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СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
комсомольсько-молодіжного колективу магазину № 11 «Мелодія» 

Кіровоградського міського об'єднання «Промтовари» 
(керівник В. А. ПАРФЕНТЬЄВ, групкомсорг Ю. ШУЛЯЄВА].

Ідучи назустріч XX з'їзду ВЛКСМ і XXV з’їзду 
ЛКСМУ. КМК магазину бере на себе такі зобов’язан
ня на 1987 рік:

— річний план товарообігу виконати достроково, до 
1 грудня 1987 року. Продати понад план товарів на 
суму 250 тисяч карбованців;

— до дня відкриття XX з’їзду ВЛКСМ виконати план 
товарообігу 4-х місяців;

— па честь 117-ї річниці з дня народження В. І. Ле
ніна продати додатково товарів на суму 105 тисяч кар
бованців;

— план 2-х років п'ятирічки виконати до 70-річчя 
Великого Жовтня;

— увесь приріст товарообігу забезпечити без збіль
шення чисельності працюючих, за рахунок зростання 
продуктивності праці;

— не допускати завищення товарних запасів понад 
норму;

— зекономити витрати електроенергії на 5 процентів 
проти встановленого ліміту;

— забезпечити 100-процеитне збереження товаро-ма- 
теріальних цінностей в магазніу;

— з метою недопущення в торговельні зали неякісних 
товарів, забезпечити 100-процентну перевірку товарів 
за якістю;

— забезпечити покупцям не менше 10 видів додатко
вих послуг;

— відпрацювати в підшефному колгоспі 36 людино- 
днів;

— не допускати перебоїв з постачанням товарів обо
в'язкової групи;

— підвищити культуру торговельного обслуговування 
за рахунок зростання продуктивності праці, павчаіиїя 
в школі торговельної майстерності;

— боротися за присвоєння магазину звання колекти
ву зразкової торгівлі.

ВИКЛИКАЄМО НА СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗМАГАННЯ 
КОЛЕКТИВ МАГАЗИНУ № 10 КІРОВОГРАДСЬКО
ГО МІСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ «ПРОМТОВАРИ».

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ОБГОВОРЕНІ 
І ПРИЙНЯТІ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ КОЛЕЗІ 
ТИВУ.

НА ТРИБУНУ ОБЛАСНОЇ
< КОМСОМОЛЬСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Наш КМК не
Сьогодні я згадую ті дні, коли було 

створено наш .комсомольсько-молодіж
ний колектив доярів — перший у райо
ні. То було в грудні 1985-го. Домашні, 
зокрема, жінка і теща (доярки) остаточ
но розвіяли мої сумніви — і став доя
рем. Зі мною пішов працювати електрик 
Вітя Чорний. Згодом у колектив влився 
і Юрко Кремса, механізатор. Підмінним 
згодився бути водій Сашко Сверчков.

Не обійшлося, звичайно, без трудно
щів. Керівники виробничих підрозділів, 
де ми раніше працювали, ніяк не хотіли 
відпускати нас: сутужно з кадрами. Та 
ми знайшли підтримку партійної і ком
сомольської організацій.

Перші місяці роботи — місяці нелегких 
буднів професійного освоєння справи. У 
мене було дещо побільше досвіду, тому 
загальні моменти справи скоро переста
ли бути сенретами для всіх. А от тонко
щі... Жінка моя працює в сусідньому при
мі им&.іі. і попервах ми там були частими 
гостЖи. В які години і чому корови доя
ться найкраще? Який найоптимальніший 
раціон годівлі?

На всі ці запитання ми могли відпо
вісти вже через тиждень-другий. І успі
хи не забарилися. Січень, лютий, а по
тілі настав щасливий березень. Ми доби
лись 16-кілограмових надоїв молока від 
корови! Пішли в тінь найприскіпливіші 
скептики, по-серйозному зацікавились 
нашою роботою доярки ферми. Хлопці 
виявили мені високе довір’я, обравши 
керівником і групкомсоргом колективу.

Активну допомогу виявляв нам попер
вах і комітет комсомолу. До речі, він 
клопотав перед правлінням колгоспу, 
райкомом комсомолу про створення 
КМК. Потім саме з активною допомогою 
комітету вдалося обладнати кімнату від
починку, яка незабаром була визнана 
кращою по фермі. На суботниках і ми. 
дояри, і комсомольські активісти були 
поруч — на фермі.

Словом, ми досягли успіхів, які навіть 
самі розцінили як несподівані. Хоча 
розумки: за ними — нелегка праця, ен- 
тузг'и*^ підкріплюваний допомогою і 
щирбю зацікавленістю в тому, щоб ми 
існували як КМК, працювали, як нале
жить КМК — з високими результатами

Грім не гримнув несподівано. У квітні 
та травні ми ще мали щодоби по 14 кі
лограмів молока від корови, в червні— 
10. А ось в липні — лише 6. З того часу 
наші показники по надоях лихоманило 
Нині, в грудні, маємо по 5 кілограмів 
молока від корови.

Що ж трапилось? Є тут і причини, так 
би мовити, об'єктивні. Кажу «так би мо
вити», бо до кінця вважати їх об’єктив
ними не можна. В кінці травня корів пе 
ревели на літньо-табірне утримання і 
водночас — на дворазове доїння. «Дво- 
разівка» себе не виправдала: надої змен
шились майже вдвічі. Погіршилась і кор 
мова база. Влітку затрамбували вогке 
сіно (аякже, план!), і нині верхній шар 
його непридатний для згодовування. Чи 
знали про це голова колгоспу, спеціаліс
ти? ^|С?злеречно. Та своєчасних заходів 
не вжили. Обійдеться якось, аби про- 
звітувати, думали... І ось маємо.

розпадеться!
Поступово усе рідше ми бачили ком

сомольських комітетників, а їхнього но
вого ватажка Наталку Груніну на фермі 
ще й разу не було. А ми звертались за 
допомогою — і до них, і до «прожекто
ристів». Марно.

Якщо ж говорити про загальний ре
зультат, то він ніби й непоганий: за 8 мі
сяців надоєно по 2600 кілограмів моло
ка від кожної корови. Але ж ми обіця
ли; на 1987 рік візьмемо соцзобов’я- 
зання надоїти по 4000 кілограмів моло
ка від корови. Сьогодні, коли настала 
пора переходити від слів до діла, про 
це неможливо говорити.

Приміщення ферми, яке вже давно 
збираються реконструювати, застарілої 
конструкції. Механізація теж допотоп
на — вила та підвода. Але, якщо від
верто, то ручна праця нас, молодих і 
міцних хлопців, не лякає.Чнша річ — 
приміщення. Його, правда, почали ре
монтувати, та незабаром припинили. 
Більше того, під час ремонту наших ко
рів перевели в сусідній блок. Кількість 
поголів'я тут збільшилась удвічі, а кор
ми продовжували роздавати по старому 
раціону: на сто корів. Надої впали що
доби на 160 кілограмів. Ми звертались 
з цього приводу і до завідуючої фер
мою, і до секретаря парткому колгоспу, 
але крім запевнень: «Розберемось!» ні
чого не почули. Та, зрештою, ніхто так 
і не «розібрався». Можливо, нам зміг 
би допомогти голова колгоспу, але за 
рік роботи на фермі ми його так і не 
бачили.

Соцзмагакня на фермі, справжнього 
соцзмагання, ніхто не організовує. Від
сутні і моральні стимули. Ще на початку 
року райком комсомолу обіцяв придбати 
нам магнітофон. Говорять, обіцяного три 
поки чекають. Що ж, почекаємо. А поки 
що ми придбали старенький телевізор.

Непокоїть нас, доярів, і те, що цього 
року жоден випускник школи не попов
нив ряди тваринників.. В цьому бачу 
прорахунки в роботі комітету комсомо
лу. Є, думаю, резон організовувати зу
стрічі школярів — не тільки з го
ловними спеціалістами, а й з нами, ря
довими виробничниками. Впевнений: наш 
приклад зацікавить і дівчат, і хлопців.

Вважаю, що допомога колгоспного ко
мітету комсомолу недостатня, малоефек
тивна. Настав час, коли повинен рішуче 
втрутитися райком комсомолу. Про це я 
говорив недавно, виступаючи на район- 
чій звітно-виборній комсомольській 

. онференції.
Не хотілося б, щоб сказане мною сьо

годні, сприйняли як нашу повну безпо
мічність. Все, що від нас залежатиме в 
плані збільшення надоїв молока, поліп
шення умов праці на фермі, ми будемо 
робити. Будь-що, а КМК доярів треба 
зберегти Ми віримо в кращі часи. Коли 
знову надої будуть вагомими. І для цьо- 
>о зробимо все.

В. ФИЛИМОНОВ, 
групкомсорг КМК доярів молочно
товарної ферми колгоспу імені Ле
ніна, делегат обласної комсомоль
ської конференції,

Онуфріївський район.

-------------------------  ТРУДОВИЙ РИТМ П'ЯТИРІЧКИ

І так—щоб надалі
У районі триває соціаліс

тичне змагання, організо
ване назустріч наступному 
номсомольсьному форуму. 
Добре те, що комсомольці І 
молодь, яні заявляють про 
себе ударною працею і 
відчутними результатами, 
згодом підтверджують своє 
прагнення зробити свій 
справжній дарунок XX 
з’їздові ВЛКСМ. Серед та
ких, зокрема, н комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив об’єднання «Рай- 
сільгоспхімії». За цим ко
лективом міцно закріпила
ся добра слава сумлінних 
трудівників. Тут заслуга й 
керівника КМК Петра Ла- 
ріонова, і групкомсорга 
Володимира Недєлкова. 
Члени молодіжної бригади

вірять у те, що актив дійс
но турбується не лише про 
виконання планів, а й про 
мікроклімат колентиву.

Як наслідок цього — ви
сокі темпи роботи моло
дих виробничників: прак
тично щомісяця вони ра
портують про перевико
нання поставлених перед 
ними завдань. Своєрідним 
лідером, прикладом для 
товаришів виступає водій 
Петро Єнчев.

А трудове суперництво 
між молодими трудівни
ками молочнотоварних 
ферм району породжує 
нових звитяжців. Де-де, а 
тут стабільність здобут
ків — річ непостійна, тож

тим відрадніші сталі успі
хи таких молодих тварин
ниць, як Наталя Доценкр 
з колгоспу імені Артамб- 
нова, Марія Хаща з кол
госпу імені Леніна, Ніна 
Бойченко з колгоспу іме
ні Артамонова та Вален
тина Гладунець з колгоспу 
«Перемога», Усі вони, зо
крема, вже наприкінці 
десяти місяців року до
повіли про виконання взя
тих на перший рік п’яти
річки соціалістичних зо
бов’язань. На сьогодні дів
чата вже працюють у ра
хунок наступного року,

А. МОСІНЗОВ, 
заворг Вільшанського 
райкому комсомолу.

Знайомтесь: С. КУЗЬМЕНКО — токар укрупненого автотранспортного госпо
дарства виробничого об'єднання «Дніпроенергобудпром», Він — член КПРС. За 
сумлінну роботу, товариськість, готовність у будь-який момент допомогти товари
шеві, комсомольці автотранспортного господарства обрали його сенретарем ком
сомольської організації.

Фото Л. ТАРАСЕНКА.
м. Світловодськ.



2 стор. «Молодий комунар» — 25 грудня 1986 року

Вишивають скрізь 
по-різному

На ВДНГ УРСР відкри
лася виставка-огляд «Ви
користання народних тра
дицій вишивки у сучасних 
виробах майстрів декора
тивно-прикладного мис
тецтва». Серед учасників 
виставки й наші земляки— 
самодіяльні вишивальниці 
з Новгородківського ра
йону Надія Василівна 
Саула та Марія Остапівна 
Бекетова.

Виставка дозволить під
бити підсумки розвитку 
української народної ви
шивки, вивчити різнома
нітність художніх індиві
дуальностей, нові тенден
ції і закономірності су
часної народної творчості.

Виставка дає уявлення 
про особливості сучасної 
вишивки в різних районах 
та областях республіки, 
про характер її застосу
вання у одязі, в оформ
ленні інтер’єрів житло
вих та адміністративних 
приміщень.

Г. ХАРИТОНОВ.

За справу 
взялися молоді

Донедавна однією з 
проблем міста Бобринця і 
Його жителів була міська 
Зона відпочинку. Річка 
Бобринка забруднюється 
промисловими водами 
(це також проблема), і 
про зони відпочинку на її 
березі ніхто й не дбав.

Нині шефство над нею 
взяла районна комсомоль
ська організація.

Вже викорчувано чагар
ники, розрівняно площу 
і зроблено велику дамбу. 
Тож утворюється водосхо
вище: близько 800 метрів 
довжиною і 100 — шири
ною.

Працюють тут комсо
мольці радгоспів «Олек- 
сіїаський», імені Рози 
Люксембург, комбінату 
комунальних підприємств, 
колгоспу імені XX з’їзду 
КПРС. Та й інші організа
ції не стоять осторонь. Ви
конано робіт на 12 тисяч 
карбованців.

Весною на одному із су- 
ботників комсомольці міс
та планують висадити тут 
близько 4 тисяч саджанців. 
А влітку — відкриються 
кіоски. Тож незабаром 
тут буде міський пляж.

О. ГАВРИЛЕНКО.
м. Бобринець.

Кому стояти 
за прилавком?

— Хвилюєшся! — запи
тала я Тетяну Пурло, яка 
під номером два виступа
ла на конкурсі молодих 
продавців «Кращий за про
фесією», організованому 
Кіровським райкомом 
комсомолу міста Кірово
града спільно з торго
вельними об’єднаннями 
«Спорттовари», «Промто
вари» та фірмою «Одяг».

— Звичайно, — відпові
ла вона, — я ж уперше 
беру участь у такому кон
курсі.

Втім, вперше у конкур
сі беруть участь усі дівча
та. Він має визначити най
кращу за фахом. Крім 
продавця магазину № 32 
«Товари для молоді» Те
тяни Пурло, у змаганні бе
руть участь продавець ма
газину № 45 Наталка Ли- 
хачевська, Любов Ліснича 

з магазину № 8, прода
вець об’єднання «Спорт
товари» Лариса Димиден- 
ко, Любов Мельник і Люд
мила Рабцун з магазину 
«Одяг».

Конкурс проходив так, 
як прийнято проводити 
подіині конкурси, що ма- 
юіь виявити не просто та
кого продавця, який кра
ще від інших знає свою 
справу, а показати, на що 
здатні молоді професіо
нали взагалі. З цією ме
тою учасницям пропону
вались відповідні запитан
ня. Про це поговоримо 
трохи пізніше. А зараз 
зазначимо, що і «боліль
ники», яких багато зібра
лося у парадному залі ка
фе «Юність», де цей кон
курс проходив, та, ма
буть, і жюрі після пер
ших же відповідей на 
конкурсні запитання від
дали свої симпатії учас
ниці за номером шість 
Л. Рабцун. Ні, жюрі спра
ведливо оцінювали відпо
віді всіх учасниць, але 
відповіді Люди були най- 
змістовнішими. Вона по 
праву завоювала перший 
приз конкурсу.

А тепер поговоримо про 
якість конкурсного сцена
рію. Подібні конкурси 
проводяться вже не пер
ший рік, та чогось нового 
ні у формі, ні у змісті 
знайти не вдалося. Запи
тання, на які відповідали 
учасниці, були здебільшо
го нецікаві. Все це потріб
но: професійна увага,
вміння задовольнити за
пити клієнтів, методи упа
ковки товарів, навіть, під
рахунок куплених това
рів. (До речі, саме з під
рахунком у молодих про
давців далеко не все га
разд: тільки двоє із них 
змогли підрахувати пра
вильно). і все ж, як мені 
здається, ті ж самі пи
тання можна було подати 
цікавіше, жвавішим був би 
і сам конкурс.

В. ФЕДОРОВА.

Як зберегти книгу?
Важко знайти книголю

ба, який би не знав ім я 
Івана Федорова — росій
ського першодрукаря, за
сновника книгодрукуван
ня в Росії і на Україні. 
Його ім'ям називається 
клуб юних любителів кни
ги, створений два роки 
тому в кіровоградській се
редній школі № 18.

Педагог Ольга Леонідів
на Суржан — керівник 
клубу — продумала фор
ми і методи роботи з уч
нями молодших класів, які 
стали його завсідниками. 
Вже проведене засідання 
на теми: «Книга — вели
чезна сила», «Історія кни
годрукування», «Скільки м. Кіровоград.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ. Оволодіння сільськими професіями уже стало звич
ною справою для дітей трудівників господарств Виноградівського району. І в цьо
му їм допомагає міжшкільний навчально-виробничий комбінат, який третій рік діє 
на базі колгоспів «Жовтнева перемога», «Існра», «Нове життя». Навчаються тут 
437 шнолярів.

Більшість дівчат займаються в групі твариннинів. Правління нолгоспу «Жовт
нева перемога» надало їм спеціальний клас на тваринницькому номплексі, а про, 
Відні спеціалісти господарства проводять з ними теоретичні й практичні заняття.

На знімку; цінаво учням послухати передову доярку, секретаря комсомоли, 
сьної організації молочнотоварної ферми Ганну РОМАН.

Фото Г. УДОВИЧЕНКА. (Фотохроніка РАТАУ),

коштує Підручник.’'», НІЧОГО 
називають справжнім кни
голюбом?», «Професії кпи- 
годрукарів» та інші.

Ьезаиутньою подією для 
клуоу сіало створення не. 
величного цеху палітурної 
справи. Вчитель вириони- 
чого навчання В. О. Яесєв 
виготовив для школярів ІЬ 
верстатів — і одразу ж за
кипіла робота. Понад тисячі 
книг продовжили життя 
юні палітурники. Завідую
чою цехом обрано Натешу 
Никонову. Разом із Вірою 
ьоико, Андрієм Хукален- 
ком їй надано право при
своювати знан якості клу
оу за виконану учнями ро
боту. А н немало. Замов
лення надходять від адмі
ністрації школи, педагогів, 
бібліотекарів.

Організували юні книго
люби пост бережливих. 

Станіслав Диморяка, Оль
га Внходцева, Інна Котова 
стежать за тим, щоб їхні 
однолітки повертали в 0.6- 
лютеку книжки в зразко
вому стані, запрошують її 
власника «підлікувати» 
книгу при потребі. Юні 
книголюби охоче діляться 
намутим досвідом. Все час
тіше на базі клубу імені 
Федорова провидяться се-, 
мінарн для актив^фшго* 
любів, бібліотечних пра
цівників шкіл Кіровського 
району. Вже сьогодні мож
на сказати, що досвід 
юних любителів книги за-, 
слуговує на широке впро
вадження в практику ро3 
боти колективів шкіл.

В. КАЮКОВ, 
вчитель.

УВАГА, КОНКУРС!

ТРУДОВОЇ СЛАВИ
Підбито підсумки третього, останнього етапу кон- 

курсу-вікторини «Дорогами трудової слави», яку ре
дакція «Молодого комунара» проводить спільно з об
ласною організацією Українського товариства охоро
ни пам’яток історії та культури. Як ви пам’ятаєте, 
учасникам треба було цього разу впоратися з одним, 
але складним завданням, — розповісти про Героїв 
Соціалістичної Праці Кіровоградщини, які працювали 
або працюють в сільському господарстві. Сьогодні ми 
називаємо імена тих, хто уславився самовідданим 
трудом на благо Вітчизни:

М. А. МОНАША, доярка 
колгоспу «Зоря комуніз
му» Новоархангельеького 
району, звання Ге^оя Со
ціалістичної Праці удо
стоєна у 1985 році.

І. Є. АДОНІН, колишній 
голова колгоспу «Росія» 
Олександрійського району; 
звання Героя удостоєний у 
1971 році.

В. М. АБРОСИМОВ, ко
лишній директор Шоста- 
ківської МТС Великовнс- 
ківського району, звання 
Героя удостоєний 1948 
року.

О. М. АЛЕКСЕЕВА, ко
лишня ланкова колгоспу 
імені Карла Маркса Вели- 
ковисківського району, 
звання Героя удостоєна 
1948 року.

В. Г. АЛЕНЬКОВ голо
ва колгоспу імені Дзер- 
жинського Знам'янського 
району, звання Героя удо
стоєний 1971 року.

Н. М. АНДРЕЕВА (по 
чоловікові — МАСТЮЛЕ- 
ВА), колишня колгоспнії- 
ЦЯ колгоспу імені Ждано- 
ва Великовисківського ра
йону, звання Героя удо
стоєна 1918 року.

В. С. АНДРІЯШ, бри
гадир тракторної брига
ди колгоспу «Росія» 
Новоукрпінського району, 
'Звання Героя удостоєний 
4973 року.
І П. П. АНТОНЕНКО,

І

колгоспниця колгоспу «Ро
сія» Олександрійського ра
йону, звання Героя удо
стоєна 1971 року.

H. І. БАЛАН (КОПО- 
ТІЕНКО), колишня ланко
ва колгоспу імені 30-річчя 
ВЛ КСМ Новоукраїнського 
району, звання Героя удо
стоєна 1948 року.

Л. А. БЕРШАДСЬКА 
(МУЗИКА), колишня дояр
ка з Ульяновського райо
ну, нині працює зоотехні
ком, звання Героя удостоє
на 1958 року.

В. П. ВЕРНИГОРА, го
лова колгоспу «Більшо
вик» (ніші — колгосп «Ко
муніст») Компаніївського 
району, звання Героя удо
стоєний 1960 року.

О. В. ГІТАЛОВ, брига
дир тракторної бригади 
Помічнянської МТС, а по
тім — колгоспу імені XX 
з'їзду КПРС, де працює 
бригадиром і інші; звання 
Героя удостоєний двічі — 
1948 та 1958 року.

I. К. ГНИ ЛЯК, бригадир 
колгоспу «Комінтерн» Боб- 
ринецького району, звання 
Героя удостоєний 1966 
року.

М. В. ГОДОВАНЕЦЬ, 
завідуючий молочнотовар
ною фермою колгоспу 
«Більш вик» Гайворон- 
ського району, звання Ге
роя удостоєний 1971 року.

Є. О. ГОЛОВАНЬ, го- 

лова колгоспу імені Калі- 
ніна Добровелнчківського 
району, звання Героя удо
стоєна 1973 року.

С. О. ГОНЧАРКО, бри
гадир колгоспу імені XX 
з’їзду КПРС Бобрииець- 
кого району, звання Героя 
удостоєний 1966 року.

ГІ. Т. ГРОМ1ЙЧУК, ко
лишня ланкова колгоспу 
імені XX з’їзду КПРС Го- 

лованівського району, зван
ня Героя удостоєна 1958 
року.

B. М. ГУРТОВИЙ, го
лова колгоспу імені Лені
на Знам'янського району, 
звання Героя удостоєний 
1977 року.

C. Т. ГУСАЧ, колишній 
ланковий колгоспу імені 
Калініна Граднзького ра
йону Полтавської області, 
нині живе у селищі Вла- 
сівка Світловодської міськ
ради, звання Героя удо
стоєний 1958 року.

Г. І. ДЕЙНЕКО (ТКА
ЧЕНКО), бригадир свино
товарної ферми радгоспу 
«Третій вирішальний» 
Новгородківського району, 
звання Героя удостоєна 
1971 року.

М. С. ДЗІОБА, колишня 
ланкова, нині — завідую
ча птахофермою колгоспу 
«Зоря комунізму» Ново- 
архангельського району, 
звання Героя удостоєна 
1966 року.

К. ГІ. ДМИТРОВСЬКА, 
колишня завідуюча молоч- 
нотоварною фермою кол
госпу імені Леніна Новго
родківського району, зван
ня Героя удостоєна 1966 
року.

М. Я. ДЯЧЕНКО, ко
лишня ланкова бурякорад
госпу імені К'арла Маркса 
Доливсь,кого району, зван

ня Героя удостоєна 1949 
року.

О. Ф. ЗАДОЯ, колишня 
ланкова бурякорадгоспу 
Другого імені Гіетровсько- 
го цукрокомбІнату Олек
сандрійського району,зван- 
ня Героя удостоєна 1949 
року.

К. Д. ІВАНЧЕНКО, ко
лишня ланкова з Велико- 
висківського району, зван
ня Героя удостоєна 1948 
року.

А. Г, ІГНАТЬЕВА, за
відуюча сортосадом кол
госпу імені Шевченка Кі
ровоградського району, 
звання Героя удостоєна 
1966 року.

Г. М. КАТАНА, колиш
ній бригадир тракторної 
бригади, нині — заступник 
голови по кормовироб
ництву колгоспу «Победа» 
Маловисківського району, 
звання Героя удостоєний 
1973 року.

А. І. КАЧУР, колишня 
доярка колгоспу «Шляхом 
Леніна» Гайворонського 
району, звання Героя удо
стоєна 1966 року.

К. П. КИСЕЛЬОВ, ко
лишній директор радгоспу 
«Більшовик» Олександрій
ського району, звання Ге
роя удостоєний 1966 року.

Оі Д. КЛИМЕНКО 
(КУДРЯШ), колишня лан
кова Маловисківського бу
рякорадгоспу Маловисків
ського району, нині — за
відуюча фермою Саблино- 
Знам’янського цукроком
бІнату Знам’янського ра
йону, звання Героя удо
стоєна 1948 року.

Я. Г. КОЖУХАР, ко
лишній бригадир трактор
ної бригади колгоспу іме
ні Ульянова Добровелич- 
ківського району, звання 
Героя удостоєний 1971 ро
ку.

Л. М. КРАВЧЕНКО, ко
лишня доярка колгоспу 
імені XX з’їзду КПРС Но
воукраїнського району. 

звання Героя удостоєна 
1966 року.

С. і, лУЦЕРДА, колиш
ній старший механік Улья
новського цукрорадгоспу, 
звання Героя удостоєний 
1951 року.

М, Г. ЛАГНО, колишня 
ланкова колгоспу імені Кі
рова Олександрівського 
району, звання Іероя удо
стоєна 1971 року.

Е. С. ЛАПИНСЬКА, бри
гадир Сагайдацької птахо-, 
фабрики Устннівського ра
йону, звання Героя удо
стоєна 1966 року,.

1. 1. ЛИСОКІНЬ, ко
лишній комбайнер МТС з 
Вільшанського району, 
звання Героя удостоєний 
1951 року.

Є. 11. МАКАРЕНКО, ко
лишня ланкова колгоспу 
імені Кірова Великовисків
ського району, звання Ге
роя удостоєна 1948 року.

П. С. МАКАРОВ, ко
лишній комбайнер колгоспу 
«Победа» Кіровоградсько
го району, звання Героя 
удостоєний 1966 року.

В. 3. МАМУНЯ, колиш
ній голова колгоспу імені 
Карла Маркса, нині — го
лова виконкому Хмелів- 
ської сільради Маловисків
ського району, звання Ге
роя удостоєний 1971 року.

A. М. МАТВ1ЕНКО, ко
лишня ланкова колгоспу 
імені Кірова Великовисків
ського району, звання Ге
роя удостоєна 1948 року.

М. М. МАТЯШ, колиш
ній ланковий колгоспу іме
ні 40-річчя Жовтня Пет- 
рівського району, звання 
Героя удостоєний 1966 
року.

B. П. МЕЛЬНИЧЕНКО, 
колишній бригадир кол
госпу «Україна» Кірово
градського району, звання 
Героя удостоєний 1965 
року.

П. С. МЕЛЬНИЧЕНКО, 
колишній бригадир кол
госпу «Заповіт Леніна» 

Маловисківського району, 
звання Героя удостоєипй 
1966 року.

М. 11, МИРЗА (ВОРО
НА), колишня ланкова з 
Великовисківського райо
ну, удостоєна звання І є- 
роя 1948 року.

В. 1. МО ГО PH Ж бри
гадир колгоспу «5юря ко
мунізму» Новоархангель- 
ського району, звання 1 є- 
роя удостоєний 1971 року,

В. Ф. НАЗАРЕНКО, ко
лишній бригадир колгоспу, 
імені XXI з'їзду КПРС, ни
ні — інженер колгоспу 
«Октябрь» Знам'янського 
району, звання Героя удо
стоєний 1966 року.

О. І. НОВАК, доярка 
колгоспу «Комінтерн» Ьоб- 
ринецького району, звання 
Героя удостоєна 1971 року.

О. ГІ. ОРЛИК, колишній 
бригадир колгоспу «Маяк 
комунізму», нині — інже
нер колгоспу імені Леніна 
Голованівського району, 
звання Героя удостоєний 
1966 року.

П. М. ПАМПУЩЕНКО, 
колишній бригадир, нині— 
механік по трудомістких 
процесах колгосдЬ- «Зоря 
комунізму» НовоарХангель- 
ського району, звання Ге
роя удостоєний 1977 року, 
о. п. пиньковськии, 

колишній агроном радгоспу 
«Червоний землероб» Боб- 
ринецького району, звання 
Героя удостоєний 1966 
року.

гі. А. ПИСАКОВ, агро
ном колгоспу «Зоря кому
нізму» Новоархангельсько- 
го району, звання Героя 
удостоєний 1972 року.

Н. 1. ПОЛЕЖАЙ, сви
нарка радгоспу імені Рози 
Люксембург Бобринецько- 
го району, звання Героя 
удостоєна 1966 року.

В. С. ПРИ БІТА, колиш
ній тракторист, нині — 

бригадир тракторної брига
ди колгоспу «Па^^гь Ле
ніна» Маловнскївського
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МОРЕ-ДАЛЕКЕ
«Місто Мала Виска, 

вул. Південна, З». На цю 
адресу листоноша тричі 
на тиждень доставляє га- 

, .зету «Азовський моряк» 
і (орган партійного коміте

ту управління Азовського 
морського пароплавства і 

ОИіасейнового комітету проф
спілки). З цікавістю пере
глядають кожен номер га
зети господарі цього бу
динку, що утопає в зеле
ні —- колишні вчителі ма- 
ловнсківської середньої 
школи № з, а нині пенсіо
нери, учасники Великої 
Вітчизняної війни Клавдія 
Кирилівна і Володимир 
Борисович Цибульки, Не
одноразово в газеті вони 
натрапляли на замітки про 
трудові успіхи екіпажу 
теплохода «брянський ма
шинобудівник». У числі 
кращих раціоналізаторів, 
громадських активістів 
уже декілька разів згаду
валося н ім'я їхнього сина 
Георгія. В номері від 14 
грудня 1985 року в корес
понденції «Нове — у ви
робництво», вміщеній під 
рубрикою «Курсом техніч
ного прогресу» писалося: 
«Уже декілька років стар
шин механік Г. В. Цибуль
ко облікує раціоналізатор
ську роботу, яка ведеться 
на судні. За цей час зроб
лено багато. За активну 
участь в проведенні кон- 
курсу-огляду за кращу по
становку раціоналізатор- 

і ської роботи екіпаж наго- 
і роджувався почесними гра- 
І мотами в 1983, 1984 ро

ках».
А через кілька днів піс

ля цього газета вмістила 
прийняту по радіо теле- 

I граму, підписану капіта
ном М. Ткаченко.м, яку пе
редав він з боргу теплохо
да «Брянський машинобу
дівник». В ній, зокрема, 
повідомлялося про те, що

району, звання Героя удо
стоєний 19/1 року.

■ 4 Г, К. ИНикиПЕНКО 
(КАСЯНЕНК.О), колишня 
ланкова радгоспу «Костян
тинівна» Гіовоукраїнсько- 
го району, звання Героя

- удостоєна 1949 року.
к О. В, РИМСЬКА, колиш- 

ця ланкова колгоспу імені 
•XXII з’їзду КНРС Добро- 
велнчківського району,
звання 1 ероя удостоєна 
1965 року.

М. О. РУСАВСЬКИЙ, 
голова колгоспу імені 
Карла Маркса Ульянов
ського району, звання Ге
роя удостоєний 1973 року,

М. М. САЛОВА, колиш
ня ланкова колгоспу імені 
Карла Маркса Велнковис- 
ківського району, звання 
Героя удостоєна 1948 року,

Д. і. САТАНОВСЬКИИ, 
колишній бригадир кол
госпу імені Щорса Груш- 
ківського району (тепер— 
Ульяновський район),зван
ня Героя удостоєний 1948 
року.

Л. І. СКРИПНИК, ко-
лишня доярка колгоспу 

, імені Леніна Долинського 
-Жрайону, звання Героя удо- 
- стоєна 1971 року.

К. Я. СТЕПАНЕНКО,
колишня свинарка кол
госпу «Победа», нині — 
колгоспу імені Карла 
Маркса Новоукраїнського 
району, звання Героя удо
стоєна 1971 року.

М. Г. ТИЩЕНКО, ко
лишня ланкова бурякорад
госпу імені Карла Маркса 
Долинського району, зван
ня Героя удостоєна 1949 
року.

Н. Л. ФАЙДА, колишній 
бригадир Гіерегонівського 
бурякорадгоспу Підвисоць- 
кого району, звання Героя 
удостоєний 1951 року.

М. М. ДЕРТІЙ, бригадир 
тракторної бригади кол
госпу «Росія» Новоукраїн- 
ського району, звання Ге
роя удостоєний 1977 року.

ОБОВ'ЯЗОК

М БЛИЗЬКЕ
колектив судна на місяць 
і п'ять днів раніше закін
чив рейс Порт — Судан — 
Соута — Ліссабон — Са- 
фі, достроково виконавши 
річний план по всіх по
казниках.

У яких тільки країнах 
світу не побував 1 еоргій 
Цибулько з січня 196-і ро
ку, коли вперше потрапив 
на судно, яке відправля
лось в далеке плаванпя! 
Та спочатку розповімо, як 
він став мореходцем...

— Ніхто з нашої роди
ни ніколи не був моря
ком, — говорить мати Ге
оргія, учасниця підпільно
го руху на Кіровоградщи- 
ні в роки Великої Вітчиз
няної війни 1\. К. Цибуль- 
ко-Крайня. — Народився 
Георгій в селі Розсохуват- 
ці Маловнсківського ра
йону. Тут пройшли його 
дитинство і юність. Тут він 
став комсомольцем. З ран
ніх літ захопився літера
турою про морські подо
рожі. Багато читав творів 
Жю.іь Берна, Костянтина 
Сташоковнча, Новікова- 
Прибоя.

В 1956 році він закін
чив Розсохуватську деся
тирічку. Потім учився на 
судномеханічному факуль
теті Одеського вищого ін
женерно-морського учили
ща і одержав диплом ін- 
жеиера-механіка. Перше 
судно, на яке він отри
мав призначення, було 
«Усолье».

Рідко буває Георгій вдо
ма, в своїх батьків. Та ко
ли приїздить у відпустку, 
розповідає багато цікаво
го про свої подорожі на
вколо світу. Скрізь, де по
бували з мирним ванта
жем радянські моряки,їх 
зустрічають з радістю.

г. поздняк.

Л. М. ЦИМБАЛ, голов- | 
ний агроном колгоспу іме
ні XX з’їзду КНРС Бобри- 
нецького району, звання 

1 ероя удостоєна 1971 року.
С. О. ЧОРНОБАЙ, ко

лишній бригадир, нині — 
інженер колгоспу імені 
Калініна Ульяновського ра
йону, звання Героя удо
стоєний 1966 року.

Т. 1. ШЕВЧЕНКО, ко
лишній голова колгоспу 
«Шлях Леніна» Онуфріїв- 
ського району, звання Ге
роя удостоєний 1966 року.

В. П. ШЕРЕМЕТ, ко
лишній бригадир, нині—ке
руючий відділком колгоспу 
імені Леніна Олександрій
ського району, звання Ге
роя удостоєний 1973 року.

Л. Й. ШЛІФ ЕР, голова 
колгоспу «Зоря комуніз
му» Новоархангельського 
району, звання Героя удо
стоєний двічі — 1965 і 
1986 року.

Г. П. ЮРЧЕНКО, бри
гадир тракторної бригади 
з Олексаидрівського райо
ну, звання Героя удостоє
ний 1973 року.

Г. М. ЯЦУЛА, колишня 
ланкова колгоспу імені Кі
рова Великовисківського 
району, звання Героя удо
стоєна 1948 року.

Переможцем третього 
туру, а водночас і всього 
конкурсу-вікторини став 
?<.гін червоних слідопитів 
імені Борі Білого з народ
ного краєзнавчого музею 
міста Олександрії, друге 
місце присуджено зпам’ян- 
чанину О. А. Рябошапці, 
третє — кіровоградцю І. Т. 
Чорноівану. Відповідно до 
умов конкурсу, жюрі при
судило за перше місце пре
мію в розмірі 50 карбован
ців, за друге — ЗО карбо
ванців, за третє — 25.

Дякуємо переможцям і 
всім учасникам конкурсу.

Жюрі конкурсу-вікторини.

З стор

жжжжжж-« ъх

сгруктурі переспівів 
запозичень — до речі, ціл
ком можливих — з ін
ших. Але разом з тим 
Я. Френкеля з творчістю

О Н ФРЕНКЕЛЬ: А наро- 
"*■ дився я в Києві. З ЦИМ 
прекрасним містом пов'я
зані мої перші щасливі і 
сумні спогади. Тут вперше 
взяв у руки скрипку, щоб 
стати скрипалем, як мріяв 
мій батько. Він не профе
сійний музикант, але був 
учителем багатьох 
мих скрипалів. На 
Абрам Френкель 
дав великі надії. Та 
чатку в мене нічого 
вийшло. І коли мені 
повнилось чотири з 
ловиною роки, татусь 
ставив на мені хрест 
на музиканті. Та років 
рез три я сам потягнувся 
до музики. На цей раз 
спроба навчання вияви
лась більш успішною. Ну, 
а потім школа, консерва
торія по класу скрипки і 
паралельно композиції.

відо- 
сина 

покла- 
спо- 

не 
ви- 
по- 
по- 
як 

че-

Народний артист РРФСР Я. ФРЕНКЕЛЬ:

«Пісня—не предмет ширвжитку!»
Ще з тої далекої пори 
отроцтва приваблюють ме
не різні інструменти. Все 
це вилилось у любов до 
оркестру. І сьогодні люб
лю працювати з оркест
ром. Робота у кінематогра
фі дає таку змогу,' тому я 
з особливою симпатією 
ставлюсь до мистецтва де
сятої музи. Люблю писа
ти музику для кінофіль
мів.

КОР.: Але не тільки. Ба
гато ваших пісень народи
лися самі по собі. Чи 
так? А взагалі, ноли 
відчули потяг до пісні?

Ян ФРЕНКЕЛЬ: Десь 
60-ті роки.

Шістдесяті роки... Я вже 
не раз писала про цю 
щасливу для пісні епоху, 
коли зазвучали теплі, спо
кійні, такі надійні, я б ска
зала, мелодії пісень 
М. Фрадкіна, О. Фельдма
на, Т. Хренникова, О. Пах- 
мутової, А. Бабаджаняна.

КОР.: Яне Абрамовичу, а 
чиї пісні справили на вас 
велике враження?

Я просто скажу, 
мені 
пісні 
М.

не 
ви

У

Я. Ф.: 
чиї пісні 
ться. Це 
ського, 
Б. Мокроусова, 
йова-Ссдого, М. Фрадкіна. 
Без їхніх пісень, можливо, 
й мої не з’явились би.

Слухаючи музику Яна 
Френкеля, ви не знайдете 

ладо інтонаційній

подобаю- 
I. Дунаев- 

Блантера, 
В. Солов-

У плавальному басейні дитячо-юнацької спортивної школи обласного спортко- 

мітету відбулися змагання «Веселий дельфін». Серед дівчат переможцями стали 

ніровоградни Алла Снида та Наталка Степашно, серед хлопчаків — Євген Мали- 

шенко зі Світловодська і олександрієць Ігор Неньно.

ТУРНІРНЕ

0 Протягом двох днів 
па Кіровоградщині пере
бували відомі київські ша
хісти міжнародний грос
мейстер Семен Палатний 
та гросмейстер Ігор Плато- 
нов. В клубі «Біла тура» 
обласного центру вони за-, 
пропонували місцевим лю
бителям шахів цікаву лек< 
цію та провели альтерна
тивний сеанс одночасної 
гри на двадцяти п’яти 
дошках. Гросмейстери зу
стрілись також з шахіста
ми виробничого об’єднан
ня «Друкмаш» та шахового 
клубу міста Олександрії.

ф В спортивному кален
дарі року є чимало ціка
вих змагань. Серед них —І 
спартакіада учбових закла
дів області, яку проводить 
обласна рада «Авангард*. 
Багатоборство ГПО, легка 
атлетика, теніс, кульова 
стрільба, плавання, баскет
бол та волейбол входять до 
програми змагань. Пере
можцями спартакіади-86 
стала команда Олександ
рійського індустріального 
технікуму.

На фото: Наталка СТЕПАШНО після переможного запливу.

.Фото В. ЧЕРЕДЦИЧЕНКА,

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

ЖЖЖ’

Найдорожче для композитора, коли його пісні жи- / 
вуть у народі. У цьому відношенні Ян Френкель — \ 
щаслива людина, його прекрасні, ліричні мелодії спі- / 
ває вся країна. «Русское поле», «Журавли», «Старый/ 
вальсок», «Август». У розмові зі мною Ян'Абрамович * 
назвав свої пісні «телевізійними», маючи на увазі/ 
зовсім не те, що вони написані спеціально для тслеві- * 
зійних програм. Якраз для телебачення Френкель/ 
працював мало, а багато відомих пісень композитора* 
прийшли до нас з великого екрану. Пригадаймо ли- ' 
ше: «Старый вальсок» вперше пролунав у фільмі 
II. Любимова «Жінки», а відома пісня «Російське 
поле» — в одній із серій про невловимих месників. 
Там цю пісню співає білогвардійський офіцер, який 
емігрує з Росії, і тому пісня звучить з таким підкрес-. 
леням трагізмом. Російське поле, російський простір, / 
Русь... ■ /

і 
і 
/ 
/ 
/
І 
і

перелічених ним компози
торів ріднить щось більш 
велике: він справді їх по
слідовник і значна творча 
індивідуальність.

КОР.: Як ви гадаєте, звід
ки оеруться погані пісні?

Я. Ф.: їх пишуть погані 
композитори і поети. Був 
час, коли пісні могли ство
рювати тільки професіо
нали. Зараз пишуть всі, 
кому не ліньки! Сьогодні 
мова може йти не стільки „
про творчість як про ін- 
дустрію. Там, де пісня по
ставлена на потокову лі
нію, кінчається мистецтво. 
Ось і з являється продук
ція, що лише віддалено на
гадує жанр музичної твор
чості. Можливо, це в мені 
говорить людина старої 
формації, але важко від
мовитись від того, на чо
му ти виховувався, у що 
ти вірив. Сьогодні погляд 
на пісню змінився. Навіть 
люди, яким і по роду 
своєї діяльності треба б 
говорити про пісню з по
вагою, мають її за пред
мет ширвжитку.

КОР.: Але мені здається, 
що відношення до пісні ЗМІ
НЮЄТЬСЯ. Взагалі змінює
ться сама пісня. Сьогодні 
популярними стають мело
дійні, ліричні пісні. При
гадую ваш концерт «Зуст
річі і розлуки». Не знаю 
чому, але саме ця переда
ча переконала мене, що 
ваші пісні близькі сучасно.

му міському романсу, 
же існує такий жанр!

Я. Ф.: Спасибі, що

ад-

так 
розумієте. Я не пересліду
вав такої мети, але романс 
саме той жанр, що адре
сований кожному окре
мо. Так, сучасний міський 
романс існує, що під-

" е

поета»

раз по-

тверджує самобутня твор
чість «співаючого
Булата Окуджави у пер
шу чергу.

КОР.: Давайте ще 
вернемося до фільму-кон- 
церту «Зустрічі і розлуки». 
Там пролунала пісня «И 
все-таки море». Я думала, 
її створила людина. на
роджена біля моря. Але ж 
□и киянин. І все-таки мо
ре...

Я. Ф.: Уявіть, я навіть 
плавати не вмію! Ось ав
тор ^лів І. Шаферан — 
інша справа. Для нього 
море само собою зрозу
міло. Він — одесит. Але 
я люблю море натхнен

ною любов ю. Плавав на 
різних кораблях. Часто 
зустрічаюсь з моряками. 
Люблю цих людей, муж
ніх і неспокійних. Тому й 
з’явились пісні «Сколько 
видано», «И все-таки мо
ре...».

КОР,: Яне Абрамовичу, 
серед ваших пісень чи не 
найоільшою популярністю 
користуються «Журавлі» 
на вірші Р. Гамзатова. Іс
торія її широко відома. Та
ка бентежна, лірична, щи 
ра, сумна мелодія. Але нам 
сьогодні вона дорога особ
ливо ще й тому, що пов’я
зана з іменем незабутньо
го Марка Бернеса. Я знаю, 
вас єднала творча дружба.

Я. Ф.: Він був незбагнен
ною індивідуальністю на 
естраді, великим артистом, 
творцем пісень нарівні 
з композитором і поетом, 
а іноді навіть головнішим. 
Марк Бернес... Кожен ав
тор пісні, яку він викону
вав, може вважати себе 
справжнім композитором! 
Я зовсім не боюсь, що ме
не звинуватять у нескром
ності.

Наша зустріч була 
роткою — що поробиш. 
Та згадка про неї 
шиться надовго. Для цьо
го не обов'язково зустрі
чатися з піснею. Але ось 
недавно, гортаючи збірку

ко-

зали- Iі

і

віршів поета М. Лисян- 
ського, я натрапила на 
рядки:

Юность.
наша дальняя юность! 
Не растает на висках 

седина.
Годы.

вы как чуткие 
струны, 

Только тронешь — 
запоет струна.

Це була перша пісня, 
створена композитором 
Яном Френкелем. Компо
зитором справжнім!

В. ЛЕВОЧКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Москва — Кіровоград,
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Новий рік 
на порозі!

Все менше часу лишається до зустрічі Нового року. 
Про наближення свята нагадують новорічні базари 
у магазинах «Культтовари» та універмагах споживчої 
Кроперації, де радо зустрічають відвідувачів — і ма
леньких, і дорослих.

У святково прикрашених залах виблискують вогня
ми ялинкові прикраси: різнокольорові кульки, симпа
тичні скляні звірятка, казкові ліхтарики, бурульки, 
сніжинки тощо. Як же зрадіють їм малюки, коли при
крашатимуть разом з вами ялинку!

Лісовій красуні нададуть довершеності і святкової 
урочистості сріблястий дощик, звичайні та електричні 
гірлянди.

Вашим дітям приємно буде знайти під ялинкою по
дарунок «від Діда Морозам — цукерки, іграшци, ш- 
каву книжку. Новорічним подарунком для жінок мо
же стати модна хустка чи блузка, духи, сумочка, 
рукавички. Чоловіки із задоволенням увійдуть у на
ступний рік з новими кашне, сорочкою, краваткою, 
електробритвою, сучасними фотоапаратом чи годин
ником.

ЗАВІТАЙТЕ У МАГАЗИНИ СПОЖИВЧОЇ КООПЕ
РАЦІЇ, ДЕ МОЖНА ПРИДБАТИ ВСЕ ДО НОВО
РІЧНОГО СВЯТА. ПОСПІШАЙТЕ! НОВИЙ РІК НА 
ПОРОЗІ! З НОВИМ РОКОМ!

V СВІТІ музики
Мелодійність і задушевність українських пісень 

стають іце виразнішими, коли в мелодію вплітається 
голос баяна, акордеона чи піаніно, срібні струни гі
тари...

Хай музика звучить у кожному домі!
Магазини «Культтовари», «Техніка» та універмаги 

споживчої кооперації пропонують вам. шановні това
риші, музичні інструменти.

Баяни
Як відомо, баян одержав свою назву, від ймення 

славнозвісного народного співця. Завдяки своєму 
дзвінкоголосою, співучості цей музичний інструмент 
залишається одним з найпопулярніши'х.

Пропонуємо баяни: «Етюд» — 139 крб. 50 коті. та 
«Кремінне» — 110 крб., а також акордеон «Мрія» — 
75 крб.

Піаніно
«Україна» — так називається мелодійний інстру

мент, діапазон якого сім октав. Мого відрізняє багат
ство тембрів, співуче звучання.

Корпус піаніно облицьований цінними породами де
ревини і добре вписується в інтер’єр сучасного житла.

Ціна — 520—655 крб.

Зараз надзвичайно зросла популярність гітари, 
особливо серед молоді. Завжди бажаний гість вона і у 
колі друзів, на відпочинку, у поході.

Візьміть у руки гітару: її приємне звучання, м’якїій 
тембр зачарують вас...

Ціна — від 18 до 23 крб.

Закуповується без обмежень
Заготівельні організації 

споживчої кооперації рес
публіки в необмеженій 
кількості закуповують у 
населення за ціпами згід
но домовленості ■ свиней, 
домашню птицю, кролів, 
а також укладають довго
строкові договори па їх 
відгодівлю та закупку.

Договори передбачаю і > 
забезпечення здавачів ком 
бікормами о рахунок зда 
пої продукції, падання до
помоги у' придбанні мо
лодняка птиці, поросят для 
відгодівлі в особистому 
господарстві з наступним 
продажем споживчій ко
операції.

Продукція, що здається, гам Державного стандар- 
повннна відповідати впмо- ту.

Розрахунок — готівкою 
через каси заготконтор, пе
рерахуванням на особисті 
рахунки в ощадкасах або 
поштовими переказами.

ШАНОВНІ ТОВАРИШІ! 
ЗДАВАЙТЕ ЛИШКИ ТВА
РИННИЦЬКОЇ ПРОДУК
ЦІЇ НА ПРИЙМАЛЬНО- 
ЗАГОТІВЕЛЬНІ ПУНКТИ 
СПОЖИВЧОЇ КООПЕ
РАЦІЇ! ЦЕ ВИГІДНО 
ВАМ 1 ДЕРЖАВІ.

Головне управ
ління заготівель 
Укоопспілки.

З льону та бавовни І
.Льон вирощують на українському Поліссі, в Білор} 

сії, Прибалтиці, а бавовну — на півдні нашої країни, і 
Однак тканини з них схожі за якостями і у багатьох 
відношеннях не мають собі рівних. У поєднанні льон 
та бавовна утворюють ще одну чудову тканину — 
напівльняне полотно. Особливо гарна з нього постіль
на білизна.

Підодіяльники, простирадла, наволочки з льону та 
бавовни м’які, гігієнічні, навіть у спеку створюють 
відчуття прохолоди. Вони добре перуться, їх можна 
кип’ятити, прасувати досить гарячою праскою.

Універмаги, промтоварні магазини, магазини по 
торгівлі товарами повсякденного попиту споживчої 
кооперації пропонують великий вибір постільної бі
лизни — з вишивкою і без неї, білої або кольорової.

ДОМАШНЬОМУ МАЙСТРУ
завжди стануть у нагоді 
електроінструменти — 
ефективні "помічники у 
будівництві житла, гос
подарських об’єктів, ре
монті та удосконаленні 
побутових приміщень. У 
магазинах «Господарчі 
товари», «Техніка» та 
спеціалізованих відділах 
універмагів споживчої 
кооперації великий ви

банок. Ним зручно оброб
ляти деревину різних по
рід, регулюючи глибину 
зрізу.

Для заточни слюсарних, 
столярних та теслярсьних 
інструментів, ножів, но
жиць тощо радимо корис
туватись елентроточилом.. 
Ним можна також шліфуй 
вати металеві деталі, полі-’ 
рувати деталі з дерева, 
пластмаси.

Свердлити отвори у ме
тал, чи дереві - справа 

непроста. До
цільно користу
ватись елек
тричною сверд
лильною маши
ною, яка має 
дві швидкості, 
надійну ізоля
цію, гарний ес
тетичний ви
гляд.

У домашніх 
роботах необ
хідні кріпильні 
матеріали. З’єд
нуючи дерев’яні 
деталі, кріпля
чи металеву чи 
пластмасову ар
матуру, Корис
туються шуру
пами з потайки 
ми чи напів
круглими голов 
нами, прямим^ 
або хрестопо
дібними шліца 
ми.

У ряді ви. 
падків застосо 
□ують болти 
довжиною ві/.

14 до 120 мм з різьбою — 
М6—12 мм.

Придбати електроін
струмент і кріпильні ма
теріали можна у спеціа
лізованих магазинах спо 
живчої кооперації.

бір електроінструментів- 
різноманітних моделей.

Популярністю у аматорів 
домашнього майстрування 
користуються ручні елек
тричні дискові пили.

Швидко і якісно стругає 
пиломатеріали елентрору-

Газета виходить V вівторок, 
четвер, суботу.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.
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