французький інженер Моро придумав втулку 
з вільним ходом. Тепер уже не треба було крутити 
весь час ногами. Розігнавшись чи спускаючись з го
ри, велосипедист міг зупинити педалі і відпочити, 
їздити на велосипеді стало значно легше.

Звідтоді велосипед майже не змінювався.
3. Керувати велосипедом без підвісного двигуна 

по дорогах дозволяється особам, яким виповнилось 
14 років, а дво-або триколісним транспортним засо
бом з робочим об’ємом двигуна менше як 50 см3 і 
максимальною конструктивною швидкістю менше як 
40 км/год — 16 років.

Разом зі своїм першим 
помічником Аллою Шеп
тухою він знову збирав 
четвертокласників на бе- 
резозій кладці, щоб від
працювати стартові нюан- 

мають 
Валя

ви- 
зма- 
тре.

си. Всі школярі 
юнацькі розряди, а 
Цибульська, яка вже 
ступала на обласних 
ганнях, носить значок 
тього дорослого.

Що ще. крім плавання? 
Досить переглянути тижне
вий розклад заходів, скла
дений тренерами І вихова
телями, щоб пересвідчи
тись у справді творчому 
підході їх до справи. Ді
тям у «Лісовій пісні» суму
вати ніколи. Вчора були 
воєнізована гра і диспут 
ерудитів. Сьогодні після 
обіду змагання значківців 
ГПО. Завтра — свято Неп
туна і туристичний похід. 
Запрограмовані «Веселі 
старти» і турніри табірної 
спартакіади — з тенісу, лег
кої атлетики, волейболу, 
футболу, комбіновані еста
фети. Буде трудовий де
сант, під час якого школя
рі працюватимуть у саду і 
на полях місцевого кол
госпу «Победа», збирати
муть лікарські трави. А 
ще — буде зустріч з май
стром спорту В. О. Потра- 
ченком. який тренує сіль
ських боксерів.

тичного комплснсу, вибір 
уже зроблено. Найбільш 
прудкого початкісця ви
значено на лісовій галяви
ні, на стежках по берегах 
ставу.

Перша табірна зміна «Лі. 
сової пісні» прийняла 230 
маленьких веселунів, які 
повернуться додому здо
ровими і загартованими. І 
якщо не всі з них стануть 
висококласними спортсме
нами, ніхто не нарікатиме 
на тренерів і вихозателів. 
Олександр Митрофанович 
Галка сказав, прощаючись 
із нами:

— Хто скупався в лісо
вому озері і вимив ноги в

росі, назбираз грибів і 
квітів у дубовому гаю, по
чув на світанку щасливе 
пророцтво зозулі, надовго 
запам’ятає цей табір.

То будемо вважати, що 
хлопчикам і дівчаткам з 
«Лісової пісні» пощастило. 
Хай не хвилюються за них 
тата й мами — їхні діти 
побували в світі казки. Та
кого не побачиш у місті і 
на морських пляжах.

М. ШЕВЧУК.

Фото В. ГРИБА, 
село -Оникієве, 
Маловискізський район.

4. Водієві велосипеда забороняється перевозити

пасажирів. Ви
няток один — 
можна провести 
дитину на до
датковому си
дінні, обладна
ному підніж
ками.

Це вони про тренера 
ДЮСШ облспорткомітету 
В. В. Манька, котрий зі
брав групу найбільш пер
спективних спортсменів, 
які в шахтарському місті 
цілий місяць відпочизати- 
муть і підвищуватимуть 
свою майстерність у пла
вальному басейні «Дель
фін». А тут, у туристично
му таборі «Лісова пісня», 
його колега О. М. Галка 
працюзатиме з учнями 
спеціалізованого спортив
ного класу середньої 
школи № 6. Ось уже зби
раються на бгрезі всі 
його плазці, і Олександр 
Митрофанович починає за
програмовану розминку:

— Побіжимо босоніж 
по росі. Потім — ранкоза 
гімнастика. А тренування 
через дві години після 
сніданку.

Крім плавців ДЮСШ 
облспорткомітету, в «Лісо
вій пісні» підвищують 
свою майстерність і наби
раються бадьорості юні 
велосипедисти і легкоат
лети, котрі тренують до
свідчені фахівці В. В. 
Смишлясз та Г. П. Михай- 
люкоза. Разом з дітьми 
машинобудівників Кірово
града і шахтарів Олек
сандрії відпочивають і чле
ни спортивно-оздоровчої 
групи з місцевої десяти
річки.

Якщо тренер В. В. Смиш- 
ляєв тренує велосипедис
тів, що вже виступали на 
змаганнях різного рангу, то 
Г. П. Михай люковій дору
чили групу юних легкоатле
тів. котрі лише в наступно
му навчальному році поч
нуть своє сходження о 
ДЮСШ. А перша проба сил. 
прикидка — в «Лісовій піс
ні». І хоч немає тут зраз
кового стадіону, легноатле-

.ПРОПОНУЄМО ЗАПИТАННЯ
ДРУГОГО ТУРУ:

1. Існує кілька видів велосипеда за призначенням. 
Назвіть їх.

2. Які документи повинен мати при собі водій ве
лосипеда?

3. Перед тим, як відправитися в дорогу, велосипе
дист має добре перевірити спорядження велосипеда. 
Яким воно повинно бути?

4. В яких випадках велосипедистові дозволяється 
поворот ліворуч?

5. Хто повинен поступитися дорогою (диз. малю
нок 2)?

Чекаємо ваших відповідей протягом тижня з дня 
публікації. Надсилайте їх за адресою: 316050, м. Кі
ровоград, вул. Луначарського, 36. На конверті зро
біть помітку «Вікторина «Для юних велосипедистів».

Л. ЩЕРБИНА, 
старший інструктор облдержазтоінепекції.

ФУТБОЛ

«ОКЕАН

«ЗІРКА»-2:2
У стартозому матчі дру

гого кола чемпіонату краї
ни з футболу серед клубів 
другої ліги шостої, укра. 
їнської зони «Зірка» зу
стрілася з «Океаном». На
гадаємо, ЩО В Першому |(О. 
лі поєдинок цих суперни
ків закінчився перемогою 
кіровоградціа — 3:1.

і ось зустріч у Керчі. 
Матч почався обопільними 
атака,ми. Першими успіху 
добилися господарі ста
діону. Після пропущеного 
гола кіровоградці заграли

агресивно, комбінаційно, 
їхні атаки були справді не
безпечними. Дві з них за
кінчилися взяттям воріт 
моряків. Автором забитих 
м’ячів був Валерій Само
фалов.

У другому таймі керчен- 
ці намагалися зробити все, 
щоб у рідних стінах уник
нути поразки. І їм пощас
тило — за сім хвилин до 
фінального свистка голкі
пер гостей Борис Філатоз 
допустив непоправну по
милку. 8 результаті нічия 
— 2:2. Отже, суперники 
записали до своїх копилок 
по одному очну. «Зірка» 
їх має нині одинадцять

Наступний тур сьогодні. 
«Зірка» у Севастополі по
міряється майстерністю з 
«Атлантикою».

В. ША8АЛІН.

КАЛЕНДАР
ігор другого кола чемпіонату СРСР з футболу 

серед команд другої ліги шостої, української зони 
другої групи.

7 червня — четвер. «Атлантика» (Севастополь) — 
«Зірка»;

16 червня — субота. «Зірка» — «Колос» (Павло
град);

22 червня — п’ятниця. «Стахановсць» (Стаханов)— 
«Зірка»;

25 червня — понеділок. «Маяк» (Харків)—«Зірка»; 
З липня — вівторок. «Металург» (Дніпродзср- 

жпнськ) — «Зірка»;
ІЗ липня — п’япптця. «Зірка» — «Новатор» (Жда

ної»);
16 ліпиія — понеділок. «Зірка» — «Шахтар» (Г’ор 

дівка);
21 липня — субота. «Суднобудівник» (Миколаїв)- 

«Зірка»;
21 липня — вівторок. «Кривбас» (Крввпіі Ріг) — 

«Зірка»;
ЗО липня — понеділок. «Зірка» — «Кристал 

(Херсон);
2 серпня — четвер. «Зірка» — СКА (Одеса).



4 crop. «Молодий комунар» 7 червня 1984 року
З ВИПУСКУ «ЯТРАНЬ»

Природа просить тиші
Червень. Початок літа. 

Здається, ніби вчора ми 
були свідками оновлення 
природи, прильоту птахів, 
їхнього будівничого азар
ту, і головне — різноголо
сого співу. А чи помітили 
ви, що вже не чутно тако
го дзвінкого, як раніше, 
щебету пташок? Якщо по
мітили. то здогадались, 
що піднесений спів змі
нився батьківськи/ли і ма
теринськими турботами. 
Підкоряючись вічному за
кону природи, треба дати 
нове потомство, забезпе. 
чити продовження свого 
роду.
Е? АГАТО птахів, що меш. 

кають у нашому краї, 
вже вивели пташенят. Ді
ловито носять у свої шпа
ківні комах, гусінь та ін
ших шкідників саду, горо
ду й поля старі шпаки. 
З-під шиферних дахів ви
могливо цявкають горобе
нята. В лісах уже роблять 
перші проби крил моло
ді дрозди. Але в більшос
ті наших птахів триває пе
ріод висиджування і виго
довування перших вивод
ків. З'явився молодняк і в 
козуль, лосів, диких каба
нів, білочок, лисиць. Під

ростає перший виводок 
зайченят.

З являючись у місцях 
мешкання птахів і звірів, 
людина часто їх турбує, 
полохає, а іноді й завдає 
шкоди. І не тільки люди
на. Так, дика качка-кри- 
жень в час висиджування 
залишає гніздо на період 
харчування вранці й уве
чері. Птаха ретельно мас
кує своє гніздо, відпливає 
на значну відстань і злітає 
далеко від гнізда. Цим га
рантується його безпека. 
Але достатньо 2—3 ден
них зльотів качки, щоб 
гніздо «запеленгували» 
сіра ворона, болотний лунь 
і знищили яйця чи каче
нят.

Тож, перебуваючи в лі
сі, на луках, в полі, біля 
водойм, — не здіймайте 
галасу, не шуміть, не 
включайте на повну по
тужність транзистори. Спо
лохані випадковим шумом 
птахи і звірі, як правило, 
покидають свої помешкан
ня; особливо страждає від 
того молодняк. Не всти
гаючи за дорослими, ма
люки часто губляться і не
рідко гинуть. Наприклад, 
коли ви злякаєте на гнізді

солов я чи його близьких 
родичів — славок чорного
лову, співучу та інших, це 
може призвести до заги
белі всього виводка.

Ніколи не чіпайте рука
ми пташенят і яєць. Здає
ться, ніякої шкоди від то
го, що ви взяли в руки 
яйце, роздивились його і 
поклали на місце. Та цене 
так. Вчені-орнітологи вста
новили, що від простого 
дотику пальців руки пору
шується складна мікроско
пічна структура аерації 
яйця, знищується проти
мікробна захисна плівка на 
його поверхні. Не вірите?

Червень та липень — це 
так званий «сезон тиші» в 
лісах, на полях. Механіза
торам, спеціалістам сіль
ського і лісоеого госпо
дарств, працівникам лісо
вої охорони, мисливцям, 
всім туристам, збирачам 
лікарських трав і просто 
відпочиваючим слід пам’я
тати про це і взяти актив
ну участь у збереженні 
молодняка. Природа в цей 
час як ніколи потребує 
спокою.

Б. ПОЛТАВЧАНИН.
емт Олександрівна.

А м е р 11 к а і іс ь к 11 і і драма
тург Лртур Лорснте но
се ніс героїв своєї Вест- 
саіідсі.кої Історії» в захід
них кварталах І Іью-РТор- 
к‘а — пристанищі емі
грантів, ЯКІ СТІК.’ЦОТЬСЯ 
сюди з усіх кінців світу в 
пошуках свого маленько
го щастя. Тут, у < країні 
різних можливостей», в 
кам’яних джунглях, се
ред бруду в нечистот на
роджується незвичайне, 
чуже забобонам, иочут-

мсипті композиції Бери- 
стаііпа) стало тим каме
нем спотикання, обійти 
який благополучно колек
тив театру не зміг. Слаб
кий вокал, пезбалаисо- 
вапе звучання фоногра
ми зіпсували цілий ряд 
сцен. Зате хорові партії 
(хормейстер АЕ Аіакода) 
прозвучали набагато чис
тіше іі професійніше.

) Іе можна не відзначи
ти хореографію спектак
лю (постановник тапціо-

артпеткп Інші Приступи 
(Аиіта). Добре грають 
заслужений артист УРСр 
А. Крсячепко (Риф), ар
тисти 71. Фсдеикова (ши- 
бспик), А. Сиротепко (По
рох), Р. Приступа (Бер
нардо), А. Литвіііісііко 
(Аран).

Естетика театру пока
зування, в принципах яко-

ДУМКИ, ВІДГУКИ,
РЕЦЕНЗІЇ

Коли насильство —

ПЕРЛИНА ЬНЛНСЬНОГО ЛІСУ.
На знімку: чорний лелека біля свого гнізда. Автор фото І. ШПИЛЬОНОК.

тя.’Туг, у просякнутому 
ненависно середовищі, 
де в шалених ритмах 
мамби й рок-н-ролу шу
кають перепочинку од 
жорстокої боротьби за іс
нування члени ворогую
чих вуличних банд, зуст
річаються па своє щастя 
й па свою біду поляк То
ні й иуерторіканка Ма
рія. Сюжетна канва істо
рії новітніх Ромео й 
Джульєттп служить дра
матургові знаряддям, що 
нещадно розкриває со
ціальні витбкп жорсто
кості іі насильства.

СЦЕН І'II ПІП простір 
завалено сміттям.

Цегляна стіна. Виставле
но напоказ усе господар
ство сцени — троси, юпі
тери, колосники... В стіні 
— величезні, в два людсь
ких зрости, залізні двері. 
На початку дії через них 
вриваються члени воро
гуючих банд — «ракети» 
і «акули». В ці ж двері у 
фіналі спектаклю спря
мовано їхній скорботний 
хід із тілом чергової жерт
ви «вільного світу» -- Іо
ні.

Режисер - постановник 
О. Натяжний і сценограф 
О. Радіонов оформленням 
сцени відтворили атмос
феру безвиході іі прире
ченості.

На жаль, освоєння му
зичного матеріалу (зпа-

вальних сцен 
Соболева).

СКЛАДНЕ
випало па •

— Лариса

СКЛАДНЕ завдання 
випало на до.ио режисе

ра: зберегти
особливості 
лити ідею 
трагічного 
мантичної 
відповідальності за такий

стильові 
мюзиклу, вті- 

неміпіучості 
фіналу ро- 

історії, ідею

закон

Фотохроніка ТАРС.

ЯК ТОГО ВИМАГАЄ ЧАС
Відбулося чергове засідання президії обласної ра

ди Українського товариства охорони природи, на 
якому иріійняго постанову ■ Про участь комсомольців 
•і а молоді Кіровоградиціип у виконанні природоохо
ронних заходів;-. Зокрема, у ній говориться про те, 
що хоча останнім часом молодіжні колективи актив- 
Гше почали включатися в природоохоронну роботу, 
а в ряді районних організацій їхня, участь у цій 

справі ще не відповідає вимогам часу. Тому президія 
обласної раді; товариства постановила, налагодивши 
контакт з обласним комітетом ЛКСМУ, здійснити та
кі заходи:

— активізувати роботу рад з охорони природи при 
міськкомах і райкомах комсомолу;

— з метою підвищення рівня екологічної освіти 
молоді сприяти поглибленню вивчення питань охоро
ні природи в системі комсомольської політосвіти, на 
курсах підвищення кваліфікації іі підготовки комсо
мольських кадрів.

З огляду на сказане вище вирішено зобов’язати 
міські іі районні ради Товариства охорони природи:

— до 20 червня розглянути на засіданнях президій 
разом з представниками міськкомів і райкомів ком
сомолу участь молоді в природоохоронній роботі;

— разом з комсомольськими комітетами розробити 
конкретні завдані’!! комсомольським організаціям;

— посилити роботу по залученню молодих спеціа
лістів, раціоналі :; і прів до участі в розробленні і впро
вадженні мал овід,ч одних X безвідходних технологій, 
способів утилізації відходів, нових систем очисних 
споруд, боротьби з ерозією грунтів тощо.

Найближчим часом обласна рада товариства підго
тує також м< гс.ткчві рекомендації но залученню мо
лоді до природоохоронної роботи.

післяЛ
ВИВТіІПИ/

«Пропаща 
сила 
« Гідросили»

Ha критичний матеріал 
під такою назвою, надру
кований у «Молодому ко
мунарі» за 15 березня 
ц. р., надійшла відповідь 
від секретаря комітету 
комсомолу заводу «Гідро- 
сила» М. Цигульського. 
Він повідомив, про ті за
ходи, яких вживає адміні
страція підприємства, щоб 
запобігти в майбутньому 
порушенням земельного 
законодавства, про хід 
технічного переозброєння 
заводу. Зокрема, всі пило- 
газоочисні установки заво
ду нині відремонтовані і 
функціонують нормально. 
У 19.44 році почисться ре
конструкція очисних спо
руд «Гідросили». що доз
волить знизити викиди 
шкідливих речовин у нав
колишнє середовище.

фінал суспільства, зас
нованого на жорстокос
ті іі насильстві. Дума
ється, постановочній гру-
пі вдалося 
цілісність

забезпечити
спектаклю:

жодна з му.пічних сцен 
не здається чужою в кон
тексті соціальної драми, 
якою по суті є «Вестсайд- 
ська історія». Вирішена в 
шаленому темпі сцена у 
таиіповаавному залі асо
ціюється з відомою «Ли
хоманкою суботнього ве
чора». Скмозречсіїо під
даючись під владу ритмів 
рок-н-ролу, • неприкаяні 
молодики жалюгідні іі 
страшні водночас у своїх 
спробах втекти від своїх 
життєвих проблем, які не
спроможні вирішити.

Безперечно, вирішальна 
роль у створенні атмос
фери спектаклю належить 
ансамблю акторів. На 
його фоні, і ні в якому 
разі не на шкоду йому, 
виділяються творчі інди
відуальності заслуженої 
артистки УРСР Валенти
ни Дроиової (.Марія) та

го ви рішено спектакль, 
незвична як для кропивші- 
чан, так і для кіровоград
ських глядачів, котрі 
звикли до традиційного 
психологічного театру. 
Освоєння нетрадиційної 
режисури, яка йде від 
нет р а ді і ці іі ної л р а м ат у р - 
гії, привело, з одною бо
ку, до деяких іірорахуи- 
ків і недоробок постано
вочної групи, з іншого •— 
обумовило новаторський
характер постановки. Чи 
виправдана поява нього 
спектаклю на сцені теат
ру корифеїв?- Впевнений, 
що так. По-перше, синтез 
різних напрямів допомг
гає творчому розвитку т<
атральиого колективу, 
по-друге, спектакль точ- 
волив театрові імені 
Аї. Кроинвшіцького дослі
дити глибинну природу 
соціальних проблем су
часної Америки, показа
ти безпросвітність і при
реченість молодих паріїв 
капіталістичного суспіль
ства, яке «процвітає».

1. КРИКУНЕНКО.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

«Могодой коммунар» — 
ергаи Кировоградского 
еблеегного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинским языке

НАША АДРЕСА:

316050, МПС,
м. Кіровоград,

еуп. Луначарського, >6.

ВК 02270.

Управління «Облпаливо» 
відкриває столи замовлень 

на доставку палива населенню області 
Подаємо телефони, по яких можна замовити падино:

Знам’янка — 
Кіровоград — 
Світловодськ — 
Олександрія — 
ІІовоукраїнка 
Долипська — 
Новомпргород — 
Гайворон — 
Ульяновка — 
Мала Виска — 
Олександрівна —

Вільшанка — 
Головапівськ — 
ст. Цибулеве — 
ст. Щаслива —

28-37
6-30-26, 2-52-36,

70-30,
3- 26-65,

2-33-38, 2-22-38,
2-13-41,

9-25-30,
• 2-18-32,

9-14-46,
9-17-35,

26-62 (через кому
татор 23-72 зал. ст.), 

9-34-02,
4- 34-32,

3-Ю,
9 61-28.

Одночасно повідомляємо, що до 1 вересня рядові сор
ти вугілля та буровугільні брикети відпускаються на
ливними складами без прикріпних талонів і зверх уста
новлених норм. Паливо доставляється населенню тран
спортом організацій, колгоспів, радгоспів, трансагентств.

Щоб в осінньо-знмовпіі період ви не турбувалися, ІДО' 
палива буде недостатньо, придбайте його зараз.

Адміністрація управління «Облпаливо».

ОБЛАСНА ВИСТАВКА
художньої та техніч
ної творчості учнів 
професійно - техніч
них училищ області 
почала працювати 
7 червня в кінотеатрі

«Мир» у Кіровограді.
Ласкаво запрошує

мо відвідати вистав
ку!

Обласне управління 
профтехосвіти.

ДО УВАГИ

УЧАСНИКІВ ГРИ 

«СПОРТЛОТО»

При вкиданні час
тіш «БВ» для участі 
білета в тиражі за
пам'ятайте помер і 
місцезпаходжс и н я 
фірмової скриньки 
«Спортлото».

По діючому з 1 січ
ня 1984 року поло
женню Дніпропетров
ське зональне управ
ління спортивних ло
терей приступає до 
розгляду претензій, 
коли в заяві вказані 
номер і місцезнаход
ження скриньки
«Спортлото», в яку 
були вкинуті частили 
«БВ».

Претензії розгля
дає група виграшів і 
11 р ете нз і й Д и і н р о п ст- 
ровського зонально
го управління спор
ти в них лотерей:

320000, м. Дніпропет
ровськ, пр. Карла 
Маркса, 91. тел. 
44-54-38.

Дніпра спортлото.
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