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ЯК СПРАВИ, СІЛЬСЬКИЙ НОВАТОРЕ?

совоза».
Економиться и
пальне, бо тепер зменши
ться кількість поїздок по
«село
— раймаршруту
<
центр».
Добру справу зробили
механізатори. Та коли я
К СВІДЧИТЬ практика, чимало сільськогосподар- поцікавився в них. чи одер
■** ських машин, знарядь і механізмів, які одержу жать вони відповідну ви
ють сьогодні хлібороби, проходять різної величини нагороду, то чоловіки тіль
доробку на місцях, в майстернях господарств, в трак ки плечима знизали. Чи ж
далі говорити
торних бригадах, а то і просто в борозні чи в загінці. доцільно
В одному випадку це, так би мовити, підгонка до міс про елементарну обізна
цевих умов, в іншому — переобладнання вузла з ме ність працівників хоча б
тою поліпшення якостей роботи чи підвищення його цієї тракторної бригади з
надійності. Останнє вже має пряме відношення до правилами документально
го оформлення
нововве
раціоналізаторської, новаторської діяльності.
Удосконалюючи техніку, механізатори ще не зав день?
жди реєструють ці свої нововведення. І не тому, що
Випадок цей не пооди
не бажають. І раді б, та не знають поки що, як це нокий. Є в бригаді ще ме
які чимало
зробити. До того ж, не всі умільці високо цінять свої ханізатори,
удосконалення, які могли б стати корисними і для ін роблять для поліпшення
ших. А в кінцевому результаті виграш був би в де .якостей машин і механіз
сятки сотень, а то н тисяч карбованців економії. Ще мів. Та тільки все цс часто
не виходить за межі кон
й винагороду автор міг би отримати.
Отже, далеко не всі механізатори знають, як треба кретного виробничого ко
документально оформити свої рацпропозиції. Впев лективу.
Є в червоному кутку ви
нитись у цьому можна хоча б на такому прикладі.
щезгаданої
тракторної
ПЕЦІАЛЬНИХ трап- її! ОРОКУ колгосп заво- бригади стенд раціоналіза
спортннх засобів, при- Цз зить з райцентру, що тора. Однак, що на ньому
значених для перевезення на відстані кількох десят розміщено, ніхто з механі
лісоматеріалів, у колгоспі ків кілометрів — чимало заторів не зміг пригадати.
«Рассвет» немає. Точніше лісу-кругляка для буді НЕЗРОЗУМІЛА позиція
кажучи, не було, поки гру вельних та ремонтних ро 11 колгоспної
Інженер
па механізаторів з першої біт. Щонайменше два—-гри ної служби в цьому пи
тракторної
бригади, де дні йшло раніше на те, щоб танні. Бар’єр формального
бригадиром А. М. Крнво- доставити вагон колод, бо підходу до новаторської
хнжа, не взялась за діло на причіп можна було взя роботи заважає зробити
всерйоз.
Розворушили ти чотири—п'ять кубомет будь-яку новинку доступ
якось
купу металевого рів. Та і який це був при ною іншим. Очевидно, її
брухту, що поступово на чіп, коли траплялось так, через таку позицію не вда
громаджувався в кутку по що для перевезення колод лось зустріти серед сіль
двір'я тракторної бригади, використовували..., ' гноє ських умільців молодих.
витяглії звідти давно спи розкидачі! Так, саме ті ме
Чи нс тому став допус
сану і заіржавілу раму ханізми, призначення яких
тимим такий став раціона
причіпного візка до трак зрозуміле з самої назви.
лізаторської роботи, що
тора Т-150, і вирішили ви Ііавряд чи їх конструкто
сюди просто не доходять
користати її для виготов ри передбачали, що заінструкції та методичні
лення причепа’під переве мість добрив ними псрсрекомендації, де йдеться
зення лісоматеріалів.
возим ймуть колоди. Інак про те, як обладнати ку
Кожен, хто працював над ше і назву відповідну да точок раціоналізатора, з
реалізацією цього задуму, ли б.
якою літературою потрібно
має за плечима не один
не затративши працювати,
Отже,
нарешті, як
десяток літ виробничого жодного колгоспного кароформити заяву і акт па
стажу. Це механізатори бованця, господарство ста- рацпропозицію, описати її,
В. 1. Корженко, Г. О. Ко- ло власником, як кажуть оформити інші необхідні
лечкін, М. В. Ветров та га механізатори, «лісовоза». І документи? Припадає десь
зоелектрозварник Олексій перевозити в ньому можна пилом в закутках кабіне
Золкін. Робота ж зайняла не 4—5, як раніше, а 20 тів вся оця паперова не
всього кілька днів. А який кубометрів лісу одночас обхідність...
виграш матиме господар но. До того ж, система
т. володій.
ство, і чи можуть оцінити шарнірно скріплених балок
зроблене самі механізато дозволяє обертом важеля Колгосп «Рассвет»,
швидко вивантажити «лі- Маловисківський район.
рі*?
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ХТО ДАСТЬ ПРЕМІЮ?
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Дівчатам колективу Г. А.
Козельської не звикати
щороку нарощувати про
дуктивність дійного стада
за рахунок внутрішніх ре
зервів. І на зборах по під
биттю підсумків передз'їздівського змагання го
ворили не тільки про до
сягнення, а й про шляхи
поліпшення надоїв. І при
цьому всьому в колективі
не забувають про еконо
мію.
Взяти хоча б корми. Згід
но соціалістичних зобо
в’язань дівчата збираються
зменшити їх втрати протя
гом року на два проценти.
Ощадливий
підхід при
роздачі і згодовуванні до
зволив нині добитися еко
номії кормів на 2,5—3 про
центи. А результати проти
минулого року поліпшити
ся. Виросли надої: за два
з половиною місяці на-

З трудовим
неспокоєм
попрацювали на комсомо;і ьсько-м олод і жном у су ботйику,
присвяченому
100-річчю від дня народ
ження С. М. Кірова близь
ко шести тисяч комсо
мольців і молоді нашого
району. Виробничники сіл
і райцентру трудилися на
своїх робочих місцях.
КМК тракторного парку
районного виробничого уп
равління по агрохімічному
обслуговуванню колгоспів
і радгоспів брав соціаліс-

як аванс

доєно 750 кілограмів мо
лока від кожної корови.
Поліпшилася і якість про
дукції — першим сортом,
як і намічено соцзобов'язаннями, здається нині сто
процентів молока.
КМК планує завершити
річне завдання до листо
пада. Першим кроком на
шляху перевершення пла
нових показників стало ви
конання до дня відкриття
XXVII з’їзду двомісячного
плану.
Якщо бути до кінця відвертим, то один пункт --довести процент жирності
молока до базисної жирності — поки що не виконується. Базисний рівень
3,6; на фермі він складає
3,4—3,45. Але дівчата впев
нені: через 3—4 місяці,
коли будуть більш пожив
ні свіжі корми, вони ви
йдуть на показник 3,8, що
дозволить
в кінцевому
підсумку добитися вико
нання наміченого.
Успішну
роботу КМК
доярок можна пояснити й
уміло організованим соцілістичним змаганням. За

це відповідає групкомсорг
Валентина Поклад. Своє
часне підбиття підсумків,
«листівки», «блискавки» —
на фермі звичне явище.
Нині
в соціалістичному
змаганні попереду В. По
клад, М. Данильченко і
Н. Голуб.
КМК Т. А. Ковельської
змагається з комсомоль
сько-молодіжним
колек
тивом МТФ № 4 колгоспу
імені Горького і вже нині
значно випереджає його
за всіма показниками.
Недавно колектив МТФ
№ 3 за високі показники
по гідній зустрічі XXVII
з'їзду КПРС нагороджено
Почесною грамотою рай
кому партії, райвиконкому
і райкому комсомолу. А
КМК Г. А. Козельської за
високі показники в соцзмаганні отримав перехідний
Червоний прапор обкому
комсомолу на вічне збері
гання. Дівчата сприйняли
ці нагороди як аванс на
майбутнє.
Наш кор.
Колгосп імені Леніна,
Долинський район.

тичіїі зобов’язання па день
суботника виконати намі
чене завдання на 130—140
процентів. І свого слова ко
лектив дотримав! На поля
колгоспів «Мир» та імені
XX з'їзду КІІРС, а також
радгоспу «Більшовик» вчас
но і в достатній кількості
були вивезені добрива.
Особливо відзначились в
роботі комсомольці Олек
сандр Шусь, Юрій ІОхнмчук, Микола Вербочко, Ми
кола Борщ та Володимир
Петров.
У колгоспах і радгоспах
району завершується під
готовка до весняно-польо
вих робіт. Тож основна
увага в день суботника
була приділена саме цьо
му питанню. Організовано

І

і злагоджено трудилися в
колгоспах імені Ленінсько
го комсомолу, імені Фрун
зе. імені Калініна. «Росія».
«Мир»: вивезли зчіпки бо
рін на окраїни полів, що
підсихають. Адже
скоро
треба закривати вологу.
Добре
потрудилися і
школярі району, які зби
рали вторсировнну — меч
талолом, макулатуру, ган
чір'я, упорядковували те
риторії. Так. учні Новоукраїпської СШ № 6 зібрали
6 тонн металолому і дві
тонни макулатури.
М. КОЛПАК,
інструктор Новоукраїнського райкому ком
сомолу.

«Фотографія і негатив»
У відповідь па критичну
кореспонденцію, вміщену в
газеті за 18 січня цього
і”?г?
року під такою назвою,
редакція отримала відповідь директора вироб
ничого об’єднання . «Кіро-

воградзалізобстон» В. Д.
Олійника. «Роботу бстонпо-розчиноасфальтного це
ху, яка критикувалася у
згаданому матеріалі, роз
глянуто на спільному роз
ширеному засіданні пар
тійного бюро і профкому
із участю начальників це- .
хів, майстрів, бригадирів

та робітників усіх вироб
ничих підрозділів головно
го підприємства.
Розроблені конкретні за
ходи по стабілізації робо
ти цеху. У даний час роз
чини та товарні бетони
протягом зміни подаються
згідно графіка добового
забезпечення будов».

Учні Бобринецьиої середньої школи прагнуть знайти себе, визначитися у кон
кретних справах. Вже починають набирати зримих обрисів клуби за інтересами.
Ведеться
робота з «важкими»
підлітками:
для
них зараз щонеділі у шнолі
працю’ '
•••
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ОіаІІІ НІНАють
спортивні. секції,
гурток нартенгістів,
секція
ритмічної гімнастики.
Нині шнола готується до
районних змагань.
Найнраща команда
згодом поведе бо
ротьбу з представ
никами СПТУ Ко 32
під девізом «Нумо,
хлопці!». Пізнають
секрети
військо
вої підготовки на
своїх заняттях чле
ни «Клубу молодо
го воїна».
Організаторами
цих добрих справ
є члени комітету
комсомолу десяти
річки на чолі зі
своїм ватажком Те
тяною Котловою,
учнівський комітет
і комсомольські ак
тивісти.
з н і м н-у:
На
комітету
члени
комсомолу Вікто.
ріп ШТЕФАН і Те
тяна КОТЛОВА та
голова учкому Сер
гій СТЕЦЕННО го
туються до черго
вого засідання.
Фото М. САВЕНКА.

- «Молодий комунар»
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РАЙКОМ КОМСОМОЛУ: СТИЛЬ РОБОТИ

СКЛАДНО, Я НЕЛАДНО
— Які питання виноситимуться на завтрашнє бю
ро? — Другий
секретар
Новомиргородського рай
кому комсомолу Віталій
Давиденко невесело диви
ться у простір. — Поточні.
«Ганятимемо» всілякі не
доробки. Зокрема, «пропісочимо» й хронічних від
стаючих по внесках.
Подумалось: доки ж ці,
справді, виключно поточ
ні питання внутріспілкової
роботи будуть займати ле
вову частку роботи рай
кому? Від кого це зале
жить? Від самих комсоргів,
у першу чергу. А від пра
цівників районного комі
тету, скажімо, ні? Так! Але з
їхнього боку роль контро3 перів зводиться переважно
до суддів, котрим виноси
ти вирок. Тобто, завершаОти тяганину з несплаченими карбованцями в кінце
вому результаті доводить
ся тільки адміністративни
ми заходами. А до цього?
'1
В. БУРЯК, перший секре| тар райкому ЛКСМУ: Дк,

на мою думку, має буду| ватися робота комітету? Ді] лами — і тільки. Що ж ви
ходить насправді? Ще чиІмало одержуємо різних
документів. Постійно має
мо з ними справу.

він відповідно знайомить
з нею того чи іншого пра
цівника райкому. І ставить
на контроль. Та що давала
така форма? Лиш вико
нання
окремих пунктів
згаданих розпоряджень, а
в решті або запізнення,
або й невиконання їх. Хто
страждав? Усі — від вико
навців до об’єктів опіки чи
контролю.
Тому гіркий досвід пере
конав у тому, що час не
буде тим лікарем, який в
більшості інших випадків
поправляє стан на краще.
Питання було винесене на
загальний розгляд, і це да
ло багато, зокрема, народ
ження нової системи.
Але не слід розуміти це
як те, що райком знову
«ударився» в паперотворчість. Нова система конт
ролю якраз і передбачила
зміну в головному: акцент
було зроблено не на біль
шій кількості запланова
них заходів, а на безумов
ному виконанні існуючих.
Подібне рекомендували й
іншим організаціям Новомиргорода й району. Суть
не змінилася, це і надалі
будуть зошити, розграфле
ні вздовж і впоперек. Але
— відчутна різниця їх від
попередніх «Журналів». На
перших кількох десятках
сторінок залишено місце
для реєстрації документа
ції для РК і з РК. А го
ловне далі: окремо по мі
сяцях розписана, по-пер
ше, тематика конкретних
засідань бюро райкому,
далі йдуть заходи, що пе
редбачені до виконання не
тільки на рівні району, але
й області та республіки,
тобто, постанови й реко
мендації обкому ЛКСМУ

Як виявилося, до недав
нього саме це спричиняло
такий стиль роботи: по
знайомся із вказівкою і
спіши її виконувати. У ре
зультаті вряди-годи вда
валося разом з виконан
ням тих, кимось продума
них порад, зробити й те, у
чому справді
знаходив
гальмо роботи у тій чи інЇ1 шій первинній. Уся докуII ментація проходить крізь
| руки першого секретаря,
НТП: ЗНАННЯ,
УМІННЯ, ТВОРЧІСТЬ
«==
и=ва=

та вищих комсомольських
органів. А третім розділом
ідуть заходи по реалізації
критичних зауважень, ви
словлених під час звітновиборних зборів та кон
ференцій. Таким чином,
робота зосереджена по
конкретних напрямах і ве
деться комплексно і всіма.
Природним тут буде пи
тання, які ж перспективи
обіцяє такий підхід. Як
мені вдалося зрозуміти,
при дотриманні взятих з
початку темпів прогрес
буде відчутним. Дізнався
про такі факти. На озбро
єння такий стиль роботи

був узятий не лише рай
комом, а й первинними.
Таким
чином, реально
слідкувати не лише за ре
зультатами власної, а за
наслідками роботи ком
соргів на місцях. Райком
«за» принцип роботи за
конкретними
рубежами.
Однак, те, що ці рубежі
не були доведені практич
но до кожного спілчанина,
спричинило, що й не всі з
них були виконані. Тому
тут розраховували на спри
яння громадських органів,
парткомів у кожному тру
довому чи учнівському ко
лективі. Розказали, як ба
чаться
найближчі пер
спективи, погодили, що
буде спілчанам під силу і
які підвищені завдання їм
можна дати. Тому й наслід
ками стали не притягнуті

«з неба» цифри та про
центи виконання, а дійсні
справи молоді. Це зроби
ли, побувавши на прак
тично всіх звітно-виборних
та поточних зборах. Як на
слідок, уже за цей порів
няно невеликий проміжок
часу відчутно поліпшився
стан справ у комсомоль
ських організаціях кол
госпів «Прогрес» та «Ко
муніст». Зосередилися на
конкретному ділі й спіл
чани та молодь шахти «Новомиргородська». У них з
організацією клубу за ін
тересами теж ще не все
закінчено, однак, з усього
видно, що справа не за
тихне. («Молодий комунар» про ініціативу новомиргородських
шахтарів
ширше розповість в од
ному з наступних випус
ків — прим. ред.). Так са

мо з оперативним комсо
мольським загоно/л дру
жинників. Ініціатором його
створення був заступник
секретаря комітету ком
сомолу згаданої шахти Во
лодимир Приз. І що ж?
Можливо, гучних епітетіз
за свою роботу дружинни
ки поки що не заслугову
ють, однак одне те, що
принципових оперативників по райцентру знають і
поважають, говорить про
дещо.
Виконання
райкомом
власних рішень, таким чи
ном, поставлене за мету.
І, як неважко було зрозу
міти, ключиком до подо
І. КУЦЕНКО,
лання властивого подібним
акціям ефекту розкачу
спецкор «Молодого
комунара».
вання став суворий конт
роль, чіткіша організаційна Новомиргородський
робота. Буде лад тут, у так район.

Найбільш
перспективне
застосування промислових
роботів і створення на їх
основі
робототехнічних
комплексів у ковальськоштампувальному виробни
цтві, де, як правило, значні
фізичні навантаження, ве
лика кількість монотонних
операцій, що приводять ро
бітників до швидкої втоми,'
де високий рівень вироб
ничих шумів. Інтенсивна ро
бота по створенню промис
лових роботів почалась у
нашій країні в 70-і роки. За
останні п'ятнадцять років
вітчизняна
робототехніка
пройшла шлях від створен
ня перших
промислових
зразків до організації се
рійного виробництва і їх
впровадження, За минулу
П’ятирічку розроблено по
над 100 моделей роботів
для автоматизації процесів

гарячої і холодної штам
повки, механічного обробіт
ку, лиття, зварювання, скла
дання та інших технологіч
них операцій.

У відповідності з вимога
ми науково-технічного і со
ціального прогресу зроста
ють вимоги і до вищої спе
ціальної освіти. Природно,
що інженери, яких випускає
наш інститут, повинні роз
биратись у робототехніці,
знати конструкцію та особ
ливості експлуатації робо
тотехнічних устаті-угаїїь. То
му, починаючи з 1986 року,
на базі спеціальності «Ма
шини і технологія обробіт
ку металів тиском» відкри
то дві спеціалізації «Робо
тизовані системи для об
робітку металів тиском»
(розробка
технологічних
процесів обробітку металів
тиском для роботизованих
систем, конструкція та екс
плуатація цих систем) та
«Обробіток металів тиском»
(розробка
технологічних
процесів для ковальськоштампувальних цехів, про
ектування і технологія, ви
готовлення штампів, управ
ління виробництвом).

Отже, з часом і наші ви
пускники
вирішуватимуть
завдання комплексної ме
ханізації
і азтоматизації
технологічних процесів, якіс
ного
управління
вироб
ництвом.
В. ЗАПОРОЖЧЕНКО,
доцент кафедри «Ма
шини і технологія обро
бітку тиском» Кірово
градського
інституту
сільськогосподарського
машинобудування.

РІШЕННЯ XXVII
З'ЇЗДУ
В ЖИТТЯ!

до кожного
Вчора в області сгарді^г
вав комсомольський агіт?
похід, присвячений пропа
ганді матеріалів XXVII
з’їзду К1ІРС. Перша зу
стріч відбулася в Компаніївці. Протягом тижня
учасники агітпоходу побу
вають також в Бобринці,
Устинівці,
Петровому,
Онуфріївні, Світловодську,
Олександрії.
В
агітпоході
беруть
участь агітаційно-худож
ня бригада «Імпульс» Кі
ровоградського заводу радіовиробів, колектив дис
котеки «Диско-60» вироб
ничого об'єднання «Олександріявугілля», молоді лі
тератори — представники
обласної молодіжної сту
дії «Сівач» О. Гіерлюк та
В. Сиднін, лектори Ю. Во
ронов, В. Короленко, С. Ка
ракулів, Г. Коган та учас
ниця
акторської студі;^
при обласному Будинку^
вчителя, токар заводу «Гідросила» Л. Меркулова.
Основу програми зустрі
чей складають імпровізо
вані «круглі столи», де
йдеться про завдання, які
поставив перед молоддю,
усім радянським народом
. XXVII з'їзд КПРС. До
участі в них, а також у ці
лому ряді інших заходів—
лекцій, танцювальних ве
чорів. концертів — комсо
мольські
організації на
місцях залучають широкі
маси молоді.
Наш кор.

МОЖЛИВОСТІ
«РОЗУМНОЇ»
МАШИНИ
У новій редакції Програ
ми КПРС вказано, що сьо
годні першорядного зна
чення слід надавати швид
кому оновленню виробни
чого апарату на базі пере
дової науки і техніки, широ
кому впровадженню найпрогреси8ніших
техноло
гічних процесів і гнучких
виробництв, які дозволять
оперативко перебудовува
тися на випуск нової про
дукції. Намічено завершити
комплексну механізацію у
всіх галузях виробничої і
невиробничої сфер, зроби
ти великий крок в автома
тизації виробництва з пере
ходом до цехів і підприемств-азтоматів, систем ав
томатизованого
управлін
ня і проектування.

званих робочих питаннях,
легше вирішуватиметься й
з рештою не менш важли
вих питань.
Ліки іноді дають побіч
ний ефект. Чи був він у
даному випадку? З таким
питанням я звернувся До
своїх співрозмовників, Виявилося, його вдалося позбутися. Перебудова не
проходить гладко, але це
труднощі минущі. Набагато
ефективнішим
виявився
кінцевий
результат. Ді
знався я, зокрема, про те,
що за підсумками минуло
го року робота двох ра
йонних
комсомольських
організацій була визнана
незадовільною. І «вирок»
був даний не стільки пред
ставниками райкому ком
сомолу, скільки самими
спілчанами райсільгоспхімії й колгоспу імені Лені
на. І що ж? Звіти і вибори,
зокрема, у колгоспі змі
нили секретаря, до роботи
приступила Любов Сандул,
і справи потроху йдуть
вгору, Комсорг задумує
перші заходи, інформує
райком про
готовність
спілчан створити КМК, з
усього видно, що наміри
відродити
хороше ім’я
своїй організації цілком
серйозні. А що інше по
трібне, як не це?
Можливо, зміни в само
му апараті райкому, що
пройшли за останні два—
три роки, також поясню
ють перехід до нових при
йомів діяльності. Відомо,
що кожній людині на но
вому
місці
переважно
властивий потяг до змін у
кращий бік. Помітні вони
й у Новомиргородському
райкомі. Не лише з їхніх
слів. Хороші справи не
треба рекламувати, вони
відомі всім.

ФЕЙЛЕТОН =======
запізнювався ли. Дехто навіть стверд
жував, що був знайомий з
па роботу. Зробивши мар ним і що той працює слю
ну спробу викликати ліфт, сарем в якійсь водопровід
но-каналізаційній органі
стрімголов побіг сходами зації. За настійною вимо
гою пасажирів водій зу
вниз. Уже надворі ще раз пинив тролейбуса і кілька
глянув на годинника — цікавих побігли зазирнути
до відкритого люка. Однак
без десяти восьма. І саме там нікого не було.
Крайочка

в цей час до зупинки під’ї
хав

тролейбус.

Остання

надія. Запізнюватись

він

не мав права. Адже мину
лої п’ятниці попереджали:

іце‘раз

попадешся — на

чувайся!

В голові роїлися думки,
погн з неймовірною сприт
ністю несли свого господа
ря, а очі чіпко тримали у
полі зору відкриті дверця
та тролейбуса. Відстань
вимірювалася у кілька де
сятків кроків. І раптом,
декорація змінилася. Ті,
хто дивилися з тролейбу
са у цей бік присягалися,
що чоловік таки біг, а от
де дівся, пояснити не мог

зачиняються.
Наступна
станція...». Але почути,
яка саме має бути станція
наступною йому не вдало
ся. Бо в цей час якийсь
добродій намагався йому
втокмачити, що це чудо
(метро) у нашому місті
працюватиме
виключно
для працівників водопро
відно-каналізаційної служ
би. Тому, мовляв, і плати
з них тут не вимагають.
Заскрипіли гальма і на
товп ттаіс сантехніка з ва
гону. Треба було виходити.
Але де саме він в цей час
знаходиться, наш герой не
знав. І якщо вже йому так
повезло, то чом би й не
скористатися випадком. До
початку роботи залишали
ся лічені хвилини. Ескала
тора тут не було, тому до
велося лізти звичайнісінь
кою драбиною, що вмон
тована у «криниці». Ос
кільки кришки люка тут
також не було, наш під
земний
мандрівник без
особливих зусиль знайшов
отвір. Його обдало вітер
цем і запахом вихлопних
газів від проїжджої ма
шини. Погляд ніби сфото
графував місце знаход
ження, але для аналізу ча
су не було. З шаленим
шурхотом насувалася на
ступна автомашина. Сан
технік раптозо скумекав,
що це вже кінець і знову
впав па дію ями. Швид
кісний поїзд ніс його далі.
З репродуктора лунало:
«Поступайтеся місцем ке
рівникам водоканалу і від
повідних Служб рай- та
міськвиконкому, завдяки
котрим, мовляв, у багатьох
місцях
міста залишили
відкритими каналізаційні
ямп, що дало можливість
відкрити у Кіровограді та
кни зручніш вид транспор
ту.

Що ж сталося з нашим
героєм? Ви пам’ятаєте, що
він не мав права втрачати
жодної хвилини. Коли но
ги сантехніка потрапили у
відкритий отвір каналіза
ційної кришщі, вага його
тіла раптом почала швид
ко помножуватись па кое
фіцієнт прискорення. У мо
мент приземлення, у голо
ві засвітили свічки. їх бу
ло так багато, ніби перед
іконостасом. Потім з цієї
міріади вогнів з'явився на
пис «Проходьте». Крайоч
ка не тямлячи себе від
здивування, піддався та
ємній силі і рушив уперед.
За кілька кроків впдиівся
перон. До нього наблизив
ся електровоз з кількома
вагонами. І коли пасажири
зайшли, з динаміка пролу
Та приголомшений слю
нало: «Обережно.
Двері сар сидів, ніби телепень, і

мимрив ледь розбірливо:
«то було біля продуктово
го магазину № 27 по ву
лиці Леніна».

Наступного разу йому
впити також не вдалося.
У відкритий люк по вули
ці Тімірязєва навпроти бу
динку № 51 ного голова
пролізла, а от
тулуб
ніяк: у такі отвори вско
чити можна без будь-яких
ускладнень, а от вилізти
не завжди.
Друга невдача підштовх
нула сантехніка будь-що
вивчити маршрут. На пе
рехресті вулиць Жовтневої
революції і Київської, бі
ля середньої школи № 14,
виявляється, крім основно
го, що на дорозі (зараз
він був напівзасипаний
землею), був ще один
отвір, за три метри від
першого, на тротуарі. По
тім оголосили про перехід
на іншу лінію. І голова
сантехніка незабаром з’я
вилася в отворі на вулиці
Щорса, трохи навскоси від
входу у ворота дитсадка
№ 1/9,
що
належать
«Червоній зірці». Зупинка
на провулку Ленінському,
біля
дев'ятиповерхового
сімейного гуртожитку да
ла змогу оцінити перспек
тиви розвитку мікрорайо
ну № 18.
Коли після багатьох пе
ресадок перед сантехніком
промиготіли Новомнколаївка, Черемушки, Янов*
ського, Волкова, Пацаева,
стара і ноза Балашівка,
вій зрозумів, що сьогод
нішній кого круїз не ви
падковий, швидкісний вид
транспорту міцно входить
у наш побут. Треба ли
шень скласти схему марш
рутів. Але це вже потім
він сам цим займеться, а
зараз треба бігти — за
пізнювався на роботу.
В. АФАНАСІЄНКО.
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«Молодий комунар»

З стор<

А СЛОВА ОД ЩИ
РОЇ ДУШІ. ВІРШІ по
ЧАТКІВЦІВ.

Микола ЗОЛОТАРЕНКО

НА ВІСТРІ ПАМ’ЯТІ

А УЧІМОСЯ ДОБРА.
ОПОВІДАННЯ С. ТИМ
КО,

УРИВКИ З ПОЕМИ
Мамуня полегшено
Прийшов час і мені сво перемогла. Побачила себе
го сина одружувати. В армії у «весільному» вбранні і тхнула і защебетала:
— Давно пора, синку.
служив, навчаннягв тех- погодилась бути «моло
умі закінчив та й привів дою». Дівчатка швидко Та я тобі давним-давно й
мені майбутню невісточку розпустили мої білі куче наречену пригледіла. Хо
в хату. Показати привів, ряві кіски, старанно роз роша дівчина. Вона так
познайомити — не жити. чесали, взяли білу хустку, любить мене. І я її.
Син здивовано
підняа
Хтр тепер з батьками жи- зібгали її один край, зав'е? Та як їм і жити разом? в’язали і одягли мені на густі чорні брови:
— Яку наречену/ маму
Ми в селі живем, а вони голову. Миттю сплели віобоє в місті працюють.
ночок і теж приладнали ню?! Он там, за ворітьми,
Подивилась я на свою
майбутню невісточку та й
Світлана ТИМКО
жаль мене обійняв. Хоті
лося мені, щоб син пишну
красуню та розумницю неперевершену за дружину
взяв. А ця стоїть поруч
нього худенька така та не
показна. Дивлюся на них
ОПОВІДАННЯ
і потішаю себе: щось же
знайшов у ній син особ
ливе, щось
незаміниме до «фати», Потім взяли ме стоїть моя наречена. Боїдля себе, чого ні в якої не попід руки і сміливо ться сюдиі йти. Ходімо та
пішли до м’амуниної осе запросимо її. Я говориз
іншої немає.
Думаю все це собі ниш лі: весільна процесія, а не їй, яка в мене добра ма
ком, а втрутитись у синову зграя босоногих розби муня, а вона...
долю, щоб щось змінити шак.
Мамуня не дослухала
Зайшли в хату і я, вгле
чи перекрутити на свій
лад, боюся. І все це через дівши лагідне приємно- тих слів і побігла до воріт,
мамуню. Була в моєму да з'дивоване обличчя маму а за кілька хвилин повер
вкому
дитинстві
така ні, низенько до землі нулась бліда і з порожнім
вклонилася їй, готуючись нерухомим поглядом. Сіла
жінка...
Слово «мамуня» тоді я і урочисто проказати: «Про
мої ровесники зовсім не сили мама і тато»... Але (Ґ
пов'язували зі словом «ма коли я розігнулась, то вже
ма», а просто зважали, що ні дружок моїх, ні бояріз
то ім’я нашої знайомої. у каті не було, а на поро
Лише подорослішавши, ми зі іншої кімнати стояз мадізнались, що то син так мунин син і суворо ди
ніжно називав свою матір, вився на мене. На моїх
а за ним і всі люди на се губах захололи всі слова,
лі. Нам було тоді ло ві а на очах з’явилися сльо
сім—дев’ять років. Жили зи.
Мамуня швидко підійшла
ми неподалік мамуні, і
припала вона нам до душі до мене:
— Не бійся, моя Галю
і голоском тихим та при
ємним, і м’якою вдачею, ню, він тебе не скривдить.
а найбільше, мабуть, вели Але ж яка з тебе гарна
ким садком та хатою. Хо молода вийшла! Ти тільки
тілося нам поспілкуватися глянь, синку.
Синок її, високий, чор
з нею, та не знали ми, як
це зробити. Тож забира нявий чоловік, підійшоз до
лися з її садок, назбиру мене, зазирнув у вічі й
вали яблучок
рожевих сказав вдазано-грізно:
— Іди собі, дівчинко.
повні пеленки та картузи
ки, наїдалися досхочу, а Там назбираєш яблук і
тім до хати підкрадали решта нехай збирає, але
ся ззаду, ховаючись у ви мамуні на хату не кидайсоких реп’яхах, та враз всі те, бо я сердитий.
Я кулею вилетіла за дведружно, ніби градом, ти
ми яблуками по даху. Му рі. Так легкозажно потразика неповторна. Можна пити в халепу. Ми ж знатільки уявити, як її було ли, що в мамуні є син, але
не знали, коли він приїз
слухати в хаті.
Не витримувала мамуня, дить з міста додому. Від
вибігала на подвір’я, а нас тоді ми подружили з ма
уже й слід простиг. Зайде мунею і її сином і назіть
в хату, а ми вже знов за полюбили їх за їхню вза
своє. Та скоро нам на- ємну ніжну материнську і
бридла ця роззага. Не синізську любов.
Та десь через рік вони
вміла мамуня сердитись і
нам стало нецікаво її дра посварились. І я довго езотувати. Тоді ми все-таки їм маленьким недосвідче
гуртом знайшли спосіб ним серцем не могла зро
зуміти, як могли вони вза
для зближення з нею.
— Давайте запросимо галі посваритись так не
мамуню на весілля, — ска примиренно і так надовго. на своє місце і взяла в ру
зала якось моя найближча А почалася їхня сварка в ки яблуко. Воно аипало в
нашій присутності. Ми до
подружка Маруся.
неї з рук і, виблискуючи
— На яке? — здивува помагали мамуні різати яб червоним боком, покоти
лука на сушку, а потім рів лось по тразі. Ми, дітл-.хи,
лася я.
— А на твоє, — поясни ненько розстеляти на даху з жахом подизились на те
ла та. — Ми приберемо для просихання. Яка це яблуко, а потім, запиталь
тебе молодою і підемо була приємна робота: ад но одне на одного: чи йти
до неї всі гуртом. Ти мо же тут, на даху, можна звідси, чи залишитись. Ма
лода, а ми — дружки і було поласувати уже ви ти і син про нас забули.
сушеними на сонці черво
бояри.
— Мамуню! — тихо ска
Як любило наше пово ними Хрумкими скибоч зав син.
єнне дитинство гру з «мо ками.
— Або я, або вона.
Раптом у хвіртку зайшоз
лодих». Тепер я розумію
І згодом:
ту розвагу. Єдиним за дядько Микола, мамуяин
— Ви передумаєте?
ключним видовище?А наі син. Мамуня, зидно, не
— Ніколи!
селі було тоді весілля. І чекала його, бо глянула
Син
повернувся і пішоз
ми старанно намагались на нього, як здалось мені,
наслідувати дорослих.
нерозуміючим пильним і до воріт, раз у раз огля
даючись.
Я трішки засумнівалась> допитливим поглядом.
від
страху, пригадавши
— Мамуню, я вирішив
Взимку мамуня часто
свої провини перед маму■ одружитись! — урочисто хворіла і я їй приносила
нею, але моя багата уязаі проголосив син.
води і розтопляла незе-

Ма м у н я

Галина ЗА9ГОРОДНЯ

НАЙДОРОЖЧЕ
Я багатства собі не пророчі’.
Тільки з світла безсонних ночей
Справжню вартість я визначить хочу
Найдорожчих для мене речей.
Найдорожче — це скромна хустина,
Що матуся дала до вінця.
Найдорожча усмішка людини,

личку грубку.. При цьому
пильно заглядала їй в очі.
Вони були такі самісінькі,
як тоді, коли вона не да
ла синові своєї згоди на
одруження.
А весною, коли привітне
тепле сонечко нестримним
потоком лило своє промін
ня через вікна в хату, ма
муня лежала на лаві при
брана сухими васильками.
Я стояла над нею разом із
сусідками- і не встигала ви
тирати очей.
Чекали сина. Він вихо
ром влетіз до кімнати, пі
дійшов до лази, де лежа
ла мати, став на коліна:
— Мамуню, рідненька,
простіть!
Я не витрамала І побігла додому..,
Стоїть тепер на сільському кладозищі високий гарний пам’ятник ма
тері. Я часто приходжу
сюди і мозчки зупиняюсь
біля нього. Як сумно мені
на серці. Від дня похоро
ну до сьогоднішнього, ко
ли я одружую езого сина.

КОМСОМОЛЬЦЯМ 40-х РОКІВ ПРИСВЯЧУЮ
...Встає у пам’яті те літо.
Весілля звечора гуло.
і обсиНає мати житом,
Щоб діточок життя Дало,
Щоб рід був вічний І багатий,
І не міліра доброта,
Аби не знала горя хата,
Щоб нолосилися жита.
Музики грають, не вгавають,
Аж за Інгул летить луйа,
Аж зорі землю обсипають,
А десь чатує вже війна.
раптом — грім з ясного неба}
«Війна!» — і рада з медом жбан,,,.
Не плач, кохана, я до тебе
Пройду крізь вогняний буран,
.’..А за селом прощались. ЖиУо
Гойдало колос уповні.
По вінця сліз з очах налито —;
Такою бачишся мені.
Як та роса ранкова, чиста,
За нами вийшла ти на шлях.
Спадає хусточка барвиста,
І дикий мак горить в руках.,,
Нам голова сільради слозо
Із воза строго проказав.
А дід Юхим стару підкову
На щастя в передок поклав,
І наче постріл: «Гей, по конях!..»,
А я тебе не відірву
Від себе. Кров шуга у скронях.
І сльози падають в траву.
Збивають слід курний колеса.
Прощальну пісню хтось почав,
Та лиш луну з інгульських плесах
В одвіт я серцем упіймао.
Враз смерч ві^ни підняв і кинув
Нас юних-юних, як весна.
І оглянутися не встигнув,
Як став дорослим. Йшла війна.

Ми йшли на захід Із боями,
1 вже з Карпатської гори
Я бачив, як брати-слов’яни
Вчора на площі імені С. М. Кірова обласного центру
Цілують наші прапори.
урочисто відкрився Всесоюзний тиждень дитячої та
І знов бої, червоні зорі
юнацької книги. Протягом цього часу в трудових та уч
На обеліснах, у полях,
А
ми обпалені, суворі
нівських колективах Кіровоградщини відбудуться зу
Несем й несём свободи
стрічі з приїжджими .та місцевими письменниками, акто
стяг.
І тільки птахом похоронка
рами, книжкові ярмарки, виставки, профорієнтаційні
Та
грім
салїотгі
Оповістить,
заходи.
Що хтось війну скінчив
до строку,
Місцем проведення багатьох подій Тижня буде облас
І в полі вічному лежить...
А
в
час
короткий,
на юнацька бібліотека імені О, Бойченка. До цього
міщ боями,
книжкового — погляньте на знімок фасаду бібліотеки,
Пошлещ трикутрика-листа,
і вам захочеться сказати «храму,» — завітають у цей пе
Що ти живий, лбгкі
дві рани,
ріод на святкові заходи І маленькі читачі, кому книга
Що вже на весну поверта...
тільки відкриває світ і, солідні, котрим вона допомагає
Що став уже ти
співставляти прочитане з прожитим, і такі, як ось деся
комуністом.
Тепер
в одвіті за зесь світ,
тикласниця СШ № 32 обласного центр}' Олена КОЛТУН
Що над Дунаєм небо чисте,
— для її ровесників книга передусім підручник, учитель.
Що рідним пахне вишень
Наставник, що вчить науки, почуттів, життя...
цвіт.
Що снилась ти та ще й
зозулі,
Фото В. ГРИБА.
Оті, що в нашому саду.
І голуби... Ой, гулі-гулі...
Чекай,чекай — І я прийду.
Насієм жита і пшениці
І будем рани лікувать.
Спечем, як сонце,
паляницю,
Щоб світ увесь наґодузать.
Поставим пам’ятник
високий.
Щоб чистим золотом сіяв.
Щоб через сто --------------і двісті років
нас нй'Щаднам
розказав.
£ *. .*.
відпливли у даль
ті роки.
Та знов погримує десь грім
І новоявлен! пророки
Лобами б’ють в нейтронний
дзвін.
Невже минулого ще мало
Кому свербить Нове
«нах ост»?,
Хто для ракет дає причали,
Щоб залякати ЦИМ когось.
О ні! -* оргаиить мирне
небо.
О ні! -• повторює Земля.
Планеті миру й хліба треба!
я не пробачила а душі
Хто там у сорце поціля?!
своїй ні мамуні, ні її сину.
Невже Земля згорить, як скіпка,
Замовкнуть солов’ї в гаях
Як легко зреклися вони
І но Земля, а чорна зірка
своєї ніжної материнської
Одна блукатиме в світах?
і синівської любові, як
Не потечуть весни струмочки,
І не розквітнуть більш жита,
легко відштозхнули її від
І грім весни не прогуркоче:
себе, змінивши на холод
Довкола тьма і німота...
ність і зорожнечу. Як по
О ні! Ніхто цього не хоче.
гордились одне перед од
Двадцятий вік, тривожний він,
Вулканом чесний еоіт клекоче.
ним, як тяжко образили
На сполох, люди, бийте □ дзоін!
одне одного. Не намага
Підносьте свій могутній голос,
Світіть надію уві млі.
лися порозумітись, не сіли
Щоб дозрівав у полі колос,
близенько по-рідному, не
Щоб вмерли- війни на землі.
поговорили, не домови
с. Ганно-Требинізка,
лись ні про що, не посту
Устинівський район.
пились одне одному. Лише
позбавили самі себе вели
кої людської радості бут
тя.
А назіщо?
Віра яшдн

с. Нова Осота
Олександрівський район.

Що не двоїть лукавством лиця.
Хай нам совість правдивим суддею
Стане високо в полудні днів!
То пройдемо ж без фалЬші землею,
Залишивши хороший засів.
Найщедріший засів для людини
Той. що зріє зерном доброти.
Найдорожче — віддати дитині
Засів чесності весь, до зернини.
Коли син вже сягне висоти.
с. Нова Прага,
Олександрійський район.

ВЕСНЯНЕ
1
і

Вже сонце повернуло на весну
І я, мабуть, до ранку не засну.
Вже постаріла стомлена зима.
Вона відчула добре цс сама.
Помітно виріс, випростався день.
Чекають люди радості, пісень,
Земля чекає сонця і тепла,
Спішать пташки до рідного дупла. ■
Ламають кригу ріки 1 струмки,
Народжуються плани і думки.
Рушає вся планета в нову путь,
І як прекрасно це усе збагнуть,
Побачить серцем, серцем полюбить
Чудовий день, прекрасну мить.
м, Мала Виска.
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- 4 стор
фільм «Вечорниці». 13.25 —
Концерт радянської пісні.
10.00 — Новини. 16.10 —
Срібний дзвіночок. 16.30 —
Музичний
фільм
«Свято
натхнення». 17.00 — Неспо
кійні серця. 17.30 — Агро
пром: проблеми і пошуки.
18.00 — День за днем. (Кіро
воград). 18.10 — Концертний
зал «Дружба»; Державний
заслужений ансамбль пісні
і танцю Казахської РСР. (Кі
ровоград). 19.00 — Актуаль
на камера. 19.30 — 3 людь
ми і для людей. 20.05 —
Звучать популярні пісні.
20.35 — Телевізійна школа
спорту. Вечірня гімнастика.
25 БЕРЕЗНЯ
20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21.40—Сеанс
ГА ЦТ (І програма)
документального і науково8.00 — «Час». 8.40—Спорт популярного кіно. 22.40 —
за тиждень. 9.10 — Г. Боро Новини.
вик. «Інтерв'ю в Буенос-Ай
ресі». Фільм-вистава Москов А ит (II програма)
ського театру ім. В. Маяков8.00 — Гімнастика. 8.15 —
ського.
11.25 — Новини.
114.30 — Новіти. 14.50 — Фільм «Друзі». 9.50 — «Про
«Сільські горизонти». Доку сті складні істини». Теле
ментальні фільми. 15.30 •— журнал для батьків. 10.20 —
Балет II. Чайковського. «Лус- «Знай і умій». Науковоїсунчик».
16.55 — Новини. пізнавальна передача для
47.00 — Шахова школа. 17.30 школярів. 10.50 — «Костян
— Екологічний щоденник. тин Симонов». Документаль
17.50 — Документальний те ний фільм. 2 серія. «Все
лефільм. 18.45 — Сьогодні у зроблене». 11.45 — Німецька
світі. 19.00 — Мультфільм. мова.
12.15 — Телефільм
19.25 — Телефільм «Повер «Подорож на Місяць». 2 се
Ма-
нення Будулая». 1 серія. рія. 13.10 — Програма Ма
21.00 — «Час». 21.40 — До рійського телебачення. 13.50
кументальний
телефільм — Мультфільм. 14.00 — Ака
«Сторінки радянського мис демія здоров'я. 15.00 — Но
тецтва. Література і театр». вини. 18.00 — Новини. 18.15
Фільм 7. 22.40 — Фільм-кон- — Маленький концерт. 18.30
* церт «Проводи російської
і
— Служу Радянському Со
зими». 23.10 — Сьогодніі У юзу! 19.30 — Музичний кі
оск. 20.00 — Вечірня казка.
світі.
20.15 — «Співдружність». Те
лежурнал. 20.45 — Співає і
А УТ
молодість. 21.00 —
10.00 — Новини. 10.20 — танцює
21.40 — Фільм «Спі
В майстерні
художника. «Час».
ковбою, співай». 23.00 —
10.35 — «Всі миші люблять вай,
сир».
Вистава. 12.05 — Новини.
Новини. 12.20 — Концерт
ний зал «Дружба». 16.00
— Повніш. 16.10 — Срібний
дзвіночок. (Павлиські казки).
(Кіровоград на Республікан
ське телебачення). 16.30 —
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Республіканська фізнко-математичпа школа. 17.00 •—
ЦТ
(І програма)
♦інтерклуб». 17.50 — Теле
фільм «Відображення». 18.00
8.00 — «Час». 8.40—Мульт
Рішення XXVII з'їзду
9.25 — Клуб мандрів
КіІРС — в життя. «Колек фільм.
ників. 10.25 — «Родом з ди
тив і п'ятирічка’«. 18.30 — тинства».
О. Толстой. « Дитин
■День за днем. (Кіровоград). ство Микити».
11.10 — Но
18.45 — Телефільм.. (Кірово вини. 14.30 — Новини.
14.50
град). 19.00 — Актуальна ка — «Наш сучасник». Докумен
мера. 19.30 —«Академія наук тальні фільми. 15.35 — Те
УРСР в 12-й п'ятирічці». лефільм «Хлопчаки». 1 серія.
20.15 — «Спорт і село і... 16.15 — Новини. 16.50—Кон
фантазія». Телефільм. 20.40 церт
національного ансамб
— Па добраніч, діти! 21.00 — лю Бангладеш.
17.00 — «...До
«Час».
21.40 — Художній шістнадцяти і старші».
17.45
фільм «Сдужилй двоє това — Документальний теле

ришів». 23.15 — Новини.
фільм «Сергій Костриков».
18.05 — Наука і життя. 18.35
'Ж ЦТ (П програма)
— Мультфільм. 18.45 — Сьо
8.00 — Гімнастика. 8.15— годні' у світі. 19.00 — Засло
Грає.
фортепіанний дует ном — діло. 19.30 — Нови
И. Новик і Р. Хараджанян. ни. 19.40 — Телефільм «По
8.35 — Телефільм «І з вами вернення Будулая». 2 серія.
знову я...». 9.50 — Будиль 21.00 — «Час». 21.40 — До
ник. 10.20 — Російська мо Міжнародного дня театру.
ва. 10.50 — «Костянтин Си «Дзеркало сцени». Театраль
монов».
Документальний ний огляд. 23.00 — Сьогодні
. ........... .
фільм. 1 серія. «Неправда, у світі.
друг не умирає». 11.50 —
Французька мова. 12.30 —
Телефільм «Подорож па Мі А УТ
16.00 — Новини. 16.10 —
сяць». 1 серія. 13.25 — «По
... ___ ..дзвіночок. 16.25 —
кликання».
Тележурнал. Срібний
•13.55 — Новини. 18.00 — Республіканська фізнко-маНовини. 18.15 — «...До шіст тематична- школа. Фізична
17.10 — Кон
надцяти і старші». 19.00 — олімпіада.
української
пісні.
Ритмічна гімнастика. 19.30 церт
— Етика і психологія сімей 1В 00 — < Кіров з нами». До
ного життя. 20.00 — Вечір 100-річчя з дня народження
ня казка. 20.15 — Міжнарод С. М. Кірова. (Кіровоград).
на панорама. 21.00—«Час». 18.25 — День за днем. (Кі
21.40 — «Життя славетних». ровоград). 18.40,—Телефільм.
Фільм «Друзі». До ЮО-річчя (Кіровоград). 19.00 — Акту
з дня народження С. М. Кі альна камера. 19.30 — Фак
рова. 23.15 — Документаль ти свідчать. 19.55 — Моло
ний телефільм. 23.25 —
діжна студія «Гарт». 20.45—
вини.
На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.40 — Сьогодні —
Міжнародний день театру.
Макаров. «Не був. Не пере
бував, не брав участі». Ви
става. Під час перерви —
Новини.
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ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40
Очсвидне — неймовірне. 9.40 —
Документальний телефільм.
9.55 — Телефільм «Повер
нення Будулая». 1 серія.
‘11.35 — Новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 — Документаль
ний телефільм. 15.10 — Те
лефільм для дітей. «Гепард
повертається». 16.15 — Таллінські музичні картинки,
16.35 — Новини. 16.40—Роз
повідають наші кореспон
денти. 17.10 — Концерт на
ціонального ансамблю На
родної Республіки Анголи.
17.45 — До 25-річчя польо
ту 10. О. Гагаріпа. «Косміч
ний вік. Сторінки літопису».
Фільм 5. «Орбіта миру й
дружби». 18.45 — Сьогодні
у світі. 19.00 — Тверезість—
норма життя. 19.30 — Щомі
сячний додаток- до передачі
«Світ і молодь». 21.00 —'
♦ Час». 21.40 — Футбол. Збір-по ,5;РСР ~ збірна Англії.
23.10 — Сьогодні у світі.
ГА УТ
10.00 — Новини. 10.20 —
Програма мультфільмів для
дітей. 11.10 — Грані пізнан
ня. 11.55 — Художній , теле-

а ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Фільм «Співай, ковбою, спі
вай». 9.30 — Документаль
ний телефільм. 9.50 — Елек
троніка і ми». 10.20—Концерт
самодіяльного ансамблю ди
візії ім. Ф. Дзержинського.
10.40 — «Після уроків». Те
лежурнал. 11.25 — Іспанська
мова.
11.55 — Телефільм
«Подорож на Місяць». З се
рія. 12.50 — Сільська годи
на. 13.50 — Фільм «Йшов
собака по роялю». 14.55 —
Новини.
18.00 — Новини.
18.20 — Грає народний ар
тист
РРФСР В. Климов
(скрипка). 18.30 — Програма
Оренбурзької студії телеба
чення. 19.30 — Ритмічна
гімнастика. 20.00 — Вечірня
казка. 20.15 — Головне пи
тання. 20.45 — Якщо хочеш
бути здоровим. 21.00 — « Час».
21.40 — Фільм «Справа
№ 306». 23.05 — Виступає
тріо бандуристок Україп..... .......
ського телебачення і радіо
23.20 — Новини.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

Інформує Укрпобутреклама

Взуття
на будь-який
смак
Мода у взутті 1986
року своїми силуета
ми і композиційними
рішеннями підпоряд
кована стильовій по
будові ансамблю одя
гу. Накопичення змін
в моді, яка вже існує,
приводить не лише до
зміни силуету костю
му в цілому, а ще й
стосується його до
повнень. У даному
випадку — взуття, яке
несе важливе стильо
ве і змістовне наван
таження, і поруч з ін
шими доповненнями
ансамблю
виступає
більш активно. Треба
сказати, що форму
ють моду чотири сти
льових напрямки: кла
сичний,
спортивний,
романтичний, фольк
лорний.
Особливо взаємо
проникнення цих сти
лів найбільш гостро
виявляється в аван
гардних групах взут
тя для молоді, де сти
льові властивості втра
чають свою значиперше
мість, а на
місце виступає образ.
Модним у цьому
році є взуття, виго-

товлене з тих же ма
теріалів, що. і в мину
лому, 1985 році, але
по-новому оформле
не.
Красивий, еле
гантний вигляд має
також взуття, пошите
з нових матеріалів,
змінився колір взут
тя; фурнітура — де
коративна й декора
тивно-функціональна.
У цьому напрямі й
працює
Кіровоград
ське обласне вироб
ниче об'єднання інди
відуального пошиття
та ремонту взуття. У
приймальних пунктах
та ательє об'єднання
приймаються замов
лення на індивідуаль
не виготовлення жі
ночого взуття на низь
кому, середньому та
високому
підборах:
черевики з відкритим
черевики
носком,
«човник» з різними
варіантами, черевики
відкриті з ремінцями
чи бейкою,
напівділянки
з відкритим
внутрішнім або зов
нішнім боком. Для
осінньо-зимового се
зону взуттєвики про
понують напівботинки на шнурках, напівботинки із застібкою
«блискавка», ботинки
з різними кріплення
ми на підошві, напівчобітки і чобітки.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ІНСТИТУТ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО

МАШИНОБУДУВАННЯ
під час весняних канікул
влаштовує дні знайомств
обітурієнтів з інститутом,
його навчальною та лабо
раторною базами, з пра
вилами прийому до вузу.
У програмі днів такі за
ходи:
25 березня. День відкри
тих дверей (13.00, актовий
•»зал).

«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050. МПС,

©бластного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.

1. Виступ ректора інсти
туту..
2. Інформація відпові
дального секретаря прий
мальної комісії про пра
вила прийому до вищих
навчальних закладів на
1986 рік.
3. Виступ директора під
готовчих курсів.
4. Інформація про під-

.

% •

................................

-

БК 01996.Обсяг 0.6 друк. ари.

ательє № 3 — ву
лиця Родимцева, 72-а;
ательє № 4 — ву
лиця Пацаева, 15;
майстерня №5 —
проспект «Правды»;
приймальний пункт
№ 2 — вулиця К. Лібкнехта, 15.

Індекс 61103.

Уроки
англійської

1А

Декоративна
косметика
Декоративній кос
метиці надавали знач
ної уваги ще в старо
давні часи. Особливо
популярна вона зараз
серед молоді. Деко
ративна косметика —
це тонування
повік,
накладання тональної
крем-пудри, підфар
бовування вій, брів,
губ, простий та склад
ний денний і вечірній
грими.
У косметичному ка
бінеті, окрім декора
тивної косметики чи
так званого макіяжу,
досвідчені
космето
логи виконають чи
щення обличчя, зроб
лять відтягуючу дезинфіційну маску. Гі
готовку інженерів-.економістів.
5. Екскурсії по інсти
туту.
26 березня. День фа
культету
сільськогоспо
дарського машинобудуван
ня (15.30, аудиторія № 1).
1. Інформація про спе
ціальність
конструктора
сільськогосподарських ма
шин.
2. Виступ
викладачів,
які приймали вступні ек
замени в 1985 році, про ха
рактерні помилки абіту
рієнтів.

ТЕЛЕФОНИ: редантора — 2-54-26; відпо
відального секретаря — 2-55-65; відділів
робітничої молоді та внутріспілкового
життя, сільсьної молоді — 2-53-94; про
паганди, листів і масової роботи —•
2-59-82; учнівської молоді, моральноестетичного виховання — 2-55-65; вінсьново-патріотичного виховання та спор
ту, фотолабораторії — 2-53-22; оголо
шень — 2-56-65; коректорської — 3-61-83,

На украинском языке.
«=•"

гієнічний масаж об
личчя і шкіри набага
то поліпшує кровообмін, сприяє обмінові
речовин, робить шкі
ру
еластичною та
м'якою. Робити гігіє
нічні масажі ба]Йро
весною і восени по
15—20 сеансів.
Якщо ви будете ко
ристуватися послуга
ми косметологів — у
вас в будь-яку пору
року буде чиста, елас
тична шкіра, ви зав
жди будете мати хо
роший
привабливий
вигляд.
Косметичний Нсбінет розташовано пО
вулиці Леніна, 51

Користується ПОПИ
ТОМ у населення* та
кож чоловіче взуття
різноманітних фасонів
і форм. Ботинки, напівботинки,
сандалі
тощо.
Зробити замовлен
ня на пошиття чолові
чого
та
жіночого
взуття можна в ательє,
майстернях та прий
мальних пунктах Кі
ровограда за адреса
ми:
ательє № 1 — вули
ця Уфімська, 1;
ательє № 2 — ву
лиця Володарського,
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Не кожному з на§ І
ви- І
добре дається
вчення іноземної мо~ І
ви. Та все ж, знсЛвГ^ І
необхідні як у школі, і
так і у вузі. Добре, |
коли ваші друзі кра- І
ще знають цей пред- |
мет і допоможуть вам І
його вивчити. А якщо І
ні? У такому разі звер
тайтесь за послугами
репетиторів обласної
фірми побутових по- і
слуг «Райдуга». До
свідчені педагоги-репетитори
допомо
жуть вам краще ви
вчити іноземну мову,
завдяки чому ви лік
відуєте СЕОЇ «ХВОСТИ»,
впевнено будете по
чувати себе на екза
мені, навчитеся віль
но говорити. Тут^че
вам зроблять г?^5вклад з англійської мо
ви на російську і на
впаки. Викладачі-репетитори
проводять
також заняття з ма
тематики, фізики, хімії
та англійської мови.
Вартість одного ура«
ку для учня — 1 крб«
60 коп. за годину, для
абітурієнта чи студен
та — 1 крб. 80 коп.
за годину.
Час навчання — за
домовленістю. По до
відки звертатися в
бюро побутових по
слуг фірми «Райду»»'
телефоном
2-47--^
УКРПОБУТРЕКЛАМА.

3. Екскурсії по інституту.
27 березня. День маши
нобудівного
факультету
(14.30, аудиторія № 1).
1. Бесіда про роль інженера-технолога в роботи*
зованому виробництві.
2. Консультація викла
дачів про особливості під
готовки до вступних екза
менів з математики.
3. Вимоги, що пред’яв
ляються на вступних екза
менах з мови і літератури.
4. Ескурсія по інституту.
Газета виходить у вівто
четвер, суботу

Друкарня Імені Г. М.
видавництва
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2«

