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КАНДИДАТИ НАРОДУ

РОБОЧИЙ ЧАС — РОБОТІ

.ВИЗНАННЯ
Тоді все здавалося незвичайним: світла кімната, стіл, 

застелений червоним обрусом, урочистий голос викла
дача. Ніби на екзамені. Але чому «ніби»? Хіба це не 
найперший і вс найсерйозніший іспит у її житті?

Погодьтесь, то вс так уже часто ученицю висувають 
кандидатом у депутати районної Ради. А ось вона, 
Лідія Шевченко, четвертокурсниця Иовомиргородського 
зоотехпікуму, заслужила це високе довір'я своїх вибор
ців. Хоча вола тс по має ніяких особливих заслуг. 
І біографія її вкладається всього в кілька рядків.

Народилася 1961 року на Черкащині в селі Водяно
му. З ранніх років бігала до матері на ферму, допома
гала доїти корів. Змалечку полюбила білолобих Лисок 
і Зорьок. 1 тому довго свого життєвого шляху не оби
рала. «Поїду в Новоммргород, — сказала матері після 
закінчення школи, — хочу бути зоотехніком».

З того часу спливло майже чотири роки; Життя Літи 
ійр»вішія виповнене заняттями і громадською діяльністю. 
Вона — відмінниця навчання, член редколегії «Комсо
мольського прожектора» технікуму.

Працездатність, активність, скромність — поєднання 
них рис характеру і допомогло Лідії' Шевченко завою
вати високий авторитет серед однокурсників і виклада
чів. А це вже — вищання. Визнання її не тільки як 
майбутнього зоотехнік;:, а й як громадського діяча.

1 хочеться від ш іро: о серця побажати молодому кан
дидату в депутати 1Іовомиргородської районної Ради 
Лідії Шевченко успіхів у навчанні, сімейного щастя 
(вона недавно одружилася) і щоденної невтомної ак
тивності у громадському житті.

В. ШУЛЬГА, 
громадський кореспондент «Молодого нс- 
мунара».

м. Нсвомиргсрод. ■ В

На шахті змонтовано кільнасот метрів стрічкових кон
вейєрів, по яких піде на-гора новомиргородсьне вугілля, 
їх встановлювали спеціалісти з Олександрійського рудо
ремонтного заводу.

Було це рік тому. Я брав 
участь у зльоті новаторів 

^виробництва Міністерства 
тракторного і сільськогос
подарського машинобуду
вання в столиці нашої 
Батьківщини. Там мені вру
чили знак «Переможець 
10-ї п’ятирічки».

Коли повертався додо
му, думає про хлопців зі' 
своєї бригади — Анатолія 
Декусара, Віктора Кубиш- 
кіна, Миколу Вєщсеа, 
Олександра Бондаренка, 
Василя Лавриченка, Вікто
ра Силіяна і нашого на-* 1 * * * * * * * 
ставника, комуніста Степа
на Ілліча Черненка. Адже 
моя нагорода — то відзна
ка праці всього колективу. 
І незабаром усіх членів 
бригади нагородили Гра- 
мотами ЦК ВЛКСМ за успі
хи в соціалістичному зма
ганні.

ПІДБИТО ПІДСУМКИ 
СОЦІАЛІСТИЧНОГО 
ЗМАГАННЯ СЕРЕД 
МОЛОДИХ МАЙСТРІВ 
ДОЇННЯ
І КОМСОМОЛЬСЬКО-
МОЛОДІЖНИХ
КОЛЕКТИВІВ
МОЛОЧНОТОВАРНИХ
ФЕРМ ОБЛАСТІ
ЗА ЧЕТВЕРТИЙ РІК
ДЕСЯТОЇ П'ЯТИРІЧКИ

(Закінчення на 2-й стор ).

Сила нашого невеликого 
колективу — в дружбі, в 
сумлінності при виконанні 
завдань, в міцній дисцип- 

^;?ні. Коли я читав постано
ву ЦК КПРС, Президії 
Верховної Ради СРСР, Ради 
Міністрів СРСР і ВЦРПС 
«Про дальше зміцнення 
трудової дисципліни і ско
рочення плинності кадрів 
у народному господар
стві», подумки виділив такі 
рядки: «Порушення трудо
вої і державної дисципліни 
призводять до погіршення 
результатів роботи, зни
ження продуктивності пра
ці та якості вироблюваної 
продукції». Сказано точ
но. Бо яка ж буде якість

• Субота, 26 січня 1980 року 9 • Л”
„НОВОМИРГОРОДСЬКЛ“—
В РОБОЧОМУ СТРОЮ!

Просторе подвір’я шахти «Новомиргородсьна» прикра
шене транспарантами, нрасивими панно. На під’їзній ко
лії стоїть состав із бурим вугіллям, яке видобуто на но
вому гірничому підприємстві.

Щороку нове гірниче підприємство видаватиме на-гора 
1,4 мільйона тонн вугілля. Тут постійно діятиме три лави. 
Середньодобове навантаження на ножну з них станоаи- 
тиме 1—1,5 тисячі тонн палива.

Перше новомиргорсдсьне вугілля видано з нульової 
лапи. Зробила це бригада робітників очисного вибою 
В. А. Лухтина.

Нульову лаву нарізали прохідники шахтобудівного 
управління N° 1. Ударними темпами працювали тут брига
ди Г. Л. Недзоліка, А. О. Волошина, М. В. Пог.снова.

На знімках: внизу — ланновий Петро АБРАМЕН
КО та Віктор ЛЮБИШКІН з бригади видобувнинів В. Лух- 
тіна; угорі — відкриття шахти.

Фото В. ГРИБА та І. КОРЗУНА.

СТУПЕНІ
СХОДЖЕННЯ

виробів у п’янички, коли 
в нього після пляшки руки 
тремтять? і чи можна гово
рити про якусь продуктив
ність праці у прогульника?

Я вже понад десять ро
ків очолюю бригаду токарів 
по виготовленню нестан
дартної продукції. Робота у 
нас своєрідна — випуск не 
масової, а разової продук
ції: в основному випробу
вальних стендів, мийних 
машин, автоматичних ліній.

Як ми з цим справляємо
ся? План чотирьох років 
п’ятирічки виконали до 
60-річчл ЛКСМУ, п’ятиріч
ну завершили на початку 
грудня минулого року. Ви
рішили до 110-ї річниці з 
дня народження В. І. Лені
на виконати план шести 
років з початку десятої 
п’ятирічки.

За цими 
гато. Тут і 
сомольці 
М. Вєщев, 
кандидати 
В. Силіян і , ,_____
шої бригади, член 
мольського бюро 
В. Лавриченко навчаються 
в гургну комсомольської 
політосвіти, комуніст С. І. 
Черненко — в мережі пар-

цифрами — ба- 
навчаннп: ком- 
В. Кубншкін, 
О. Бондаренко, 

в члени партії 
групкомсоргна- 

номсо- 
цеху

МІЦНИЙ
ФУНДАМЕНТ
КОЛЕКТИ

тійної освіти, інші відвіду
ють шнолу комуністичної 
праці. Вчимося й самостій
но, опановуємо передовий 
досвід.

А звідси — професійний 
ріст. Силіян, Лавриченко і 
Декусар прийшли в брига
ду учнями, а зараз мають 
3-й і 4-й розряди. (Декусар 
ось-ось здаватиме на 5-й). 
Я теж починає з третього, 
а нині у мене п’ятий.

Член нашої ’бригади 
Олександр Кубишкін брає 
участь у конкурсах профе
сійної майстерності тока
рів, які регулярно прово
дяться у нас на заводі. На 
одному з них Сашко за
воював призове імісце. 
Нині він очолює таку, як у 

У
нас, бригаду токарів. І 
справи у неї йдуть добре.

Не дрімає у нас і творча 
думна. Я особисто подав і 
впровадив кілька раціона
лізаторських пропозицій. А 
недавно ми всією бригадою 
запровадили ще одну не
винну.

На кожному верстаті є 
чимало важелів, ручок. І 
кожна така деталь закін
чується кулькою — для 
зручності и роботі. Так-от, 
раніше ці нульни виточува
ли з металу на токарному 
верстаті. В цій роботі мо
роки не обберешся, та й 
метал неекономно витра
чався. Думали ми, думали, 
та й запропонували виго
товляти ці деталі з пласт
маси в прес-формах. Керів
ництво цеху підтримало цю 
ідею. Ми самі виготовили 
прес-форми. Тепер кульки 
обходяться набагато де

шевше, і виробляємо їх 
швидше.

У постанові говориться, 
що при оцінці діяльності 
трудових колективів, під
битті підсумків соціалістич
ного змагання, присвоєнні 
і підтвердженні звання 
колективу комуністичної 
праці показники трудової 
дисципліни повинні врахо
вуватися поряд із показни- 
кал\и роботи. Правильно!

Наша бригада імені 
60-річчя Великого Жовтня 
завоювала звання колекти
ву комуністичної праці в 
1973 році. Відтоді пору
шень дисципліни у нас не- 
МоЄ.

У новій постанові партії 
і уряду підкреслюється, 
що роботу по дальшому 
зміцненню трудової ди
сципліни і скороченню 
плинності кадрів слід роз
глядати як один із голов
них напрямів втілення в 
життя економічної і соці
альної політики партії, під
вищення ефективності ви
робництва, виховання ко
муністичного ставлення до 
праці. А не, ми вважаємо, 
стане стимулом дальшого 
розвитку нашого суспіль
ства.

А. СКВОРЦОВ, 
бригадир комсомоль
сько-молодіжної брига
ди токарів Кіровоград
ського заводу трактор
них гідроагрегатів іме
ні XXV з’їзду КПРС, 
кавалер ордена «Знак 
Пошани».
На зн!мку (зл1ва на

право): С. I. ЧЕРНЕНКО, 
А ДЕКУСАР, В. СИЛ1ЯН, 
В. ЛАВРИЧЕНКО, А. СКВОР
ЦОВ, М. ВЕЩЕВ, Б. КУБИШ- 
И1Н.

Фото Г. РЕЗНИКОВА.

Завершився новий гтап 
соціалістичного, змагання 
молодих працівників мо
лочної оварних ферм за 
приз газети «Молодий ко
мунар» «Першій молодій 
л’ятитвсячшщі Кірово- 
градщпіш». Найвищих тру
дових показників ДОСЯГЛІ!» 

Олексій БУША з кол
госпу «Дружба» Олександ
рійського району, який 
одержав за рік 47)7 кіло
грамів молока на корову;

Надія ВОВКОБРУНЬ з 
колгоспу «Перше травня» 
Маловисківського району 
— -1563;

Людмила БУБНОВА з 
колгоспу «Дружба» Іїово- 
українського району —- 
423-1;

Галина ОЛЕФІРЕНКО з 
колгоспу імені XX з’їзду 
КПРС Бобрішецького ра
йону — 4222;

Валентина ЄПІШЕВА з 
колгоспу «Перше травня» 
Маловисківського ранову — 
4203;

Марфа САВЧЕНКО з 
колгоспу «Мир» Ганворон- 
ського району — 4140;

Алла НІЖИНСЬКА з 
колгоспу імені, Свердлова 
Доброве.інчківського ра
йону — 4132:

Валентина ФОМІНМХ з 
колгоспу імені Леніна До- 
лшіськоіо району — 4086: 

Ольга ШОСТАРИЧ з 
колгоспу імені Леніна До- 
лііііського району — 4033;

Володимир МНЦЕНКО 
з колгоспу імені XX з’їзду 
КПРС Бобрішецького ра
йону — 3910.

Серед комсомольсько- 
молодіжних колективів в 
число кращих вийшли;

комсомольсько-молоділ« 
І ний колектив молочногс- 

варпої ферми колгоспу 
імені Леніна Долнпського 
району (групкомсорг Івзн 
Маркуш), де за 1979 рік 
надоєно на корову но 3926 
кілограмів молока;
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МІСЯЧНИК
оборонно
масової
роботи

Увої- 
гар-

ПЕРЕДМОВА
ДО ПОЛІТЗАНЯТЬ

ГОТУЮЧИСЬ до 
зі слухачами по 

«Атеїзм і релігія в сучас
ній ідеологічній боротьбі», 
що відбудеться 4 лютого, 
я перш за все звернувся 
до першоджерел. Опрацю
вав роботу В. І. Леніна 
«Про значення войовничо
го матеріалізму», 
ріалізм 
цизм», 
з'їзду 
радянських
Воронцова, ГІ. І. Косухи, 
Е. І. Лісазцеза та інших.

Розкриваючи тему, під-

«Мате-
і емпіріокрити- 
матеріали XXV 

КПРС, і 
учених . . 

ГІ. І.

тична демократія, на 
міну від буржуазної, 
центр ваги переносить на 
те, щоб на ділі забезпе
чити раніше пригніченим і 
експлуатованим масам ре
альну можливість поступо
во позбуватися гніту релі
гійних забобонів.

При соціалізмі створені 
політичні і правові умови 
для свободи атеїзму, який 
відстоює в боротьбі з ре
лігійними псевдовченнями 
єдино правильний 
во-матеріалістичний 
гляд.

науко- 
світо-

монографії\Д/ ИТТЄЗДАТНІСТЬ будь- 
іених Г. 8 якої політики визна-

чається практикою — вирі
шальним критерім історич
ної правоти. Нормою жиг-

цей магазин готового 
одягу знаходиться в центрі 
Кіровограда. Працюють у 
ньому в основному молоді 
продавщиці. Тут для пра
цівників прилавку стило 
девізом: «Покупець — наш 
гість і його потрібно прий
мати гостинно*.

Привітними посмішками 
сяють обличчя дівчат із 
комсомольсько - молодіж
ної бригади, яку очолює 
Раїса Шапель. Працюють 
вони в секції жіночого 
пальта. І трудиться в їх
ньому дружньому колекти
ві почесний член бригади, 
перший космонавт Юрій 
Олексійович Гагаріп. Щомі
сяця на його рахунок мо
лоді продавці записують 
близько 200 карбованців.

На знімку; дівчата з ком
сомольсько - молодіжної 
бригади секції жіночого 
пальта магазину готового 
одягу. Фото В. ГРИБА.

Торжество 
матеріалістичного 
світогляду

г< СТУПЕНІ
СХОДЖЕННЯ

світі
гостра бо-

ЧИ/Л

Йде
ВсесоюзнийУСІ матеріали цього стен

ду висвітлюють героїч
ну історію Радянської Ар

мії, життя видатних радян
ських військових діячів. 
Сергій Якович Ткаченко, 
готуючись до зустрічі із 
другокурсниками, перечи
тав десятки книжок, пере
глянув стоси журналів. Ба
гато зусиль, вигадки й сна
ги, виготовляючи ті глауе- 
ріали, розміщаючи їх на 
стенді, проявили вихованці 
Сергія Яковича Олександр 
Марченко, Володимир Те- 
ниченко, Олександр Кага
нович.

З перших днів роботи с 
Кіровоградському машино
будівному технінуглі викла
дач військової підготовки 
С. Я. Ткаченко почав шуна- 
ти нових форм проведення 
уроків мужності. Виникло 
бажання розробити і орга
нізувати огляди подій за 
місяць, пов’язаних із ста
новленням і розвитком 
Збройних Сил СРСР, залу
чити до виступів на огля
дах ветеранів Великої Віт
чизняної війни, колишніх 
військовослужбовців, 
нів Кіровоградського 
нізону.

Перший огляд — у січ
ні Сергій Якович провів 
сам. Так почався у техніку
мі Всесоюзний місячник 
оборонно-масової роботи, 
присвячений 62-й річниці 
Збройних Сил СРСР.

Другокурсники, входячи 
до актового залу, відразу 
звертали увагу на стенд, 
де були виставлені яскраві 
плакати, ' копії ленінських 
документів, фотографії, ви
різки із газет, свіжий при
мірник «Красной звезды». а РЕПОРТАЖ

У одному із номерів цієї ™ - ------------
газети періоду Великої Віт
чизняної війни друкувався 
матеріал про подвиг радян
ських бійців.

Готувався насіуп. Радам-' 
ське командування вирі
шило підірвати гітлерів
ський склад боєприпасів. 
Бійці ударної групи на ли
жах швидко подолали по
над 20 кілометрів, два дні 
ховалися у снігу, вивчали 
систему зміни караулу, бі
ля складу розробили план 
операції. її успіху сприяв 
відмінний гарт молодих 
воїнів. Вони виконали зав
дання, бо були сильніші 
від ворога і морально, і 
фізично.

Сергій Якович розпові
дає про зустріч із одним з 
учасників цієї операції, 
робить короткий огляд ок
ремих номерів «Красной 
звезды».

— Перший номер газети 
вийшов 1 січня 1924 року. 
Сьогодні на її прапорі — 
чотири ордени.

Нова сторінка: 12.1.1943 
року війська Ленінград
ського фронту при спри
янні Балтійського флоту 
прорвали блокаду. Розпо
відь ілюструється плака
том «900 днів мужності».

Наступна сторінка: 8. І.

1944 року визволено Кіро
воград. Розповідь ілюстру
ється фотографіями: Кіро
воград у руїнах, Кірово
град сьогодні.
ГІ ДНА за одною перед 
** учнями розкриваються 
сторінки бойової звитяги 
бійців Радянської Армії, 
подвигів радянських лю
дей, здійснених у січні.

ЦЕНТРІ
УВАГИ

З ПЕРВИННОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ 
ДТСААФ

тання, лекторії, політзанят 
тя, бесіди на героїно-паг І 
ріогичні теми.

ЛЕНІНСЬКА кімната — 
святе місце для учнів 

технікуму. Ось І ПІСЛЯ уро- | 
ку мужності, про ЯКИЙ 
ішлося, юнаки знову при
йшли сюди. Вони ВДИВЛЯ
ЛИСЯ у барельєф Леніна на 
фоні червоного прапора 
чигали ленінські заповіді 
про захист соціалістично 
Вітчизни, текст «Зійськовс/ ■ 
присяги», «Морального ко- і 
дексу будівника комуніз- ’ 
му».

Тут, у Ленінській кімнат*-' 
другокурсники вирішив 
оформити стенд із соціа
лістичними зобов'язання
ми курсу, взятими не 
чесгь 110-ї річниці З дня 
народження В. І. Леніна.* * *
О К НЕ НАМАГАЛИСЯ уч- 

ні на перших заняттях 
виконати нормативи при 
розбиранні й складанні ав
томата, у більшості з них 
нічого не виходило. Не то
му, що не старалися, а то
му, що не так легко вклас
тися в чає, а предмет вій
ськової підготовки не та
кий уже й простий, як зда
валося спершу.

Тепер, після практичних 
занять, усі виконують 
вправи вчасно. Визначи<^9 
СЯ Й «рекордсмени». Серб;; 
них 3. Хімій, брати і. та 
К. Г апринкови. Успішно 
виконують ці вправи й дів
чата. Алла Степансьна, на
приклад, розбирає автомі- 
на одну секунду, а Олена 
Колісниченно складає його 
на три секунди швидше, 
ніж передбачено нормою.

Визначилися й кращі ко
лективи. У групі, де коман
диром Володимир Близнюк, 
всі учні на заняття з вій
ськової підготовки прихо
дять у відповідній формі. 
Вимогливі до себе й своїх 
підопічних командири від
ділень цієї групи Володи
мир Тениченно, Сергій 
Кушпіль, Лілія Чернявськз 
У групі, де командиром 
Валентин Маленко, всі рів
няються на перше відділен
ня, яке очолив Ленінський 
стипендіат Олександр Ку 
рочкін. У цих групах учні, 
йдучи на заняття, знають: 
із завданням упораються. 
Такий настрій, атмосфера 
багато важать.

Чимало учнів війсьнозо 
технічні знання здобувають, 
у секціях. Понад сорі^і 
юнаків і дівчат, наприклад- 
займаються парашутним 
спортом у секції, яну вед« 
•С. Ю. Смирнов. Під перів 
ництеом інструктора комі 
тету ДТСААФ заводу «Мер 
вона зірка» М. П. Легенько
го тренуються мотоцикліс
ти: сандружинниць навчає 
Л. П. Гордова.

Загальновідомі успіхи 
стрільців технікуму. Мину
лого року команда зі 
стрільби виборола перше 
місце на республіканських 
змаганнях серед команд 
середніх навчальних закла
дів системи машинобуду
вання. Л. Недлінська тг 
О. Дробишевський вико 
нали норматив кандидата 
в майстри спорту. Людми
ла Недлінська захищала 
честь Кірозоградщини на 
Спартакіаді УРСР. А. Івано
ва, В. Бичок виконали нор
матив першого розряду 
Ці успіхи прийшли завдяки 
розвитку масовості, 
наприклад, цифрові 
про змагання під час 
ведення місячника: 
старт вийдуть 240 пред
ставників груп. Стартувати
муть й представники Ін
ших військоао-техкі-іних 
видів спорту...

Ю. ДНІПРОВСЬКИЙ.

28 січня 1918 року Рада 
Народних Комісарів прий
няла декрет про організа
цію робітничо-селянської 
Червоної Армії.

У січні 1924 року, коли 
помер В. І. Ленін, 241 тися
ча чоловік стали комуніс
тами.

На столі Сергія Яковича 
лежить план проведення 
місячника. Знайомлюся з 
ним. Передбачено влашту
вати 20 заходів — зустрічі 
із ветеранами Великої Віт
чизняної війни, учасниками 
визволення Кіровограда, 
екскурсії, виставки плака
тів, конкурс стіннівок, зма 
гання зі стрілецького, мо
тоциклетного та інших ви
дів спорту військово-при- 
нладного значення. На вог
неві рубежі, наприклад, ви
йдуть учні всіх груп. Зма 
гання зі стрілецького спор
ту на кожному курсі трива
тимуть сім днів.

Відповідно до рекоменда
цій, що містяться у поста? 
нові секретаріату ВЦРПС. 
секретаріату ЦК ВЛКСМ і 
бюро президії ЦК ДТСААФ 
СРСР про проведення мі
сячника оборонно-масової 
роботи, велика увага у пла
ні приділяється заходам 
ідейно-політичного вихо
вання молоді. У всіх групах 
відбудуться Ленінські ЧИ

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

комсомольсько-молодіж
ний колектив молочното
варної ферми Несватків- 
ського відділка радгоспу 
Другого імені Псковсько
го Олександрійського цук- 
рокомбіпату (групкомсорг 
Катерина Івапник)—3622:

комсомольсько-молодіж
ний колектив другої молоч
нотоварної ферми колгоспу 
«Перше травня» Маловпс- 
ківського району (груп
комсорг Валентина Мах- 
но\— 3327;

комсомольсько-молодіж
ний колектив першої мо
лочнотоварної ферми з цьо- 
іо ж господарства (груп
комсорг Валентина Єпішс- 
ва). — 3224;

комсомольсько-молоді ж- 
ний колектив молочното
варної ферми колгоспу 
«Більшовик» Гайвороп- 
ського району (групком
сорг Любов Цимбал) — 
3154;

комсомольсько-молодіж
ний колектив МОЛОЧІІОТО- 

. карної ферми колгоспу іме
ні Шевченка Гайвороп- 
ського району (групком
сорг Піна Лубспець) 
3147.

ТИ капіталістичного су
спільства стали корупція і 
конкуренція, розгул зло
чинності і порнографії, і 
це в суспільстві, де релігія 
виставляється універсаль
ним регулятором моралі:

> ка
піталістичний лад пережи
ває глибокі кризи, викли
кає духовну і моральну 
спустошеність, соціальний 
песимізм людини.

Для соціалістичного су
спільства характерно те, 
що внаслідок удоскона
лення суспільних відносин, 
зростання матеріального і 
культурного рівня 
лення, зміцнення 
моральних норм, 
щення освітнього 
людей, духовні, моральні і 
естетичні потреби вірую- 

•• чих, їх інтерес до знань 
задовольняються не на ре
лігійній, а на науково-ма
теріалістичній основі.

Успішне функціонування 
подібного суспільства до 
1917 року було невідоме 
людській цивілізації. Мож
ливо, тому ідеологія со
ціалізму іноді важко 
сприймається тими, хто 
проживає в умовах бур
жуазного суспільства і ко
му притаманне застарі не 
уявлення про релігійність 
як про «невід’ємний» атри
бут життєдіяльності су
спільства.

Однак поширення атеїз
му зупинити неможливо. 
Саме це стверджує наша 
дійсність. Тут я наведу 
приклади з життя трудів
ників нашого колективу, 
селища, району, які без 
допомоги бога, без віри в 
нього досягають успіхів в 
усіх сферах своєї діяль
ності.

Завершу свою розповідь 
думкою про те, що хід 
історичного процесу неми
нуче приведе до дальшого 
розширення і утверджен
ня діалектнко-матеріаліс- 
тичного світогляду серед 
людей.

Г. МАСЛЮКОВ, 
пропагандист гуртка 
«Основи наукового ате
їзму» Компаніївської 
райлікарні.

креслю, що нині з 
відбувається 
ротьба 
більше 
нінський 
ністичні 
ться з 
стаючи керівними в їх ді-- «Освячений» релігією 
ях, тим більше сил витра- —........" —
чає буржуазія для ідеоло
гічної боротьби. А пере
може в цьому двобої той, 
хто озброєний ідеями, які 
виражають інтереси трудя
щих. Таких ідей буржуазія 
не має. Її ідеологія спря
мована на збереження 
експлуататорського 
панівного становища 
талієтів, які прагнуть 
нити історичний рух 
дів до комунізму. З цією 
метою використовується і 
найпоширеніший різновид 
антинаукової ідеології 
релігія, яка проголошує 
вічність капіталістичного 
ладу. .

З допомогою різних 
«радіоголосіз», засилання 
нелегальної літератури, 
клерикально - антикомуні
стичні пропагандисти на
магаються психологічно 
настроїти віруючих соціа
лістичних країн проти 
марксистсько - ленінсько
го світогляду, 
УЛЮБЛЕНИЙ прийом 

клерикалів — поши
рення вимислу про те, що 
соціалізм, оскільки він ке
рується несумісною з ре
лігією науковою ідеоло
гією, не в змозі забезпе
чити свободу совісті. Тут я 
підкреслю, що буржуазія 
і духовенство в силу своєї 
класової зацікавленості в 
релігії, як засобі ошуку
вання трудящих, стверджу
ють, що нібито лише релі
гія може і повинна визна
чити совість людини, а 
тому справою совісті пови
нен бути вибір релігії без 
права відмовитися від неї. 
У буржуазних конституціях 
говориться про свободу 
релігії — і це подається як 
синонім езободи совісті. 
Але жодна із буржуазних 
конституцій не дає права 
бути агеїсіом. Тут варто 
згадати слова В. І. Леніна, 
який писав, що соціаліс-

ідеологій. І 
марксистсько-ле- 
світогляд, кому- 
ідеали поширюю- 
масах трудящих,

ладу, 
капі- 
зупи- 
наро-

насе- 
новиу 
підви-
рівня-

НАПУТНЄ
Урочистими зборами 

в Палаці культури імені 
Жовтня почався на кіро
воградському заводі 
«Червона зірка» місяч
ник оборонно-масової 
роботи, присвячений 
62-й річниці Радянської 
Армії і Військово-Мор- 
сьного Флоту. Перед 
червонозорівцями ви
ступили зі спогадами 
Герої Радянського Сою
зу Валерій Олександро
вич Верхоланцев, Іван

слово
Іванович Коваль, Герой 
Соціалістичної Праці 
Олексій Олексійович Но- 
шурко, учасник визво
лення Кіровограда від 
німецько - фашистських 
загарбників, полновнин 
у відставці Володимир 
Петрович Повійчук, ко
лишні партизани по

дружжя Надія Кнрилівна 
та Іван Лаврентійович 
Личкані.

8. ХЛЕБНІКОВ.

Ось, 
дані 
про-

з н і м ну: С. Я. ТНА- 
ЧЕНКО з своїми вихованця' 

о. волотовсьним, 
ю. КОЛІСНИКОМ, В. САЯ- 
ФУДДІНОВИМ.

Фото П. ХМУРИ.



26 сгаягяг 1980 рожу „Молодий КОтуИЛф** 3 с шор

ЧОТИРИЛИСНИК

КОЛОС МАТЕРИНСТВА
У теплі весни і в холоди! зими, 
По синіх росах лугових отаз 
Не відходив стежинами тзої/ли, 
Не асі сліди твої обцілував. 
Великим стало кожне твоє слово, 
А я іду від буднів і до свят, 
І скрізь мені квітує веселково 
Добра і правди материнський сад. 
Мені здається: скрипне наша хвіртка 
І голос задзвенить, немов роса. 
Про тебе снить солом’яна повітка 
І марить кроками твоїми сад.
Двір засинатиме під небом, 
Сповитий теплим серпнем в тиху ніч... 
Хотів би я сьогодні коло тебе 
Спочити від життєвих протиріч.
Але мовчить і хвіртка, і твій голос — 
Це ж котрий рік без тебе відгорів.., 

А материнства вічно юний колос 
В твоїй невістці, мамо, вже дозрів; 
Твоя любов — моїм була початком. 
Твоє життя — мої прийдешні дні... 
Вже скоро заспівають онучата 
Задумливі бабусині пісні.

ОТАВА
Пожовтіла пізніх трав отава, 
Ластівки в дорозі томлять крила... 
Де ж тепер ота коса русява, 
Що вогнем вуста мої палила? 
Пролітаю думами крізь осінь. 
І себе знов бачу в тім прощанні, 
Що колись упало на покоси 
Першим нерозділеним коханням.., 
Пожовтіла пізніх трав отава — 
Десь чиясь надія не збулася...
І для кого та коса русява

В ніжності дівочій розплелася?..

БАЙДУЖОМУ
По тихій вулиці життя 
Ходити легко й не помітиш, 
Як дні з роками відлетять, 
А ти свій вогник не засвітиш. 
Назад поглянеш, де твій слід? 
Шукай, чи ні, його не буде, 
Ео неспокійний білий світ 
Без тебе жив, а в ньому ж люди; 
Яким нічого ти не дав,
Хоч біля них жилось спокійно: 
Хтось інший БАМи будував, 
Вперед виходив неуклінно, 
Хтось інший на зорі спішив 
У поле перший сніп в’язати, 
А ти лише для себе жив. 
Що міг землі своїй еіддати?.. 
Тепер-то спробуй відгадать: 
Чим пахне сталь і а попі жито?., 
Оглянься! Пізно відкривать 
Красу і щедрість слова «жиіи».

НЕ ОБРАЗЬ ТИ її...
Хоч буває тернистою путь, 
Довго сонце не грітиме, 
Ти до неї з доріг не забуть 
Повертатися з квітами.
Хай не раз на життєвім шляху 
У турботах засмутиться, 
Приголуб ти її, приголуб 
І зажура відступиться.
А як десь не колючій межі 
Твоє серце за іншою нитиме. 
Залишати її не спіши — 
Інша так не любитиме.., 
Позертає в літа молоді, 
Квітне в ласці жоржиною, 
Лиш вона, що тобі у житті 
Стала другом, дружиною.

Михайло РОДИНЧЕНКО.
с. Олександрівна, 
Долинський район.

ги

БОСОДЗОКУ
МОТОРИЗОВАНІ
УЛЬТРА

Понад 19 років Існують у 
Японії банди моторизова
них хуліганів—босодзоку. 
Тисячі парубійків-нероб 
носяться міськими вулиця
ми і путівцями, терори
зуючи перехожих і пору
шуючи нічну тишу житг.о- 
зих кварталів.

Японські соціологи твер
дять, що босодзоку — ко
пія американських «анге
лів пекла». Багато із них 
так само, як і їхні амери
канські колеги, люблять 
одягатися в форму корич
невого і чорного кольорів, 
деякі ж віддають перевагу 
кольорам колишньої імпе
раторської армії.

«Чорний імператор», 
«асоціація вбивства», «Зе
ро», «спецманьяки» — такі 
і подібні назви має біль
ша частина 370 моторизо
ваних банд босодзоку, до 
яких входять, за даними 
поліції, близько 22,5 тися
чі чоловік. Останнім часом 
хуліганисті молодчики на 
мотоциклах все частіше 
дошкуляють місцевим жи
телям, порушуючи право

цих 
на

ху- 
них

порядок. Тільки за першу 
половину минулого року 
босодзоку вчинили на до
рогах понад 5 тисяч сер
йозних правопорушень 
(майже в два рази більше 
порівняно з відповідним 
періодом попереднього 
року).

Чому існують босодзо
ку? Чого вони добиваю
ться? Такі запитання все 
частіше ставлять японці, 
які протестують проти на
хабних вибриків 
лігачів. Відповіді
досить складні і супереч
ливі. Однак більшість со
ціологів вважає, що своїм 
народженням босодзоку 
зобов'язані хвилі америка
нізації, яка захльоснула у 
післявоєнний період Япо і- 
ські острови. Реклама за
океанських розбещених 
звичаїв, романтизація ганг
стеризму, озброєних гра
бунків і насильства на кі
но- і телеекранах виклика
ли різке зростання 
хістських настроїв 
відсталої частини 
ської молоді. Та ці настрої Токіо.

анар- 
серед 
япон-

відповідають інтересам па
нівної верхівки. Правлячі 
кола не приховують, що 
для них значно вигідніше 
мати справу з неуками, які 
горлають мілітаристські 
пісні, аніж з організова
ною молоддю, яка притри
мується прогресивних по
глядів.

Відомо, що босодзоку, в 
основному молодики 16— 
18 років, традиційно по
повнюють численні ганг
стерські зграї. Та недавно, 
використовуючи 
гангстерів, котрі 
співіснують ІЗ Е 
босодзоку стали 
переходити в табір ультра
правих сил. Міняється ви
віска банди, після чого во
на офіційно реєструється 
в поліції, як права політич
на організація, і на босо
дзоку 
крізь 
об’єктами їх наскоків ста
ють тепер прогресивні ор
ганізації.

У той же час ватажки 
таких перейменованих 
банд, виправдуючи виявле
не їм поліцією «довір’я», 
стараються, щоб перетво
рити своїх юних 
них, які поки що 
на мотоциклах, у 
ніх ультра. Так чинять, зо
крема, ватажки однієї з 
найбільших у Токіо колиш
ньої моторизованої бачди 
«Зеро», а нині «товариства 
святої течії».

Безчинства босодзоку, 
які діють з дозволу влас
тей під прапором ультра, 
викликають справедливе 
обурення демократи-мої 
громадськості Японії.

В. АҐАРКОВ, 
кор. ТАРС.

замкнене
коло

поліція 
пальці,

досвід 
і мирно 
властями, 

дружно

дивиться 
оскільки

підопіч- 
ганяють 
спрзвж-

Якось улітку серед біло
го дня в Кельні було ви
крадено немовля, мати 
якого на кілька хвилин за
йшла у магазин і залишила 
дитячу коляску без догля
ду. Одразу ж на ноги було 
піднято всю поліцію в міс
ті і навколишніх селах.

Уже через кілька годин 
«викрадачів» було спійма
но. Ними виявились... три 
школярки віком від 12 до 
15 років. Дівчатка зізна
лись, що на ідею «пограти 
з гангстерів» їх наштовхнув 
один із телефільмів. Вони 
просто повторили те, що 
бачили на голубому ек
рані.

— Західнонімецька -мо
лодь, — сказав у бесіді зі 
мною член правління Со
ціалістичної німецької ро-

бітни^ої молоді Клаус Ку- 
берціг, — відбуває на собі 
великі недоліки, які існу
ють в організації праці і 
дозвілля, відсутність мож
ливості займатися спортом 
і художньою самодіяльніс
тю. Державні органи і міс
цеві власті не цікавить, де і 
як проводять час підлітки. 
Тому часто на вулицях міст 
можна побачити дітей, які 
безцільно блукають і деда
лі більше доходять виснов
ку, що до них у цьому су

спільстві нікому немає 
діла.

Випадок у Кельні, про
довжував К. Куберціг, ще 
раз показав усю згубність 
впливу на молоде поколін
ня засобів масової інфор
мації ФРН, котрі захльос
нула хвиля порнографії, 
прославляння нацизму, на
сильства і війни. Про це 
свідчать результати недав
ньої перевірки друкованих 
видань, платівок і фільмів, 
проведеної міністерством 
у справах молоді, сім’ї та 
охорони здоров’я.

Все це веде до зростан
ня злочинності і наркома
нії серед молоді.

В. КУЛЕШОВ, 
кор. ТАРС.

Бонн.

СТАВИЛИ «П’ЯТІРКИ> 
ЗА ПРОВЕДЕННЯ ЗМА
ГАНЬ, ПРО ЯКІ НІХТО 
НЕ ЗНАВ...

14 А ПОЧАТКУ січня з Кі
ровограді відбулися 

змагання на першість 
центральної ради спортив
ного товариства «Колос» з 
боротьби дзю-до серед 
юнаків. По їх закінченні 
старший тренер кірово
градських борців і збірної 
центральної ради товари
ства Л. Медведев висло
вив свої думки щодо на
ступних республіканських 
змагань, де мірятимуться 
силами збірні команди 
спортивних товариств і ві
домств. ?

— Вважаю, — сказав 
Л. Медведев, — що голов
ними суперниками у бо
ротьбі за «золото» будуть 
борці республіканської ра
ди «Динамо» і центральної 
ради «Колоса». Прантика 
показала, що на сьогодні 
вони є одними з найсильні- 
ших у республіці з цього 
виду спорту. Здасться та
кож, що більше шансів ма
тимуть динамівці. Адже, 
боротьба дзю-до і самбо — 
це їх, так би мовити, про
фесійний вид спорту, до 
того ж вони прагнутимуть 
взяти реванш за поразку 
від «Колоса» у грудні ми
нулого року на молодіжній 
першості республіки...

Передтурнірна підготов
ка збірних команд 
«Колоса» і «Динамо» про
ходила в Кіровограді, де

відбулися і республікан
ські змагання. Понад сто 
юних атлетіз з десяти 
збірних команд республі
ки зібралися під склепін
ням легкоатлетичного ма
нежу дитячо-юнацької 
спортивної школи облас
ного спорткомітету.

На старті борців двох 
збірних команд «Колоса», 
до яких входило вісім кі- 
ровоградців, спіткала не

вдача. Через травму не 
зміг продовжувати зма
гання А. Шаповалов, а у 
В. Паргамона перед вихо
дом на татамі виявилося 
півкілограма зайвої ваги 
І довелося йому боротися 
з хлопцями з вищої ваго
вої категорії.

Це, безумовно, ДОПОМОІГіО 
динамівцям досягти мети. 
Вже наприкінці другого дня 
змагань стало відомо, що в 
командному заліку їх ніхто 
не зможе обійти, В особис
тому ж їх представники 
М. Євтушов зі Львова і 
Л. Садович із Житомира 
стали чемпіонами респуб
ліки у своїх вагових кате
горіях, а В. Дякун, Ю. Скор- 
лученно. В. Білоус, В. Бог- 
даноо, Л. Губсьний і В. Тар
так вибороли другі і треті 
призові місця.

Здобуток сільських спорт
сменів дещо скромніший. 
На п'єдестал пошани підні
малося чотири борці: І. Де
рев’янко з Дніпропетров
ська — чемпіон у вазі до 
68 кілограмів, та кіровогра- 
дець В. Зуєв, одесит 
В. Іванченко і харків’янин 
1. Цороєв, які стали воло
дарями срібних І бронзових 
медалей.

ЧЕМПІОНАТ закінчився, 
відзначені кращі спорт

смени та їх тренери. І, зви
чайно, представникам об
ласного спорткомітету 
(В. Гвамберідзе) і дитячо- 
юнацької спортивної шко
ли (О. Кушнірову) приємно 
було одержати з рук тре
нера республіканського 
спорткомітету В. Я. Погиби 
грамоти за зразкове про
ведення змагань. Так, ьс-

ТЕАТРАЛЬНИЙ
26 січня в області почи

нається VIIІ конкурс сіль
ських драматичних колек
тивів на кращу підготовку 
радянської п’єси під деві
зом-«На сцені наш сучас
ник», присвячений 110-й 
річниці з дня народження 
В. І. Леніна та 35-річчю 
Перемоги радянського на
роду у Великій Вітчизняній 
війні.

КОНКУРС
Перший тур — зональні 

огляди кращих драматич
них гуотків. — триватиме 
на базі Головаїїівського, 
Ма.човисківського. Ко.мпа- 
ніївської о. Добровеличків- 
ського. Новгородківського 
та Онуфріїйського район
них будинків культури до 
9 лютого цього року.

Районні будинки культу
ри. на базі яких проводя
ться огляди, планують про
вести семінари керівників 
драматичних гуртків, за
прос егти на конкурсні пе-

реглядн директорів та ху
дожніх керівників сіль
ських будинків культури, 
завідуючих клубами, акти
вістів театральної самоді
яльності.

Переможці зональних ог
лядів 26 та 27 лютого про
довжать творчі змагання 
на призові місця в м. Кіро
вограді. Кращий колектив 
одержить перехідний приз 
імені Юрія Яновською. 
колективи та учасники, що 
відзначились, будуть наго
роджені дипломами, гра
мотами та цінними пода
рунками управління куль
тури облвиконкому.

Г. ВОЙЧЕНКО,

ни пройшли непогано. Але 
оцінка «відмінно» завище
на і відбиває скоріше нє 
рівень змагань, а данину 
моді, стандарту. На «п'ятір
ку» не оціниш змагань, на 
яких були присутні люди в 
шубах і хутряних шапках, а 
вздовж борцівських кили
мів бігали малолітні діти...

І ще раз про оповіщен
ня населення про змаган
ня. Біля приміщення і з 
приміщенні ДЮСШ обл- 
спорткомітету — жодної 
афіші. Звичайно, афіші не 
самоціль, а один з засобів 
масовості змагань, прог.а- 
іанди спорту. Мети — пе
ретворити наш спорг із 
масового у всенародний— 
не можна досягти без 
участі широких верств тру
дящих.

При вході на територію 
ДЮСШ — чудозий упо
рядкований майданчик, в 
глибині якого є три неве
ликі щити невідомого при
значення. Вони завжди 
пусті. А якби було й інак
ше — все одно ніхто з пе
рехожих не звертає на них 
уваги. Невже обласний 
спорткомітет, який є гос
подарем школи, не може 
обладнати біля неї при 
виході на вулицю Карла 
Маркса великого фунда
ментального щита, на яко
му вміщувалися б оголо
шення про змагання та ін
ші спортивні заходи в 
школі?

Олімпійський рік має по
всюди ознаменуватися
яскравими спортивними 
святами, спартакіадами, 
матчами, вечорами та ін
шими заходами, присвяче
ними Олімпіаді-80. Свята
ми з красивими ритуала
ми, із запрошенням на ник 
гсчесних гостей. Прове
дення таких заходів має 
стати для кожного коміте
ту, ради спортивного това
риства, колективу фізкуль
тури, показом їхніх мож
ливостей, демонстрацією 
сили, краси, гарту нашої 
молоді. Бо олімпійський 
рік — не тільки для олім
пійців.

М. РУЛЯК.
На знімку: поєдинок 

веде ніровоградець В. ЗУЄВ 
(справа).

Фото П. ХМУРИ,

БОРОТЬБА КЛАСИЧНА.

У спортивному комплек
сі Кіровоградського інсти
туту сільськогосподарсько
го машинобудування про
ходили поєдинки борціз 
класичного стилю. Пере
можцями в своїх вагових 
категоріях стали Альберт

Кривошеїн, Юрій Кожаноз, 
Олександр Царенко, Сер
гій Луценко, Сергій Водя
ний, Юрій Трохименко, 
Олександр Алтухов, Євген 
Ломоносов, Олександр Ко
вальов і Юрій Маєзський.

У командному заліку на 
найвищий щабель п’єде
сталу пошани піднялися 
борці МПТУ № 2.

ШАШКИ РОСІЙСЬКІ. За
кінчилися змагання з цього

виду спорту за програмою 
спартакіади кіровоград
ського заводу «Черзона 
зірка». Впевнено провели 
турнір представники ко
лективу фізкультури ко
вальсько-пресового цеху. 
Вони набрали 25 очок і 
стали переможцями.

г.................. -~Т1

Редактор 
М. УСПАЛЕНКО.
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Одягатися модно, красиво, елегантно 
прагне, безумовно, кожна людина. Але 
одного бажання замало. Треба щось 
практично робити для того, щоб завжди 
мати одяг, що відповідає вимогам часу. 
Треба підкріпити своє бажання конкрет
ними діями. Якими саме? На нашу думку, 
перш за все слід стати постійним замов
ником якого-небудь ательє. Адже особ
ливості вашої фігури, індивідуальний 
смак та останні вимоги примхливої моди 
найкраще враховують майстри індпоши
ву. Зверніться до них, і вони допоможуть 
вибрати силует одягу, котрий лнчив би 
вам, підкреслював познтивві риси вашої 
зовнішності, статури. Вони порадять, яко
му одягу віддати перевагу, допоможуть 
вибрати потрібний фасон.

...Максимальна зручність, простота, еле
гантність — ось девіз сучасної моди. Са
ме ним керуються працівники Кірово
градської фабрики індпошиву та ремонту 
одягу.

--------------------------------- *--------- ---------------

Завітайте
Будинок побуг у
І Н Г У Л“1

Одяг з ательє завжди модний, 
красивий, елегантний

людніш (в обсязі шкільної програми)’. 
Кравець повинен стежити за напрямами 
моди, вміти визначати якість тканини, 
фурнітури.

Кажуть, що в ательє нового Будин
ку побуту «Інгул», що знаходиться на 
площі Декабристів, працююіь кращі 
спеціалісти Кіровоградської фабрики 
індпошиву та ремонту одягу. Ціново 
було б дізнатись про цих людей тро
хи донладнішс.

К. МАТВІЄННО.

Працювати у найбільшому побутовому 
закладі області почесно і відповідально. 
Це право виборювали досвідчені молоді 
фахівці. І воно було надано кращим.

...Кожному зрозуміло: щоб докладно 
повідати про всіх працівників «Інгулу», 
потрібно дуже багато часу і газетної пло
щі. Укрпобутреклама зараз докладніше 
розповість про трьох із них. Сподіваємо
ся, що читачі не заперечуватимуть, якщо 
у майбутніх випусках ми розповідатиме
мо про інших.

ЗО РОКІВ — УЛЮБЛЕНІЙ СПРАВІ
У лютому минає тридцять років, 

Яків Пампушка почав свою трудову 
яльність у Кіровоградському ательє 
нем кравця по пошиттю чоловічого одя
гу. Тоді в обласному центрі було .лие.е 
одне ательє. Шили там і жіночий, і чоло
вічий одяг. І працювало там близько 
двадцяти майстрів. А сьогодні в місті діє 
ціле підпрйсмство-фабрика, яке виросло 
на базі отого ательє. І працює на цьо/ху 
підприємстві близько тисячі спеціалістів.

А сам Яків Борисович за ці роки став 
майстром першого класу. Різне було за 
ці три десятиріччя. Була і служба у лавах 
Радянської Армії. І там не розлучався з 
улюбленою справою. Служив у військо
вій швейній майстерні. Є що пригадати. 
Найскладніше було працювати у похід
них умовах. У будь-яку пору року жили 
в наметах — такі вимоги військової 
служби. Після неї повернувся у рідний 
колектив.

З часом закінчив Одеський комбінат 
Зскрійників-модельєрів. Багато років 
служить для інших прикладом вірності 
професії, сумлінного ставлення до спра
ви, поваги до людей. Протягом дев’ятої 
п ятирічки п ять разів нагороджувався 
знаком «Переможець соціалістичного 
змагання». Бригада, якою він керує, 
удостоєна звання колективу комуністич
ної праці імені 50-річчя Жовтня.

— Ну, перш за все, щоб завжди перед 
тим, як здати пальто чи костюм у ре
монт, здавали його в хімчистку. Чому ба
жано одяг в ремонт та реставрацію 
здавати чистим? Кожен повинен ро
зуміти, що з чистими речами майстрові 
працювати приємніше. Вичищена ткани
на краще піддається обробці. Справа не 
тільки в гігієні та технології обробки 
•>канини, айв культурі.

І ще. Економте свій час. Перш, ніж іти 
в ательє, подзвоніть диспетчеру. Від 
нього ви можете дізнатись про години 
роботи вашого закрійника, стадію готов
ності вашого замовлення... ЗАПИШІТЬ 
ТЕЛЕФОН: 2-36-03.

Так, чимало питань можна вирішити за 
допомогою телефону. Можна записатися 
на чергу до закрійника, одержати довід
ки щодо приймання замовлень, ходу їх 
виконання, проконсультуватися з питань

ЧИ ПОГРІБНІ СЛАЙДИ»
— Цього року, — говорить Н. О. €р- 

моленко, — двічі на місяць у демонстра
ційному зелі «Інгула» ми проводитимемо 
демонстрування моделей. Про дні й го
дини їх проведення буде повідомлено 
додатково, спеціальними оголошеннями.

Наші відвідувачі матимуть можливість 
познайомитися з роботами модельєрів 
нашого підприємства. Це добре. Але чи 
варто втрачати можливість під час таких 
демонструвань знайомити і з моделями, 
розробленими у столичному Будинку 
моделей, а також дніпоопетровськими, 
харківськими фахівцями? Так, наші робо
ти демонструють манекенщики, а роботи 
наших колег можна показувати на екра
ні, демонструючи слайди. На мою думку, 
Укрпобутреклама зробила б дуже ко
рисну справу, почавши виготовлення та
ких слайдів. А уявіть, як потрібні еони у 
сільській місцевості, в рвйпобуткомбіна- 
тах!

ГАРНА СУКНЯ — ДО ЛИЦЯ
Головна тенденція моди наступного 

року — підкреслена елегантність, жі
ночність.

Хочете мати гарну обнову до еєсняно- 
літньсго сезону? Зверніться до закрійни
ків та кравців Кіровоградської фабрики 
індпошиву та ремонту одягу.

ДРІБНИЙ РЕМОНТ ОДЯГУ —
справа досить таки серйозна. Адже за
вдяки йому оновлюються наші речі. Як
що вам треба підкоротити або подовжи
ти сукню, сарафан, брюки тощо, заміни
ти чи відремонтувати комірці, лацкани 
на піджаках, виконати інший дрібний ре
монт речей — звертайтесь до ательє 
фабрики.

як 
ді- 
уч-

КОЛИ ПРИХОДИТЬ УСПІХ
До Тетяни Іванівни Сухляєеої успіх 

прийшов рано. Ще тоді, коли вона пра
цювала в ательс № 1 (на вул. Леніна, 8) 
швачкою. Старші товариші, керівники 
ательє помітили старанне ставлення дів
чини до своїх обов язків, її природний 
потяг до кравецької справи, неабиякий 
художній смак, фантазію...

Пропозиція, яку одержала Тетяна, спі
впала з її давньою мрією. П'ять років 
тому стала вона закрійником легкого жі
ночого плаття. І не випадково, бо є у неї 
якийсь природний талант — завжди ма
ти весняний настрій і передавати його 
людям, вкладати у справу. А де ще по
трібен цей талант так, як при «проекту
ванні» весняної жіночої сукні, коли по
трібно поєднати розмаїття барв зі сміли
вістю ліній! Мабуть, тому за п'яь років 
у Тетяни Іванівни з’явилося більше сотні 
постійних замовниць. Студентки педаго
гічного інституту, музичного училища — 
ось основний контингент її клієнток. Те
тяна Іванівна завжди намагається враху
вати всі побажання замовниці. І, коли 
треба, тактовно роз’яснити помилку.

Так, за п ять років значно зросла май
стерність. Але головне те, що за ці роли 
прийшла й справжня професійна Інтуїція. 
Заздалегідь закрійник відчуває, якою бу
де річ.

...Понад два місяці працює Т. І. Сухлає- 
еа у новому Будинку побуту. З’явилися 
в неї тут нові замовниці, прийшло чима
ло і постійних.

...Користуючись нагодою, кореспон
дент Укрпобутреклами попрохав Те
тяну Іванівну поділитися своїми думка
ми, планами:

— Яку оцінку (за п’ятибальною систе
мою) ви поставили б за оформлення Бу
динку побуту?

— «П’ять» без будь-яких мінусів. 
Оформлення зроблено з високим есте
тичним смаком. Так говорять майже есі, 
хто побував у нас. А хто ще не був, — 
сподіваємося, завітає.

— Власні перспективи?
— Надалі намагатимуся обов’язково 

досягти кваліфікації модельера. Але пра
цювати модельєром не буду. Люблю са
ма втілювати свої задуми в життя, а не 
залишати їх на папері, передавати в ін
ші руки. Люблю людей і сбою справу.

...Мабуть, на цій любові і базуються всі 
успіхи закрійника Тетяни Іванівни Сух- 
ляєвої.

ПАЛЬТО ПОВЕРТАЄТЬСЯ В АТЕЛЬЄ
— Обома руками голосую за те, щоб 

пальта, пошиті за індивідуальними за
мовленнями, повеоталися в ательє. Ні, би 
мене не так зрозуміли. Не після того, як 
замовник їх забракує або під час носін
ня знайде якусь ваду. Щоб з часом по
верталися на ремонт, для оновлення, на 
реставрацію, — говорить закрійник верх
нього жіночого одягу Надія Захарівна 
Бабенко.

І ми за оновлення одягу. Немає, ма
буть, такої жінки, яка не раділа б обно
вам, яка не турбувалася б про елегант
ність свого одягу. Але ж досить нераціо
нально щороку шити нове пальто. А от 
оновлювати, реставрувати — дуже до
цільно. Адже оновлена річ іноді краще 
нової буває. Бо ви ежє обносили те паль
то, ви знаєте вже, що йому треба для 
того, шоб бути завершеним витвором 
кравецького мистецтва. А майстри вко
рочують і подовжують одяг, міняють 
манжети, кокетки, пришивають капюшо
ни, погончики, накладні кишені, перели
цьовують.

...Для реставраційних робіт використо
вуються штучне хутро, клітчатий драп 
(що комбінується з однотонним), ко
стюмне трико тощо.

Ми сподіваємося, що це повідомлення 
спонукає багатьох замовників перегляну
ти свій гардероб, одібрати речі, які ви
магають ремонту.

— А що б ви хотіли побажати замов
никам? — спитали ми в Надії Захарівни.

ми.
— Якщо вже давати поради замовни

кам через газету, — підгримує розмову 
начальник цеху індпошиву одягу Будин
ку побуту «Інгул» Ніна Олексіївна Єрмо- 
ленко, — то обов’язково слід нагадати 
і про те, що речі слід забирати своєчас
но. Адже ательє — не камера зберіган
ня. Згодні? Згодні.

ДЛЯ ЛІТНЬОГО ВІДПОЧИНКУ
Влітку найкраще відпочивати біля во

ди, на морських та річкових пляжах. Але 
до літнього відпочинку слід готуватися 
заздалегідь. Так, жінкам радимо вже за
раз замовити пляжні ансамблі. Замовлен
ня приймаються і в новому Будинку по
буту.

ПРОФЕСІЯ ПОТРІБНА І ЦІКАВА
Адміністрація фабрики індпошиву та 

ремонту одягу запрошує на роботу шва
чок. закрійників.

Проводиться набір учнів для навчання 
професії кравця Запрошуються в першу 
чергу випускники сегзедніх шкіл, котрі 
досі не знайшли собі справи до душі. 
Строк навчання — три місяці Бажаючим 
слід звернутися у відділ кадрів підпри
ємства по пул. Леніна, 23.

Коротко про професію. Кравець вико
пує псі операції, пов’язані з виготовлен
ням одягу. Він повинен бути обізнаним з 
асортиментом одягу, конструкцією і дета
лями виробів швейними матеріалами тя 
їх головними властивостями, володіти 
прийомами виконання машинних і рун
них робіт усіх видів. Добре знання тех
нології виготовлення і конструювання 
одягу потрібне кравцеві, щоб своєчасно 
виявляти дефекти виробів, встановлюва
ти причини їх виникнення І ШВИДКО їх 
усувати.

Успішному оволодінню професією 
сприяє добре знання математики. . крес
лення, малювання, анатомії та фізіології
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ОДНА СУКНЯ — НЕ ГАРДЕРОБ
Будь-яка жінка, навіть найвимогливіша 

модниця, може обійтися однією пара
солькою. Га жодна з жінок не може 
обійтися навесні одним легким платтям. 
Коли ви відкриєте у перший весняний 
день шафу і матимете можливість вибра
ти сукню залежно від погоди, настрою 
тя вимогливості подій, котрі чекають на 
вас цього дня, ви зрозумієте, що до 
весни підготувалися як слід.

А починати підготовку треба заздале
гідь, уже тепер. Допоможуть вам запов
нити шафу сукнями майстри ательє фаб
рики індпошиву. Вени вже чекають на 
вас, шановні жінки.

ЕНДТРИКОТАЖ: ПОСЛУГИ МЕШКАНЦЯМ 
СЕЛА

Кіровоградська фабрика «Індтрико- 
таж» обслуговує сільських мешканців че
рез мережу комплексних приймальних 
пунктів райпобугкомбінатів. Але не всі 
за/ловлення сільських мешканців вико
нуються в обласному центрі. Є й пери
ферійні виробничі підрозділи. Так, в 
Олександрії діє ательє «Берізка», цехи 
по виготовленню трикотажних виробіа 
працюють у селах Комишуватому Ново- 
українського, Новому Стародубі Пєтрів- 
ського та Тишківці Дсбровеличківського 
районів.

НОВИНА СЕРВІСУ
Замовлення на виготовлення трикотаж

них виробів приймаються на всіх КПП. А 
недавно почато приймання замовлень на 
ремонт трикотажних виробів від сіль
ських мешканців. Поки що на КПП п’яти 
районів — Новоукраїнського, Олександ- 
рівського, Знам’янського, Кіровоград
ського... А в перспективі — замовлення 
на ремонт трикотажних виробів прийма- 
ти/луться на всіх КПП Кіровоградшини.

УКРПОБУТРЕКЛАМА.

•г

відділ листів ♦ масової роботи, відділ 
пропаганди — 2-45-36; відповідальний 
сонретар, відділ учнівської молоді —
2- 46-87: відділ комсомольського життя, 
відділ військово-патріотичного вихо
вання та спорту — 2-45-35; фотолабо
раторія — 2-56-65; нічна ррданціл —
3- 03-53.
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