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! МАШИНОБУДІВНИКИ! ЗА ВАМИ —
> СЛОВО В ТЕХНІЧНОМУ ПЕРЕОЗБРОЄННІ
; ГОСПОДАРСТВА! ШВИДШЕ СТВОРЮЙТЕ ВИСОКОПРО- 
I ДУКТИВНІ МАШИНИ І УСТАТКУВАННЯ!

ВИРІШАЛЬНЕ 
НАРОДНОГО

(Із Закликів ЦК КПРС до 68-ї річниці Великої Жовтневої соціалістичної 
революції).
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Вигідність підсобного господарства. У цьому ще не так давно доводилось 
переконувати адміністрації деяких підприємств. Нині аграрні цехи відіграють 
важливу роль в забезпеченні трудящих м’ясом. І недарма за останні два роки 
кількість підсобних господарств області збільшилась в півтора раза, зросла їх 
віддача.

Про те, як працює підсобне господарство чавуноливарного заводу, про не- 
вирішені проблеми наш кореспондент А. БЕЗТАКА попросив розповісти за
ступника директора но кадрах і побуту Валентина Леонідовича,ДЕРЕВ’ЯНКА.
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Член комітету комсомолу Нозомиргородського харчокомбінату районного спо
живчого товариства Антоніна НИКОЛАЕВА щиро закохана у свою професію конди
тера. Постійно перевиконуючи планові завдання, вона в першу чергу дбає про 
яність продукції.

Фото С. ФЕНЕНКА.
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ЦЕХАМ-ЗЕЛЕНЕ СВІТЛО
А РАРНИМ АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ'Ер

КУКУРУДЗІ — КОМСОМОЛЬСЬКУ ТУРБОТУ

Справилися достроково
— Нинішнього року, — 

розповідає секретар комсо
мольської організації кол
госпу Григорій Брусник, — 
ми вирішили створити ком
сомольсько-молодіжний ко
лектив механізаторів. До ко
лективу ввійшли найсумлін- 
ніші, найдисциплімованіші 
комсомольці. Адже вирощу
вати врожай — справа сер
йозна. Очолив комсомоль
ський колектив механізато
рів молодий комуніст Воло
димир Бондаренко. Не один 
рік працює він у колгоспі 
механізатором. І завжди по
дає приклад в роботі не 
тільки молоді, а й іншим 
трудівникам поля. Бо лю
бить свою роботу. Знали у 
колгоспі — він не підведе.

Час показав, що створен-1 
ня комсомольсько-молодіж
ного колективу себе повніс
тю виправдало. Хлопці ус
пішно справились із зби
ранням соняшнику, цукро-

вих буряків, зернової куку
рудзи.

Зернова кукурудза в кол
госпі займала 433 гектари. 
І на всій площі її збирали 
члени комсомольсько-моло
діжного колективу. Молоді 
хлібороби щодня забезпе
чували високі темпи, відмін
ну якість і чіткий маневр на 
кукурудзяному полі. З пе
ревиконанням денних норм 
трудились Микола Паливо
да, Василь Баркар, Микола 
Колясенко. Щодня кожен 
з них збирав качанисту на 
8—10 гектарах при денній 
нормі 6,1 гектара. На агре
гаті Миколи Паливоди про
тягом усього періоду зби
рання майорів червоний 
прапорець. Микола неодно
разово ставав переможцем 
соціалістичного змагання 
серед молодих механізато
рів господарства.

Ударно потрудився і Вік
тор Левчик. Працюючи на 
комбайні «Нива» з пристав

кою ППК-4, Віктор щозміни 
майже вдвічі перевиконував 
доведене завдання. Основ
ний секрет його успіху — 
знання техніки. Намагаю
чись добитись максимальної 
продуктивності на своєму 
агрегаті, він старався якнай
краще вивчити машину.

Знання агротехніки, вимог 
індустріальної технології до
зволило хлопцям всі робо
ти виконувати високоякісно. 
Допоміг тут і бригадний під
ряд, за яким працюють мо
лоді хлібороби.

Чіткому, безперебійному 
ритму на збиранні кукуруд
зи сприяла і злагоджена ро
бота механізаторів та водіїв 
на перевезенні подрібнених 
стебел і качанів. Швидко, 
без втрат тут працювали ме
ханізатори Олександр Не- 
достоєв, водії Микола Олій
ник, Леонід Куроп’ятник, 
Анатолій Лукашик, Анатолій 
Пушкаш. А приклад молоді 
в роботі подавав комуніст, 
досвідчений водій Микола 
Іванович Кодацький.

О. РІЗНИЧЕНКО, 
Колгосп імені Карла Маркса, 
Кіровоградський район.

«Осінній комплекс— 
у загоні?»

Такцазиваксл критичний 
матеріал, опублікований у 
«Молодому комунарі» 1 Жовт
ня ц. р., в якому йшлося 
про незадовільні темпи осін
ньо-польових робіт в Олек
сандрійському районі. Ре
дакція отримала відповідь 
від начальника районного 
управління сільського гос
подарства П. Ю. БОНДАРЯ:

« Факти, винладені у корес
понденції, дійсно мали гліс 
і(е. Вжито заходів для лікві
дування відставання, допу
щеного на збиранні пізніх

культур. Зокрема, збирання 
качанистої плануємо закін
чити до 20 жовтня»,

ВІД РЕДАКЦІЇ. Учора ми 
поцікавились в обласному 
управлінні сільського госпо
дарства про хід осінньо-по
льового комплексу в Олек
сандрійському районі. Зі
брано цукровий буряк, але 
в кагатах на полі його зали
шилось 13,3 тисячі тонн — 
це найбільше з усіх районів 
області. Не порадувала і вро
жайність 'цукрового та кор
мового буряка: усього по 
172 центнери з гектара. Це 
один з найгірших показни
ків на Кїровоградщині.

Що ж стосується збиран
ня кукурудзи, то, здасться, 
в Олександрійському районі 
надто переоцінили свої мож
ливості. 20 Жовтня вже дав
но минуло, а невпораними 
залишаються 700 гектарів 
качанистої.

Дивує, коли відповідальні 
працівники беруться за перо 
тільки заради формальної 
відписки, реально не зва
живши можливості вико
нання наміченого.

ЗУСТРІЧ У ШКОЛІ
Днями у Новостародуб- 

ській середній школі Пет- 
рівського району відбулася 
зустріч журналістів з учня
ми та вчителями. Завідуюча 
відділом морально-естетич
ного виховання редакції 
газети «Молодий комунар» 
Ніна Даниленко та ко
респондент відділу учнів
ської та студентської моло
ді Олена Аяохіна познайо
мили учасників зустрічі з 
роботою обласної молодіж- 
ки, розповіли про тих, хто 
трудиться над її створенням, 
поділилися планами на 1986 
рік. Присутні мали змогу 
взяти активну участь у пла
нуванні газети на наступний 
рік. їхні побажання будуть 
обсв язково враховані.

С ІЛЬШЕ двох років іс- 
нуе підсобне господар

ство. Минулого року виро
били 610 центнерів м’яса 
в живій вазі. Цього ж ро
ку, впевнений, вийдемо на 
цифру 950. Таким чином, 
щорічно забезпечуємо не 
менше 22—30 кілограмів 
м’яса на кожного праців
ника заводу.

За 'підсумками роботи 
підсобних господарств ми
нулого року ми зайняли 
друге місце по Міністер
ству машинобудування дЛя 
тваринництва і кормови
робництва, якому підпо
рядковані, а також наго
роджені дипломом ВЦРПС.

Резерви і можливості 
підвищення віддачі тварин 
колектив бачить, і вже в 
майбутньому планує доби
тися виробництва 35—40 
кілограмів м’яса на кож
ного працівника підпри
ємства.

У трьох стареньких при
міщеннях утримуємо 400 
голів свиней, 300 — овець 
і 200 — великої рогатої ху
доби...

КОР.: Мабуть, наявність 
такої бази створює труд
нощі?..

В. Л. ДЕРЕВ’ЯНКО: 
Ще й які! Старі нетипові 
приміщення створюють 
серйозні перепоїш на шля
ху механізації ручних про
цесів, а звідси — на досяг
нення високих щодобових 
приростів живої ваги тва
рин. Почали будівництво 
типового тваринницького 
комплексу на 1000 голів. 
Але спорудження «тисяч
ника», як ми ного назвали, 
на жаль, затягується. При
чин тут кілька, в основ
ному вони об’єктивного 
характеру. Вводимо но
ві виробничі потужнос
ті, у селищі Новому 
зводимо 120-квартпрнпй 
житлові;її будинок, полік
лініку. Не вистачає люд- 

. ських ресурсів, трапляю
ться перебої з поставками 
будматеріалів. • Самокри
тично визнаю: не розраху
вали мн своїх можливос
тей. у коловороті будівель
них справ не завжди пра
вильно орієнтуємося, роз
став зяючи на об’єкти лю- 
чей і техніку.

До будівництва «тисяч
ника». як правило, залу
чаємо ремонтно будівель
ний цех. Недавно його очо
лив колишній комсомоль
ський ватажок підпппєм- 
ства Сергій Гетьман. Віри
мо. що тосвід роботи з 
людьми допоможе Сергієві 
підвищити темпи робіт, які. 
звісно нас не задоволь
няють.

КОР.: \ як з матеріаль
но- > і'хнічннм забезпечен-

ням підсобного госпо
дарства?

В. Л. ДЕРЕВ’ЯНКО: 
У підсобному господарстві 
є трактори ДТ-75, Т-75 і 
ЮМЗ-6, комбайни КСК- 
100, СК.-5 та СК-6. Є дро
барка для приготування 
кормів. Отримали і скоро 
запустимо в роботу АВМ- 
0,65 — машину для приго
тування трав’яного бо
рошна і гранул.

І тут, щоправда, не об
ходиться без проблем. Не 
в повній мірі забезпечені 
плугами, культиваторами. 
І якщо вже доводиться го
ворити про родючість зе
мельних угідь (а в нас 370 
гектарів орної землі), то не 
завадило б повністю вирі
шити проблему з достав
кою гербіцидів, аміачної 
води, мінеральних добрив.

КОР.: Валентине Леоні
довичу, нині широкого по
ширення набувають до
говори підприємств і кол
госпів. Слухаючи про ва
ші проблеми, мені подума
лось: а чи не варто і вам 
укласти договір про спів- 
•дружність, згідно з яким 
колгосп організує на сво
їй базі ваше підсобне 
або ж візьме на себе ос
новний тягар усіх необхід
них робіт? Колгосп змо
же повністю забезпечити 
ваші ферми кормами, орга
нізує зооветеринарне об
слуговування...

В. Л. ДЕРЕВ'ЯНКО: 
Звичайно, ми знаємо про 
таку форму співробіт
ництва колгоспів та під
приємств, але й досі не 
підшукали собі надійного 
партнера. Останній пре
тендент на двосторонній 
договір — колгосп імені 
Леніна Устпнівського ра
йону. Ми запропонували 
правлінню свої послуги: 
можемо обладнати типову 
ремонтну майстерню з су
часним устаткуванням. Че- 
каємо'остаточної відповіді 
керівництва колгоспу.

Звісно, підшукавши собі 
партнера, мн вирішимо чи 
не всі основні проблеми 
підсобного господарства. 
А поки що треба дбати 
про підвищення ефектив
ності того, що маємо...

КОМЕНТАР
иана.іьннка відділу товаро-

• оборогу і побутового . об
слуговування населення 
планової комісії облви
конкому

С. Г. ЗАГАЛ ЬСЬКОЇ:

бітників і служ.бовціь сві
жими продуктами через І 
заводську мережу підпрм- | 
емств громадського харчу- | 
вання. Цю думку під- І 
тверджує той факт, що в ш 
області постійно зростає 
віддача аграрних цехів. Я 
44 500 центнерів м’яса — № 
на такни показник вийшли № 
підсобні за підсумками І 
минулорічного господарю- И 
вання. Це на ЗО процентів ■ 
більше, ніж мали у 1983 
році. Нині від підсобних № 
господарств області пла- И 
нується отримати 76 765 И 
центнерів м’яса.

Стабільно працюють аг- « 
рарні цехи об’єднання «Кі- І 
ровоградцукропром», ебл- І 
сільгосптехніки, обласного І 
управління харчової про- І 
мисловості, Олександрів- І 
ського електромеханічного 
заводу. Завалівського гра- | 
фітового комбінату Гайво- І 
ронсь^ого району.

У той же час багато під- І 
собних господарств не да- І 
ють належної віддачі. В 
основному це пов’язано з Ц 
тим, що ряд керівників І 
підприємств до розвитку І 
аграрних цехів ставляться І 
як до другорядної справи. І 
Це стосується об’єднання || 
МОЛОЧНОЇ промисловості. 
комбінату «Кіровоградваж- 1 
буд». тресту «Кіровоград- І 
сільбуд». Світловодського І 
заводу чистих металів. | 
Олександрійського ремонт- І 

но-механічного заводу Укр- ■ 
ремтресту та деяких інших. І

Окремо хочу сказати про І 
ті підприємства, керівники І 
яких зайняли позицію внчі- І 
кування. І досі не створе- І 
ні підсобні гогплиарства в ■ 
об’єднаннях «Кіровоград- ■ 
водбуд». «Дніпроенерго- І 
будпром», на Олександрів- І 
ських заводах «Авто- І 
штамп» і підйомно-тран- І 
спортного устаткування. І 
Світловодській і Знам’ян- ■ 
ській меблевих Фабриках.

Ще багато нарікань на | 
нестачу кормів. Умілі гос- І 
подарники вже давно ви- І 
значили і сповна викорнс- І 
товують джерела їх отри- І 
мания — харчові відходи. . 
відходи промислової пере- І 

лобки сільгоспсировинн. за
готівля сіна з різнотрав’я у 
лісосмугах та неугіддях з 
подальшою переробкою 
його на трав'яне борошно 
і обміном на комбікорм. 
Вирощування 
культур 
умовах у
госпах.

Отож.
царства — важливе 
пело збільшення харчових 
продуктів для робітничих 
їдалень. Це доведено ча
сом. досвідом роботи кра- 

• тих госполапинк’л »я під-

кормових 
договірнихна 

колгоспах та рад

ІІІДСОбіїІ р"- — -----------------

підприємств — це реальна 
можливість 
харчування 
їдальнях, :
вартості, забезпечення ро-

господарства

> поліпшення 
в робітничих 

зниження ного

підсобні госпо-
дже-
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ЗВІТИ.
Новомиргородський ра

йон одним з перших в об
ласті завершив проведен- 

а ня звітно-виборної кампа
нії в комсомольських гру- 

| пах і організаціях з права- 
I ми первинних. Витримані 
н усі якісні показники ком- I сомольських активістів. 

Але давайте піднімемо за
вісу чисто зовнішнього 
благополуччя.

У прийнятій постанові 
про прозедення звітно-ви- 

8 борної кампанії з районі І бюро райкому комсомолу 
зобов’язало комітети ком
сомолу первинних про хід 
звітів і виборів інформу
вати... обком ЛКСМУ(?). Як 
же так вийшло? Автори

• • ДЛЯ ЗВІТІВ?
забезпечена тільки на дві 
третини. Про якість цього 
навчання говорять такі 
факти: то обрали групком- 
соргом не того, кого реко-

РАЙКОМ
КОМСОМОЛУ:

СТИЛЬ РОБОТИ

постанови, не дозго ду
маючи, з незначними ско
роченнями переписали 
слово в слово постанову 
бюро обкому комсомолу. 

Виконуючи заходи з ор- 
Іганізаційно-політичного за

безпечення звітно-зибор- 
ної кампанії, райком ком- 

’ сомолу повинен був про
вести навчання комсо
мольського активу з пи- 

9 тань підготовки і прозе
дення головних зборів. 
Таке навчання було про- 

| ведене тільки із секрета- 
I рями комітетів комсомолу, 

явка яких, до речі, була

мендуваз райком, то одна 
й та ж людина одночасно 
була обрана і групкомсор- 
гом і секретарем зідділ- 
кової комсомольської ор
ганізації (останнє трапи
лось у відділку № 1 кол
госпу імені Куйбишева). І 
тоді заворг райкому Ана
толій Стоян
вніс зміни з інформацію, 
представлену 
аби зийти на 
ники.

Крім цього, райком іде 
на, м’яко кажучи, пряме 
перекручення результатів 
звітів і виборів. В інфор-

власноручно

з райком, 
якісні показ-

мації про підсумки зборів 
у відділку № 1 колгоспу 
імені Чкалова говориться, 
що обраний ватажок Спіл
ки Сергій Бойко має вищу 
освіту. Наспразді ж у Сер

гія — середня спеціаль
на, але, як видно, рай
ком не вбачає у цьому ве
ликої різниці.

Надто поверхово райком 
підбив підсумки і звітно- 
виборної кампанії в гру
пах. Увесь аналіз недоліків 
у доповідній записці звів
ся до такого (цитую): 
«...У таких організаціях, як 
колгоспи «Жовтень», «Ук
раїна», АТП-10040, шахта 
«Нозомиргородська» збо
ри пройшли на низькому 
рівні, зривались дати їх 
проведення». А де ж прин
ципова оцінка діяльності 
секретарів комсомоль
ських організацій, які без
посередньо в цьому вин
ні?! У чорновому варіанті 
(іншого не було) прийня
тої постанови, не підписа
ної, до речі, секретарем 
райкому комсомолу, усі 
п’ять пунктів не несуть ні
якого навантаження і прак
тично не сприяють підне
сенню рівня проведення 
звітно-виборної кампанії.

Ще факти. 16 із 61 обра
ного групкомсорга не стр-

ять... на комсомольському 
обліку (в тому числі і 13 
молодих комуністів). Чо
тири комсомолки, які очо
лили групи, — дитсадка 
колгоспу імені Чкалова
(С. Піддубна), МТФ № З 
колгоспу імені Леніна
(Г. Забродська), МТФ№1‘ 
колгоспу імені Шевченка 
(О. Багмет), свиноферми 
№ 1 колгоспу імені Шев
ченка (Н. Гальченко) — не 
обміняли комсомольські 
документи у зв’язку із змі
ною пріззищ. П’ять ново- 
вообраних секретарів ком
сомольських організацій з 
правами первинних також 
не стали на комсомоль
ський облік. А молодий 
комуніст Тамара Егоян 
уже вдруге обирається 
комсомольським ватажком 
відділка № 1 колгоспу іме
ні Компанійця, але на об
лік так і не може 
Тамару перевершив 
що В. Поперечний, 
тьокурсник 
родського 
му, який 
два роки так і не 
на облік. А в нинішньому 
році він очолив комсо
мольську організацію на
вчальної групи;

Дивно, але у другій гру
пі четвертого, випускного 
курсу того ж таки зоовет- 
технікуму комсомольський 
актив і досі не знає, як 
правильно вести збори. 
Галині Штанько, голові

зборів, но допоміг і папі
рець з порядком ведення 
зборів.

НІХТО НЕ ЗАБУТИМ, НІЩО НЕ ЗАБУТЕ

Стежками
Так крок за кроком клуб 

збагачувався новими ціка
вими знахідками. За п’ять 
років, з часу його створен
ня, оформлені фотостенди 
«Односельчани - підпільни-

стати, 
хіба 
тре- 

Нозомирго- 
зоозеттех.ніку- 
більш, ЯК Зр 

став

ща Анатолія Зіноватного, 
Віталія Окаленка, Віталія 
Тюпи та інших юнаків, що 
присвятили себе благо
родній справі вивчення те
ми подвигу сзоїх землякіа-

Щороку зі стін Дмитрів- 
ського СПТУ виходять 
більше ста спеціалістів хлі
боробського напрямку. Чо
го я сказав «напрямку», 
тому, що крім механізато
рів широкого профілю з 
училищі готують організа
торів зеленого господар
ства та бджільництва.

Училище виникло на ба
зі сільськогосподарського

надіслала свою фотогра
фію, і розповіла, що зна
ла про подальшу долю 
своїх бойових побратимів. 
Вона порадила зв’язатися 
з підпільником, колишнім

ки і партизани з роки Ве
ликої Вітчизняної війни», 
«Вони загинули за визво
лення Батьківщини». Ці 
стенди знаходяться у фойє 
бібліотеки, а в музейній

партизанської
технікуму, колектиз нама
гається зберегти і примно
жити кращі традиції сзоїх 
попередників. Мову хочу 
повести про військово-пат
ріотичний клуб «ІСКрО- 
вець», робота якою роз
горнулась з 1978 року. Йо
го ініціаторами стали ви
кладачі М. М. Чорний, 
О. Л. Юхимчук, • Ю. М. 
Меркотан та заступник ди
ректора з політико-вихоз- 
ної роботи А. І. Пашкоз- 
ський. Ці люди відмінні 
знавці історії рідного 
краю, мають смак до твор
чого пошуку, здібні орга
нізатори молоді.

Спочатку зі своїми вихо
ванцями викладачі розши
рили і доповнили експози
ції матеріалів для кімна- 

ти-музею імені В. І. Леніна, 
яка згодом стала бойовим 
штабом комсомольського 
пошуку матеріалів про 
бійців і партизанів, що бо
ролись за визволення рід
ної землі в роки Великої 
Вітчизняної війни.

Кіровоградцям відомо, 
що весною і влітку 1943 
року на території Знам'ян- 
щини, зокоема з Чорному 
лісі, діяло кілька мобіль
них партизанських загонів, 
таких, як імені Ворошило
ва, імені Щорса, імені 
Дзержинського та «За 
Батьківщину». їх очолюва
ли офіцери-фронтоаики. 
Про один із них, «За Бать
ківщину», який очолив Іван 
Федорович Присяжнюк, і 
почали збирати докумен
тальні підтвердження крає
знавці училища.

Через земляків, учасни
ків Велико; Вітчизняної 
війни А. І. Коваленко і В. В. 
Вихриста удалося зібрати і 
відновити списки жителів 
села 40-х років. Почали да
вати запити — і ось пер-

вязнем табору Бухенвальд 
Федором Плотніром, що 
нині мешкає в Новій Празі. 
«Іскрівці» скористались з 
цієї поради і пізніше зу
стрілись з цією людиною. 
Написали хлопці листи до 
м. Чигирина, де зв’язались 
із партизаном із загону 
імені Сузороаа Пилипом 
Івановичем Гаменком, який 
привіз у дар музею дмит- 
рівців сзящену землю Чи- 
гиринщичи, за яку також 
немало пролито священної 
крові. І тоді загін юнар- 
мійців «Орлятко», який 
очолив Віталій Ковальчук, 
пройшов місцями бойової 
слави загону по тих орієн
тирах, що вказував на них 
Пилип Іванович. Хлопцям 
повезло: з походу вони по
вернулися із знахідкою, 
принесли ствол від парти
занського кулемета, який 
знайшли в огорожі біля 
хатини з лісництві.

кімнаті у вічі впадає фото- 
стенд, присвячений заго
нові І. Присяжнюка, де ко
ротко розповідається про 
бойові справи і долю лю
дей цього загбну.

Не можна залишитись 
байдужим, читаючи листи 
ветеранів, їх відгуки про 
роботу клубу військово- 
патріотичного виховання. 
Все це по крихіткам зібра
но і естетично оформлено 
в окремі папки і альбоми.

Тепер у Дмитрівну по
тяглися стежки доброї 
людської пам’яті багатьох 
міст і сіл Батьківщини. Не
подалік училища — брат
ська могила. В ній — ос
танки близько 300 воїнів і 
партизанів, полеглих у бо
ях за визволення села. 
Багато їхніх прізвищ вста
новлено завдяки копітким 
і наполегливим пошукам 
загонів юнармійців учили-

героїв.
У день 40-річчя Великої 

Перемоги колектиз учили
ща приймав групу із 40 
ветеранів партизанів-під- 
пільникіз, які зібралися 
відвідати місця колишніх 
бойових походіз у Чорно
му лісі. Квіти, зворушливі 
зустрічі,-спогади, сльози, 
А увечері в училищі від
булася зустріч молоді з 
гостями. Було зроблено 
Перекличку «Згадаємо всіх 
поіменно». Звучали пісні і 
вірші самодіяльних митців.

А нещодавно дмитрів- 
ські краєзнавці училища 
були раді ще одній приєм-

слави
ній новині. До них завітав 
зипускник сільськогоспо
дарського технікуму 1940 
року Герой Радянського 
Союзу Ізан Гаврилозич 
Єзплов. Він був дуже зво
рушений зустріччю з учня
ми і педагогами, у розпо
віді про героїчні вчинки 
сзоїх однополчан закликав 
молодь фізично і духовно 
гартувати себе.

Д. ТДНСЬКИЙ.
Знам’янський район.

На урочистій лінійці, присвяченій дню Знань, заступник голови колгоспу «Ук
раїна > М. М. ДОБРОВОЛЬСЬКИИ, ветеран Великої Вітчизняної війни, вручає грамо
ту учню Іі курсу Ігорю ОПАЛЕНКУ за антивну роботу у колгоспі та військово- 
патріотичному клубі «Іскровець» Дмитрівсьного СПТУ-39.

Фото О. ПДІІІКОВСЬНОГО.

ший успіх: з Олександрії 
на лист відгукнулася зв’яз
кова загону І. Присяжнюка 
Тетяна Держицька. Вона

зборів. Неважко уявити, 
як тут проходять рядові 
збори. Бо звітно-виборні 
пройшли мляво і безініціа
тивно,’ виступили лише чо
тири члени комсомоль
ського бюро.

Що й казати, непогано 
підготував звітну допо
відь секретар комітету 
комсомолу колгоспу імені 
Чкалова Микола Холодов. 
Були в ній і критика, і са

мокритика, і конкретні зав
дання, які стоять перед 
спілчанами, 
ським активом, 
присутніх 
обговорювати 
виявили бажання 
троє. Фактично, 
не вийшло.

Безперечно, в наявності 
наведених вище 
першу чергу винен райком 
комсомолу. Хоча тут є своє 
«але»... Справа в тому, що 
для нинішнього складу 
відділу комсомольських 
організацій цьогорічні зві
ти і вибори—перші. Отож, 
думається, уроки гіркого 
досвіду надалі будуть вра
ховані.

стоять 
комсомоль-

Та з 48 
комсомольців 

доповідь 
тільки... 

розмови

фактів в

8. ПЕТРЕНКО, 
завідуючий сектором 
підготовки, перепідго
товки і обліку комсо- 

. мольських кадрів та 
активу обкому ЛКСМ 
України.

Досвідчений 
кіоскер
На те, як вона працює, 

приємно подивитись збо
ку — одному покупцеві за
пропонує свіжу газету з ці
кавим матеріалом, іншому 
допоможе підібрати жур
нал до душі. Так уважно, 
ввічливо вона обслуговує 
всіх. Щодня до прилавка 
підходять і постійні покуп
ці, і Галина Павлівна уже 
знає наперед, яку газету 
вони братимуть. То тільки 
посміхнеться на привітан
ня.

Більше п’ятнадцяти ро
ків працює кіоскером у Кі
ровоградському міському 
агентстві «Союздрук» Г. П. 
Пижова. Нині її робоче 
місце -- в кіоску магазину 
«Дитячий світ».

— Люблю спілкуватися 
з людьми і ніколи собі в 
цьому не відмовляю,—каже 
Галина Павлівна. — Дати 
пораду, допомогти вибрати 
потрібне видання — будь 
ласка!

Така робота і результати 
дає надійні. Річний вироб
ничий план досвідчений кі
оскер зобов’язувалась ви
конати 15-жовтня, а спра
вилась із завданням іде 
5 вересня. Мовою цифр це 
означає: понад план реалі
зовано продукції па 1410 
карбованців.

Недавно па зборах роз
повсюджувачів преси — кі
оскерів та інших працівни
ків «Союздруку» — її бу
ло урочисто нагороджено 
Почесною грамотою облас
ного агентства «Союздрук» 
і обкому профспілки пра
цівників зв’язку. До речі, 
за нпнішіпо п’ятирічку Га
лину Павлівну двічі було 
відзначено значком «Удар
ник Хі п’ятирічки».
Готуючи подарунок XXVII 
з’їздові КПРС, кіоскер зо
бов язується двомісячний 
план роздрібного обігу ви
конати до дня відкриття 
форуму комуністів.

_ л. РАТУШНИЙ, 
начальник обласного 
відділення агентства 
«Союздрук».
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; і «учитель 
іітимофіи . ; 
'[ШАШЛО» — і 
’’документальну кіностріч-1 
1 ку під такою назвою пе-І 
’[реглянули жителі села! 
’ Куцеволівки ОнуфрІЇВ- 
I' ського району. Це вже1 

наприкінці тематичного1 
вечора — уроку мужнос-і 
ті, на якому був присут-^ 
ній Їх прославлений зем-1 
ляк Герой Радянського' 
Союзу Т. М. Шашло. У 
вересні 1941 року в ра-' 
йоні села Штепівки, що' 
на Сумщині, він повіз' 

’І свій танк на ворожі по- 
’ зиції і знищив 6 гармат.
І Тимофій Максимович- 
’.згадав, як став сільським 

І вчителем," директором 
' школи, як по війні пра- 

цював над книгами
’ •«Батько і син», «Дорож-, 
іче за життя», «Алмази' 
’.шліфують». Прослазле- 
’[ний танкіст і тепер на 
’і передньому краї — пра-' 
Іцюючи в Київському пе

дагогічному інституті 
імені Горького, він бата-’ 
то зусиль докладає у 
спразі підготовки осві
тян, проводить значну1 
роботу по зійськово-пат-' 
ріотичному вихованню' 
молоді.

Квіти вручали двом’ 
шанованим людям —' 

ІТ. М. Шашлу та його' 
сестрі Марії Максимівні; 
Сапізі — вчительці-пен-1 
сіонерці, яка допомогла 
місцевим краєзнавцям,’ 

(І червоним слідопитам зі-’ 
() брати численні мате-' 
в ріали про подвиг езого^ 
(І брата.

1 ку під
' реґЛЯНу.іг. ..

’ Куцеволівки

ЇЗіРА, НАДІЯ И,
}ЛЮ5О8... ?
ІЦі жіночі імена мите-;)] 

пер називаємо першими.; 
А от, наприклад, про та-;) 
кі, як Секлета, Горпина,;) 
Домнікія деякі школярі;)' 
й не знають. І ось в;) 
Грушкізській СШ Улья-;)

■ нозського району вирі-;) 
’ шили провести тематич-)) 
’ ний вечір «Що означає;) 
’ твоє ім’я?». Одразу ж,;) 
' як епіграф, прозвучали;) 

слоза Расула Гамзатова:;)‘ 
і біль-) 

шої, ніж ім’я». А потім—()' 
В. О. Сухомлинського:; І 
«Мова, слово — то най-) і' 
тонший різець, здатний; і, 
доторкнутися до найпо-; і 
таємніших куточків люд-) і' 
ського серця...».

Старшокласники взя 
ли участь у мовних і. _ 
рах, рахували, яких імен^ 
найбільше в їхньому кла-;І 
сі, школі.

. wiusa і аі/ла і аги
* «Немає нагороди
’ шої. ніж ім’яв. А г

ЗЯ-( І 
іг-ь

- ч-і, шпилі.

’ Й наступного дня 
’перервах продовжува-;) 
’.лись ті ігри. Юнаки та; І 
’.дівчата називали імена)!
І своїх односельців: Івана)!

’ И наступного дня на, 
’перервах продовжува-і 
’.лись ті ігри. Юнаки таї 
’.дівчата називали імена] 
І своїх односельців: Івана] 

Драчука — секретаря] 
першого .КОМСОМОЛЬСЬКО-) 

І го осередку, воїна-тан-| 
’.кіста, колишнього голо-) 
\ ву колгоспу, Логвина] 

. Червонія — Героя Ра-| 
’.дянського Союзу, ко-( 

мандира дивізії, Дмитра) 
\ Яремчука — Героя Ра-( 

. дянського Союзу, тан-( 

. КІСТа. Гпиглпіа АЛппьии,'І кіста, Григорія Мельн^-і
І на — партизанського ко-і

І
мандира, Катерину Граб- 
чак — комсомолку, кра
щу молоду доярку ра
йону, Гордія Животов-, 
ського, одного з перших 
механізаторів села, ім'ям, 
якого названо найбільш 
Урожайне поле колгоспу, 
імені Шевченка.... і

«Дорогі нам імена. До-і 
роге тобі ім’я. Віра, На-) 
Дія, Любов.., Не запля-і 
Муй честі свого імені»—і 

» Ці слова тепер часто зга
дуються в кожному кла- 
сі десятирічки.

', Наш кор.

к
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З випуску «Клуб молодої сім'ї»
РОЗКАЖУ ПРО СІМ’Ю

ДОВЕЛОСЯ ЧУТИ ОД ЛЮДЕЙ
Різні проблеми ставить

перед нами життя, та на-

віть тоді, коли вже все ні

би позаду, ми все одно не

звільняємося од минулого,

^^□ертаючись до нього, як 

матері: як його жити

далі?

Так і Г. С. Моргунець, 
жінка з Лозоватки нашого 
району. На її долю випало 
нелегке дитинство.

З? — Мати часто хворіла, 
фактично утримував сім’ю 
один батько. А крім мене, 
було ще двоє братів. їх 
треба було навчити, догле- 
діти. То/?.у я, як старша, 
змушена була рано піти 
працювати.

Трудолюбивою, напо
легливою у труді вияви
лася вчорашня школяр
ка — такої думки дійшли 
□сі, хто слідкував, як зона 
«приживалася» на ферм- 
ській роботі. І, як ведеться 

і селі, бажали всі доярки 
, юній, друга з житті, чо

ловіка. Треба сказати, що 
зони як у воду дивились. 
Невдовзі роботяща, мо
торна дізчина вийшла за- 

Тйіж.

Не одні лише радощі 
принесло Галині сімейне 
життя. Бо додалося тур
бот: чоловік потребує уза- 
ги, а там і діти появилися. 
А там, де діти, — там і 
клопіт.

Коли найстаршо/лу, Ан
дрієві, було чотирнадцять, 
а найменшому біті ще й 
року не було, залишилася 
сама, без чоловіка... Важ
ко довелося їй піднімати 
зсіх чотирьох, бо всім: і

Андрійку, і Віті, І Наді з 
Любою не вистачало бать
ківської турботи — 
вважає жінка, для 
найважливіше.

Ганна Степанівна 
доброю і ніжною матір'ю, 
але водночас і суворою. 
Хотіла, щоб малеча її ви
росла чесною, справедли
вою, роботящою... Андрій 
після восьми класів вчив
ся у Бобринецькому проф
техучилищі. Щоразу на 
батьківських зборах серед 
кращих учнів училища на
зивали її найстаршого. Ви
вчившись, працював меха
нізатором у рідному кол
госпі. Був дома за стар
шого. Потім — служба в 
Радянській Армії. Часто 
писав матері — про сол
датські будні, про свої ус
піхи і невдачі, турбувазея, 
як живеться матері без 
нього. Найтепліші, найніж- 
ніші, найсвітліші слова сол
дата призначалися для неї.

Надія тим часом зчила- 
ся зже на першому курсі 
Олександрійського 
гогічного училища 
була однією з кращих. 
Люба закінчувала школу, 
збиралася вступати до ку
лінарного училища, 
ходив у дитсадок, 
жили, підтримували 
одного, як могли, 
вом, 3 ділом.

А восени перед жовтне
вими святами, коли всі зі
бралися у рідній домівці, 
щоб відсвяткувати разом, 
повернувся зі служби Ан
дрій. І подарунок привіз: 
дві дерев'яні кружки, які 
сам вирізьбив і розписаз 
для матері. І вишиту з чер
воного атласу торбинку із 
рідною землею, ту саму, 
яку мати дала йому в да
леку дорогу, щоб не забу
вав батьківського дому, 
своєї родини. Сестрам го-

а це, 
дітей

була

педа- 
теж

Зітя— 
Так і 

один 
і сло-

луб’ят повирізав. А най
меншому, Віті, трактора 
змайстрував. Адже він 
мужчина, і, як захоче, не
одмінно стане, як і стар
ший брат, трактористом.

...Швидко збігає час. А 
розповіді матері-трудів- 
ниці, здається, не буде 
кінця... Діти вже поодру
жувались. Мають свої сім'ї, 
СВОЇ турботи.‘Але ніколи 
не забувають материнської 
науки про те, що щастя 
їхнє в праці. Андрій живе 
в сусідньому районі. Зи- 
ховуіоть з дружиною донь
ку Тетянку. Надія вчите
лює у Шишкінській серед
ній школі. Має сина. Ви
йшла заміж і Люба. Зали-' 
шилася із своїм чолові
ком, Віталієм, працювати у 
рідному колгоспі. Чоловік 
у неї також роботящого 
роду. Під час жнивної кам
панії був на чолі комсо

мольсько-молодіжного екі
пажу. Помічником до се
бе на комбайн узяв
лодшого брата дружини 
Віктора — він нині 
десятикласник, 
хлопець добре. А дома 
теж не лінується — всі 
господарські справи бере 
на себе. •

На вихідні приїздять до 
матері в гості діти. І знову 
за старим столом, як і 
п’ятнадцять, десять років 
тому, збирається все сі
мейство Г. С. Моргулець, 
тільки вже вдвічі зросле. 
Знову тут галас, сміх... А 
материнське серце од того 
переповнюється тихою ра
дістю, щастям і любов'ю.

— Було колись, приве
лося чути од людей, — 
каже жінка, — що в мене, 
мозляв, тільки й багатства, 
що дітей купа. Для мене 
ж'це й справді найбільше 
багатство та щастя —•’ мої 
Андрійко, Надя, Люба 
Віт я...

ЗУСТРІЧАІО якось дав
нього знайомого й за

питую:
— Ну, як там молодята?
Раніше у відповідь па 

таке запитання він широ
ко, радісно усміхався: жи- 

. вуть, мовляв, як у бога за 
пазухою. Звісно, як у тата 
й мами. Л цього разу не
весело повідомив:

— Дідусь я, уже півро
ку. Онуку Ларису маю...

згодом молодята, примі
ром, наймають квартиру, 
або переходять жити в ма
лосімейний гуртожиток. Не 
встигли як слід втягнутися 

в самостійне життя — з’яв
ляється маленька людина, 
яка потребує від молодих 
батьків не тільки фізичних 
і духовних затрат, але й 
великого взаєморозуміння, 
такту.

Можливо, недостатньо

НА РОДИННУ РАДУ

ХАИ ПЛИНУТЬ 
ВАШІ ДНІ

мо-

вже
Вчиться

— Радіти треба, що сі
мейство прибавилося! — 
кажу я.

— Де там радіти, — 
розпачливо махнув ру
кою, — дитина хворіє, а 
вони (тобтс^ молодята) — 
лаються...

Часто-густо в. молодій 
сім’ї конфлікти виникають 
з народженням дитини. 
В таких молодих сім’ях, 
по-моєму, не досить підго
товлені молоді мати й 
батько до виховання ди
тини, до всіх проблем, по
в’язаних з її народжен
ням.

Згодьтеся: спочатку «ме
довий місяць», проживан
ня у батьків, де все проду
мали й приготували знову- 
таки тато й мама. Трохи

підготовлена до появи ди
тини молода мати? Якщо 
маля хворіє, то нервує й 
вона. А що ж батько?

Як правило, чимало чо
ловіків з народженням ма
ляти не полишає старих 
звичок: бути з друзями, не
рідко рибалка, вечір у ка
в’ярні, проста трата часу...

На молоду жінку лягає 
тягар нових буденних 
справ. Тепер вона, як ні
коли, потребує не лише 
допомоги чоловіка, але і 
його доброго слова, чуй
ності. Саме життя змушує 
її привчати чоловіка до 
домашньої роботи. І тут, 
по-моєму, головний кон
флікт: він неохоче йде на 
це. До того ж — не бажає 

розлучатися зі своїми звич-

Л. ШУНДЯК.
Компаніївський район.

ками. Звісно, такий модо 
дни тато не стане посту
патися нічим своїм, а не
дбало (це далеко не рід
кість) кинута фраза свек
рухи: «А навіщо тоді заміж 
йшла?», чого доброго, під
твердить правомірність йо
го «главенства» у сім’ї. 
НОРМИ подружнього 

життя нині передбача
ють рівноправ'я, підтрим
ку, порадатися, а у відпо
відь—роздратування, бай-

- дужість: «Ти — мати, то й 
роби, як знаєш...». Такі 
прояви егоїзму викликають 
нову хвилю обурення й 
дружини: сказав, мов сіл
лю на рану посипав. Ду
шевного спокою, звісно, як 
не було...

Моя знайома скаржила
ся, що чоловік її майже 
постійно находиться у від
рядженнях, а вона з двома 
дітьми сама. А як приїде 
він, то тільки чути: «Хоч 
не появляйся додому; 
тільки й знаєш по ма
газинах бігати та підло
ги мити...». Хто виховував 
такого батька? 1 як же він 
привчатиме дітей допома
гати матері, з кого вони 
будуть брати приклад?

Отак і виходить — є у 
молодого чоловіка і непо
гана репутація, і освіта, і 
посада, і зарплата; а оі 
людяності, чуйності. Тру
дитися, допомагати най
ближчим людям, вже не 
кажучи про друзів, товари
шів, не звик, не бажає...

За молодими літами 
приходить зрілість, а там 
і старість. До нього само
го можуть діти ставитися 
так само, як він колись до 
них. Байдуже. Холодно. 
1 не хотілося б впадати 
тут у менторство, але як 
не сказати на закінчення 
розмови: молодим слід 
пам’ятати: росте у їхній 
сім’ї маленька людина, яка 
вбирає все — і добре, й 
погане -* від батька й ма
тері. Навіть їхні незначні, 
на перший погляд, вчинки 
й слова, колись, можливо, 
принесуть їм або багато 
щастя, тепла й радості, 
або — прикрощів і горя. 
Залежно від того, які са
ме були ці вчинки й слова.

Л. ПЕТРЕНКО.,

НА ШЛЯХАХ 
ПОРЯДОК

Ц

В дитинстві Петро міг го
динами спостерігати за ро
ботою регулювальника ву
личного руху: стоїть мілі
ціонер, підпоясаний білим 
ременем, у білих нарукав
никах, впевнено розводить 
машини, які беззаперечно 
виконують його вказівни. 
З малих ронів мріяв Петро 
про службу в міліції. І зро
бив усе, щоб мрія здійсни
лася.

Після служби в лавах Ра
дянської Армії Петро Хов- 
рящук за комсомольською 
путівкою прийшов в орга
ни внутрішніх справ. Ке
рівництво підрозділу до
рожньо-транспортної служ
би повірило в покликання 
молодого міліціонера: Пет
ра направили вчитися в се
редню спеціальну школу 
міліції. Занінчив і звідтоді 
служить У відділі внутріш
ніх справ Новгородківсько. 
го райвиконкому.

Всі свої знання, уміння 
віддає Петро Ховрящук 
справі попередження до
рожньо-транспортних при
год, профілактиці пору
шень правил дорожнього 
руху на території району. 
За активну участь в охоро. 
ні громадського порядку 
він не раз відзначався ке- 
рівництвом відділу. Товари
ші по службі також оціни
ли його старанність у ви
конанні службових обо
в’язків, обрали заступни
ком секретаря комітету 
комсомолу відділу, а кому
ністи виявили високе до
вір'я, одностайно проголо
сувавши за прийняття Пет
ра Ховрящуна до лав 
КПРС. Молодий комуніст 
на довір’я, добрі слова сво
їх колег відповідає ділом: 
на степових шляхах поря
док.

В. ЧОРНИЙ, 
капітан міліції, заступ
ник начальника відділу 
внутрішніх справ Нов- 
городківського райви
конкому.

Фото С. ФЕНЕНКА. .

Д ЇХ Спартакіада УРСР. 
Від сгарту до старту збіль
шується копилка в збірної 
Кіровоградщини. Нині їх 
уже 733. Це — четвертий 
показник у групі, де висту
пають наші земляки. А 
очолюють турнірну табли
цю ровенчанн (1063), за 
ними йдуть волиняни — 
989, треті — представники 
Хмельницької області — 
873. Найбільший здобуток 
поки що мають наші лег

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

А ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Кон

церт заслуженого колективу 
Литовської РСР ансамблю 
пісні і танцю «Нямунас». 
9.00 — До Дня працівників 
автомобільного транспорту. 
Документальні фільми. 9.20 
— 43-й тираж «Спортлото».
9.30 — Будильник. 10.00 —
Служу Радянському Союзу! 
11.00 — Здоров’я. 11.45 —
Ранкова пошта. 12.15 — Ди
тячий кіножурнал «Єралаш».
12.30 — Сільська година.
13.30 — Музичний кіоск. 
14.00 — А. ЛІндгрен. «Ма
люк і Карлсон, який живе 
на даху». Фільм-внстава. 
15.35 — Новини. 15.45 — Клуб 
мандрівників. 10.45 — Сьо
годні — День працівників 
автомобільного транспорті'. 
Участь бере міністр автомо
більного транспорту РРФСР 
Ю. Сухій, 17.15 — За ваши
ми листами. Музична пере
дача. 18.00 — Міжнародна 
панорама. 18.45 — Мульт
фільми, 19.25 — Виступ ілю- 

коатлети (292) і плавці 
(217,5 очка).

Д Тривають поєдинки 
обласної спартакіади сіль
ських і селищних Рад на
родних депутатів. Після 
поєдинків шахістів, легко
атлетів, багатоборців ГПО, 
волейболістів, футболістів, 
турніру з багатоборства 
«Дружба» попереду йдуть 
представники колективів 
фізкультури Олександрів- 
ського району, на рахунку 
яких 155 очок, у голова- 
нівців — 145, в новоукра- 
їнців — 129. А замикають 
турнірну таблицю збірні 
Онуфріївського (57), Віль- 
шанського (57), Новгород- 
ківського районів (45).

зіопіста В. Переводчнкова.
19.40 — Новини. 19.50 — Із 
«золотого» фонду ЦТ- Народ
ний артист СРСР М. Жаров. 
21.00 — «Час». 21.35 — Фут
больний огляд. 22.05 — Ве
чірні мелодії. 22.50 — Но
вини.
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Ритмічна гімнастика. 10.45 
— Концерт. 11.05" — Сьо
годні — день працівників 
автомобільного транспорту.
11.40 — Концертний зал
«Дружба». 12.15 — Від імені 
старших. 12.50 — Новини. 
13.00 — Катрусин кінозал. 
14.00 — Ігротека. 14.45 — 
Нові книги. 15.25 — Село і 
люди. 16.00 — Слава солдат
ська. 17.00 — Музичний
фільм. 17.30 — Програма 
«Братерство». 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — На
уково-популярний кіноогляд 
«Резонанс». 20.30 — Фільм- 
концерт. 20.45 — На добра
ніч, діти! 21.00 — «Час». 
21.35 — Художній телефільм 
«Водій автобуса». 2 серія.
22.40 — Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — На зарядку ставай! 
8.15 —- У кожному малюн
ку — сонце. 8.30- — Ритміч
на гімнастика. 9.00 — Росій
ська мова. 9.30 — Докумен-

Д Особисто - командна 
першість міністерства осві
ти УРСР з велоспорту се
ред вихованців ДЮСШ за
кінчилася в Кіровограді. 
Переможцями тут стали 
юні спортсмени м. Радо
мишля (Житомирська об
ласть), А команда кірово
градської ДЮСШ № 4, яка 
представляла нашу область 
на цих змаганнях, була 
п’ятою.
ф Майстер спорту Борис 

Томах (спортклуб «Зірка») 
стаз переможцем гру
пової гонки під час від
критого чемпіонату облас
ті з велоспорту серед чо
ловіків.

тальні телефільми. 9.55 —
Концерт народної артистки 
СРСР Т. Ніколаєвої (форте
піано). 11.00 — Супутник кі
ноглядача. 11.45 — Очевид
не — неймовірне. 12.45 —.
Мультфільми. 13.10 — сПе- 
реможцЬ. Зустріч ветеранів 
морської авіації. 14.35 —.
Пісні радянських компози
торів на вірші С. Ссеніна 
співає В. Прокушена. 15.05— 
Розповідають наші корес
понденти. 16.35 — Телефільм 
«Білий шаман». З серія. 16.50 
— Людина — господар на 
землі. 18.00 — Видатні ра
дянські композитори — лау
реати Ленінської премії. 
18.20 — Чемпіонат СРСР з 
баскетболу. Чоловіки. «Жаль- 
гіріс» (Каунас) — ЦСКА.- 
19.00 — VI Міжнародний 
фестиваль телепрограм про 
народну творчість «Весел
ка». «Спогади. спогади». 
(Франція). 19.30 — Докумен
тальний телефільм. 20.00 —’ 
Вечірня казка. 20.15 — Чем
піонат СРСР з футболу: 
«Арарат» — «Торпедо» (Мо
сква). 21.00 — «Час». 21.35—* 
Фільм «Гонки без фінішу».

в. 04 редактора 
в. АФАНАСІЄНКО.
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Укрпобутреклама повідомляє 
СЛУЖБА ПОБУТУ— 
СТУДЕНТАМ

СТУДЕНТСЬКІ РОКИ... ЯКІ 
вени ДОВГІ І РАЗОМ з тим 
— ТАКІ КОРОТКІ. ЗДАВА
ЛОСЬ. ЛИШЕ 2”
З ТРЕПЕТНИМ ХВИЛЮВАН
НЯМ ЙШЛИ ■* 
ЛЕКЦІЮ, ЗДАВАЛИ 
ШИЙ ЕКЗАМЕН... А ВЖЕ Й 
ДИПЛОМНУ ПОРА ПИСАТИ. 
І ЛИШЕ ТОЙ. ХТО БУВ СТУ
ДЕНТОМ, ЗНАЄ, ЯК ІНКОЛИ 
ОБМАЛЬ ЧАСУ У НАШИХ 
СТУДЕНТІВ. ЛЕКЦІЇ, КОНТ
РОЛЬНІ, КОЛОКВІУМИ, СЕМІ
НАРИ, БІБЛІОТЕКИ, ЧИТАЛЬ

ВЧОРА ВИ

НА ПЕРШУ 
— ПЕР-

НІ ЗАЛИ...
АЛЕ ЯК БИ НЕ БУЛИ ЗА

ВАНТАЖЕНІ СТУДЕНТИ, ВСЕ 
Ж ВІДДАЮТЬ ВОНИ НАЛЕЖ
НУ УВАГУ СВОЄМУ ЗОВНІШ
НЬОМУ ВИГЛЯДУ. САМЕ ТУТ 
і СТАЄ У ПРИГОДІ МІСЬКА 
СЛУЖБА ПОБУТУ, КВАЛІФІ
КОВАНІ МАЙСТРИ ЯКОЇ ПО
СТІЙНО СКЛАДАЮТЬ ІСПИТ 
МАЙСТЕРНОСТІ СВОЇМ ЗА
МОВНИКАМ.

У СЬОГОДНІШНІЙ СТО
РІНЦІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МИ 
РОЗПОВІМО ПРО ПОСЛУГИ, 
ЯКІ НАДАЮТЬ НАСЕЛЕННЮ 
ПРАЦІВНИКИ СЛУЖБИ ПО
БУТУ. НАЗВЕМО АДРЕСИ 
АТЕЛЬЄ, ПЕРУКАРЕНЬ,
ПРИЙМАЛЬНИХ ПУНКТІВ.

відтягуюча дезинфекційма 
маска. 1’нже ніеля такої про
цедури необхідно накласти 
декоративну косметику чи 
макіяж. Майстрп-ісосметоло. 
ги зроблять також гігієніч
ний масаж шкіри обличчя і 
шиї, що значно поліпшує 
кровообміи. сприяє обміну 
речовин, робить шкіру елас
тичною та м’якою.

Гігієнічні масажі иеобхід. 
по проводити весною і во
сени. Бажано по 15—20 се
ансів.

Якщо у вас суха шкіра, 
то перед гігієнічним чи
щенням на обличчя накла
дається маска Із'поживного 
крему.

Користуйтесь послугами 
майстрі в-косметологів і у 
вас в будь-яку пору року 
буде чиста, еластична шкіра, 
ви завпеди будете мати хо
роший колір обличчя.

У косметичному салоні 
який розташований у перу- 
карні, що на еулиці Леніна, 
51, досвідчені ’ косметологи 
не лише зроблять гігієнічне 
чищення, маску чи масаж, 
але й дадуть кваліфіковану 
пораду, як самому доглядати 
за шкірою обличчя.

Допомогти. вам у цьому 
можуть майстри-швейники 
індпошиву та ремонту одя
гу. Вони не лише підкажуть, 
який <Ьасон сукні чи пальто 
іараз у моді, але й допомо

жуть вибрати колір тканини, 
яка була -б вам до лиця.

08277813

допоможу і ь розноряджува- 
чі застілля, яких можна та
кож .замовк ги на фірмі по
бутових послуг «Райдуга».

Жодне застілля не обхо
диться без музики. 1 тому до 
наших послуг вокальпо-ін- 
струмент.ч.тьні ансамблі. У 
святковому залі фірми «Рай
дуга» на вас чекає просторе, 
світле приміщення, до ваших 
послуг кваліфіковані повари 
та офіціанти.

* * *
Студенти, як відомо, на

род дуже зайнятий. І тому, 
природно, що вам немає ча- 
су замовити в ательє ве
сільну атрибутику. Не тур
буйтесь. Варто лише звер
нутися зі своїми проблема
ми в обрядовий салоп, який 
розташований на вулиці Лу- 
начарського, 36, і все буде 
вирішено. Тут ви зможете 
придбати на певний час ве
сільне вбрання і всю весіль
ну атрибутику.

На різні смаки
Сучасна молодіжна зачіс

ка має навмисне неохайний 
вигляд, але її форма при 
дьому завпеди зберігається. 
А форма, в свою чергу, зале. 
жить від стрижки, ось чому 
саме до леї пред'являють 
високі вимоги. Добре під
стрижене волосся повинне 
навіть мокрим мати вигляд 
готової зачіски, зберігати на. 
дану йому форму.

Передові позиції в моло
діжній моді займуть зачіски 
із застосуванням різних 
фіксуючих засобів, які ство. 
рюють ефект «мокрого во
лосся».

Дівчатам від 15 до 20 ро
ків прийшлась до смаку за 
9іска «Молодіжна». Ця за
чіска має м’яку й круглу 
форму. Сполучення більш 
короткого волосся на поти 
лиці з довгими у верхній 
цотиличнін зоні і симетрич
но обрамованими обличчя 
пасмами робить її екстрава 
гантною, авангардистською 
Зачіски такого типу ще ли 
ше входять в моду.

Молодіжний варіант, вико 
нашій па основі «каре», ду 
Же полюбився нашим дівча 
там. Беручи за основу аси
метричну форму, майстер 
надає їй У-подібну форму, 
ніби повторюючи елегантний 

1 трішки екстравагантний 
стиль зачісок 30-х років.

Одержать розповсюджен
ня і зачіски із ступінчастою 
стрижкою на довгому волос
сі. і дуже короткі, в яких 
об'ємна верхня частина під
креслена ще більш коротко 
стриженим волоссям з бо 
ків і на потилиці.

Для юнаків перукарі-мо 
дельєри пропонують корот
кі, але об'ємні стрижки,-які 
підкреслюють мужність ви
гляду. Тим. хто вважає себе 
лідерами моди, пропонує
ться робити різкий контраст 
в об'ємі волосся на тім’ї. 
боках 1 потилиці. При цьо
му в нижній частині потили
ці волосся зістрпгається «па 
нет».

* % * .

молодіжний ■
Не секрет, що молодь на 

відміну від людей зрілого ві
ку, у більшій мірі може до
зволити собі деяку вільність 
у одязі. Тут і гра фантазії, і 
гумор, і інтерес до перевті
лення. бажання відчути себе 
то моряком, то спортсменом 
чи космонавтом. У сукнях і 
костюмах молоді все більше 
з’являється емоційна підне
сеність. образність, контрас, 
пе по кольору і формах спо 
лучения.Молодіжний одяг зали
шається Об’ємним, вільним і 
широким у плечах і разом з 
тим стає значно довшим. 
Пальто, сукні та спідниці 
можуть майже досягати щи
колотки. Із збільшенням ДОВ- 
жини більшають і деталі: ко
мірці. кокетки. кишені, 
клапани, а також ускладню
ються їх форми.

Мода-85 відрізняється не 
лише великою кількістю і

У косметичних кабінетах 
міста досвідчені косметоло
ги. окрім декоративної кос
метики. виконають вам чи
щення обличчя. Після чи
щення обов'язково робиться

різноманітністю деталей, але 
й використанням фурніту
ри — «блискавок», кнопок, 
гудзиків та іи.

Значну частину гардеробу 
нашої молоді складають уні
версальні речі. Поєднуючи 
ті чи інші з них, міняючи 
доповнення, можна з’явитись 
на роботі, в учбовому закла. 
ді. поїхати в гості чи відпра
витись на прогулянку за 
місто.Та все ж мода демокра
тична. Бона не диктує, не 
нав’язує варіанти, а лише 
пропонує кожному вибрати 
те. що йому найбільше до 
вподоби. ♦ ♦ *

А так. як па дворі золота 
осінь, то й думати треба про 
осінньо-зимові ансамблі: 
костюм, плащ, демисезонне 
та зимове пальто. І якщо літ
ній одяг ви обновлюєте час
то. то пальто шиєте не нож
ищі рік. Тому вибір тканини 
для нього, форми і стилю 
повинен бути завжди особ
ливо ретельним.

Зробити замовлення на по
шиття тієї чи іншої речі ви 
можете в ательє № 1 — ву
лиця Леніна, 8; ательє № 2— 
проспект «Правды», 11; 
ательє №6 — вулиця Ленін
градська. 85; ательє N2 11 — 
будинок побуту, ІІ-н поверх; 
ательє № 12 - вулиця Су- 
гоклеївська, 15; ательє №№ 1, 
2, 3 — вулиця Компанійця, 
69; ательє № 7 — вулиця 
Андріївська, 109-а; ательє 
№ 6, майстерня № З — ву
лиця Кримська 16; ательє 
№ 10 — вулиця Дачна, 16; 
майстерня № 8 — вулиця
Пушкіна, 55.

Дати замовлення на по
шиття верхнього пальто чи 
панівна.іьто можна також і 
в ательє № 1 — вулиця Ле
ніна, 8 та ательє № 16 —
вулиця Київська, 96.

* * *
Якщо раніше капелюшок 

був одним із доповнене до- 
вашого одягу, то зараз він 
входить у загальний ан
самбль. Він необхідний у 
будь-яку пору року. І тому 
не дивно, що ви його так 
ретельно вибираєте.

Художнім смаком і май
стерністю володіють май
стри ательє м? із по пошиттю 
капелюшків, яке міститься 
на вулиці Леніна, 16, ательє 
№11 — будинок побуту
«Темп», майстерні № 2 —
вулиця Сугоклеївська, 23. 
Тут все зроблять для того, 
щоб замовник був задоволе
нні! і ще й ще раз звертався 
до цих ательє. Майстри не 
.інше вміло й красиво по
шиють капелюшок, але її на
дадуть кваліфіковану кон
сультацію.

У цих ательє можна зроби
ти замовлення на виготов
лення капелюшків таких 
фасонів, як «таблетка», ка
пелюшок з полями, «жокей
ка» та іп. Приймаються за
мовлення і на пошиття чо
ловічих кашкетів із шкіро- 
замішовача.

Молодятам 
на замітку

У які роки буває найбіль
ше весіль? Звичайно ж, у 
студентські. Та боно й не 
дїівно. адже у одному вузі 
вчаться тисячі юнаків та дів
чат. І всі ці чотири чи п’ять 
років вони завжди поруч: 
на лекціях чи в читальному 
залі, на семінарі чи диспуті, 
та й в кіно чи в театри вони 
часто ходять веселою сту
дентською компанією. То ж. 
дивись, то в тій чи в іншій 
групі народжуються нові 
сім’ї. А де відгуляти весіл
ля? Вдома? Не виходить. На
речений з одного міста, а на
речена з іншого. В рестора
ні? Теж не вихід. У такому 
разі варто звернутись у 
святковий зал фірми побу
тових послуг «Райдуга», 
який знаходиться в будинку 
побуту «Інгул».

Вам. звичайно, хочеться, 
щоб ваше весілля пройшло 
найкраще й найорганізова- 
нііпе, щоб цей день запам'я
тався надовго, а то й на все 
життя. Саме в цьому вам 1

Практичність
і універсальність

Трикотажним виробам на. 
лежить майбутнє. У ство
ренні одягу із трикотажних 
полотен незалежно від фак
торів .моди характерними 
рисами залишається прак
тичність. універсальність. 
Адже не випадково трико
тажному одягу надають 
значну перевагу як молодь, 
•гак і літні люди. Трикотаж
на сукня чи спідниця, пуло
вер чи светр, дитячий ком- 
біпезопчик чи яскрава лег
ка сукня мають краси
вий. елегантний вигляд. І. 
що найголовніше. — завжди 
модні.

Любить трикотажні речі і 
наша молодь. Адже в краси
вій трикотажній сукні чи 
добре виготовленому костю
мові можна піти па лекцію, 
в кіно, театр. Легкі, з краси, 
вими візерунками светри та 
джемпери має кожна, дівчи
на чи молода жінка. Вони 
теплі, зручні, а головне — 
практичні.

Чи є мода на трикотажні 
вироби? Звичайно, є. Модни
ми у цьому році залишаю
ться класичний і спортив
ний стилі, а також фольк 
лорний. Значної уваги на
дасться майстрами-трнко- 
тінниками і оформленню 
трикотажних полотен. А са
ме: поверхи їсть полотна 
збагачується не .інше нови
ми структурами, але іі з до
помогою нових малюнків — 
геометричних (ромби, три
кутники. смужки), рослин
них (квіти, листочки), фольк. 
лорних з чергуванням різ
них смужок орнаменталь
них мотивів.

Якщо ви до цього часу не 
користувались послугами 
фабрики - Іпдтрикотаж», ра
димо ближчим часом відві
дати її ательє і зробити за
мовлення. Впевнені, вироби, 
що виготовляють майстри- 
трикотажники. вам будуть 
до вподоби.

жаль, вони не мають вигля
ду. не модні. 1 розлучатися 
З такими речами не хоче
ться, і носити їх ви вже не 
можете. В такому разі звер
ніться н трикотажне ательє 
«Павутинка», що знаходить
ся на вулиці Володарського, 
67, де зроблять реставрацію 
гатим морально застарілі.м 
речам.

Фото на згадку
Люблять фотографуватися 

неї: і малі, іг дорослі. Тії, ми. 
буть, найбільше фотографій 
у нашої студентської моло- 
ді. Адже студентські роки 
такі неповторні, такі неза
бутні. Здавалось,ніби вчора 
ви були першокурсниками. 
Перші зустрічі, перші зна
йомства, перше побачення... 
Непомітно сплинуло п'ять 
років. Дипломна робота. 1 
роз'їхались молоді спеці. ■ 
лістп в різні куточки Бать
ківщини. Чи зустрінуться 
знову. Можливо. А може іі ні. 
Проходять роки. Поволі сти
раються з пам'яті обличчя 
однокурсників. Та що поро
биш. Така вже властивість 
нашої пам’яті. Лише фото 
може зберегти портрети 
друзів-однокуревиків. Лише 
дякуючи йому, ви можете 
зробити екскурс у минуле, 
пригадати своїх товаришів 
по школі чи вузу.

У фотоательє < Салют» 
першого розряду, що зна
ходиться по вулиці Луна- 
чарського, 25, та фотоательє 
№'2 «Вогник», що по вулиці 
Карла Маркса, 29, можна 
сфотографуватись на чорно- 
білі та кольорові фото. Тут 
вам можуть зробити растро
ві кольорові портрети, фото
альбоми для випускників 
технікумів, вузу, а також г.е. 
ВІЛЬНІ (ЙОТО.

На вулиці Карла Маркса, 
31 міститься фотоательє 
№ 3 < Юність», де також
роблять чорно-білі та кольо
рові фото, віньєтки, фото- 
альбоми, документальні 
знімки.

Гарні чорно-білі та кольо
рові (йото, растрові фото
портрети, весільні фотогра
фії можна замовити у фото
ательє першого розряду, яке 
міститься на першому повер
сі будинку побуту «Інгул».

Термінова фотографія 
функціонує на вулиці Тімі- 
рязєва, 59, де зя кілька го
дин можуть зробити фото 
потрібного формату.

Щоб була оцінка 
«відмінно»

карбованець 80 
ння за^Ктов- 
довідками слід 
в бюро ПОбуто- 
Г ПО телефону

дента — 1 
копійок.

Час павча 
леністю. За 
звертатись 
них послу 
2-47-42.

Викладачі репетитори поо водять навчання з математй 
кн. фізики, хімії та апглііі ської мови.

для Попелюшки
Якій дівчині чи молодій 

жінці не хотілось би матії 
красивої, витонченої каблуч- 
чи чи персня. Хай ця кцб- 
лучка у неї буде ’ єдиною, 
але такою, яка б милувалц 
погляд, була неповторною у 
своїй красі. Де таку взяти? 
Купити у ювелірному мага
зині? Можна. Але така каб
лучка чи перстень не будуть 
єдиними. А хотілось би ма
ти щось таке...

Що ж, в такому разі ради
мо вам звернутись до май
стрі в-ювел і рів заводу^^’єм- 
побуттехніка», який ^Пло
диться на вулиці Ші^ИІва, 
2. Тут вам запропонують 
різноманітний вибір куло
нів. печаток, сережок, каб
лучок. їх налічується близь
ко семидесяти видів виро
бів. Паніть дівчата з паіїтоп. 
шим смаком будуть задово
лені каблучками та Ойак'Ц- 
нами, виготовленими 
хом литва но виплавлених 
моделях. Ці прикраси від
різняються від штампово^} 
них своєю пеповторпістіщ 
красою. Зробити замовлення 
на такі вироби можна із гій- 
лота 583-ї проби та ерібііл 
975-ї проби. Таку каблучку 
не посоромилась би зодягти 
Попелюшка, їдучи на свій 
перший бал.

Ви маєте фамільні сереж
ки. каблучку чи перстенБ. 
Носите їх із задоволенням. 
Та ось одна із сережок- зла
малась. Що ж робити? Від
давати па переплавку? Не 
хотілось би. Тоді зверніться 
у ювелірну майстерню за
воду «Ремпобуттехпіка» за 
адресою вулиця Шаталова. < 
Майстри по ремонту ювелір
них виробів також знахо
дяться па першому поверсі 
будинку побуту «Інгул» і в 
приміщенні універмагу, який 
розташований в Кіровоград
ському районі. У руках до
свідчених майстрів ваші ста
ровинні фамільні прикраси 
оживуть, здобудуть Друге 
життя

Годинник не

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

На украинском языке.

НАША АДРЕСА:

316050, МПС,
м. Кіроаоград,
вул. Луначарського, 36.

ЕК 02714. Обсяг 0.5 Друк, прк

У будинку побуту «Інгул» 
за вашим замовленням май. 
стрн можуть вив’язати сук
ню. спідницю, джемпер, кос
тюм.

На вулиці Чигиринська, 2 
знаходиться ательє, яке 
приймає замовлення па ви
готовлення виробів із три
котажних полотен.

У вас є улюблена сукня, 
спідниця чи костюм. Але, па

Промайнуло тепле літо з 
його радощами іі невдачами. 
Радощами для тих, хто став 
студентом технікуму чи ву
зу' невдачами — хто не до
брав одного чи двох балів. 
Але і для тих. і інших зараз 
гаряча пора. Для студентів- 
першокурсників — перша 
екзаменаційна сесія, а для 
тих юнаків і дівчат, яким 
не поталанило цього року 
вступити' до вузу, — підго
товка до вступних екзаменів 
у наступному році.

Перша екзаменаційна се- 
сія... Скільки хвилювань во- 
пй викликає у вчорашніх 
Йіколнрів, а сьогоднішніх 
студентів. І, звичайно, ніхто 
не хоче здати її абияк. Усім 
хочеться одержати оцінку 
«добре» або «відмінно». Але, 
на жаль, знань, одержаних 
у школі, виявилось замало. 
Ось тут у пригоді й стають 
репетитори обласної фірми 
побутових послуг «Райдуга». 
Досвідчені псдагоги-рспе- 
титори допоможуть вам доб
ре підготуватись до заліку 
чи іспиту.

Радимо звернутись за до- 
помогого до репетиторів і тим 
юнакам та дівчатам, які ще 
вчиться в десятому класі, чи 
з якоїсь причини у цьому 
році не змогли вступити до 
технікуму чи вузу.

Вартість 'одного уроку для 
учня — 1 карбованець 60 
копійок за годину, для сту-

а необхідність _
&

Студенти, як відомо, на
род дуже заклопотаний 1 
зайнятий. Все в них розпи
сане на хвилини, не говоря
чи уже про години. І лише 
той. хто не був студентом, 
не уявляє собі, ЯК ЙО51ПІЙ 
встигнути на лекції, в біб
ліотеку чи «читалку», дис
пут чи конференцію. Ходять 
студенти й в кіно та театри, 
спішать на побачення. І 
всюди треба встигнути. І тр- 
му кому-кому. як не студен
там конче необхідний годин
ник. Та ось він вийшов з ла
ду. Не турбуйтесь. Терміно
вий ремонт і ремонт «Сьо
годні па сьогодні» годинни
ків усіх марок і систем вам 
викопають у майстернях, які 
розташовані по вулиці Ша
талова, 2, К. Маркса, 46, 
Авіаційній, 66, Короленна, 
24, на нритому базарі, авто
вокзалі, залізничному єсу 
залі, в будинку побуту «?»> 
гул», у годинниковій май
стерні, лна міститься в уні
версальному торговельному 
об’єднанні.

Електронні та електронно- 
механічні годинники можна 
відремонтувати в годивнф 
новому павільйоні, який міс
титься на вулиці Тімірязє- 
ва, 66.
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