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ТРУДОВИЙ РИТМ XII П'ЯТИРІЧКИ

ПОВІРИТИ
В НЕВИПАДКОВІСТЬ

Нас у бригаді сорок 
сім. Погодьтеся, що з та
кою кількістю людей пра
цювати непросто. Але є 
один секрет: у нас силь
ний актив, який і тримає 
.порядок у колективі. Не 
треба розуміти, що це що
денна потреба — наводи
ти порядок, але підтриму
вати його — дуже важли
во.

Якщо вести мову про 
• підвищення кваліфікації 
—- у нас це стало систе
мою. Як і прийнято, за 
Ц^Ін.мц закріплюються на
ставники, але вони ніколи 
не опікають своїх підшеф
ні їх. Середній розряд у 
пас — 3.5, а середній вік 
— 23 роки. Це свідчить 
про одне наше невелике 
досягнення: ми молодшає
мо. «Кістяк» колективу 
склали папочатку досвід
чені ветерани, а згодом 
почали приходити молоді 
робітники. Як і в багатьох 
інших випадках, працюва
ли бригадою зварників й 
арматурників,- але відчу
ли: з’явилися передумови 
для виникнення КМК. Так 
ріс досвід нашого колек
тиву, авторитет. Практич
но кожен з моменту при
ходу до бригади підви
щив свою кваліфікацію, 
багато хто освоїв суміж

ну спеціальність. Хочу при 
нагоді сказати добре сло
во про таких членів ко
лективу, як зварниця кон
тактного зварювання 
Ольга Коваленко, її коле
га Катерина Цихоненко, 
зварниця ручного зварю
вання Валентина Постни
кова, арматурник Сергій 
Подолян. На їхньому при
кладі можна прослідкува
ти, як непросто, але зако
номірно мужніє молодий 
робітник, як він росте.

На 1986 рік ми узяли 
напружені соціалістичні 
зобов’язання, незважаючи 
на те. то для нас як КЛАК 
не перший самостійний 
виробничий план. Хочемо 
довести, що й перші успі
хи не випадкові — за пер
ші три місяці року ми ви
йшли переможцями серед 
КМК об'єднання, маємо 
перехідний Червоний вим
пел. Тому й плануємо сві
домо високий кінцевий 
результат, бо розраховує
мо на віддачу кожного 
члена колективу. На його 
високу класність-

!. ПОСТНИКОВ, 
керівник КМК арма
турників Світлсподсь- 
кого виробничого об'
єднання «Дніпро- 
енер.-обудпром».

Микола СМОЛЯР (на знімку) працює машиністом гірничовиймальних машин шахти «Світлопільська» ви
робничого об'єднання «Олсксандріявугілля». Рішенням бюро обкому ЛКСА1 України за високі виробничі показ
ники та активну участь у громадському житті свого колективу та міста його занесено на обласну Дошку 
пошани. фото в гриба.
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У «Молодому комунарі» за 16 січня 
цього року були надруковані соціалістич
ні зобов’язання комсомольсько-молодіж
ного колективу вантажної колони елек
тровоз^ локомотивного депо Знам’янка 
імені з’їзду КПРС. Сьогодні газета
розповідає про успіхи й проблеми моло
дих ЛОКОГЛОТИЕНИКІВ.

Звичний гамір диспетчерської цеху 
експлуатації, за кілька хвилин почнеться 
коротка нарада в заступника начальника 
депо І. М. Смуглій. А поки що тут зі
бралися машиністи й їхні помічники, 
працівники служб депо — довирішую- 
ться окремі справи: хтось тільки-но ви
йшов з відпустки, проходить обов'язко
вий інструктаж, знайомлячись із ситуа
цією, інший оформляє путівку на зміну. 
Керівника КМК, про який мова, — Ми
хайла Андрійовича Пфафенрота — за
стаємо разом з колегою по змаганню 
М. І- Уманцем.

__ Цифри виконання плану дізнаємось, 
це неважко. Поговоримо про саму ро
боту?..

Охоче пристаю на таку пропозицію. 
За попередніми даними, колектив під 
керівництвом нашого співбесідника у 
першому кварталі року за основними 
ппкязніазми відстав від суперників з 
КМК лда^Уманця. Але...

і зма- 
між собою: постійно, нефор- 
діЙОЕО. Тому вести мову про 

КМК без паралелей з другим не- 
, Так за перші три місяці року й 
Локомотивники з бригади 

цей час провели

Розмова з керівником колони імені 
XXV з’їзду КПРС почалося зі спогадів. 
Не пристало ніби хвалитись, але брига
да М. А. Пфафенрота за час свого існу
вання заслужила авторитет колективу 
працьовитого, організованого. Уміють 
хлопці й економити, і великоваговики 
водять вміло, та й між собою в злагоді 
і пошані. За керівником тут останнє сло
во не тому, що керівник, — бо кожен, 
у першу чергу, питає з себе. А керів- 
ник __ з усіх. Знають в депо ці два ко
лективи також і тому, що добре 
гаються 
мально, 
один І 
цікаво 
мова Локомотивники з бригади М. А. 
Пфафенрота за цей час провели 1748 
великовагових поїздів, перевізши 978 172 
-онни Я|Гродногосподарських вантажів; 
електроенергії заощадили 85 316 кіловат-

А комсомольсько-молодіжна но- 
лона імені 60-рімня ЛКСМУ М. І. Уманця 

перекрила ці показники відповідно на 
164, 41 446 та 3871. Як?

Колона М. А. Пфафенрота на сьогодні 
йде з випередженням узятих соцзобо- 
в'язань на цей період. Але ж така при
рода людини — досягши чогось, хо
четься піти ще далі. Тут ми повели мо
ву про резерви.

— Вони залишаються частково тими 
ж, а дещо вже перепланували. — діли
ться думками Михайло Андрійович. — 
Додаткові тонни й ніловати завойовуємо 
стараннями. А от про додаткове задово
лення від здобутнів... — Мій співбесідник 
якась песимістичне зітхає й коментує 
своє судження. — 3 членами бригади су- 

ЯК ВИКОНУЮТЬСЯ СОЦЗОБОВ'ЯЗАННЯ?

НА ТЕ ВОНО Й ЗМАГАННЯ
пернинів протягом найближчого року 
чи трохи менше змагатися не зможемо. 
Причина проста й сумна: назад наших 
колег відкинули так відчутно випадки 
порушень, одне з яких було найтяжчим 
— аварія. До попереднього рівня і, зна
чить, повноцінного суперництва у соціа
лістичному змаганні нині їм дуже далено.

Що ж, прикро за колег. А чи застра
ховані від подібного чи й того самого 
локомотивники з колони М. А. Пфафен
рота? На жаль, ствердної відпо
віді не було. Невже всі працюють під 
постійною небезпекою зриву?

«Молодий комунар» неодноразово 
звертався до питань роботи молодих 
залізничників. Наші сьогоднішні співроз
мовники, очевидно, пам’ятають одну з 
публікацій, де, зокре/аа, ішла мова про 
складності в роботі молодих залізнич
ників як об’єктивні, так і суб'єктивні. 
(Див. газету за 25 вересня 1984 року). 
Тоді однозначно було вирішено, що в 
їх силах навести лад принаймні в окре
мих питаннях, хоч потреба вирішувати 
інші не знімалась. Минуло майже два 
роки. Погодьмось, цікаво було б ді
знатися, як по-ділово/лу зреагували на 
критику молоді локомотивники та пред
ставники адміністрації. Отже...

— Змін фактично немає, — ось якою 

була відповідь керівника КМК. — Як бу
ли нарікання на недосконалість режиму 
роботи, так і на сьогодні він незадо
вільний і, я б сказав, непродуманий. Бу
ла мова про низьку професійну підго
товку помічників машиністів — так і по
нині від них користь невелика, при
наймні від більшості.

__ 1
Не забарився й коментар. Узяти той 

же режим роботи. Робочий час так і за
лишається ненормованим. Скажуть, це 
ж зрозуміло, все-таки залізниця, всілякі 
непередбачені обставини і так далі. За

лізничники працюю!ь -а білоруським 
методом — за рахунок вивільнення ро
бочих місць досягти зростання продук
тивності праці. Усе добре, однак при 
тому ж навантаженні на бригаду скоро
чуються посади обслуговуючого персо
налу, що не може не відбитися на тій 
самій продуктивності. А дивитися глиб
ше — і на безпеці праці. У згаданому 
вже випадку, ще с-ався в бригаді М. І. 
Уманця, розслідування показало — ава
рія сталася через те, що машиніст про
пустив попереджувальний сигнал. Прос
то на мить, очевидно, стомлено заплю
щив очі. Цього було досить, щоб состав 
увірвався туди, де його на той час не че
кали. Випадковість? Ні. Це ще раз свід
чить про одне: нехтувати /мовами пра
ці а чи й економити на і,ьому шкідливо 
Ніхто не збирається дискутувати щодо 
потрібності прогресивних форм органі
зації праці — просто одночасно з їх 
впровадженням слід неодмінно розроб
ляти методи переходу до них від вчо
рашніх. А про це забувають

Одночасно з цим на поверхню спли
ває ще одна біда. Слабкі технічні знан
ня однією практикою не компенсуєш. У 
згаданому матеріалі йшла мова про низь
кий рівень підготовки молодих кадрів, 

робився докір І самим комсомольцям 
та молоді у пасивності. Однак, чи вилі
кував це «вузьке місце» час? Також ні. 
Поповнення, щоправда, триває, але якіс
но склад локомотивних бригад росте 
поволі. Помічників машиністів-інструк- 
торів, на яких ті б поклалися як на се
бе, перелічиш так само по пальцях. Чо
му? Ніколи вчитись.

Робити це реально можна лише під 
час власних вихідних, а вони в лоногло- 
тивнинів чітко не визначені. Найпрактич- 
нішою формою для цього машиністи сва- 
жають індивідуальні бесіди, але саме 
через велику завантаженість рейсами й 
розкиданість окремих працюючих від 
їхніх керівників зібрати докупи всіх 
майже неможливо. Задумано ж непога
но: у технічному класі цеху експлуатації 
машиніст-інструктор задас умовну си- 

'З..и іо, яка може виникнути ча дорозі, 
і перевіряє правильність дій стажера. 
Подібне робиться, але не в тих масшта
бах. як би хотілося. Погодьмось, це не 
примха, а виробнича необхідність.

Ще одне. Гак само не зрушило з 
мертвої точки питання з комплектацією 
поїзних бригад. Слід повернутися до то
го ж сумного інциденту з колоною М. І. 
Уманця: у рейс тоді, як, ча жаль, і в 
переважну більшість інших, пішли люди 
не спрацьовані. Самі г.о собі і маши
ніст, і його помічник справу знали — 
один краще, інший трохи гірше, — але 
досвіду спільної роботи в них бракува
ло. А це для залізничників дуже важли
во — знати можливості й характер ко
леги Зносу ж таки, це не примха і всі 
контрзауваження (що підбір у рейси за 
бажанням, врахування всіх нюансів — 
це невиправдана перевитрата часу й 
енергії) непереконливі..

— Єй інші резерви росту — додав 
наприкінці розмови М. А Пфафенрот.— 
У тому ж зменшенні простоїв на контро
лі: дві — гри години стояти на огляді 
взамін можливих кількох десятків хви
лин — це іже розкіш не в дусі сього
дення. І не до хапливої економії заради 
економії закликаю — варто продумати 
систему пропускання ообочих ниток, 
удосконалити її

Не есе. ганим чином, є лономотивни- 
нів переглянуто Те. Що способи поліп
шення стану справ відомі добре але за
мало. щоб вважати це рисами перебудо
ви Вона >і' тут конче млпбтчіна

(. «УЦЕНКО, 
иср. «//олодого комунара».

м. Знам'янка.
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МОЛОДІСТЬ
НА ПОВІРЦІ КІСМ

НЕ ПІДВЛАДНА ВТОМІ
Село Сухачі Київської 

області. На цю адресу от
римують зараз листи з до
му і від друзів студенти 
Кіровоградського інституту 
сільськогосподарського ма
шинобудування, а нині бій
ці будзагону «Будівель
ник». Всього їх ЗО чоловік. 
Вони беруть участь у бу
дівництві житла для тим
часово евакуйованих із 
зони відселений Чорно
бильської АЕС.

Зараз в Київській облас
ті працює близько 7 тисяч 
студентів з різних міст кра-

їии. Вони повніші викона
ти робіт на суму 5 мільйо
нів карбованців.

«Будівельник» закладає 
фундаменти для майбутніх 
будинків. Загін уже осво
їв 75 тисяч карбованців. 
Робота спориться в будь- 
яку погоду. Працюють 
хлопці по 12—14 годин на 
добу. Стомлюються. Але 
«Молодість не підвладна 
втомі», — говорять вони».

Сомліт примружує око. 
Посміхається широко і 
щиро. Досить добре вже 
знає російську мову і лег
ко орієнтується в запи
таннях.

— Чому записався в 
будзагін?

А й справді, більшість 
його земляків поїхала на 
канікули до рідних в 
Лаос, а він ось тепер у 
складі будзагону імені 
Кірова працює на будів
ництві корівника в селі 
Комишуватому Новоук- 
раїнського району.

— Ще ніколи не дово
дилося будувати щось

ЧИ ВАЖКО ДОГОДИТИ СТУДЕНТАМ?
руками. — Поду- 
продовжує, — ось 

час, закінчу ін- 
і перед тим, як

своїми 
мавши, 
пройде 
ститут 
їхати на батьківщину, по
буваю тут. Подивлюся, як 
працюватиметься тварин
никам у цьому приміщен
ні.

Содаліт Пханнавонг, як 
і всі бійці загону, — сту- 
дент-другокурсник КІСМу. 
їх 28 чоловік. — Нам по
щастило, — говорить ко
місар загону Михайло 
Бурлака, умови від-

задо-

лише
вже

мінні, працюємо із 
воленням.

І справді, стіни 
зводяться, а поряд 
лежать-чекають будівель
ні матеріали для покрів
лі. У розпорядженні заго
ну машина, тож ніяких 
проблем і з доставками.

— А ви бачили гурто
житок, в якому живемо?
— питають дівчата. — 
Просто чудової Гарно, 
чисто. Живемо по двоє у 
кімнаті. І харчування хо
роше.

Не треба далеко ходи
ти, щоб переконатися — 
у колгоспі імені XX з'їзду 
1-СПРС для студентів ство
рені хорощі умови. Тож, 

і до уваги 
фрази деяких 

господарств:
— народ при- 

> дого-

чи варто брати 
ідентичні 
керівників 
«Студенти 
вередливий. їм не 
диш...»?

А тут, як бачите, 
дили.

Наш
Новоукраїнський

догЖ»

кор. 
район.

С. ЛУШНИКОВ, 
комісар обласного 
штабу будзагонів.

сторінка для бійців студентських будівельних загонів

СИТУАЦІЯ

загін із 
фактич

не 
на 
не

У кол- 
бвочі

У жартівливій студент
ській пісеньці співається: 
«Від сесії до сесії живуть 

а сесія 
в рік!», 

випадок, 
студенти 

засмутилися вже після се- 
..з подумайте, 

щ? причиною їхнього 
сМутку стала тимчасова 
розлука зі стінами рідної 
«альма матер». Мотиви 
зовсім інші.

... Будзагін «Лінгвіст» 
Одеського державного 
університету прибув вчас- 

Місце дислока- 
булО відомо зав-

студенти еесело, 
всього два рази 
Але тут не той 
Річ у тім, що
>г.. ■СІІ. Ильки не

сказав комісар будзагону 
Олег Калуцький, виконроб 
стала невловимою. Якщо 
і вдається її випадково 
побачити, то в неї уже 
напоготові відмовка:
«Роблю, закінчую», або 
«Ось тільки як з Малої 
Виски, завірила».

Так минув тиждень, 
другий. Тепер виконроба

Смачна каша може бути] 
Тоді ще бійці загону не 
знали, яку «кашу» завари
ло для них керівництво 
геопартії, шефа колгоспу 
імені Ватутіна. Райвиконком 
зобов’язав цю організацію 
збудувати певну кількість 
будинків для колгоспни
ків. Геопартія забезпе
чує доставку будівельних

Кілька студентських будівельних загонів Львівщини 
приїхали в Київську область на будівництво житла для 
переселенців з Чорнобильського району. За літній пері
од студенти (а їх 740 чоловік) вирішили збудувати в 
МакарІвському районі село Мар’янівку па ’ҐО будинків.

На знімку: загін «Сигма» факультету приклад
ної механіки І математики Львівського державного уні
верситету.

Фото Б. КРИІЦТУЛА. 
Фотохроніка РАТАУ.

З НАСТРОЄМ
Почався трудовий се

местр і в бійців загону 
«бригантина» Кіровоград
ського будівельного
технікуму. Між його бри
гадами зразу, із перших 
днів перебування в рад
госпі «Устинівський», роз
горнулося дійове соціаліс
тичне змагання. Кращу 
бригаду відзначають пе
рехідним вимпелом, а 
окремих будзагонізців за
охочують. Робота дійсно 
захопила хлопців і дівчат.

Вони займаються корис
ною і потрібного справою 
— будують житлові будин
ки для Трудівників радгос
пу. Командир загону 

Е. Липницький задоволений 
бійцями також — трудять
ся добросовісно й швид
ко. Замість шести заплано
ваних будинків у такому 
темпі буде зведено сім 
чи й вісім. Студзагонівці 
вирішили виконати буді
вельно - монтажник робіт 
на суму 70 тисяч карбован
ців,- змінні завдання пере
виконувати на 18—25 про
центів; суворо дотриму
ватись правил техніки без
пеки і виробничої саніта
рії; допомагати школі в 
ремонті спортзалу; узяти 
участь у заготівлі лікарсь-

них рослин, кормів, у зби
ранні врожаю-86.

Багато що вже й встиг
ли. Пам’ятають бійці «Бри
гантини» і про ветеранів 
Великої Вітчизняної, допо
магають їм наводити лад 
на подвір’ях, у ремонті 
господарських будівель. Є 
час і на змістовний відпо
чинок.

«Скіф» — будівельний 
загін Кіровоградського 
педінституту імені О. С. 
Пушкіна. Роботу тут поча
ли 1 липня і ось уже май
же місяць поруч з «Бри
гантиною» зводять житло 
для трудівників цього ж 
радгоспу. До 21 серпня 
вони мають побудувати 
4 житлових будиночки. 
Хлопці вправляються, а 
от дівчатам доводиться не
легко, не все вдається. Але 
вони стараються, навіть 
вирішили ділом довести, 
що й їхній загін зведе 2 
будиночки понад норму.

Крім основної роботи, 
будзагонівці також допо
магають
лу.

но. 
ЦІЇ 
часно: Кіровоградська об
ласть, Маловисківський 
район, село Березівка, 
колгосп імені Ватутіна. Та 
й роботу свою вже уяв
ляли. Ще б пак, адже за
явка на цей будзагін на
дійшла ще в лютому цьо
го року.

Тож приїхали, розміс
тилися, та й за діло. Сту
дентам вже було відомо, 
що зони зводитимуть бу
динки для колгоспників, 
їм відразу ж показали 
фотографію. Ось, мовляв, 
гляньте, який гарненький 
будиночок, 
побудуйте, 
кий подив 
виконроба 
тенко, студенти відразу ж 
зажадали проект, всі не
обхідні розрахунки до 
креслення і калькуляцію. 
Тобто, хотіли відразу ж 
знати, яку суму їм нале
жить освоїти, розцінки за 
всі види робіт. Але Ва
лентина чомусь не поспі
шила задовольняти їхню 
цікавість і використала 
найефективніший засіб — 
пообіцяла. Мовляв, ви по
чинайте працювати, а я 
ось хутенько дороблю, 
підрахую, завірю і все 
вам покажу. З тих пір, як

«їсти

ремонтувати шпо

А. БУР’ЯНСЬКА, 
загону «Журна-боєць 

піст».

Устинівський район.

- ь.ч
І нам такі ж 

Але на вели- 
колгоспного 

Валентини Ус-

взагалі видно,
командир загону Петро 
Нікул в правлінні колгос
пу і частенько буває, але 
і йому не вдається поба
чити Валентину. То ка
жуть, що додому пішла, 
то в лікарню, то ще якась 
«поважна» причина. (До 
речі, цікаве спостере
ження для наслідування: 
коли когось із спеціаліс
тів чи працівників колгос
пу у робочий час не вия
виться на місці, зам 
жуть, що він пішов 
карню і повинен 
повернутись). Крім цього, 
В. Устенко «забула» про
читати студентам інструк
таж по техніці безпеки, а 
без цього вони не мали 
права приступати, до ро
боти.

На жаль, неувагою ви
конроба біди будззгонів- 
ців не закінчилися. Мож
на сказати, лише почали
ся. Отож побажали їм ус
піхів у роботі і показали 
об'єкт. Хороше місце. По
ряд гречка цвіте духмяна.

ска-
у лі- 

скоро

матеріалів, колгосп як за
мовник оплачує всі не
обхідні витрати. Матеріа
ли ці повинні вивільнити
ся за рахунок економії на 
будівництві, що ведеться 
з геопартії, А ось робочі 
руки... Тоді й надійшла до 
обласного штабу буді
вельник загонів заявка. 
Обіцяли забезпечити
фронтом робіт. Тільки от 
з економією будівельних 
матеріалів 
сутужно.

Перший 
об’єкті нічого було роби
ти, навіть блоки для фун
даменту не були завезе
ні. Тільки після того, як 
завітали сюди представ
ники обласного штабу бу
дівельних загонів, справа 
дещо зрушила з місця. 
Наступного ж дня завезли 
9 машин бетонного роз
чину для фундаменту, че
рез день — 7, потім 5. 

Згодом в геопартії, мабуть, 
вирішили що це вже за
надто і цифра різко впала 
до однієї машини в день.

ГОСТРИЙ СИГНАЛ

виявилося тут

тиждень на

Незайве сказати, що для 
фундаменту лише одного 
будинку потрібно ЗО ма
шин розчину. Якщо ж 
робити* його із блоків, то 
близько 15. Тож 
33 осіб виявився 
но без роботи. Семеро 
дівчат працюють 
госпі на збиранні 
а хлопці... відпочивають 
без роботи.

Уже почали завози
ти цеглу. Але тепер 
будзагонівці вже 
такі довірливі, як 
початку. Тому й 
вірять, що справи на
лагодяться. Не треба 
бути аж таким дале
коглядним, щоб по
бачити — з такими 
темпами до 28 серпня 
4 запланованих бу
динки вони не зве
дуть.

Ось така будівельна ка
ша.

Тепер питання, чи за
лишати будзагін «Лінгвіст» 
на даному об'єкті чи пе
ревести до іншого госпо 
дарства цього ж району, 
де б його забезпечили 
фронтом робіт.

Безперечно, так чи інат? 
ше студенти понесли втра
ти. Хоча б через те, що 
даремно згаяли скільки 
часу. А ще вагоміші мо
ральні збитки. Більшість із 
них у загоні вперше і те
пер, можливо, востаннє. 
Адже будзагін — це мо
золі на руках, піт на чолі, 
відчуття своєї значимості, 
потрібності, радість від 
праці. Запам'ятовується 
саме таке. А будинки.., на 
картинках нікому не по
трібні.

к
>

>

, І

3. КУЦЕНКО,
спецкор «Молодого 
комунара».

Маловисківський район.

відмовляємось!»
Аби якийсь кулінар взяв

ся складати репепт приго
тування тих тюфтелеії, він 
би почав приблизно так: 
«Слід взяти шматок м’яса, 
яко вже «задихнулось».

бажано з личинками мух...» 
Бридко? Отож, щось подіб
не подали нам одного ра
зу на обід. Звісно, ми не 
стали того їсти, а все від
несли дружно на кухню і 
забажали показати м’ясо.

Того ж дня в обласному 
штабі будзагонів побувала 
наша делегація.

Чому ж трапився 
неприємний випадок?

За побут будзагону

цей

від-

повідає колгосп імені Уль
янова. М’ясо, зокрема, по
стачають із Лозуватки, і 
їздимо за ним ми самі. А 
з пас, виявляються, м’ясни
ки нікудишні: що дають — 
те й веземо. До того ж у 
мішку, тцо не дозволено — 
для м’яса мають бути ок
ремі дерев'яні ящики, ку
ди б не могли проникати 
мухи.

Бійці будзагону «Юність»

ж
дуже просять санепідстаи- 
цио Кіровоградського ра
йону, аби хтось із її пра
цівників завітав до нас V гості.

Ь'иці будзагону
«Юність» Кіровоград
ського технікуму меха
нізації сільського гос
подарства.
с. Сезеринка, 
Кіровоградський район.

Я

НЕВРОЗ
МІНІАТЮРА

Ні, ви цс хвилюйтесь, 
будь ласка. Я людина врі
вноважена. Перш, ніж 
щось зробити, десять ра
зів обміркую...

Потрібна була якось ме
ні медична довідка — про-

ходив медкомісію для по
їздки в складі будзагону. 
Так, як я почував себе доб
ре, то треба було в довідці 
написати «Здоровий», а 
потім печатку поставити.

Спершу все було гаразд. 
До обіду обійшов майже 
всіх. Залишився «невропа
толог. Ну, прийшов я, зай
няв чергу. Чекаю. Десять 
хвилин, п'ятнадцять, двад
цять — немає. Нарешті

хвилин через сорок з'яв
ляється. Молода така дів
чина, гарна. Па кожному 
кроці зачіску поправляє. 
Почала прийом. Десь годи
ни через дві, нарешті, і до 
мене черга дійшла. Зай
шов, сів. Тільки почав по
яснювати, що мене ціка
вить, — до лікаря подру
га «влітає». Тендітна така, 
в усьому супермодному.

Почали вони новинки об
говорювати...

Не знаю, як ви б, а в 
мене терпець урвався. Не 
витримав я, гепнув по сто
лу кулаком і до неї: «Бу
дете ва, нарешті, людей 
обслуговувати?!»

Подивилася вона ^ме
не, НІЧОГО !
В ДОВІДЦІ Зішио-.----------
пис — «невроз».

Г. ХАРИТОНОВ,

не сказаа-вМе 
/явився т“за-
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«Молодий комунар» З стор.

ЩО СТОЇТЬ за цими зібраними в од
ну пайку різними аркушами папе

ру, списаних різними почерками, різци- 
мй людьми, просто віддрукованими? Я,ка 
необхідність змусила зібрати посвідчен
ня очевидців, занотувати, накласти гриф: 
«Справа № ...»?

Різні долі, різні характери, різні по
гляди на життя. Але є щось спільне а 
цьому хитросплетінні «сюжетних» ліній, 
притаманне людям, які пішли слизькою 
дорогою.

Сьогодні розмова піде саме про цих 
людей. Негласними, але завжди обов’яз
ковими ззинувачами тут виступають ді
ти. Мова йтиме про осіб, позбавлених 
батьківських прав.

Наша сучасна мораль передбачає і 
закріплює бережливе, чуйне ставлення 
до дітей. Назіть літня людина в громад
ському транспорті запропонує місце ди
тині, тим більше хворій. Насправді «при
вілейованому класозі» в нас морально 
Забезпечене і закріплене повновладдя з 
хорошому розумінні цих сліз.

ГАРТ ДАЄ «СПАРТАКІВЕЦЬ»ДО ОТЧОЇ СЛАВИ

ГРДНІ МОРАЛІ

фашистських за- 
. і ДО 

підніжжя пам ятпика гір-

І ЩЕ ОДИН великий 
* заг‘1[ вихованців гфоф- 
техучнлищ Кіровоградїци• 
ни приїхав у село Дмиї- 
ИЬку Знам’янськбго райр- 
і£, ДО базується обласний 
цйськово - спортивний та- 
5ір «Спартаківсць». З іон- 
армійцями зустрілися го
лова обласного штабу Все
союзного походу комсо
мольців та молоді «Щля- 
Й'*~їи слави батьків» Герой 

миського Союзу В.' О. 
рхоланцев, Герой Ра

дянського Союзу М. Н. 
Діїнник, колишні фронтови
ки, які тепер ведуть ак
тивну роботу по військово- 
патріотичному вихованню 
молоді в комсомольських 
організаціях району.

За традицією вихованці 
«Спаргаківця» прийшли 
до братської могили за
гиблих воїнів, які визво
ляли місто і район від ні
мецька - фашистські 
rap.3jpi.iB і поклали 
£ * - ** »-»'•»• ПТППГ
ляііду Слави.

Другу табірну зміну від
крив секретар обкому ком
сомолу Павло Малий.

З напутнім словом пе
ред юнармійцями виступив 
Командуючи:: військово-
спортивною грою «Орля», 
полковник у відставці 
О. М. Гришаков, який роз
повів про вікопомний под
виг радянських воїнів у 
роки Великої Вітчизняної 
війни, високий патріотич
ний обов’язок синів і вну
ків колишніх фронтовиків 
бути готовими до захисту 
соціалістичної Вітчизни. 
Комсорг табору Валерій 
Кошель, котрий виконував 
свій інтернаціональний 
обов’язок на афганській 
землі (він нагороджений 
медазкм.ч «За бойові за- 
слуґЛЬ» За відзнаку по 
охороні державного кор
дону СРСР», виступаючи 
перед вихованцями
«Спарта ківця». гово
рив ' про значимість 
фізичного та ідейно
го загартування майбутніх 
захисників Вітчизни, за
кликав їх в усьому наслі- 

“ ’ "'"ЗШИХ то
ги себе до 

ІОпар- 
Погорілин 

яків

дувати своїх стар
варишів, готув 
випробувань, 
місць Анатолії 
від. імені своїх рове

"•Ш

ага у/ -■
>;ч.-

проголосив клятву на вір- 
нісіь Батьківщині, тим іде
алам, за які загинули ге
рої Великої Вітчизняної. •’

Після урочистого від
криття табірної зміни на 
спортивному комплексі міс
цевого профтехучилища 
відбулися показові висту
пи дтсаафівців. Свою .май
стерність демонстрували 
картингісти, дельтаплане
ристи, мотоциклісти, була 
воєнізована естафета. Зма
галися юні волейболісти, 
футболісти.

Кожен день нині у вій
ськово - спортивному та
борі насичений цікавими 
заходами. Військові керів
ники профтехучилищ, фіз
культурні активісти, пред 
ставиики Кіровоградського 
гарнізону, комсомольські і

дгсаафівські працівники 
допомагають юнакам як
найкраще визначитись пе
ред складанням заліку з 
фізичної та військово - тех
нічної підготовки. Йдуть 
заняття в групах ГГЮ — 
юиармійці виходять па 
старти легкоатлетичних 
кросів, тренуються на вог
невому рубежі. А ще — 
трудові десанти, зустрічі з 
ветеранами вінки, молоди
ми гвардійцями п’ятирічки. 
Щодня — спортивні тур
ніри, конкурси, диспути. 
Все для того, щоб юнаки 
підвищили свій 
фізичний гарт, 
почили.

На знімна 
табору Валерій
юнармійцями; внизу — 
юнармійці піднімають пра- 
поо «Спартакісця».

Фото В. ГРИБА.

ось така паралель спала на думку, ко
ли гортаємо спразу Хропоза Анатолія 
Миколайовича. Йому, колишньому граз- 
цезі кірозоградської «Зірки», сяйзо ми
нулих перемог затьмарило, заступило 
день сьогоднішній. Ні до чого, крім без- 
гйїеляційного насадження власного «Я» 
з сім’ї, зін не прагнув. А з нього росла 
хвора донька, атмосфера сімейна їі заз- 
жди пригнічувала. Та й покійна дружина 
частенько ретельно приховувала синці. 

Із пояснювальної записки Хропоза 
А. М.: «Дочка все літо прожизає у 
оусі. Я її підтримую матеріально, 
ще теща зідбирзє зарплату».

Гортаю далі спразу: лист Іринки 
матбрі, яка з цей час знаходилась на лі
куванні з одному із московських інститу
тів. Дитина розпозідає про свої турбо
ти, радощі. Наприклад, її день народ
ження відезяткузали у дядька. І майже 
з кінці листа: «Батька з тих лір, як ти 
знаходишся з лікарні, і відколи я пе
рейшла до бабусі — ще не бачила. Я 
йом7 Залишила записку, щоб допоміг 
Придбати форму та шкільні приладдя — 
кін назіть не приходить».

Звідки з людини ця дзодушність, як 
може існувати поряд з суспільним сзіг- 
Огля^ом таке «собі піддане», егоцент
рична лушпиння? Певно, корінь тут у 
байдужості, абсолютній байдужості до 
навколишнього. Підтвердження цим дум
кам знаходимо у справі № 2-145-36 О. О. 
Сакари- Інтродукція: «Має на утриманні 
неповнолітнього сина Ігоря, зихозанням 
котрого не займається. Злісно ухиляєть
ся від зиплати аліментів, за що буз за
суджений до року позбавлення золі. 
Після звільнення самоусунувся від ви
ховання сина, знову це сплачував алі
менти. У зз’язку з цим утзорилась забор
гованість. Засуджений до 3 років по
збавлення волі».

Із посвідчення колишньої дружини: 
«За 11 років не пригадаю, щоб Олексій 
поцікавився сином, бодай шукав зустрі
чі, прагнув допомогти».

Пояснення О. О. Сакари:
«З приводу повозу про позбавлення 

батьківських прав пояснюю, що з виро
ком нарсуду Кірозського району згоден 
і позоз визнаю. В чому і розписуюсь».

Людина розписується у власному без
силлі, в тому, що відрікається аід влас
ного сина.

Із трудової характеристики О. О. Са
кари (протягом знаходження з установі):

«До праці ставиться посередньо, до 
закріпленого обладнання — байдуже. 
Заходи політико - виховного характеру

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

НЕДІЛЯ

ФРАЗИ
лаЧи ми::'-"'1 носити дружину на руках, якщо ти у неї 

лід каблуком.’’
аМіяяк» місце
£він - слово.

СЛОВО/СВеКРУ'-і
'"еоліт- — так пази

/гір приготовлена вЖ солТ а рецЄПТ стравн ВХ°' 
Ьжизанаю нього продукту.

ПІД «Жигулями- па сім'ю, 
вона — слово, теща — слово, тесть —
—слово, свекор — слово... Так виник

•ься нова страва для мо- 
пьш 34 м. Сдвінська. 

рекомендація по 
В. СОРОКІН.

ідейний та 
добре від-

х: комсорг 
Кошсль з

ЗАБУДЬКО
Присягався Гнат:
— Марпнко,
Буду вік тебе любити!
Він забув, що вдома жінка 
І маленькі діти.

Борис СЛЮСАР.

м. Свіглозодськ.

ба- 
Та

до

відвідував регулярно, реагував на них 
іл|бо».

Висновок: засуджений Самара за час 
знаходження в установі на шлях виправі 
лёння не став».

Два терени, де найповніше ррзкри? 
віється людина, це — сім’я та робота. І 
зовсім безпідставно гадати, що удачі ні» 
одному з них компенсують невдачі на 
іншому. Тут, як в математиці, рівностб- 
роння залежність Розхлябаність та не
уважність сімейна аж ніяк не покрива
ється трудовою бездоганністю. Тому й 
іІажко прийняти на віру ті «ідеальні» ха
рактеристики, які іноді даються з місця 
роботи. Іноді читаєш, що і показники ии- 
сокі, І в колективі нормальні стосунки.- 
але чому ж в сім’ї деспот? Колись трі
щина дасть про себе знати.
V ПАПЕРАХ ми знайшли хвалебні сло- 
” ва, які стосувались моральних якос

тей людини, на яку вже заведено «спра
ву». Тож можна засумніватись в прав
дивості характеристики. Вона і 
усього скомпонована наспіх з 
очистити себе зід можливих 
«чому прогледіли?» Це камінець і в 
адресу обласної дитячої лікарні. У 
відділенні патолсі ії новонароджених уже 
рік працює санітаркою Тетяна Ушакоза. 
Знали, що з неї є донька-першокласни- 
ця Співробітницям говорила, що бабу
ся доглядає внучку, назіть хоче офор
мити опікунство. Здавалося б, така де
таль повинна була наштовхнути на Д'/м- 
му: чому при нормальних стосунках в 
сім’ї бабуся прагне встановити опіку. 
Проте нікого це не зацікавило, обійшло 
стороною.

Із письмозого пояснення на суді мате
рі Т. Ушакозої:

«Раніше моя дочка знущалась над ди
тиною: викручувала їй ніжки, штовхала 
під машину, замикала одну з квартирі 
(погасивши світло). Сусіди не раз пере
ховували дитину. Мені ж Тетяна сказала 
так: «Не треба було її рятувати з-під 
машини. Коли так — виховуй її сама. Ме
ні подобається над нею знущатись».

Одного разу Ушакова, взявши з собою 
дівчинку, зникла на кілька днів. У від
повідь на зсі докори — сміх.

...У лікарні я запитала, чи там знають 
про позбавлення Ушакозої батьківських 
прав. Ні. У відділ кадрів понад два мі
сяці тому надійшов виконавчий лист про 
утримання аліментів. Але у відділенні 
про це ще не знають. Мабуть, їх великі 
відстані роз’єднують- 3 кабінеті завіду
ючого запевнили, що обов’язково про
ведуть збори. Але це після 
Ушакозої.

Дуже нам хотілось 
Маринкою Ушакозою. Та, на жаль, 
можливо, й на щастя (дівча заліковує 
моральні тразми) її не було вдома: від
почивала з тіткою на морі.

Кажуть, людей різнять вчинки. Вели
кі люди і чинять гідно. Ще поет говорив 
про несумісність слова - гіганта і вчин- 
ка - карлика. Можливо, якби життя да
вало час на роздуми і розгортало б на
слідки наших дій, ми були б застрахо
вані зід бід та невдач. Та у життєвому 
вирі немає «дубліз» і «стоп-кадрів». Ко
жен необдуманий наш крок може бути 
вирішальним. А в даних ситуаціях вихід 
може бути один — каяття. Рано чи 
пізно до нього прийде кожен зі згада
них вище.

Нехай набатом звучать для них слова 
однієї жінки: «Вирішила після звільнен
ня дозести, що зумію бути хорошою 
матір’ю і жити так, щоб не було сором
но ні перед сином, ні перед людьми.

Хочу запевнити зас, що заслужу в сина 
втрачене довір’я. Тільки прошу — не 
віднімайте права лишатись матір'ю. Я 
виправлюсь!

Запевняю».

швидша 
метою 

докорів 
і і

відпустки

познайомитись з
а,

Я КОТЛЯР, 
поличним прокурора міста, 

О. ЧУГУТ, 
студентка факультету журналістики 
Кишинівського - держуніверситету-

ЦТ (І програма)
8.40 - 

9.10 — 
курная. 0.20 
Спортлото». 

10.00 —

▲
8.00 — Час. 

мічна гімнастика. 
«Піонерія». Кінолг .
— 31-й тираж «Сгіортлото». 
9.30 — Будильник. 10.00 — 
Служу Радянському Союзу! 
11.00 — Ранкова пошта. 11.30
— Клуб мандрівників. 12.30
— Музичний кіоск. 13.С0 — 
Сільська година. 14.00 — Пі
сня далека й близька. 14.45,
— Документальний теле
фільм «Життя па землі». 7 
серія «Підкорювачі суші». 
(Англія) 15.40 — Новини.
15.45 — «Зліт». Фільм-кон- 
церт. 16.15—«Н іш дім». Те
лежурнал. 17.05 — Докумен
тальний телефільм. 18.00 — 
Міжнародна панорама. 18.45
— Мультфільми. 19.05 —
Новини. 19.15 — Фільм «Ка
лина червона». 21 00 — Час.
21.45 — Майстри оперної 
сцени. «Сергій Якович Ле
мешева. Документальний те
лефільм. 22.55 — Футбольний 
огляд. 23.25 — Новини.

Рит-

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Ритмічна гімнастика. 10.50 
— Художнії! телефільм «Ма
ма Ануш». 1200 — Кіноаль- 
манах для дітеіі «Зірочка». 
12.50 — Новини, 13.00 —
Концерт. 13.25 — «Доброго 
вам здоров'я. «Тверезість — 
норма життя». 13.55 — «По 
музеях і виставочних за
лах». 14 30 — «Джаз... Джаз.. 
Джаз.. » Музична програма. 
15.3'1 — Село і люди. 16.00
— Слава солдатська. 17.00 —
Катрусйи Кінозал, 18.20 — 
«Парад казок». З балету П. І. 
•Чайковського «Спляча кра
суня». 19.00 — Актуальна
камера. 19.35 — «Майстри 
гумору» 20.40 — На добра
ні’!. діти! 21 00 — Час. 21.45
— Художній фільм «Фаль
шива Ізабелла». 23.00 — Но
вини.

А ЦТ (її програма)
8 00 — На зарядку ставай! 

8.20 — Фільм «Шалені гро
ші». 9.45 — «Будівництво і 
архітектура». Кіножурнал. 
9.55 — Програма Азербайд
жанського телебачення. 10.55

— Російська мова. 11.25 — 
Фільм «Прийдуть страсті- 
напасті». 12.35 — «Наука 1 
життя». «Транспорт: пробле
ми науки і впровадження». 
13.05 — Мультфільм. 13.25—’ 
Концерт естрадного оркест
ру Латвійського телебачення 
і радіо. 13.50 — Телефільм 
«Дачні історії». 7 серія. «Вис
тавка досягнень». 14.45 — 
Розповідають наші корес
понденти 15.15 — Реклама. 
15.20 - Кіноафіша. 16.20 — 
«Слідство ведуть Знатоки».
■ Чорний маклер». Телеписта- 
г.а. 17 55 — Документальний 
і----- ,>ільм. 18.25 — Із скарб
ниці снігової музичної куль
тури. П Чайковський «Ро
мео і Джульетта». «Фрппчес- 
ка да Ріміпі». 19.15 — Все. 
союзні змагання з кінного 
спорту 20 00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — Чемпіонат СРСР 
з регб. «Авіатор» (Київ) — 
«Слава» (Москва). 21.00 —
Час. 21.45 — Фільм «Перед
чуття любові».
едя

Редактор 
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
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У приобут реклама, повідомляв
ЧЕРЕВИЧКИ
ДЛЯ ПОПЕЛЮШКИ

Хто найчастіше звер
тається за послугами 
до взуттьовиків - ре
монтників? Звичайно 
ж, наша молодь, наші 

* студенти. Та воно й не 
дивно. Адже вони зав
жди «на ногах»: з лек
ції треба йти до бібліо
теки, з бібліотеки — 
знову на лекції чи кон
трольні... Не байдужа 
молодь і до театрів та 
кінотеатрів, концерт
них залів. Тому через 
мкяць-другий необхід
но знову міняти набій
ки чи пришивати ре
мінці. І якраз у нагоді 
стають взуттьовики Кі
ровоградського вироб
ничого об’єднання інд
пошиву та ремонту 
взуття, які в разі не
обхідності замінять 
набійки, підошви, каб
луки на черевиках, бо-

сон і ж к а х 
чи чобітках, 
прнши ю т ь 
ремінці, 
ста в л 
латки.
лять 
монтники 
звужу в а н- 
ня та розтя
гування ха
ляв на 
бітках, 
міну застібок 

«блискавка», перетягу
вання на зимовому 
взутті головок.

Лише один

по- 
я т ь 
Роб-

ре- 
й

чо-
за-

про СВОЄ 
радимо

місяць 
залишився до початку 
занять у вузах та тех
нікумах. І знову лек
ції, лабораторні, ко
локвіуми... Знову кон
трольні, екзаменаційна 
сесія. І вже не буде ча
су подбати 
взуття. Тож
вам уже зараз ретель
но переглянути напів- 
ботики та чобітки й від
нести в ремонтну май
стерню, щоб потім 
осінь не захопила вас 
зненацька.

Шановні кіровоград- 
ці та гості міста! Нага
дуємо адреси майсте
рень по ремонту взут
тя: МАЙСТЕРНЯ № 1 
— вулиця Гоголя, 61 
(терміновий ремонт);

Для любителів
активного відпочинку

або синтетичної тканини, 
а тепла підкладка надійно 
захищає від нічної прохо
лоди. Застібається спаль
ний на гудзики чи «блис
кавку», а верхня частина 
зав'язується тасьмою.

> настала бажана пора.
> каві подорожі, незабутні 
’ враження дарує їм літо.
> На березі річки чи лі- 
5 совій галявині не обійтись
> без похідної «постелі» — 
’ спального мішка. Впготов-
> ллються вони з палаткової

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

На \'Нра1|щ.-1«1М языке

НАША АДРЕСА:
316050. МПС,

м. Кіровоград,

вул. Луиачарського, 36.

17;

№ 26 — вулиця Ява 
Томна; МАЙСТЕРНЯ 
№ 27 — вулиця Пацае
ва, 15; МАЙСТЕРНЯ 
№ 28 — вулиця Чай- 
ковського; МАЙСТЕР
НЯ № 29 — вулиця 
К. Маркса, 6/5; МАЙ
СТЕРНЯ № ЗО — ву
лиця Новоп'ятихатсь-

МАЙСТЕРНЯ № 3 — 
площа Декабристів 
(будинок побуту «Ін
гул); МАЙСТЕРНЯ 
№ 2 — вулиця 50 ро
ків Жовтня; МАЙ
СТЕРНЯ № 4 - вули
ця Гоголя, 67; МАЙ
СТЕРНЯ № 5 — вули
ця Шевченка, 
МАЙСТЕРНЯ Ка 6
вулиця Пушкіна, 53; 
МАЙСТЕРНЯ № 7 — 
селище Нове; -МАЙ
СТЕРНЯ № 8 — агре
гатний завод; МАЙ
СТЕРНЯ № 9 — завод 
«Червона зірка»; МАЙ
СТЕРНЯ № 10 — ву
лиця Полтавська;
МАЙСТЕРНЯ № 11 — 
парк імені Крючкова; 
МАЙСТЕРНЯ № 12 — 
вулиця Героїв Ста лі н- 
града; МАЙСТЕРНЯ 
№ 13 — вулиця Коро
лем ка; МАЙСТЕРНЯ 
№ 14 — вулиця К. Ліб- 
кнехта; МАЙСТЕРНЯ 
№ 15 — вулиця Шата- 
лова; МАЙСТЕРНЯ 
№ 16 — вулиця Кре
менчуцька; МАЙСТЕР
НЯ № 17 — вулиця 
Радянська, 1-а; МАЙ
СТЕРНЯ 
швейна
МАЙСТЕРНЯ № 24 — 
вулиця Сугокліївська; 
МАЙСТЕРНЯ № 25 — 
вулиця Компанійця, 
45; МАЙСТЕРНЯ

№ 18 — 
фабрика;

ка.
У м. ОЛЕКСАНД

РІЇ — майстерні по 
індпошиву та ремонту 
взуття:

МАЙСТЕРНЯ № 1 — 
вулиця 50 років Жовт
ня, 19; МАЙСТЕРНЯ 
№ 2 — проспект Лені
на, 3; МАЙСТЕРНЯ 
№ 3 — проспект Лені
на, 88; МАЙСТЕРНЯ 
№ 4 — вулиця 
Жовтня, 15; 
СТЕРНЯ № 5 
ще Перемога 
Миру, 40); МАЙСТЕР
НЯ № 6 — селище Ди
митрове (вулиця Ди
митрова, 57).

У м. З НАМ ЯЙЦІ — 
майстерні по ремонту 
взуття:

МАЙСТЕРНЯ № 1- 
вулиця Гагаріна;
МАЙСТЕРНЯ № 2 — 
вулиця Жовтнева; 
МАЙСТЕРНЯ № 3 — 
вулиця Селянська; 
МАЙСТЕРНЯ № 4 -- 
залізничний вокзал.

Крім ремонту майст-

50 років
МАЙ-

— ссли- 
(вулиця

ри - взуттьовики вико
нують замовлення по 
індивідуальному по
шиттю взуття. Завітав
ши до ательє Кірово
градського виробничо
го об’єднання індпоши
ву та ремонту взуття, 
би можете зробити за
мовлення на пошиття 
елегантних черевиків, 
полуботків, чобіток на 
підборах не вище 40 
мм.

Сучасна мода пропо
нує чотири стилі: кла
сичний, спортивний, ро
мантичний і фольклор
ний. Саме у такому на
прямі й працюють 
взуттьовики - модельє
ри.

У молодіжному асор
тименті концентрують
ся всі найсучасніші 
пропозиції моди, вті
люються творчі пошу
ки художників-модель- 
єрів.

Взуття для дорослих 
модернізується шля
хом нових конструктив
них вирішень завдяки 
застосуванню сучасних 
матеріалів. А саме: хі
мічних і полімерних. 
Як і у минулому році, 
у моді чобітки з різною 
висотою халяв. Зде
більшого моделі оз
доблюються опушкою 
з натурального та 
штучного хутра. Знач
на увага приділяється 
вирішенню й оформ
ленню халяв чобіток, 
які можуть легко дра
піруватись і навіть зні
матись із застібкою 
«блискавкою», на гап
ликах або кнопках. Та-

кі чобітки виготовляю
ться з різноманітних, 
контрасних за кольо
ром та фактурою мате: 
ріалів. У тому числі й 
текстилю.

Модні також чобітки 
і полуботки на потов
щених підошвах, чере
вики із застібкою — 
«блискавкою» на реме
нях з пряжками, на 
шнурках, гапликах та 
гачках.

Взуття для чолові
ків та юнаків вирішує
ться здебільшого у 
двох стилях — КЛА
СИЧНОМУ і СПОР
ТИВНОМУ. Форма 
воскової частини — 
овал або закруглене 
каре. Висота підборі 
— до ЗО мм. Декора
тивне оформлення — 

м'які канти, дрібна 
строчка та ін.

Дитяче взуття від
значається оригіналі 
ним декором і біллю- 
широким застосуван
ням елементів суто 
фольклорного стилю-

Зробити замовлення 
на пошиття чобіток, че
ревиків, полуботків, 
босоніжок можна в 
АТЕЛЬЄ № 1 (вулиця 
Уфімська, 17), АТЕ
ЛЬЄ № 2 (вулиця Во
лодарського, 67), АТЕ
ЛЬЄ № 3 (вулиця Ро- 
дімцева. 8), АТЕЛЬЄ 
№ 4 (вулиця Пацае
ва, 15).

Взуття будь-якого 
фасону можна замови
ти також у приймаль
них пунктах (вулиця 
К. Маркса, 64 і вулиця 
К. Лібкнехта, 15).

Розмір: 170—175x80— 
85 см. Ціна — від 33 до 
70 крб. ’

На туристських стеж
ках наш необхідний су
путник — рюкзак. Рюкза
ки — шкільні, туристські, 
універсальні — місткі і 
зручні у користуванні. Чи
сленні кишені дають змогу 
компактно вкладати речі. 
Добре припасовані ремені 
зручно фіксують рюкзак 
на спині.

Ціна — 10-20 крб.
А яка подорож без ве

селої пісні? Легкі і ком
пактні радіоприймачі «Ту
рист», «Сслга», «Хазар» 
працюють у будь-яких 
умовах.

Ціпа: «Сслга» — 39 крб., 
«Турист» — 35 крб., «Ха
зар» — ЗО крб.

Придбати спальні міш
ки, рюкзаки, транзисторні 
радіоприймачі «Селга», 
«Турист», «Хазар» можна 
у магазинах «Спорттова
ри», «Культтовари» та спе
ціалізованих відділах уні
вермагів споживчої ко
операції.

УКООПТОРГРЕКЛАМА.

ЕН 02240. Обсяг 0,5 друк. арк.

ЗАПРОШУЮТЬ

Щс піонерське літо 
озивається веселими 
табірними сурмами, а 

календар нагадує: 
навчальний рік не за 
горами!
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БАЗАРИ
Шановні батьки! 

Щоб перше вересня 
стало справжнім свя
том для вашого сина 
чи доньки, своєчасно 
подбайте про все иеоб-

Тираж 61 800.

хідне для занять. 
ярошуємо вас на 
шкільні базари, де 
представлено широкий 
вибір товарів учнів
ського асортименту; 
портфелі, ранці, сумки, 
письмове й канцеляр
ське приладдя, учнів
ські н загальні зошити, 
пластилін, акварельні 
фарби, зошити для 
малювання.

Можна придбати туу 
зручну 
шкільну 
дівчаток 
легкі і

і практичну 
форму дй

І ХЛОПЧИКІВ, 
теплі куртки 

сучасних фасонів, де
місезонні 
пальта.

На шкільних база- 
. рах є також взуття на 
повсякдень, для спор
тивних змагань, про
гулянок.

Ласкаво просимо 
відвідати шкільні ба
зари, організовані спо
живчою кооперацією,

УКООПТОРГРЕКЛАМА.

та зимові

Газета виходить V вівторок, 
четвер, суботу
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