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Вагомнй внесок у прискорення науково-технічного 
прогресу в нашій області вносять винахідники і ра
ціоналізатори. 660 первинних організацій ВТВР 
об’єднують 75-тисячнин загін людей творчої думки.

Значний внесок тут і сільських раціоналізаторів та 
винахідників. Та чи міг і може він бути більшим?

У першому півріччі нинішнього року в області у ра
ціоналізаторській діяльності в колгоспах і радгоспах 
взяли участь близько 4 тисяч трудівників. Це майже 
на 11 процентів більше, ніж у відповідний період ми
нулого року. Впроваджено 78 винаходів і 2344 ра
ціоналізаторські пропозиції. Це також більше, ніжу 
першому півріччі минулого року.

Однак, треба визнати, ці цифри могли б бути знач
но вищими. Такий висновок напрошується після роз
мов з багатьма механізаторами області. Яка доля 
розробок сільських новаторів, зокрема, молодих? Про 
це розповідатиме газета під рубрикою «Дерзай, сіль
ський новаторе!». Про це піде мова і в сьогоднішній 
розмові, в якій взяли участь бригадир тракторної 
бригади колгоспу імені Ватутіна Кіровоградського 
району Микола Михайлович Смичеико, ланковий цієї 
ж (бригади Василь Іванович Козленко. голова облас
ної ради ВТВР Віктор Михайлович Малишев, за
ступник керуючого Олександрійською райсільгосптех- 
пікою Валентин Сергійович Грушовий, завідуючий 
відділом науково-технічної інформації по сільському 

.у науково-тех- 
Івановпч Гідуляпов.

господарству Кіровоградського центру 
нічної інформації Анатолій

В. М. МАЛИШЕВ: Об
ласна рада В'ГВР проводить 
значну роботу по ноширсн-

і;ю новаторської діяльності 
на селі. Але практика пока
зує, IHO тут Є ще широке 4!О-

I ІНВ. £л

Сьогодні

попереду
Підбито підсумки соц- 

змагання морюдих доярок 
області, присвяченого гід
ній зустрічі XXVII з’їзду [ 
КПРС, за 1985 рік — за
вершальний рік 11-ої п’я
тирічки. і

Лідія КУЖЕНКО з кол
госпу «Союз» Зиам’япсько- ' 
то району, яка надоїла 
6172 кілограми молока від 
кожної корови.

Тетяна ЛАДАНЮК з 
колгоспу «Мир» Гайворон- 
ського району — 5128. ’

Катерина ГРАБЧАК з 
колгоспу імені Шевченка 
Ульяновського району — 
4558.

Любов НЕВІДОМСЬКА 
з колгоспуф«Росія» Добро- 
веліічківського району — 
4537.

Степанида ЯКУБЕНКО 
з колгоспу імені Шевченка 
Новоукраїцського району 
— 4517.-

Надія ГОЛУБ з кол
госпу імені Леніна Долпн- 
еького району — 4369.

Любов КРАСНОСІЛЬ- 
СЬКА з колгоспу імені 
XXV з'їзду КПРС Онуфрі- 
ївського району — 4368.

Лідія ШЕЛЕСТ з рад
госпу «П'яти хагськпй»
Петрівського району — 
4364.

Людмила ОЛИХНОВИЧ 
з колгоспу імені Шевченка 
Ульяновського району — 
4275.

Тетяна ТОПОЛЯ з бу
рякорадгоспу «Перегонів- 
ський» Голованівського 
району — 4256.

госпах «Рассвет» і «Мир» 
Маловнсківського, імені Кар
ла Маркса та імені Горько
го Ульяновського, імені Га- 
гаріна, «Дружба», «Украї
на» Кіровоградського і в 
усіх колгоспах Компаніїв- 
еького району авторам впро
ваджених рацпропозиція не 
виплачувались авторські ви
нагороди і премії за спри
яння винахідництву та 
ціоналізації.

Велике число прийнятих, 
але по використаних рац
пропозиція у господарствах 
Кіровоградського. ІІовоар- 
х а 11 гел ьс ько г о, Ко м п а в і ї в - 
ського і особливо Олександ
рійського районів. Всього ж 
у колгоспах області тільки в 
першому, півріччі нинішньо
го року не впроваджено 
близько 250 раціоналізатор
ських пропозицій.

У цілому по області по
казник участі сільських тру
дівників у технічній 
ПОСТІ 
них 
лише 
ІІІІК 
пості 
иовведень -— 'інше 31,8 про
цента. А тим часом в до
робку раціоналізаторів села 
є багато цінних пропозицій.

КОР.: Як ви говорили, Вік
торе Михайловичу, серед ра
йонів, и яких гобре постав
лено раціоналізаторську ді
яльність, — і Олександрів- 
сьний район. Ми вибрали 
один із інформаційних лист
ків про рацпропозицію Кі
ровоградського ЦНТІ, яка.

(Закінчення на 2-й стор.|.

' ЙШШШІіРІЕСНИЕ ' ;-ДЖ
обйззтЕПЫпаа

твор- 
і кількості вировадже- 
рацлропознцій склав 
-16 процентів, а показ- 
скономічпої ефектив
ні,’! використання но-

Сьогодні в усіх трудових колективах проходить обго
ворення І затвердження соціа. етичних зобов’язань на 
1986 рік — перший рік 12-ої п’ятирічки. В нолгоспі імО- 
ні Шевченка Голованівського району вони уже стали що
денною програмою дій.

На знімну: групкомсорг Павло ЛУЖАНСЬКИЙ 5 
оператор свинокомплексу Тетяна ЛАУШТАН сбгоеорюютй 
свої виробничі проблеми.

Фото V. ФЕНЕНКА,

РОБІТНИКИ й інженер*
* но-технічні працівники 
Кіровоградського заводу 
радіовиробів імені XXVI 
з’їзду КПРС у плані шеф
ської допомоги сільським 
трудівникам споруджують 
будинки для колгоспників, 
силосні і овочеві сховища, 
свинарники, телятники, вів- 
чарникн, кормоцехи, скла
ди для сухих кормів тощо. 
Близько 80 процентів КОМ
СОМОЛЬЦІВ і молоді зайня
ті на сільському 
11ИЦТВІ, причому, у 
від роботи час. В 
році заводський 
комсомолу узявся 
дити ще тісніші
між комсомольськими ор
ганізаціями заводу і під
шефних господарств. Саме 
спільні зусилля шефів і 
підшефних сприятимуть ус
пішному розв’язанню зав
дань Продовольчої програ
ми, — так вважають за
водчани.

У минулому році Кіро
воградський завод радіо
виробів записав на 
рахунок ряд 
жених об’єктів.
силососховища в колгоспах

будів- 
вільний 
новому 
комітет 
налаго- 
зв’язки

сіли 
споруд- 

Зокрема,

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
комсомольсько-молодіжної 

бригади імені XIX з’їзду 
ВЛКСМ механічного обро
бітку пяатиків механоскла
дального цеху № 2 заводу 

. «Гідросила» (бригадир В. Ба- 
I дов, групкомсорг Н. Соту- 
і ла).
і' 1. Виявивши внутрішні ре- 
I: зерви виробництва, увесь 
в приріст об'ємів виробни- 
б цтва в 1986 році забезпе- 
I чити тільки за рахунок рос- 
|| ту продуктивності праці. В 
н подальшій своїй роботі нес

ти колективну відповідаль
ність за стан трудової ди- 

Ісципліни і громадського по
рядку.

2. Планові завдання вико
нувати на 125—128 процен
тів щомісяця, виготовити по
над план 4 тисячі комплек
тів платиків. Підтримуємо 

; ініціативу «План 12-ої п’я
тирічки виконати до 120-ої 
річниці з дня народження 

« Володимира Ілліча Леніна». 
; 3. До дня відкриття XXVII
Я з'їзду КПРС виконати план 
В двох місяців, 22 лютого від- 
| працювати зміну з найви- 

” щою продуктивністю праці,
ра- я а зароблені кошти перера- 

уипати \/ Жлии п’атип!ш/и
хувати у фонд п ятирічки.

Ціна 2 коп.

Інженер
змінює
професію 
імені Карла Маркса KipQ* 
воградського району, іМб’< 
ні Ульянова та «Зоря ко
мунізму» Новгородкіц* 
ського району. А в кол
госпі імені Ульянова не* 
давно здали ще іі телят* 
ник площею 1280 квадрат
них метрів та вівчарніік 
(800 квадратних метрів)* 1, 
У приміському радгоспі 
«Зоря» силами шефів збу
довано свинарник, два 
склади для сухих кормів,

ле діяльності. В першому 
півріччі минулого року, на
приклад, вагомих успіхів 
добилися новатори Олек
сандрійського, Гайворон- 
ського, Голованівського, 
Добровеличківського, ІІо- 
воукраїпського і Петрівсько
го районів. Однак, як пока 
зує. аналіз, за 6 місяців 198$ 
року порівняно з відповід
ним періодом минулого зни
зилися показнії:-. її технічної 
творчості у Бобрнненькому, 
З н а м ’ я нськ о м у. Новгород- 
ківському, І-їовоархангель- 
ському, Новомиргородсько- 
му і Світловодському райо
нах. Недостатня масовість 
технічної творчості у До- 
линському О н у ф ріїнсько м у
і Устпнівському районах.

Факти свідчать, що важ
ливою підоймою в підви
щенні новаторської діяль
ності є упорядкування до
кументальної) оформлення 
р ацп ропоз п ні іі. м атер і а л ьне 
і моральне заохочення май- 
етрів-новагорів. На жаль, 
цього не скрізь розуміють.

'Гак, керівники ряду гос
подарств області порушува
ли законодавчі документи 
по винахідництву і раціо
налізації. Приміром, у кол-

А напередодні Нового 
року сільські жителі зно
ву справляли новосілля 
шефи збудували черговий 
(п’ятий) добротний буди« 

- нок у селі Весслівка Кіро
воградського району під
шефного колгоспу •• іскра*. 
Ще 975 квадратних мет
рів житлової плоші отри
мали колгоспники.

Р. ДАЙДДКУЛОВ.

про
пер-

4. Знизити трудомісткість 
вироблюваної продукції нй 
1000 нормогодин.

5. Знизити втрати від бра
ку на 20 процентів проти 
рівня 1985 року, всю 
дукцію здавати ВТК з 
шого подання.

6. Відпрацювати два дні 
на зекономлених матеріал 
лах і енергоресурсах, а за
роблені кошти перерахува
ти у фонд п'ятирічки.

7. До 1 жовтня 1986 року 
впровадити госпрозрахунок 
і планову організацію ро
бочих місць 8 бригаді.

8. Впровадити не менше 
трьох рацпропозицій з «ка~ 
номічним ефектом не мен
ше 3 тисяч карбованців.

9. Працювати з коефіціу 
єнтом ритмічності не ниЙ& 
че 1.

10. Продовжити змагання 
за право називатися бриги 
дою високопродуктивне) 
праці, високої культури і 
естетики виробництва, зраз
кового порядку.

Соцзобов'язання обгс* 
порено і прийнято НЙ 
загальних зборах брига
ди.

Ж Жй



2 стар. «Молодий комунар» 9 січня 1986 року
(Зак лічення.

Поч. нз 1-й етор.).

будемо говорити тан. наро
дилася сам з у Злександрів- 
ському район.. Називається 
це нововведення там: при
стрій для запобігання втра
там кукурудзи при збиранні 
врожаю. Автор новинки бере 
сьогодні участь у нашій роз
мові. Це Валентин Сергійо
вич Грушовий. Нині він — 
заступник керуючого Олек- 
сандріасьною райсільгосп- 
тех НІНОЮ.

ла нинішніх кукурудзяних 
нь-іиаах пристрій В. С. Гру
шового з успіхом застосову
вався Олександрізсьиими ме
ханізаторами. із одного гек
тара з мої о допомогою вда
лося добитися зменшення 
втрат зерна кукурудзи на 
2—3 центнери. Втім, Вален
тин Сергійович про це сам 
розповість...

В. С. ГРУШОВИЙ: При 
збиранні кукурудзи на зер
но комбайном г.Хзрсопець-7» 
низько звисаючі качани зрі
заються різальним апара
том, що спричиняє втрати 
зерна, які, як уже говори
лося, складають 2—3 цент
нери на гектарі. Щоб запо
бігти ним втратам, я запро-

шини Р/КТ-16 із транспор
тером Т-150. Це дозволило 
скоротити час заправки аг
регатів за рахунок ліквіда
ції порожніх пробігії; техні
ки. вивільнити два тракто
ри, які раніше вносили і під
возили розчин. Економічний 
ефект від впровадження 
цього нововведення стано
вив близько 300 карбован
ців на кожний агрегат.

1 Іанчастіше раціоналіза
торська думка у механіза
торів виникає саме у робо
ті. Так, наприклад, наші ра
ціоналізатори переобладна
ли зчепний пристрій на ком
байнах СК-6, СК-5 на систе
му важелів і тросів. Тобто, 
зробили гак, щоб візки від
чіплялися на ходу. Це знач
но скоротило простої ком
байнів та тракторів і дозво
лило економити близько З 
годин робочого часу на 
добу.

Але, вирішуючи такі проб
леми, удосконалюючи свою 
техніку, механізатори не 
завжди реєструють свої по-

- 7'-рай.
СІЛЬСЬКИЙ

Кожний з них удосконалив 
за своє трудове життя чи
мало техніки. 1 приємно, що 
в когорті раціоналізаторів- 
ветеранів є ії молодіш ме
ханізатор Павло Ярошенко. 
Беручкий він до техніки. 1 
ось, як готували до збиран
ня нового врожаю куку
рудзи комбайн «Херсоиець- 
2и0>, то її тут він із зацікав
леністю вивчав цю машину. 
Нам, ветеранам праці, при
ємно, коли бачиш, що загін 
новаторів поповнюється мо
лодими, енергійними меха
нізаторами.

КОР.: До речі, серед сіль- 
сьних новаторів не так і ба
гато молоді. Як на вашу дум. 
ну, чому так?

В. і. КОЗЛЕНКО: Моло
ді властиве почуття нового, 
передового. Я впевнений, що 
значка частина молодих ме
ханізаторів, які починають 
свій трудовий шлях, мріють 
про удосконалення техніки. 
Але досвіду не вистачає,то
му її пропозиції часто-густо 
неефективні. Опісля таких 
невдач у багатьох руки 
опускаються і до назрілих 
проблем він повертається 
аж через кілька років. Від
так, успіх приходить лише 
до тих, хто з першого дня 
роботи до гаєчки і гвинтика 
розбере закріплену техніку, 
хго з перших затінок ком
байна чи трактора придив
лятиметься до всіх вад за
кріпленої машини, хто уваж
но вивчить досягнення до-

Вва- 
раіі- 

рансіль-

новаторе!
свідченнх новаторів...

КОР.: У вашему госпо
дарстві, мабуть, досвід кра
щих ширено розповсюд
жується?..

понукав дообладнати ком
баті їКерсонея.ь-7» простим 
за конструкцією пристосу
ванням, яке можна внгото- 
витн і в умовах майстерень 
господарств.

Застосування на кукуруд
зо.з б и р а л ьн о м у ко м ба їй і і
«Херсоиець-7» такого при
стосування дозволило нам 
скоротити втрати зерна ку- 
куру хзи тільки в колгоспі 
«Росія» нашого району на 
1,5 процента. Економічний 
ефект на один комбайн 
складає 280,3 карбованця. 
М ех а • і і з а т о р и задо волен і 
пристроєм.

•ХОР.: Миколо Михайлови
чу, -ідемо, що авторами ря
ду подібних рач пропозицій, 
спрямованих на підвищення 
продуктивності праці, збе
реження врожаю, є й меха
нізатори вашої бригади...

М. М. СМИЧЕНКО: Я 
почну ось із чого. Навіть но
ва техніна, яка надходить у 
господарства, не завжди від
повідає всім технічним ви
могам. Будь-яг.г.и новшї аг
регат гак чи інакше механі
затори, як нрашіло, самі пе
ребирають, щоб кожний 
гвииіик був надійним, на 
своєму місці. Багато, дуже 
багато залежить від заво
ду шпотовлючіча. ' від кон
структорів. Часу у механі
заторів не вистачає, щоб 
усувати заводські недоліки. 
Осі., наприклад, одержали 
ми в минулому році куку- 
р уд зозби р її л ьн и й ком б а й 1і 
с Херсон •.•н.ь-20Э». Машина 
хороша, що там казати! Але 
і у неї свої недоліки, яких 
при роботі треба, прямо 
скажемо,-боятись. Справа в 
тому, шо коли транспортер 
забивається качанами, то 
комбайнерові не видно цьо
го. Тобт о нем ж- ніякої сиг
налізації, яка допомогла б 
своєчасно виявити переван- 
таэкеиня. І треба нам мір
кувати, як усунути цей не
долік.

КОР.: Миколо Михайлови
чу. а як у пас організована 
робота раціоналізаторів?

М. М. СМИЧЕНКО: Лише 
цього року ми запропонува
ли і впровадити 5 раціона- 
лізагорських пропозицій. 1 
всі шипі досить ефективні. 
Як, наприклад, удоскона
лення агрегату для внесен
ня гербіцидів на базі ма-

вовведення. І головна при
чина, вважаю, в тому, що 
не всі новатори чітко уявля
ють справжню ціну своїм 
удосконаленням. По-перше, 
вдосконалення могло б зна
йти місце і в інших госпо
дарствах області. А це в кін
цевому результаті познача
лося б не сотнями карбо
ванців економії, а десятка
ми тисяч. По-друге, сам но
ватор міг би одержані за
служену нагороду.

КОР.: Думається, Василеві 
Івановичу є що додати до 
сказаного вище...

В. І. КОЗЛЕНКОЇ Наша 
лапка спеціалізується на ви
рощуванні кукурудзи і до
билася хороших результа
тів. Кілька наших механіза
торів відзначено високими 
урядовими нагородами.

Бригадний підряд значно 
стимулює працю кожного 
працівника, націлює його на 
максимальний кінцевий ре
зультат. Стимулює він і ра
ціоналізаторську думку. Н. В. 
Корінь, .Л. В. Коваленко, 
І'. С. Фоменко, В. П. Небес
ний — це наші новатори.

В. І. КОЗЛЕНКО: Буду 
самокритичним: ні. Причин 
тут кілька. По-перше, не ви
стачає часу. Зробив краще— 
це головне. До того ж — 
чого гріха таїти — не всі на
ші механізатори знають, як 
треба оформляти свої рац
пропозиції документально.

КОР.: Отже, ми вийшли на 
цілий ряд проблем, яні, пев
но. характерні не тільки для 
колективу В. І. Козленка. 
І як приклад цьому — ре
зультат коннурсу на кращий 
молодіжний винахід і раціо
налізаторську пропозицію, 
який проводився між нова
торами підприємств сіль- 
госптехнік області. Ян не 
прикро, а участь у ньому 
взяли (тобто подали свої но
вовведення до конкурсної 
комісії) лише 87 молодих но
ваторів.

А між тим молодь прагне 
до удосконалення свого ви
робництва, раціоналізатор
ський дух закладений в са
мій природі молодості. Ось, 
наприклад, у тій же Віль- 
«ианській райсільгосптвхніці 
є такий молодий раціоналі
затор — токар ремонтних 
майстерень — Іван Перелаз- 
ний. На його новаторському 
рахунку 32 раціоналізатор
ські пропозиції, впровад
ження яких дало народному 
госп«А«рстоу емвнвнічний

ефент у 10 тисяч карбован
ців. Лише минулого року 
молодий новатор запропону
вав і впровадив 7 рацпро- 
позицій із загальним еко
номічним ефектом 4,5 тися- 
ні карбованців. Вікторе Ми
хайловичу, на вашу думку, 
як же слід розв’язувати по
рушені сьогодні проблеми?

В. М. МАЛИШЕВ: 
жаю, що керівникам 
сільгоспуправліш»,
госіггехнік і колгоспі» необ
хідно всебічно проаналізу
вати підсумки розвитку тех
нічної творчості у своїх під
розділах, намітити і здійс
нити ряд заходів щодо по
ліпшення і поширення нова
торської діяльності. Це до
зволить зробити новин крок 
уперед на шляху виконання 
завдань Продовольчої про
грами.

Тепер я хочу порушити 
питаним про оформлення 
кутків раціоналізатора, на
очної агітації в господар
ствах по документальному 
оформленню винаходів і 
рацпропозиції!. Що стосує
ться обласної ради 
то ми неодноразово 
дали у районні управління с 
сільського господарства ін- Е 
струкції та методичні реко- В 
мендації по організації ку- ?, 
точків новаторів і примір-1 
ниви наочної агітації по : 
оформленню нововведень. 
Але ще далеко не всюди цю І 
інформацію довели до адре- Й 
сатів — тобто до раціоналі-1 
заторів, сільських умільців. Я 
Ці інструкції і рекомендації І 
зведені у плакати, де є при-1 
мірник заяви на рацпропо- 

.знцію, форма її опису, зра
зок акта використання про
позиції, довідки про одер
жаним пропозиції і навіть 
примірник журналу реєстра
ції нововведень.

До речі, головні сіісціа- . 
ліспі підрозділів, у ЯКИХ і 
іце нема таких плакатів, мо
жуть звернутися до нас, МИ : 
допоможемо. 1 якщо до всіх“ 
новаторів буде доведено Г 
повну інформацію про по- | 
рядок реєстрування ново-І 
введень, то, думаю, раціо- і 
налізаторська діяльність на ! 
селі розвиватиметься швнд-І 
ше, ніж тепер. А це сприя- 1 
■ійме прискоренню науково- , 
технічного прогресу на селі. І 

А. 1. Г1ДУЛЯНОВ: Я га-і 
даю, не буде зайвим нага- І 
дати, що всі органи техніч- • 
ної інформації нашої країни ’ 
(і галузеві, і міжгалузеві) і 
мають свої довідково-іифор- І 
маційні фонди, які між со
бою регулярно проводять! 
обмін новинками, а потім • 
цю цінну інформацію надси- • 
лають для використання 
спеціалістами, які у ній за
цікавлені. У нашій області 
процес розповсюдження на
уково-технічної інформації 
серед колгоспів і радгоспів 
здійснюється на основі ук
ладання чотиристоронніх до
говорів. У ЦЮ четвірку вхо
дять: Кіровоградський ЦНТІ, 
обласна рада Всесоюзного 
товариства винахідників та 
раціоналізаторів, обласна 
рада науково-технічних то
вариств і конкретні госпо
дарства області.

©'бов'язок керівників гос
подарств — поставити цю 
одержану інформацію на 
службу сільськогосподар
ському виробництву.

КОР.; Підсумуємо нашу 
розмову. Ми виявили важ
ливі причини, що стримують 
документальне оформлення 
і ширше розповсюдження 
раціоналізаторських пропо
зицій на селі. Думаю, що 
керівники і спеціалісти гос
подарств. а також спеціаліс
ти райсільгоспуправлінь
більше уваги надаватимуть 
роботі з раціоналізаторами, 
розповсюдженню їх досвіду.

ВТВР, 
надск-

Розмову вів 
О. ТКАЧЕНКО, 

позаштатний кореспон
дент «Молодого кому
нара», старший інженер 
відділу науково-техніч
ної пропаганди Кірово
градського ЦНТІ.

На зніми 
раціоналізатор 
Імені Ватутіна

«Молодий комунар» про
тягом минулого року праг
нув постійно тримати руку 
на пульсі часу, писати істо
рію сучасності. І в тому, на
скільки журналістам газети 
це вдалося зробити — не
абияка заслуга головних на
ших кореспондентів, чита
чів газети. Вони активно 
відгукнулись на важливі по
дії, підказували нам акту
альні теми, адреси передо
вого досвіду, часто самі 
брали перо з руки й з по
зиції громадянина викри
вали ті негативні явища, які 
ще є в нашому суспільстві і 
які заважають нам працю
вати й жити.

Торік редакція отримала 
9205 листів. Це набагато 
більше, якщо порівняти з 
минулими роками. Більше 
половини з них опублікова
но на сторінках газети. Чи
мало листіз стали приводом

и

діЦ 
нізаторів — Олекса посіяв "** 
квіти».

З покоління в покоління 
передасться любоз до зем
лі. І так мусить бути, адже 
неможливо уявити собі лю
дей, які вирощують хліб без 
такої любові. Існує особли
ва погреба розказувати про 
відданість хліборобському 
ремеслу тим сільським 
хлопцям та дівчатам, хто 
відвертається від землі, хто 
видумав-вимріяв собі «лег
ше життя» в місті. Бо будь- 
яка праця почесна. Хлібо
робська особливо. Про це 
діляться з нами читачі. 
8. Спусканюк і О. Іванов з 
колгоспу «Рассвет» 
ванівського району
розповідають про натхнен
ну працю молодого кому
ніста Василя Осадчука. Ра
зом з комсомольцем Ста
ніславом Курдіякою він зби
рав цього літа хліб. Молоді

Голо- 
щиро

ОГЛЯД ЛИСТІВ

І

і!і Подякувати
за працю

нг

рейдо- 
критич-

у: молодий 
колгоспу 

____  ____ Кіровоград
ського району Павло ЯРО
ШЕНКО.
Фото 8. РЕШЕТНИКОВА.

ШЕННО.

до серйозних публікацій, 
розмов за круглим редак
ційним столом, дискусій. 
Особливо уважно ставились 
журналісти до листів, авто
ри яких активно втручались, 
в боротьбу за справедли
вість, в боротьбу зі злом і 
пережитками минулого. Чи
тач «Молодого комунара» 
став активнішим і неприми- 
реннішим до негативних 
явищ нашого співжиття — 
такий висновок робиш, пе
реглядаючи читацьку пош
ту. Так, серед скарг читачів 
минулого року переважа
ють нарікання на незадо
вільне побутове й торго
вельне обслуговування. Ви
моги нашого сучасника до 
служби сервісу — законо
мірні вимоги. Редакція
обходила увагою жоден та
кий лист наших читачів: во
ни публікувались □ газеті, 
перевірялись на місці, слу
жили приводом для 
вих матеріалів чи 
них виступів.

Звичайно, газета 
можливості вмістити 
їх сторінках те
читацьких захоплень, 
позицій, подяк, 
сить нам пошта 
з тих листів, 
лісти газети дають відповіді 
і приписують вкінці «по 
можливості використаємо в 
огляді редакційної пошти», 

[ можна судити, чим живе 
| сьогодні наш сучасник, що 
його хвилює.

«Красива людина в робо
ті», — ці слова Олександра 

І Довженка можна було б по- 
' ставити епіграфом до знач- 
I ної частини листів, які над

ходять до «Молодого ко
мунара». Варто лише скеза- 

I ти, що відділи робітничої і 
І сільської молоді редакції 
’торік отримали майже де- 
1 сяту долю листів редакцій- 
ї ної пошти.

! «Хочу розповісти вам про 
і] комсомольця, молодого ме- 
' ханізатора Олексу Бобка із 
і| колгоспу імені Димитрова», 

пише в редакцію наша 
І! читачка А. Фомиченко з 
і Компаніївки. «Його мета»— 

я так просто назвала вона 
5 свою розповідь і розшиф- 
9 ровує ці прості слова: 
| «Прагне стати таким, як 
5 батько». Авторка з любов’ю 
й розповідає про нелегкі хлі- 
а боробські будні ХЛОПЦЯ, 

дружний колектив механі
заторський, який ' привітно 
прийняв юнака в свої лави, 
про захоплення комсомоль
ця. «Білі, рожеві, фіолетові 
квіти зацвітають щороку 
під хатою Олексиних бать
ків. То його рук справа. А 
віднедавна така ж веселка 
заграла біля будинку меха-

не мас 
на сво- 

розмаіття 
про-

яке прино- 
і, але навіть 

на які журна-

механізатори добились ви
соких результатів. «Низький 
уклін вам, люди, руки яких 
пахнуть хлібом!», — так щи
ро дякують автори хлібо
робам. Ці слова можна ад
ресувати багатьом трудів
никам, про кого розповідає 
редакційна пошта.

Взагалі, про високі досяг
нення комсомольців, окре
мих колективів пишуть ав
тори багатьох листів, і це 
не дивно — кому не прагну- 
лось гідно завершити ос
танній рік п’ятирічки! Сотні 
кілограміз заощадженого 
паперу, сотні кіч>ьеіподин 
зекономленої еле<троенер- 
гії, високе зростагін® про
дуктивності праці — ось 
ужинок КМК Новомиого- 
родського заводу продто
варів, про згуртований ко
лектив якого розповідає 
наша читачка О. Баранець: 
«Вони впевнено дивляться 
у день завтрашній, який на- 
ближає відкриття XXVI! 
з'їзду КПРС».

З такою ж гідною певніс
тю зустрічають майбутній 
форум комуністів шофери 
Новгородківської райсіль- 
госптехніки Б. І. Орлов і 
М. 1. Головач та їхні сини 
Микола й Олександр, які 
недавно повернулись в рід
не селище після служби в 
лавах Радянської Армії. Про 
ці хліборобські 
розповідає наша 
Л. Рибак, замітки 
від часу публікує 
на газета.

династії 
читачка 

якої час 
молодіж

А скільки надходить про
хань в «Молодий комунар» 
від читачів подякувати за 
працю, за '/вагу, добре сло
во, культурне обслуговузан-' 
няі Ось лист від читачів 
В. Велична, І. Кличенка, 
П. Бершадського, М. Небес
ного з Кіровограда та ін
ших, які дякують санітарці 
Г. П, Трегуб, лікарям В. А. 
Собрану, Ж. І. Кисельовій, 
старшій медсестрі А. І. Сит
ник з міської лікарні № 3 за 
турботу, тепле слово. Дя
кують за працю. Подібних 
листіз багато.

Важко • в ... невеликом’/ 
огляді навіть перерахувати 
теми, на які пишуть читачі, 
не те що розповісти деталь» 
ніше. Коло питань .• :-читаць
кої поШти широке. Але 
яскраво виділяється тема 
праці, тема вшанування лю- 
дини-трудівника. Редакція* 
дякуючи читачам, авторам 
листів, сподівається на про
довження цього діалогу і» 
нинішньому році.

Відділ листів і масо
вої роботи «Молодо
го комунара».
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ЗОЛОТІ руки
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СТОР1НВСА ДЛЯ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ училищ

А У НАС
.В ПТУ...

1 іавчають пас не тільки 
обраній спеціальності бу
дівельника. Після уроків 
при училищі працює ряд 
гурткгв художньої само
діяльності, технічної твор
чості, діють спортивні сек
ції.

Та найцікавіше, так ду
мають усі гуртківці, зай
матися з Ф. Л. ГІовалін- 
ськнм, тобто вчитися різь
бі по дереву. Майже трид
цять учнів різних груп і 
курсів при ходять на за
няття, щоб не тільки глиб
ше розвинути свій естетич
ний смак, але й удоскона
лити знання, уміння, на
вички з обраної професії.

Цікаво, наприклад, було 
працювати в минулому на
вчальному році над тема
тикою до 40-річчя Пере
моги. Одна з робіт гуртка 
«Батьківщина — мати» бу
ла нагороджена Дипломі мом І ступеню обласного 
'управління профтехосвіти.

Це не єдина наша наго
рода. У 1983 році ви
різьблена картина «Вся 
влада — Радам» відзначе
на медаллю і Дипломом 
ПІ ступеню ВДНГ Украї
ни но павільйону «Проф- 
техосвіга».

Нині усі наші гуртківці, 
в тому числі і мої товари
ші М. Коробцов, С. Куріп- 
чак, працюють над ство
ренням картин, присвяче
них XXVII з’їздові КПРС, 
боротьбі за мщ), пропаган
ді робітничих професій. 
Кожен намагається роз
крити ці теми якось своє
рідно. неповторно.

С. В1ВИЧ, 
учень Ульяновського 
СПТУ № 11.

Ф ОЙ, хто бачив ЦЮ де- 
* лікатну мікросівалку, 
дивувався і захоплював
ся майстерністю її твор
ців. А творцями діючої 
моделі сівалки СУПН-8 
є члени гуртка технічної 
творчості Кіровоград
ського СПТУ-6. Ця мо
дель демонструвалася 
на ВДНГ СРСР, нагород
жена Дипломом II сту
пеню, отримала одну 
срібну, сім бронзових і 
25 малих бронзових ме-

далей. Нині на голов
ній виставці країни пред
ставлена 
сівалки 
товлена

діюча модель 
ССТ-12Б, виго- 
гуртківцями з 

СПТУ-4 м. Кіровограда.
Вона нагороджена од
нією золотою, однією 
срібною медалями і гро
шовими преміями. На 
ВДНГ України демон
струвалася «Електроніка 
ВЛ-100» — прилад для 
діагностики телеапара- 
тури, створений в Кіро
воградському СПТУ-9. 
Тепер він з успіхом ви
користовується в на
вчальному процесі.

Брати участь у вистав
ках — це, звичайно, по
чесно і престижно. І все 
ж, це не основне в ді
яльності гуртків техніч
ної творчості. Тут розви
вається в учнів інтерес 
до своєї професії, ви
ховується потреба в са
мостійному удосконален
ні професійних навиків і 
знань.

Чаклуючи над мікро
схемами, приладами, 
майбутні радіомеханіки,

ажз

наприклад, самі пропо
нують теми занять своїх 
гуртків. Захоплені улюб
леною справою, г'/ртків- 
ці займаються і вдома, і 
в гуртожитку, використо
вуючи кожну вільну хви
лину. Звичайно, такий 
спеціаліст і на виробни
цтві буде трудитися про
дуктивніше.

— Кожне заняття на
шого гуртка, яким керує 
майстер виробничого на
вчання В. А. Шмигель-

ський, приносить нам 
справжню радість, — 
розповідає учень СГІТУ-9 
Олександр болбока.

Невипадково найкращі 
кабінети в училищі об
ладнані гуртківцями. В 
кожному 1ТУ технічна 
творчість має професій
ний відбиток і це зако
номірно. Учні Знам’ян- 
ського СПТУ-12 будуть 
залізничниками, і під час 
навчання займаються 
конструюванням діючих 
моделей електрозозів. А 
тепер там вирішили ство
рити музей радянського 
залізничного транспорту. 
Його експонати — моде
лі локомотивів 
років — будуть 
гуртківцями.

В училищах
діє 380 гуртків 
нічної творчості, в 
займається близько 6 ти
сяч чоловік. Це немало. 
Але чи всі можливості 
використані? У Світло- 
водському СПТУ-5, при
міром, гуртки технічної 
творчості відвідує всьо-

різних 
створені

області 
тех- 
яких

го ЗО учнів, СТІЛЬКИ ж в 
Оникіївському СПТУ-37, 

Нижче своїх можли
востей працюють в цьо
му напрямі і колективи 
кіровоградських училищ 
№№ 2 і 8, а вони мають 
чудову матеріальну ба
зу. Технічна творчість 
для цих навчальних за
кладів могла б добре по-

служити в спраь. вихо
вання інтересу до про
фесії будівельника. Со
ціологи підкреслюють, 
що молоді притаманний 
дух новаторства, пошу
ку, і цю властивість по
трібно всемірно розви
вати і підтримувати. Сла
бо розвинута технічна 
творчість в деяких сіль
ських училищах: в Олек
сандрійському № 31, в 
Бобринецькому № 32, в 
Інгульському СГІТУ-34. 
Не випадково, що ці учи
лища не беруть 
виставках.

Залучення до 
ної творчості
тільки в гуртках, але і в 
різноманітних творчих 
об'єднаннях: клубах, то
вариствах, школах моло
дих, раціоналізаторів, 
комплексних творчих 
бригадах і учнівських 
конструкторських бюро. 
Там, де ці об'єднання 
діють неформально, ко
лективи досягають знач
них успіхів: росте успіш
ність, зміцнюється ди
сципліна, своїми силами 
обладнуються кабінети,

участі у

техніч- 
йде не

лабораторії, майстерні.
Училище залучає учнів 

і до раціоналізаторства. 
Тільки за 1985 рік в 
СПТУ області подано 56 
рацпропозицій, еконо
мічний ефект від впро
вадження яких переви
щив 10 тисяч карбован
ців, в тому числі 8 про
позицій зроблено учня
ми. Можливо, цифра ви
дасться не дуже вели
кою, але пропозиції над
ходять досить серйозні, 
і іосудіть самі.

• І. Бузулак з Олександ
рійського СПТУ-13 роз
робив пристосування для 
регулювання довжини 
шпильок при складанні 
електромагнітних підси
лювачів, яке дозволило 
збільшити продуктивність 
праці на 20 процентів.

А. Авраменко з цього 
ж училища проходив 
практику на шахті «Вед- 
межоярська». Власне там 
народилася в нього ідея 
нового пристосування 
для свердлування кле- 
мерів. В результаті про
дуктивність праці вирос
ла на цій операції а 1,5 
раза.

У розвитку технічно« 
творчості в профтехшко
лі є ще багато невикори
станих резервів. Не ска
зали свого слова базові 
підприємства, які повин
ні допомогти в зміцнен
ні матеріально-технічної 
бази гуртків технічної 
творчості. Необхідно по
ліпшити забезпечення ке
рівників гуртків планами, 
програмами, методичною 
літературою. Але ще 
більше залежить від са
мих інженерно-педаго
гічних колективів, від ке
рівників ПТУ.

Н. ПТАШКіНА.

і ЩЕДРІ СЕРЦЯ
10 січня в Кіровоіраді 

відбудеться обласний зліт 
майстрів виробничою на
вчання.

За роки XI п'ятирічки 
профтехучилищами облас
ті підготовлена 41 тисяча 
молодих робітників з 115 
спеціальностей. 1 найбіль
ша заслуга в цьому май
стрів виробничого навчан
ня, яких в СПТУ Кірово- 
градщипи більше 800.

Вчи ги професійної май
стерності — головне по
кликання цих людей. При
родне поєднання здібнос
тей вихователя, педагогіч
ного дару з високою про
фесійною майстерністю, 
глибокими фаховими знан
нями — ось що притаман
не кращим з них.

Нова п’ятирічка, здійс
нювана реформа загально
освітньої та професійної 
школи ставлять все більш 
високі вимоги до підго
товки кваліфікованих кад
рів, а, значить, і до май
стра виробничого навчан
ня — центральної фігури 
сучасного СПТУ. І майстри 
виробничого навчання пе
редають усе своє вміння, 
весь талант своїх рук мо
лодій підростаючій зміні, 
тисячам завтрашніх мон
тажників, будівельників, 
столярів, електрозварни
ків, токарів...

Наш йор.

І
і

і м к у: з учня- 
які проходять 

на Світловод- 
ме-

настав-

Світловодське СИТУ Лз5 
готує монтажників і регу
лювальників радіоапара
тури, електрозварників, 
верстатників та робітників 
інших спеціальностей для 
промислових підприємств 
міста. Отримані професій
ні знання і вміння учні за
кріплюють під час практи
ки в заводських цехах. Са
ме тут з ними займаються 
наставники молоді з числа 
кращих досвідчених вироб
ничників.

П а з н 
ми СИТУ, 
практику
ському заводі чистих 
талів, займається 
ник молоді Семен Макси
мович РЛДЧЕНКО.
Фото А. ДЕРУЖИНСЬКОГО.

м. Світловодськ.

Молоді майстри
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Добра традиція склала
ся у _ Гайворонському 
СПТУ-35 — поповнювати 
свій інженерно-педагогіч
ний колектив випускника
ми училища. Кращі з них 
одержують направлення 
на навчання до інститутів 
та технікумів, і завжди 
вони повертаються у Гай
ворон.

Віталій Гончарук закін-

чив Азовський, Володимир 
Шимчик — Конотопський 
індустріально - педагогіч
ний технікум, а Володи
мир Кузнецов — Херсон
ський індустріально-педа
гогічний інститут. І всі ВО

НИ стали майстрами ви
робничого навчання у своє- 
му училищі. Володимир 
Кузнецов інші служить в 
лавах Радянської Армії, а

його товариші навчають 
хлопців та дівчат . профе
сіям хлібороба і роблять 
це успішно. Віталій Гонча
рук, скажімо, очолював 
учнівський механізований 
загін, який добре потру
дився нинішнім літом па 
збиранні врожаю у кол
госпі «Шляхом Леніна» 
Гайверонського району.

Вже кілька років пра
цює майстром виробничо
го навчання і Василі. Го-

робець — також випуск
ник СІТГУ-35, який закін
чив другий Харківський ін
дустріально • педагогічний 
технікум, його ім’я не раз 
заносилося на районну 
Дошку пошани та Дошку 
пошани обласного управ

ління профтехосвіти.
• Колектив майстрів Гай- 
воронського училища на
вчає майбутніх механіза
торів не тільки своєї про
фесії, а й передових форм 
організації праці. У своєму

навчальному господарстві 
вони працюють за мето-' 
дом бригадного підряду. 
Молоді майстри виробни
чого навчання залучають 
своїх вихованців до за
нять у спортивних секціях 
та колективах художньої 
самодіяльності. А головне, 
вони вчать їх любити свою 
землю і бути на пій 
справжніми господарями.

Н. ОЛЄКСіЄвА.
•»ч

На меридіані 
дружби

У нашому СПТУ № 2 
імені Героя Радянського 
Союзу О. Егорова діє клуб 
інтернаціональної дружби 
«Глобус». Створений в 1977 
році, він став центром ін
тернаціонального і патріо
тичного виховання. Є у нас 
свій статут, емблема...

Недавно- ми- отримали 
черговий лист зі школи 
Аа 33 м. Братіслави. Дів
чата й хлопці з Чехосло- 
ваччнпи написали нам, що 
свою піонерську організа
цію вони назвали «Молода 
гвардія», просили пере
слати їм документальні 
матеріали про молодогвар
дійців. Ми з задоволенням 
виконали це прохання.

Цікаво листуватися з 
клубами інтернаціональної 
д р у ж б 11 11 р о фтех у чи лиш
Самарканда, Чити, Тюме
ні, Кисловодська, Ом
ська. А з СПТУ № 13 
м. Пярну Естонської РСР 
у нас особливо тісні зв'яз
ки. Дівчата й хлопці з 
Естонії запросили нас на 
святкування 30-річчя сво
го училища. Делегацію, 
яку очолили директор учи
лища А. Ф. Кармазін і ке
рівник нашого клубу Ф. Г. 
З і мене, зустріли дуже тек
ло. Мн брали участь у ве
чорі дружби, були запро
шені на урочисті збори, 
па засідання клубу ііі-. 
терна ц іон альної дружби, 
запам’яталася екскурсія 
по місту.

Важко розповісти про 
усю багатогранну, цікаву, 
змістовну роботу «Глобу
са». Все ширшим стає наш 
кругозір, все більше по
повнюються наші знання 
про Батьківщину, про 
країни соціалізму. А ос
новне — мп знаходимо но
вих вірних друзів.

С. БЄЛОГЛАЗОВА, 
О. ПРИТУЛА, С. КО
РОЛЕНКО, С. ВАЛЮС, 

члени клубу інтернаціо
нальної дружби СПТУ 
№ 2.

м. Кіровоград.
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ПРИГОДИ

У ЛЕБЕДЯ
ЛЮДСЬКЕ

1986 року

НАДВОРІ БУЛО 
МІНУС ОДИН,

й 
до 

авіаціішо- 
станції

сліпучо сяяли сонце 
сніг, коли ми завітали 
співробітників 
метеорологічної 
«Кіровоград». «Але на ве
чір чекаємо дощу», — за
певнила заступник началь
ника станції Єлизавета 
Семенівна Бойченко.

Техпіки-спостерігачі ма
ють у розпорядженні спе
ціальний майданчик, де 
можна визначити висоту 
опадів, температуру повіт
ря, грунту, напрям вітру, 
ступінь обледеніння тощо. 
По фототелеграфу Гідро
метцентр СРСР надсилає 
карти, що засвідчують змі
ни атмосферних процесів 
но всій території країни. 
По радіо передається ін
формація про погоду па 
різних аеродромах.

Раз у назві станції при
сутнє слово «авіаційна», 
то зрозуміло, що перед
усім мають потребу в її 
послугах працівники Аеро
флоту. «То взлёт, то по
садка, то снег, то дожди, 
сырая палатка, п почты 
не жди». — навіть у пісні 
дістала відображення за
лежність авіаторів від по
годи. Так само цікавлять 
зміни у пій автомобілістів 
(чи будуть па дорогах за
носи, чи чекати ожеледи
ці?), енергетиків (їх най
більше непокоїть можливе 
налипання снігу, іиею чи 
криги на електропрово
дах), працівників кому
нального господарства.

Робота у працівників 
станції, 60 процентів яких 
—- люди до ЗО років, в 
основному випускники 
Херсонського і Харківсько
го гідрометтехпікумів, ці
лодобова, один одного ба
чать нечасто. Ну, а в ке
рівників усі па виду, і Є. С. 
Бойченко відзначила хоро
шу роботу інженера Ніни 
Воровнк, 
Рєпіної, 
Тетяни Сидоренко.

...Коли ми залишали стан
цію. стовпчик термометра 
уже піднявся вище нуля, а 
із заходу насувалася хма
ра. що обіцяла теплий до
щик на рівні березневого. 
Хто сказав, що синоптик 
помиляється лише один 
раз, але щодня?! Переко
павшись, що це не так, ми 
в знак вдячності до кіро
воградської служби пого
ди вирішили не тільки роз
повісти про неї, а й зро
бити знімки. На верхніх ви 
бачите, ян інженер-синир- 
тик Неля ШАХОТЬКО кон
сультує щодо змін погоди 
диспетчера служби руху 
Віталія ОЛІЙНИКА; ось та
ка наповнена воднем куль- 
ка-пілот, яку тримає тех- 
нік-спостерігач Людмила 
БЕРЕГУЛЕНКО. допомагає 
визначити напрям, силу і 
швид'кість вітру на різній 
висоті. Щоб польоти лай
нерів проходили безпечно, 
щоб агрономи могли опти
мально організувати до
гляд за посівами, щоб ми 
знали, одягати хутряну 
шапку чи легенький капе
люшок — у
ку вносить і технік-спосте- 
рігач Таня . .........
усміхається 
нього знімка.

Малий завідує 
ставковим господарством 
села Плетений Ташлик. 
Ця робота приносить чо
ловікові чимало приєм
них хвилин. Бо тісно по
в'язана з природою, 
спілкування з якою ста
ло для Василя Яковича 
необхідністю.

Чого тільки не трап
ляється під час обходів 
сільських ставків! Серед 
інших Василь Якович 
розповідає історію про

лебедя людським
ім’ям — Федір. Під час 
одного з чергових обхо
дів стрів рибалка самот
нього лебедя. Здивував
ся, чому птах самотній? 
Адже щоліта на ставку 
жило їх кілька пар? Та 
й час уже осінній? По
бачивши близько біля 
себе людину, лебідь хо
тів злетіти. Отоді й при
мітив чоловік 
його крилі. Чи то 
стока людина поранила, 
чи хижий звір, але ж не 
залишати лебедя напри
зволяще...

Разом з дружиною і 
синами спіймали кволо
го птаха. Принесли 
дому, та й взялися 
лікування. Новина 
це швидко облетіла 
ло. Знайшлися й поміч
ники.

рану на 
жор-

до
за 

про 
се-

Наче аж веселіше ста
ло у їхньому обійсті, 
звідколи з’явився там 
білий красень. А лебідь 
відчув, певно, що добрі 
люди підібрали його, 
вдячно бере їжу з їхніх 
рук. Для Василя Яковича, 
його дружини Галини 
Юхимівни та синів- 
школярів присутність 
лебедя у дворі — вели
ка радість.

Та часом подовгу ди
виться Федір у небо, на
че хоче побачити там 
лебединий ключ і, мо
же, впізнати сеоїх одно
племінників... Прийде 
весна, полетить лебідь 
до своїх. Аби тільки не 
здійняв руку хтось не
добрий на нього, звик
лого до людей.

В. ТІЛЬНОВ. 
Маловисківський район.

техніка Надії 
радіооператора

це свою част-
ТУКАН, яка 
вам із ниж-

Н. ДАНИЛЕНКО, 
В. ГРИБ [фото].

ДУААКИ З ПРИВОДУ

Просто любити
замало

Пригадуєте з казки: «В ніч па Івана Купала шукай 
квітку папороті — вона значить скарб...». Скажіть 
відверто: хто не мріяв знайти оту чарівну квітку? 
Хіба той, хто казок не слухав. Не всі шукачі знаходи
ли скарб... Та й цвіт папороті навряд чи хто бачив. 
Та зупиниться людина одної миті, оглянеться — бага
то пройдено, пережито! — і подумає собі: «Чи ж зна
йшов я свою квітку папороті?».

Ви спитаєте, до чого я веду? Скажу. Та спершу 
кілька прохань до вас. Огляньтесь на своє минуле: 
чи багато квітів і дерев ви посадили, чи багато нив 
пшеничних засіяли? А тепер вже й самі собі відповідь 
дайте: чи ж наблизились ви хоч трохи до того скар
бу, що звемо добрим діянням?

А я теж хочу дещо сказати про це на прикладі на
шого міста.

О А ЖАЛЬ, не все, про 
що я говоритиму, 

приємне. Ось гляньмо хоч 
би й на центр Долин
ської. Людей тут зав
жди найбільше. Та біля 
магазинів у центрі — роз
киданий папір, недопалки, 

Правду ка
там, 

де

нєдоїдки, папір, 
І видно їх дале- 
все відходи із 
обійсть долинчан.

інше сміття, 
жуть, що чисто не 
де підмітають, а там, 
не смітять. Та чи ж треба 
сісти і чекати, допоки лю
ди навчаться не смітити? 
Невже не розуміють до- 
линчани, якої шкоди зав
дають вони навколишній 
природі і, відтак, собі са
мим, коли виносять і вики
дають бруд із своїх обійсть 
в лісосмуги, що простяг
нися обабіч залізниці? Ко
ли зайдеш в лісосмугу, 
що навпроти птахокомбі
нату, натрапиш на купи

сміття: 
метал... 
ко... Це 
ближніх

Зупинимось в парку за
лізничників. Вздовж пішо
хідної доріжки чиясь зла 
рука вирвала з десяток 
кущиків троянд, які лише 
цієї осені висадили. Стоїш 
і думаєш: і не сором було 
тій людині? Мабуть, таки 
ні...

Г* АРНА наша Долин- 
* ська в усі пори ро-

ку, та найкраща — влітку. 
Скільки тут квітів! Живий 
килим, витканий руками 
майстра-квітникаря П. П. 
ГІравосудька, який (я впев
нений у цьому) знайшов 
свою квітку папороті, і 
скарб знайшов...

Якось йшов цього літа 
містом. Попереду —- мо
лода мама з донькою

трьох—чотирьох років. До
ходять до одного з бу
динків, де біля огорожі— 
квітів, квітів... Назбирують 
букет і йдуть далі. Дріб
ниці, скажете ви? А мені 
пригадалась розповідь од
ного педагога: <<Коли ні
мецько-фашистських за
гарбників вибили з Черні
гова, випала після бою 
нагода запалити цигарку. 
Йшли вулицею, густо вси
паною розбитими шибка
ми. Подекуди руїни пере- 
горожували шлях. Ще го
ріли будинки. Я кинув не
допалок на тротуар, коли 
раптом до мене підійшов 
сивий чоловік і сказав: 
«Молодий чоловіче, війна 
багато руїн, сміття, паперу 
посіяла на наших вулицях. 
Але це не значить, що й 
ми маємо право смітити...».

І ще одне. Хотілось би 
тут звернути увагу праців
ників Долинської міськра
ди, що і влітку 1986 року 
обабіч шляхів (особливо, 
вздовж залізничних), ма
буть, знову буде рости 
бур’ян. І знову міськрада 
в гарячий жнивний час бу
де шукати винних в їх 
«розведенні», притягувати 
до відповідальності керів
ників певних організацій. 
А вони, в свою чергу, бу
дуть 
тися
Тож чи не краще вже за
раз, ..........  — .... —
питання? Від того ж 
грають усі.

М. ЯЩЕНКО, 
майстер лісу.

м. Долинська.

між собою спереча-
— де чия територія...

взимку, вирішити це
ви-

І

ЦІКАВИНКИ

ОТАКА СОРОКА-ВОРОНА.
і Сороки мають пристрасть 
і. до блискучих, зокрема, ме

талевих’ предметів. Відомі 
випадки, коли в гніздах

І
 сорок знаходили чайні ло

жечки, старі монети тощо. 
А одного разу мені дове
лося побачити гніздо, в 

г; яке сороки-колекціонсри 
|| вплели чимало алюмінієво- 
Н 10 дроту. Щоб добути різ-

ні речі, ці пернаті іноді 
вдаються до хитрощів.

У одного старого птахо
лова більше двох років 
жила сорока, яку він пі
дібрав у лісі і вилікував. 
Вона завдавала йому ба
гато клопоту: то годинни
ка поцупить, то гребінець 
за картину, що висить на 
сгіні. сховає. На псі ці ізи-

тівкн чоловік не звергав 
уваги, та коли сорока по
чала висмикувати з гор
щиків квіти і ховати їх у 
різні потайні місця, дове
лося віднести її в ліс і там 
залишити. Адже перевихо
вати сороку неможливо, 
вона ніколи не робила ні
чого при людях, ніби ро-

зуміючп, то буде пока
рана.

Люди бачили сорок, які 
залітали у відчинені вікна 
пасажирських вагонів і 
поверталися звідти із тро
феями: шматочками ков
баси. хліба тощо. То з бал
кона щось поцупить, то. 
залетить у відчинену ква
тирку на кухшо і там на
бешкетує... Я мав нагоду 
спостерігати, як сороки, 
виявляючи кмітливість і 
вдаючись до хитрощів, 
викрадали пташенят у ма-

ленької мухоловки і їжу— 
у великого собаки.

Мені розповідали, як си
ниці з великою винахідли
вістю знімали кришечки із 
пляшок, що стояли біля 
.магазину, а потім з насо
лодою пили молоко та 
вершки...

Спостерігаючи за пове
дінкою та життям птахів, 
можна підгледіти багато 
незвичайного.

М. ЛИТВИНОВ.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

ДО ВІДОМА ВОЇНІВ, 
ЗВІЛЬНЕНИХ З ЛАВ 
РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ 
І ФЛОТУ
кіровоградський
ІНСТИТУТ
СІЛЬСЬКОГОСПО
ДАРСЬКОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ
ОГОЛОШУЄ 
ПРИЙОМ СЛУХАЧІВ
НА ПІДГОТОВЧЕ 
ВІДДІЛЕННЯ 
З ДЕННОЮ ФОРМОЮ 
навчайня

Набір провадиться па та
кі спеціальності:

технологія машинобуду
вання, металорізальні вер* 
стати та інструменти зй 
профілями —

промислові роботи та 
технологія гнучких автома
тизованих виробництв, 

верстати з програмним 
управлінням та системТі 
гнучких автоматичних вії- 
робппцтв,

машини і технологія 
робки металів тиском 
спеціалізацією — | 
зоваиі системи обробки ме
талів тиском;

за профілями — 
керування виробництвом 

та процесами обробки і.іб’і 
талів піском;

с і л ьс ькогоспод а рс і.к і ма
шини;

автоматизація сільсько
господарського виробни
цтва;

елеитр о і іос га ч а в и я про
мислових підприємств, міст 
і сільського господарства;

будівельні, шляхові ма* 
шпнп і устаткування;

автоматика і телемеха
ніка;

бухгалтерський облік та 
аналіз господарської ді
яльності.

Вступники подають такі 
документи:

заяву на ім’я ректора, 
направлення встановле

ного зразка,
характеристику, підпи

сану керівниками нідпрії* 
ємства (військової части
ни), комсомольської і проф
спілкової організацій, за
вірену' печаткою,

документ про середню 
освіту (оригінал),

витяг з трудової книж
ки (книжки колгоспника)', 
завірений керівником під
приємства чи колгоспу,

медичну довідку (([юрма 
№ 086/у),
шість фотокарток 3X4 схр

Вступники особисто пре
д’являють паспорт, вій
ськовий квиток або при
писне свідоцтво, а ирп за- 

І р а х у в а 1111 і—трудову книж
ку.

Прийом документів —- 
до 20 січня 1986 року.

Початок занять — у мі
ру комплектування груп.

Строк навчання — 7 мі
сяців.

Умови прийому:
На підготовче відділення 

приймають воїнів, ijdIjiC? 
неких у запас з лав Радян
ської Армії та Флоту, 
напоанленням військових 
частин, промислових під
приємств, будов, орган Ізад 
цій транспорту і зв'язку, 
колгоспів, радгоспів та ін
ших господарств, які виго
товляють планову продук} 
цію. при наявності пози"? 
тивних характеристик о 
Армії та за умови праце
влаштування не ПІЗНІШ'? 
трьох місяців 3 дня звіль
нення у запас.

Зарахування проводи
ться за результатами спів
бесіди.

Слухачі підготовчого від
ділення забезпечуються 
гуртожитком і стипендією 
у розмірі 40 крб. на мі
сяць.

Прийом документів 
щодня, крім неділі, з 
до 18.00. у суботу — з 
до 14.00, кімн. 420.

Довідки можна одерж;з,- 
ти н деканаті підготовчого 
відділення за адресою; 
316050, м. Кіровоград, пОф 
спект «Правды», 70-а. Те
лефони 93-4-81, 93-5-7 і, 
кімн. 420.
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