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І

В тісненькій кімнатці,
куди з недавнього часу
перебрався !комітет ком
сомолу депо, пас зустрів
секретар.
— Чим саме ми заслу
жили на ванту увагу? —
запитав з цікавістю й не
без подиву.
Завдання редакції прос
те: побувати па одних із
звітно-виборних
комсо
мольських зборах. У Зна-

І

35-це не «цифра»! ]

7

ризикований
експери
мент, -— щиро зізнається
секретар. — Ризикований,
тому, що не виключений
провал експерименту, але
я вже до цього підготувався.
Що ж цс за експеримент? Справа в тому, що
не готується, як досі, спеціальиа півгодинна ДОПО-.
відь на папері (віддруко
вана, затверджена), не

іП
О!ЗНІ за характером і співставив результати
найоптимальні- Н
4 змістом листи надхо визначив
дять у ВІДДІЛ сільської мо ші варіанти внесення доб-|
лоді. Але є в них спільне: рив (по строках і кількос- в
автори доходять виснов ті) щодо отримання най-1
ку, переконані в необхід нижчої собівартості зер-І
||
ності працювати по-ново на.
Нині озимі вже посіяні і У
му, згідно ви/лог часу.
Ось лист нашого гро- молодим агрономам, вва- ■
мадського
кореспонден- жає С. Швець, непогано
та з Голованівського ра- було б для майбутнього й
ознайоми-1
нону Валентини СТАХ. Ав- застосування
тор
пише: «У колгоспі тись з подробицями цьо- я мінському міськкомі ком
імені Котовського немає го дослідження. А висно- і сомолу завідуючий відді
такої ділянки роботи, де вок його такий: «Зістав-| лом комсомольських орга
не працювали б комсо- лення результатів еконо
нізацій Віктор Понома
мольці і молодь. Вони мічної оцінки різних доз
ренко назвав кілька ад
показують зразки сумлін- і способів застосування
рес (того дня проходив
ості в роботі на тварин азотних добрив показує,
черговий тур звітно-ви
ницьких фермах, у полі». що не завжди висока
борних зборів), і ми зупи
Далі о листі розповідає окупність збігається з. мак- [ нились на найближчих: у
ться про хорошу органі симальним прибутком, і, І комсомольській організа
зацію соціалістичного зма навпаки, збільшення при-1 ції ремонтних цехів локо
гання на жнивах. Поряд з бутку не завжди забезпе
мотивного депо збори по
призначаються
співдопо
молодими
хліборобами чує високу окупність кож-1 чинаються через годину-*
відачі, так само з готови
трудилися цьогорічні ви ного карбованця, витраче
о 15.30.
ми написаними виступа
пускники школи. Найбіль ного на придбання доб
— Не знаю, чи вас не
ми... Комітет комсомолу
ше зерна з поля на тік рив».
влаштує, — вислухавши,
вирішив, що на зборах не
перевіз молодий
водій ЇГІЇ РО роботу
сказав секретар комітету
комітетів
відміняється лише одне—
Михайло Лободюк,
комсомолу локомотивного
“ комсомолу, штабів і
серйозна принципова роз
Є здобутки і в тварин постів «КП» Новоукраїн-' депо Сергій Федоров. — Бо
мова.
ницькій галузі: цього ро ського району по участі в г особливими досвідом, ус
Думається, що експери
ку на одній із ферм ство республіканському огля-І піхами ділитися поки що
мент не новпіі. За таким
рено КМК. Комітет ком ді використання резервів 8 не можемо. Більше буде
методом, яким поділився
сомолу тримає під постій економії і бережливості, | .критики па зборах. Та пза
з нами Сергій Федоров,
ним контролем відпочи матеріальних і енергетич-в проведення ЇХ Я переяіїїзбори іі повинні проводи
нок молоді».
ваю.
них ресурсів йдеться в
тись. І цс робилось рані
Але не все тут гаразд, листі М. КОЛПАКА. Мико-1]
ше, прикладів можна на
Підстави для цих слів у
пише В. Стах. «Не на на ла — член районного шта-_ Сергія були вагомі. Ком
вести чимало. Та справа в
лежному рівні внутріспіл бу «Комсомольського про- О сомольським
тому, що вони, на жаль,
секретарем
кова робота комітету. Як жектора», але в його лис- І такої численної органі
тільки й залишились в ми
ще буває? Прийняли ком ті багато фактів і з діяль- ■ зації (на обліку в депо
нулому.
сомольські збори рішен ності «КП» на місцях.
я більше трьох сотень ком
— Доповідь, звичайно,
ня, а потім за нього забу
Ось один з них. «Про-1 сомольців) Сергія обрано
буде, — уточнив Сергій. —
ли, на контролі не трима жектористи» колгоспу іме-1 сім місяців тому. Тому
Я накинув собі план, але
ють».
ні Фрунзе виявили такий
досвіду проведення звітнодоповідь повинна
стати
Далі В. Стах пише: «За- факт — близько ЗО про-’ виборної кампанії нема.
приводом до розмови, а
сЩ^хик голови колгоспу центів водіїв мають пере-і
— Я вирішив піти на
не такою, щоб під неї
іл
Жу/ Котовського Л. Зін- витрати пального. Тут не
ілт&м
ковська
каже: «Комсо має контролю за правиль
мольська організація взя ністю експлуатації авто
ла шефство над 146 гек транспорту, спідометри в
ГОСТРИЙ
тарами кукурудзи. Намі деяких автомобілях
не
СИГНАЛ
тили зібрати по 35 цент опломбовані, або не пра
нерів зерна з гектара». цюють взагалі, не зжиті
Дивно! Для того, щоб приписки».
збирати по 35 центнерів
ШЇЛІДНУ допомогу на
зерна кукурудзи (фактич
шому господарству
но, це майже середній по надав
Кіровоградський
казник по району) для технікум по підготовці ке- В
цього зовсім не обов’яз рівних кадрів колгоспів і _
ково брати комсомоль радгоспів. Протягом року У
ське шефство. Якщо шеф викладачі і слухачі техні- І
Я працюю в дитсадку дуючій дитсадком Г.
ство не формальне, то, куму працювали на різно- ■
№ 26 обласного центру. Богатирьовій, керівникам
зрозуміло, справа
честі манітних
Ще з травня у приміщен райвно. Ми, вихователі,
сільськогоспо
комсомольців—взяти курс дарських роботах: в кол- І
ні рукомийника протікає навіть в облвно, писали. Та
на якийсь вагоміший по госпному саду, на овоче-1
труба. Сантехнік прийшов віз і нині там.
казник, у даному випадку, вих плантаціях, допомага- "
і каже: «Тут зварювати
Нині я пішла у відпуст
скажімо, на 50 центнерів ли будувати нову школу»,—
треба!». Від його слів лег ку, але совість загризає
зерна кукурудзи з гекта повідомляє у своєму лис- І
ше не стало, бо більше в Може, хоч тепер, напере
ра. Чи не так?
ті до редакції заступник 8
пас нікого з ремонтників додні холодів, справи зру
РО вагомі показники о голови
колгоспу
імені І
не було. Вода так і про шать з місця?».
досягненні
врожаїв Тельмана по роботі з мо
довжує
протікати.
Діти
Л. ПАШУТА,
пшениці, вирощу- лоддю Компаніївсього ра- н
пустотливо пускають по
ваиет за інтенсивною тех йону Віктор СОЛОНЧЕН- 8
вихователька
групи
штучних «водних потоках»
нологією, . йдеться у листі КО.
№ 7 дитсадка № 26
саморобні кораблики, а
старшого агронома Кіро
«Іскорка».
Щиро дякуючи шефам
інспектор
Кіровського
воградського центру на через газету за добросо-.
м.
Кіровоград.
райвно Л. П. Клюева, яка
уково-технічної інформа вісну роботу, В. Солон-1
побувала в дитсадку, спо
ції С. ШВЕЦЯ. «У 1981— ченко зазначає, що вони Н
ВІД РЕДАКЦІЇ- За зав
кійна:
«Можна мисочку данням
1984 роках на Одеській запам’ятались не
редакції, 4іаш фо
тільки ■
підставляти
і
все
буде
обласній державній сіль трудом. Були виступи агіт
токореспондент
В. Гриб
нормально».
ськогосподарській дослід бригад технікуму в полі Ж
побував у дитсадку № 26.
ній станції вивчали еконо та на фермах.
У нас у приміщенні не Факти підтвердились, іцо
і)
мічну
ефективність від
зроблено поточного ре він і ілюструє знімками.
«Думаємо,
наступного
внесення азотних добрив року ми ще більше зміц
монту. Більше того, там, Як видно, непривабливий
під урожай озимої, по нимо шефські зв’язки з
де розташувались групи вигляд має вхід у дитса
сіяної по чорному пару і технікумом, вміло поєд
№ 5 і № 7. ще з... лютого док. В павільйоні вечора
після стерньових попе нуючи ударну працю і
протікає стеля. На порозі ми збираються невідомі
редників. Вирощували та змістовний відпочинок», —
— осінні дощі.. А там і до «нічні гості», про що свід
снігу недалеко...
кі сорти: «одеська напів- упевнений
чать покинуті там окурки.
комсомоль
карликова», «одеська-51», ський ватажок колгоспу
На майданчику, де діти А хто й коли ремонтувати
«еритроспер- імені Тельмана.
«степняк»,
граються, ще з серпня від ме поламану карусель?
мум-127».
критий
каналізаційний
Чекаємо оперативної від
Чекаємо, шановні читаС. Швець розповів про чі, від вас нових листів.
люк. З утвореної ями, не повіді про вжиті захо
агротехніку, якої дотриначе із джерела, б’є вода. ди від керівників КіровВідділ
сільсьної
Все сказане мною сьо ського райвно міста Кіро
М ряиеь при вирощуван
МОЛОДІ.
р
ого ЧИ іншого сорту.
годні давно відоме і заві- вограда.

можна було задрімати.
Доповідь-звериення, доповідь-спонукапня...
Це справді ризиковано
починати збори, не відаю
чи — відгукнуться в ду
шах комсомольських сло
ва доповідача? Але це не
обхідно, адже досі збори
дуже часто проходили
формально, нецікаво, для
«галочки», й комсомольці
йшли на них, аби відбути

За яким заходом?

Про трубу,
стелю, а також
ба й дужість

П

І

Ціна 2 коп.

час, наперед знаючи, що
час пропаде дарма.
Такі ось підстави для
хвилювання мав секретар.
О пів па четверту по
обіді в червоному депов
ському кутку зібралося
комсомольців з п’ятнад
цять. На обліку в ремонт
них цехах — 97. Сергій
виходив із залу — видно,
хвилювався.
Ще почекали 15 хвилин.
Надійшло кілька чоловік.
Сергій Федоров звівся за
столом, порахував ще раз
комсомольців, що посіда
ли па задніх рядах, допи
сав кілька прибулих у спи
сок і сказав:
— Товариші, не будемо
гаяти дарма часу. При
сутніх 24 комсомольці,
збори будемо переносити.
На понеділок — о 12.20.

За кілька . хвилин до
цього він радився із сек- _
ретарем парткому М. Д.
Гаращепковим. Михайло
Дмитрович, до речі, ска
зав і таке:
— Час проведення збо
рів ти, Сергію, вибрав не
найкращий. Ось із пункту
технічного обслуговування
нікого не відпускають: ро
боту не можна відкласти
на пізніше — рівно о 17.00
локомотив повинен вийти
з депо.
Коли прощались, Сергій
винувато опустив очі:
— Звідколи я працюю в
депо — жодного разу не
було, щоб збори не пере
носились. Так і сьогодні—
по інерції. Але ж обіцяли
мені... Можна було б усе
зробити формально: про
вести збори з тими, хто
прийшов, але час настав
покінчити з формальністю.
Та й не вмію я працювати
для показовості, для «га
лочки...».
Якщо навіть і
наступного разу на збори
не збереться
потрібна
кількість комсомольців —
відкладемо знову. Бо тре
ба робити все серйозно,
працювати серйозно, огля
даючись на свою совість.
Ми навідалась і в поне
ділок — па 12.20. Декіль
ка комсомольців підійшли
до червоного кутка, зди
вовано стенули плечима,
що нікого нема.
Нам Сергій знову пояс
нив: збори перенесено на
четвер.
Цікаво, чи відбулись збо
ри? За третім заходом,'
І яка вийшла розмова?
В. ШУНДРІНА,
В. БОНДАР,
спецкори «Молодого
комунара».

2 стор.

«Молодий комунар»
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ЧИТАЧ РОЗПОВІДАЄ

Незабутня

мандрівка
Змістовний відпочинок
— цс й бадьорий настрій,
і заряд натхнення. Саме
про такий відпочинок по
турбувались члени завко
му профспілки графітово
го комбінату, організував
ши поїздку до столиці
України міста Києва.
...Приїхали ми в столи
цю, коли вона міцно спала
ДНЯ.
після
трудового
ГОГС.'ІІ
Влаштувались у
«Золотий колос». А вран
ці
почалась екскурсія.
Приваблювали зір безліч
парків; квітів,
каскади
водограїв. Та, безумовно,
найбільше враження ство
рювали пам'ятники, які
нагадували про героїчне
минуле українського на
роду: Б’. Хмельницькому,
М. Щорсу, Т; Шевченку.
Дивлячись па сьогод
нішній Київ, важко уяви
ти, яким він був 10 сто
літь тому. Оглянули ми
Десятинну
церкву, що
стояла в центрі старовин
ного міста, Золоті ворота,
Софіївський собор, КиєвоПечерський заповідник.
Повертаючись із
ман
дрівки, ми ще раз милу
вались архітектурними ан
самблями споруд.

>

В. ЦВ1ЛЮК.
емт Зазалля,
Гайворонський район.

ЧИТАЧ МАЛЮЄ

Наставник
не сумнівається

роки) брав участь в обласному та рес
публіканському конкурсах «Кращий за
професією», де виборював і призові міс
ця. Наставник не сумнівається, що здіб
ний учень наздожене його, адже для
цього є всі підстави.
На малюнку: комсомолець, водій ав
тобуса ЛАЗ-695 Павло ДАНИЛОВ.

У колектив Ііовомиргородського автопідприємства 10040 комсомолець Павло
Данилов прийшов порівняно недавно,
але вже зараз про нього говорять, як
про здібного водія автобуса ЛАЗ-695.
Взірцем для юнака є ного наставник,
водій з багаторічним стажем роботи
Анатолій Євгенович Прохоров. У нього
він навчається діловитості, сумління,
ввічливого ставлення до пасажирів.
їхній маршрут: Новомиргород — Кі- •
ровоград. Екіпаж відмінно виконує пла
ни по перевезенню пасажирів. Та ІОловне: ніколи не залишить в дорозі ста
рих людей, матір з дитиною, тих, хто в
силу обставин запізнився. Екіпаж не по
рушує правил, але крім інструкції діє
за велінням совісті.
— Я задоволений своїм напарником,—
говорить про Данилова А. Є. Прохо
ров.—Він володіє майстерністю справж
нього шофсра-професіонала, економить
пальне і мастильні матеріали.
Анатолій Євгенович не перебільшує, бо
вміє дати справжню оцінку: сам він, зда
валось би, не так давно (хоча минули

Текст і малюнок В. ШУЛЬГИ.

ЧИТАЧ ЗНАЙОМИТЬ

Разом
3 молодими
Його груди прикраша
ють
орден
Трудового
Червоного Прапора,
ме
далі, нагрудні знаки пе
реможця соціалістичного
змагання
й
ударника
п’ятирічок.
Він енергій
ний, діяльний, невтомний.
Сьогодні колишній маши
ніст локомотивного депо
Аназі станції Помічна
толій Андрійович
Вікол
вже на пенсії, але часто
буває серед молоді.
— Анатолій Андрійович
вісім років очолював пер
винну партійну
організа
цію цеху експлуатації ло
комотивного депо, — го
ворить про нього секре
тар вузлового
парткому
В. Т. Жалоба. — Вдячний

За власним бажанням
Першими в Маловискіаському районі
ініціативу
вазівців — відпрацювати
чотири дні на будівництві
об'єктів соцкультпобуту—
підтримали
комсомольці
і молодь селища Смоліно.
Ця довга цегляна одно
поверхова споруда
була
колись
лікарнею.
Ко
лись — це ще тоді, як
тільки на місці сьогодніш
нього селища
з’явились
перші невеличкі
фінські
будинки, обкладені черво
ною цеглою. Тепер
же
лікарня знаходиться в ін
шому кутку селища, а тут,
в затишку дерев і кущів,
будинок донедавна стояв
порожній, забутий людь
ми.
Хтозна, скільки б стоя
ла в гущавині оця будів
ля, якби у когось із мо
лодих смолінців не з’яви
лась думка: оживити цю

—>

зовні похмуру
споруду, вівши, що не зарплата го
вдихнути в неї життя. Реа ловне.
лізація
такого
задуму
Тепер тут зроблено чи
розв'язувала
б
відразу мало. Однак не слід ду
кілька проблем.
По-пер- мати, що все йде як по
ше, з’ялялась можливість маслу: кожного дня достворити музей експеди ' водиться вирішувати різні
ції. По-друге, кілька, при питання,
«вибивати»
то
міщень могли б зайняти одне, то інше. Про закін
фотоаматори.
По-третє, чення робіт говорити по
можна було б обладнати ки що рано. Але справа
танцювальний зал і моло посузається, бо, коли за
діжне кафе. Таким чином щось взялися, то треба
позитивно вирішилося
б довести до кінця.
питання змістовного
ДОПри чому ж тут ініціа
звілля молоді.
тива
вазівців,
подумає
З такими пропозиціями
хтось. А ось при чому.
звернулися до адміністра
Будівництво (а зоно
по
ції.
Звідти
одержали
суті, так і є) молодіжного
«добро», а крім того ма
клубу ведеться у вільний
теріальну допомогу
на
від роботи час.
придбання
необхідних
Побував
я на об'єкті,
матеріалів і для внутріш
зустрівся
з
добровольця

нього оформлення моло
діжного клубу.
Матеріа ми. Бесідували.
лізувати задум
взялися
Сергій Меліхов, випуск
самі спілчани, ще раз до- ник другої
Смолінської

1
1

О. КОРНИЦЬКИЙ.
м. Помічна
Добровеличківського
району.
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ЧИТАЧ ДІЛИТЬСЯ ДОСВІДОМ

партком йому й нині —
за турботу про підростаю
че покоління.
Бажаний гість А. А. Вікол у Помічнянській се
редній школі № 2. Ленін
ський урок, урок миру,
перший чи останній дзві
нок, вручення паспортів—
Анатолію Андрійовичу є
про що розповісти.
Він
готується дуже ретельно
до кожної такої зус-'^^.
Знають
ветерана
г/с
тільки в школі.
Анатолія
Андрійович — член пер
винної організації
това
риства «Знання», із зміс
товними лекціями прихо
дить у трудові колективи
дистанції цивільних
спо
руд, інші підрозділи за
лізничного вузла. Лекції
«Поговоримо по совісті»,
«Бережи честь змолоду»,
«Яка вона, сучасна люди
на?», «Твої обов’язки
в
сім’ї» викликають жваве
обговорення.
А у вільний час він лю
бить поміркувати над ша
хівницею. Це з його іні
ціативи
у
залізничному
вузлі
створили
шахову
секцію, з його легкої ру
ки тут народився не один
першорозрядник.
Комсомольці
знають:
так буде завжди, коли поряд є такі ентузіасти, як
А. А. Вікол.

школи і Андрій Барсуков,
десятикласник:
— Працюємо
добро
вільно, за власним бажан
ням. Скільки часу? Та вже
з тиждень...
Надія Кательтина, пра
цівниця відділення поза
відомчої охорони:
— За спеціальністю
я
плиточник-мозаїчник, але
так сталося, що не працюю на будівництві. Тому
коли дізналась, що потріб
но допомогти — з радіс
тю приходжу сюди.
Вдалося познайомитися
ще з кількома ентузіаста
ми. Весь свій вільний час
проводять вони у продук
тивній праці: Василь Пас
тух, Віктор
Задорожний,
Олександр Захарченко та
інші. Єдиний
спеціаліст,
котрий працює на споруд
женні молодіжного клубу
за нарядом, — тесляр Ві
талій Віталійович Кубишко. Для комсомольців
у
будівельній справі він най
перший порадник.

в. тільнов.
Малозисківський район.

Цькували собакою
Це сталося вкінці літа,
27 серпня. Випадок, який
мені не забудеться. Посе
ред білого дня йшла я
парком імені В. І. Леніна.
Недалеко філармонії стоя
ли троє підлітків із соба
кою, розмовляли, Наіістаршому років 16, інші
два — молодші.
Настрій у мене був гар
ний, наприкінці літа він
завжди у мене гарний —
живу передчуттям нового
навчального року: я ВЧИтелька-пенсіонерка.
Алс
загледівши собаку, на
стрій мій пригас, бо змал
ку боюсь собак: ще в ди
тинстві мене так покусав
пес, що змушена була лі
куватись.
Спробувала трохи обійти
хлопців, але враз собака
кинулась до мене, почала
стрибати, гарчати. А хлоп
ці стоять собі і хоч би що.
Я почала кричати, в мене
розболілося серце, закру
тилася голова, умліваю,
ось-ось впаду... Зібрала
всі сили їй закричала: «Ря-

•туйгеї Міліція!». Тільки
тоді воші покликали со
баку. Та де там — соба
ка так розлютилася, про
довжувала ганяти
мене
кругом дерева, за ЯКИМ
я рятувалася.
Недалеко сиділи на лавчинні чоловіки, і ніхто й
не подумав
оборонити.
Хлопці, натішившись, від
кликали собаку.
Все це закінчилось для
мене хворобою. Може,
батьки тих хлопців прочи
тають, пізнають своїх ді
тей: не дозволять щ біль
ше виходити на такі ось
«прогулянки»?
Пишу не ДЛЯ ТОГо^ЦОб
пожалітись, хоча болить
мені й досі. Хочу нагада
ти й застерегти інших від
подібних ігрищ. Вигулю
вати собак без повідна
забороняється,
Спокійно
дивитись, як цькують со
бакою жінку, — заборо
няється також. Не зако
ном. Забороняє совість.
Е. БЕРСАН.
м. Кіровоград.

Анонс
КОЛИ ПРО ХЛОПЦЯ И ДІВЧИНУ, КОТРИМ ДЕСЬ ПО ДВАДЦЯТЬ. СКАЗАТИ
«ВОНИ ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ», ТО УЯВА ЗМАЛЮЄ МОМЕНТИ ТИХ ЗУСТРІЧЕЙ: ОСЬ
ВІН ХОВАЄТЬСЯ ПІД ДЕРЕВОМ ВІД ЗЛИВИ, АЛЕ, ЗАГЛЕДІВШИ її В КІНЦІ ВУ
ЛИЦІ, БІЖИТЬ ПРЯМО ПО КАЛЮЖАХ НАЗУСТРІЧ; ОСЬ ВОНА НОЧАМИ ЧАКЛУЄ
ЗІ СПИЦЯМИ: СКОРО В НЬОГО ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ, А ШАРФ УСЕ НЕ ВИХО
ДИТЬ ТАКИМ, ЯК ХОЧЕТЬСЯ (СОБІ Б СКІЛЬКИ НЕ ПЕРЕВ'ЯЗУВАЛА); А ОСЬ
ВІН У ТРИВАЛОМУ ВІДРЯДЖЕННІ ПО КІЛЬКА РАЗІВ ПЕРЕПИСУЄ ЛИСТА ДО
НЕЇ (ПРИЯТЕЛЮ Б НАПИСАВ ЗА ДВАДЦЯТЬ ХВИЛИН). А ЩО - КОХАНН
ТІЛЬКИ НІ. ВИЯВЛЯЄТЬСЯ, МОЖНА ЗУСТРІЧАТИСЯ
БЕЗ УСЬОГО Е
О,
БЕЗ КОХАННЯ. ЙТИ НА АМОРАЛЬНІ ВЧИНКИ І НЕ ЗАМИСЛЮВАТИСЯ ПРО ЇХ
НАСЛІДКИ. ЯКІ ВОНИ, ЦІ ДВОЄ? ЯК ПОЗНАЧАЄТЬСЯ ТАКА ЛЕГКА ПОВЕДІНКА
НА ОТОЧЕННІ ДІЙОВИХ ОСІБ ЦИХ «ІСТОРІЙ БЕЗ КОХАННЯ»? СТАТТЮ НА ЦЮ
ТЕМУ ЧИТАЙТЕ В ОДНОМУ З НАСТУПНИХ НОМЕРІВ «МОЛОДОГО КОМУНАРА».

ДИСПЛЕИ ДЛЯ МАЛЯТ
павїСурСРПг^Сі1пН?’«ип?»РмМвМТалийих зразків книжкової продукції ДержкомоишеЛ^ОНних .СЩ? навколо
я РаЯПНСЬНа шнола ’ підготувала підручник для
шестирічних «світ навколо тебе», його автори — старші наукові співробітники
вГбик*Тн°СС'^Но°вГальНСТИТУТУ педагогіки УРСР кандидати педагогічних наун Н. М.

I

ЯвТоря найпеРшого підручника врахували і «специфіку аудиторії» — □ ньому
можна домалювати, пофарбувати, наклеїти, вирізати.
віми°В«ИнИпаГ\кЯІ^,ЧНИК ДЛЯ шестиліт°к «Світ навколо тебе» побачить світ двома мовами українською — тиражем 310 тисяч примірників і російською - 290 тисяч.
нииьного
«' маибУ,тн> першокласники, вихованці дитячого садна № 499 Дар-

Р₽пнич₽ммп Пп/Т°«ип1гил|гл^ (зліва направо) Денис ОМЕЛЬЧЕНКО, Олл ЧЕручнином.НМ°’ Олена ИРАСНОГОРСЬКА і Ліда РУДЕНКО знайомляться з новим під*

Фото О. БОРМОТОВА. (Фотохроніка РАТАУ).

Дитячий садок «Олім
пієць» у Комупарському
районі Запоріжжя
став
першим серед дошкільних
закладів області, де діти
навчилися грати па елек
тронно - обчислювальних
машинах. Ігри розробили
для них інжеперн-програмістп підпрнємства-шефа.
...Зручно вмостившись на
стільцях перед скрапами
дисплеїв, п'ятирічні Саш-

ко Гайворонський, Сашко
Чорний, Юля Жадько, ін
ші малята
підготовчої
групи «переводять» через
перехрестя маленьких чо
ловічків, уважно -стежать,
щоб їх не збив автомо
біль. Потім складають за
кольорами або розмірами
колечки піраміди, прохо
дять через числові «лабі
ринти», складають з літер
слова. Кумедні чоловічки

ицюють на екрані, якщо
завдання розв'язане пра
вильно. «сльозка» на їх
обличчі говорить про по
милку.
— Довелись нам вника
ти в методику педагогіч
ної роботи, щоб ігри були
і цікавими і пізнавальни
ми. — розповідає однії з
творців комплексу В. М.
БобровпичнГі. -— І що ме
не дуже здивувало, так це
вміння малят вмить влов
лювати суть завдання.
А. ГЖОВІН,
кор. РАТАУ.

9 жовтня 1986 року —
Ц| ЕНІ вже ніколи не забути сліз Джозефа
Маурі в Остапкіпській сту
дії, де цей американський
безпритульний
дивився
фільм про себе — «Люди
на з П'ятої авеню». Не за
бути спохмурнілих облич
Г. Боровика, працівників
Студії» друзів Джозефа...
Як це страшно, коли пла
чуть мужчини.
«Америко, ти прекрас*
так співається у иаЦЇ^Рйьному гімні США, в
мені ж ці слова відлуню
ють болем: «Америко, ти
жорстока! Америко,
ти
бездушна...».
Так співпало, що телеві
зійну передачу про Джо
зефа Маурі я дивилась,
перечитуючи
«американ
ські» твори українського
письменника В. Коротича
— «Кубатуру яйця» та
«Лице ненависті», які уві
йшли до другого тому
недавно випущеного у ви
давництві «Дніпро» дво
томника.
Віталій Коротич иале|Жнть до тих авторів, чиї
ітвори час від часу треба
іперечйтувати. «Лице нена
висті», твір, за який авто
рові присуджено Держав
ну премію СРСР, В. Коро
тич назвав романом у лис
тах. Герой твору — сам
автор, який у складі ук
раїнської делегації бере
- ЗЧ^ть у роботі ООН, а
разом з тим читає лекції в
університетах США,
ви
ступає як пост на зустрі
чах з читачами, просто
Зустрічається з людьми, у
йких різний колір шкіри,
різні інтереси, різні полі
тичні погляди. Серед нових знайомих чимало тих,
з ким письменник міг би
познайомитися десь на Володимнрській гірці чи на
аркадійському пляжі. Ще
недавно ці люди були гро
мадянами Радянської краї
ни, а нині — стали людьми
без Батьківщини. Автор
ставиться до таких без
надмірної поблажливості.
Що з того, що ти. єврей з

КЛАСИЧНА
БОРОТЬБА

Далеко
від п’єдесталу
У Харкові
завершилася
особиста першість республі
ки з класичної боротьби се
ред юніорів. Честь Кіровоградщнни захищали дев’ят
надцятирічні
кандидати о
майстри спорті' Давид
Данелія та Захар Чкадуа. Пер
ший. у змаганнях борців ва
гової категорії 62 кілограми,
посів 13-е місце серед вісім
надцяти учасників, другий V
категорії' 90 кілограмів —
7-е з семи.
Кіровоград завжди лишав
ся своїми славними тради
ціями з цього виду спорту.
Далеко за межами республі
ки відомі такі атлети, як
Олександр Ушаков.
Віктор
Савчук. Вячеслав Іванов. А
колене змагання, в яких бра
ли участ^_ікласики» КіровограДщ-’Я^ саме через це
підвищувалося в своїй вазі.
І ось — провал. Іншого сло
ва для підсумків виступів у
Харкові, мабуть, не підшу
кати

ФУТБОЛ

«ЗІРКА« —
«МАЯК»—1:0
Уже перші хвилини гри
не виклинали ніяних сум
нівів, що «Зірка-» вийшла
на поле з наміром відігра
тися за поразку від «Мая
ка* у Харкові в першому
колі.
Кіровограда!
атанували
завзято, з великим підне
сенням. Проте дощ, який
супроводжував цей
матч
усі девчвесто хвилин, став
у наго/Ті^Остям. Адже при
скрутних' погодних
умо
вах руйнувати значно лег

-«Молодий комунар»

Києва, приїхав до Амери
ки у пошуках... До речі,
чого ти тут шукаєш, Се
мене Кац? Чого шукають
в Америці десятки, сотні
втікачів,
покидьків без
роду, без племені?
Як письменник В. Коро
тич повинен вислухати,
зрозуміти КОЖНОГО КОЛИШ
НЬОГО співвітчизника. І він
їх вислуховує. Але як лю
дина, як комуніст, ВІН не
може ставитися до них «з

В його творах скільки
завгодно розповідей про
насильство в США —
країні, де разом з тим спо
кійненько доживають свій
вік фашистські кати і зло
чинці. Ні, не обов'язково
мати чорну шкіру, іцоб бу
ти пристреленим. Варто
просто бути людиною, яка
не може вистрілити у від
повідь...
«Власник крамниці зброї
вбив трьох чоловік з авто

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

ЯКА ТИ, АМЕРИКО,
НАСПРАВДІ?
розумінням». І вибачити
цим людям не може.
Закономірно, що розпо
відь про цих людей автор
доповнює розповіддю про
Америку. Країну, де лю
дину можуть запросто ви
кинути на вулицю. Де вби
вають кожного п’ятого
президента. Де стріляють
у спину беззахисним не
тільки порушники закону,
а й... охоронці. Тут легко
стати мішенню, маючи чор
ні' шкіру, як ось цей аме
риканський юнак Едмунд
Псррі, котрий
збирався
вступити до університету,
жив чесно Й ТИХО у колі
своєї добропорядної негри
тянської родини і став здо
биччю тупого американ
ського полісмена... Я про
це прочитала не в книзі
В. Коротича: розповідь
про Едмунда Перрі вміще
на в одному з останніх но
мерів журналу «Ровес
ник». Але вона ще раз під
тверджує тс. що висловив
у своєму публіцистичному
романі В. Коротич.

Навмисно
не
вказуємо
спортивні
товариства, де
тренуються Данелія та Чкадуа, но згадуємо їхніх на
ставників. Бо поразку по
терпіла уся кіровоградська
школа класичної боротьби.
Як могло статися, що наші
кращі борці стали на відпо
відальному турнірі «хлопчи
ками для биття»?
Тільки в обласному центрі
працює
більше
двадцяти
п’яти кваліфікованих
тре
нерів. Більшість з них про
водять заняття на відмінних
спортивних базах. «Буревіс
ник», наприклад, має
в
своєму розпорядженні спе
ціальний килим, на якому
можна проводити іі респуб
ліканські змагання. Мабуть,
тому причини на незадовіль
ні умови підготовки
необ
грунтовані.
У свій час деякі з трене
рів ремствували, що в спор
тивних школах поступово
губиться спадкоємність
—
взагалі через те, що після
служби у лавах Радянської
Армії багато спортсменів на
килим не поверталися. Та
останніми роками поразки
дуже часто супроводжують
тих, з ким наставники пра
цюють безперервно. — наш
найближчий резерв.
Отже,
коло замкнулося.

С. МАКСИМОВ.
ше, ніж будувати. Тому у
першому таймі, який про
йшов з деякою перевагою
«Зірни», глядачі голів тан
і не побачили.
По перерві
кіровоград
ський напад дещо додав у
швидкості, чого явно
не
ченали гості. На 48-й хви
лині півзахисник «Зірни-»
Леонід Федоров на лнусь
мить випередив голкіпера
«Маяка» Кудимова й
ни
зом спрямував м’яч точно
у сітку воріт суперника.
Цей гол вияоивсл пере
можним.
Кіровоград попрощався
з 49-м чемпіонатом коаїни
з футболу. Тепер «Зірці»
залишилося зіграти лише
одну зустріч з командою
«Стахановець», лна відбу
деться
в Стаханові
15
жовтня.

мата і одного поранив, ко
ли вони грабували його
зброю...». «Співробітницю
банку було вбито ударами
ножа в готелі «УолдорфАсторія»...». «В Нью-Йорку
не можна попередити все,
що може з людьми трапи
тися поганого...». Це — ци
тати з «Лиця ненависті».
«20510 чоловік вбито у
Америці 1976 року» — це
вже дані з «Кубатури яй
ця». Тут — розповідь про
Гері Марка Гілмора, по
кидька, якого засудили до
страти за вбивство,, але, як
годиться для Америки,
зуміли зробити з цього
приводу майже «кінемато
графічний фарс».
Америка божеволіє під
ненависті. І ненависть ме
жує з байдужістю. Щоб
вижити тут, треба бути
жорстоким. Людина не
народжується жорстокою,
скажете ви. Так, але вона
народжується в Америці.
Це вже багато чого зна-

чить. Бути американцем—
значить бути байдужим і
лютим водночас. «Не слід
лякатись. В житті, про яке
я пишу, людина постійно
робить гігантську ставку
на все. Хтось виграє, хтось
програє. Тут дістають зра
зу все чи стріляються —
половинчасті життя, піввезіния, невиразні люди ні
коли не були модні в Аме
риці», — нише В. Коротич.
Ного Америка — це та,
що відома нам з книг, філь
мів, телепрограм, але вод
ночас це та Америка, яку
побачив і він, автор. Че
рез його сприйняття пізнає
мо її і ми.
«Віталію Олександрови
чу, — запитала я пись
менника, — ви пірите в ро
зум Америки?». «Вірю, —
відповів він, — у мене там
багато друзів. І... в Амери
ці є що любити...».
Після вбивчих характе
ристик
американського
«раю», ці слова можуть зда
тися дещо несподіваними.
Але мене вони примусили
лише пильніше вчитатися
в сторінки його книг. Ад
же в Америці живуть не
тільки ті, хто стріляє, а й \
ті, у кого стріляють. Адже
є «Америка, якою володів
Уолт Уїтмеп: Америки,
якими володіли всі поко
ління до й після Уїтмсиа, — мільйони людей —
втікачів 'від самотності,
зла, злиднів; пальми Калі7
фориії подзвонювали над
ними, иью-йоркський Гуд
зон плюскотів їм, і поора
ні прерії годували їх, колихаючн на долонях, і,
зрештою, розчиняли в со
бі».
Читаючи
публіцистику
В. Коротича, починаєш ро
зуміти й те, що ненависть
не може довго правити
світом. «Вірю у розум Аме
рики» — під цими словами
Віталія Олексійовича Ко
ротича може поставити
свій підпис кожна людина
доброї волі. Кожей з вас.
І я теж.
В. ЛЕЗОЧКО.

Жовтень спортивний
10 — 12 — першість об бисто-командна
першість
ласної ради ДСТ «Локомо області з кульової стріль
тив» з веслування па бай би (Кіровоград);
дарках та каное (Гайво
27 — 28 — першість об
рон):
ласті з класичної бороть
10—12 — волейбольна би серед юнаків 1972—1973
спартакіада міст
області років народження (Кірово
(Олександрія):
град):
11 — 13 — першість Кі
31 жовтня — 2 листопа
ровограда зі спортивної да — змагання обласних
гімнастики;
рад спортивних товариств
12 жовтня — листопад — з плавання серед юнаків
розиграш Кубка
газети 1969—1970 та дівчат 1970 —
«Кіровоградська
правда» 1971
років
народження
з футболу;
(Олександрія):
17—19 — першість обл31 жовтня — 3 листопа
ради ДСТ «Полос» з волей да
—
республіканський
болу (Вільшанка);
турнір велокросу на приз
17—24 — турнір фехту газети «Молодий комунар»
вальників пам'яті
героїв (Кіровоград):
«Спартака» (Кіровоград);
31 жовтня — 6 листопа
18 -19 — змагання з пла да — першість республіки
вання серед спортивних з гандболу серед юнаків та
товариств (Кіровоград):
дівчат 1967 —1970 років на
23—25 — відкрита осо- родження.

«ПРОЧЕРК-РАЗ,
ПРОЧЕРК-ДВА...»
Під таким
заголовком
було опубліковано критич
ний матеріал
(«Молодий
комунар» за 19 липня),
в
яному йшлося про недолі
ки в організації спортивномасової роботи за місцем
проживання в обласному
центрі.
Яи повідомив реданцію
начальник упраління жит
лового господарства обл
виконкому А. І. Комар,
факти, викладені в газет
ній публікації, дійсно ма
ли місце. її було обговоре
но на спільній нараді пра
цівників міського житловоенсплуатаційного
об’єд
нання та педагогів-організаторів житлово-експлуатаціиних дільниць. На нара
ді керівникам жед вказано
за слабку виховну роботу

з дітьми і підлітками
в
мікрорайонах міста, від
сутність належного конт
ролю над діяльністю педагогів-організаторів.
Управління
зобов’язало
житлово - експлуатаційне
об’єднання до 15 жовтня
розробити конкретні захо
ди, спрямовані
на поліп
шення роботи з неповно
літніми за місцем прожи
вання. Звернуто також ува
гу керівництва жед на не
правильний підхід до пи
тання надання
відпустон
(кільком педагогам-організаторам під час шкільних
літніх канікул було надано
відпустки одночасно.
—
РЕД.), на неуважність їх до
роботи підвідомчих підроз
ділів.
Запропоновано також пе
реглянути розклад роботи
дитячо-юнацьких
клубів,
активізувати роботу з під
приємства ми-шефа ми.
З метою забезпечення
дитячо-юнацьких
клубів
приміщеннями
виконком
міської Ради народних де
путатів передбачає я но
вих мікрорайонах облас
ного центру
будівництво
спортивних залів,
кімнат
для гурткової роботи, а та
кож
обладнання примі
щень в житлових будинках
для цих цілей.

З стер.

------------------- ПРИГОДНИЦЬКА ПОВІСТЬ
(Продовження. Поч. у № 118 за 2 жовтня ц. p.J.
Якщо поломка серйозна й вирушати з нею о дорогу
небезпечно — яскраво-червоним, в інших випадках—
фіолетовим, а коли якомусь вузлові чи механізму
загрожує несправність, що ось-ось наступить — жов
тим. Пригадалось, як батько з гордістю розповідав
їм з мамою про цей прилад. З гордістю, бо й сам
був одним з його конструкторів. Начиняв, як він лю
бив говорити, автомобіль електронікою. «Електроні
ка може все, — говорив нерідко. — В перспективі
ми доб’ємося того, що аварія на шосе стане просто
неможливою. Уяви собі, синку: два автомобілі мчатимуть навстріч один одному — і не зіткнуться. Бо
довкруг кожного такі силові поля, як у магніта, й
вони відштовхнуться один від одного, немов одно
йменні полюси. І це не така вже й нездійсненна фан
тастика. Ось що таке електроніка...». На очі хлопчи
ка накотилися сльози. Коли це ще буде, а батька
вже нема. Нема... Як це страшно. Скрегіт металу, по
тім удари, безліч ударів: у груди, обличчя, різкий
біль у стегні — й морок.
Що було потім? Очі. Чиїсь співчутливі очі. Приви
ділось? Ні, таки він пам’ятає цей співчутливий по
гляд. А ще — сонце. Яскраво світило сонце, сліпило
очі. А болю вже не було. Біль з’явився пізніше, в
палаті, як перев язували...
— Я знаю про цей прилад, діагностиком називає
ться. У машині він був. Ідемо куди-небудь — я зав
жди поглядаю, чи не світяться діоди. Мені' татко
розказував, як він діє.
— Ти точно пам'ятаєш, що він тієї суботи був у
«Жигулях»?
— Точно. Що я, маленький? Я вже сам, якщо хо
чете знати, транзисторний приймач зібрав, з радіонабору... Татко, правда, допомагав трішки. Світлодіоди, це такі невеличкі прилади, вони струм в один
бік пропускають, а назад — ні. Тому й називаються
напівпровідниками. А світлодіоди ще й світяться...
— Добре, добре, бачу, що знаєш, — посміхнувся
Максим Михайлович. — А як ти думаєш, куди міг
діагностик подітися?
— Не знаю, може, той чоловік забрав...
— Стривай-стривай! Який ще чоловік? Ти бачив
когось на місці аварії?
Степанко знову засумнівався. А якщо йому при
марилося? Погляд. Сліпучі промені сонця. Скрегіт
металу... На мить він задумався. Слідчий з тривогою
•не зводив з нього погляду. Слова хлопчика змусили
його по-новому поставитися до випадку на шосе.
Досі практично не було жодної зачіпки для підозри,
яку висловлювали в автоінспекції. Виявляється, тут
є таки чим зайнятися. І, мабуть, не одному слідчому
міліції. Якщо тільки хлопчині все це не привиділося.
Але ж не маленький. І в радіотехніці розбирається.
Він, Максим, у такому віці поняття не мав про діод,
а цей школяр, бач, сам радіоприймач збирає.
Максим Карий замислився. Невже до міліції хтось
побував на місці аварії? Виходить, побував. Чому ж
цього не помітили автоінспектори? Втім, тоді, коли
вони розбиралися з випадком на шосе, про прилад
їм не було нічого відомо. Його почали шукати
пізніше. Першими кинулися в радіолабораторії, де
працював Митлюк. З дня аварії вже минуло кілька
дніз. Як пояснили співробітники, не до діагностика
було. Всі ніяк не могли змиритися з безглуздою за
гибеллю на шосе свого колеги з дружиною. Не до
приладу було. Тому так пізно за нього й згадали.
Він міг зникнути в будь-який день і після аварії.
Спробуй тепер це встановити. Але треба. Та й справ
ді не зовсім зрозуміло, чому і як саме загинув ін
женер. Адже водій він був професійний. Такий не
розгубиться d найскладнішій ситуації. А тут на тобі—
аварія майже на безлюдному шосе, на рівному місці.
Слідчий вже встиг побувати там, де все це трапи
лося. Дорога, як дорога. Рівна, ніяких вибоїн. І пе
рехрестя звичайнісіньке, з грунтівкою. Знак є. Втім,
стій-но, капітане. Дорожного знаку там не було, Точ
но — не було. Він добре пам’ятає. Треба буде по
їхати туди ще раз. На що він звернув увагу? Від міс
та за лісосмугою грунтівки не видно. Виходить, вона
з одного боку на шосе. З іншого — кукурудзяне по
ле. Отже, не таке вже, якщо розібратися, це пере
хрестя й звичайне. І лісосмуга підходить близько до
шосе. Тож даремно він себе налаштував на спокій
ний лад. Аварія може виявитися невипадковою.
Карий повернувся до хлопчика:
— Степанку, ти сидів на задньому сидінні. Не при
гадуєш, куди дивився перед зіткненням? їхали вам
навстріч якісь автомашини? Обганяв, може, хто? Ба
чив ти лісосмугу? Про що розмовляли? Словом,
як
це все трапилося? Зможеш пригадати? Давай спро
буємо разом...

Версія капітана Карого
З лікарні слідчий Максим Карий вийшов стризо- ’
жений. До почуття тривоги домішувався й жаль. За
лишитися самотньому в неповних чотирнадцять ро
ків, сиротою — Максим знав, що це таке. Сам виріс
у дитячому будинку. Скільки йому тоді було років?
Дванадцять? Здається, дванадцять...

(Далі буде).

Редактор Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

,
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УКРПОБУТРЕКЛАМА ПОВІДОМЛЯЄ
Трикотаж:
сьогодні
і завтра
Відшуміло
різно
барвне літо. І хоча ще
стоять теплі погожі
дні — не за горами
осінь з холодними
вітрами і дощами, а
там і зима завіє, за
хурделить,
засипле
снігом. І саме в такі
пори року вам дуже
знадобляться
теплі
трикотажні речі, про
які ви заздалегідь по
дбали, замовивши їх
у трикотажних ательє

ня яскраво виражених
кольорових блоків. У
оформленні
наряд
ного одягу можливе
звернення до модних
тенденцій 50-х років,
причому, будь-які Ім
провізації в стилі «ре
тро» повинні
мати
чітку, логічно проду
ману конструктивну і
композиційну систе
ми.
Провідним у жіно
чому одязі залишає
ться прямий силует у
різноманітних
варі
антах. Але рекомен
дується активніше ви
користовувати і приталений.
Довжина спідниці й
плаття еар'юється від

виконані із легких
пластичних полотен,
в тому числі плюше
вих і футерованих,
типу «поло», тунік,
блузок і блузонів, із
жакардових
поло
тен, які імітують руч
ну в'язку, полотен З
ефектом інею типу
блузонів, прямого си
луету без напуску,
типу тунік.
ЖАКЕТИ — прямо
го силуету з поясом і
тилу блузонів, вико
нані Із полотен, ■ які
імітують ручну в'язку,
із формостійких по
лотен, в тому числі
жаккардових, жакеіи куртки для літа із
плюшевих і футеро
ваних полотен. .

ЖИЛЕТИ — прямо
го силуету з поясом і
типу блузонів, вико
нані із полотен, які
імітують ручну в'язку,
і полотен з ефектом
«інею».

БЛУЗКИ — в стилі
«ретро», в стилі кон
структивізму асимет
ричної
композиції,
спортивно - ділового
характеру.

типу «поло» — із бавовняноподібних по
лотен.

ЖАКЕТИ - КУРТКИ
типу блузонів із жа
кардових і рельєфних
полотен (для ЗИМИ Й
осені), із бавовняноподібних, плюшевих
і футерованих поло
тен (для весни й літа).
Як оздоблення мо
жуть використовува
тися полотна контра
стних фактур та інші
матеріали.

Молодіж
ний одяг
В оформленні мо
лодіжного одягу пе
реважає спортивний
напрямок. Крім то
го, пропонується ви
користовувати
еле
менти інших стилів.
Наприклад,
стилю
«робочого
одягу»,
«сафарі» та ін. При
цьому вироби повин
ні відзначатися
ди

танню штучних малюн
ків, у тому числі віт
чизняної символіки.

чаткою: куртки типу
блузонів, комбінова
ні із різнофактурних
матеріалів.

Універсальний одяг
для хлопчиків та дів
чаток — плаття спор
тивного стилю^ ^іаття-джемпери, блузки
повсякденного харак
теру й нарядні, джемпери-блузки; спідни
ці різноманітних форм
і конструкцій; брюки.
Нагадуємо вам, ша
новні читачі, адреси
ательє фабрики «Індтрикотаж», в яких ви
можете зробити за
мовлення на виготов
лення
трикотажних
виробів жіночого, чо
ловічого та дитячого
асортименту.
Теплі м'які светри,
джемпери,
спідниці,
костюми, дитячі плат
тячка, кофточки, кос
тюмчики
вив'яжуть
або пошиють із три
котажних
полотен
майстри - чаріа^ці
ательє, яке знаходить
ся в будинку побуту
«Інгул».
Ательє «Павутинка»
(вулиця
Полтавська,
73-а) спеціалізується
по ремонту всіх три
котажних виробів (пе
рекроювання старих
трикотажних речей на
нові, дов'язування та
оновлення
.старого
плаття, костюма, жа
кета та ін.). У цьому
ж ательє відкрито цех
по виготовленню три
котажних виробів на
японських
машинах
типу «Бразер». Вико
ристовуючи
широкі
можливості цих апа
ратів, можна одержа
ти різномані-ш^переплетіння, завали чо
му набагато розши
рився асортимент ре
чей із трикотажу. Це
яскраві гольфи, кол
готки, дитячі та спор
тивні шапочки, джем
пери, жакети, плаття
та ін.

Вироби для дівчат—
джемпери типу «по
ло», блузони, «туні
ки»; жакети — вкоро
чені прямого силуету,
об'ємного
прямого
силуету довжиною 7/ь
та 3А, типу блузона,
курток;
плаття — в
стилі «робочого одя
гу», конструктивізму,
«ретро», плаття-джемпери; комплекти для
спорту і відпочинку.
Асортимент виро
бів для юнаків анало
гічний виробам для
чоловіків.

Дитячий
одяг
При розробці асор
тименту дитячого три
котажного одягу, як і
раніше, велика увага
приділяється
його

СПІДНИЦІ .— прямі,
подовжені з розпір
ками, шлицями або
асиметрично
розта
шованими складками.
ПЛАТТЯ — светри
(джемпери), плаття в
стилі «ретро», платтясарафани.

міста та області. Якщо
з якоїсь причини ви
ще не маєте теплого
светра чи костюма,
джемпера чи спідни
ці — неодмінно зро
біть замовлення на їх
виготовлення. Гадає
мо, що про переваги
трикотажних речей не
варто й говорити. Ви
вже давно їх оцінили
і вони займають чіль
не місце у вашому
гардеробі.
Сьогодні ми корот
ко розповімо про те,
яка мода на трико
тажні вироби буде у
1987 році. Насампе
ред, зросте популяр
ність виробів помір
них об'ємів, вільних
форм,
підкреслено
пластичних, а також
виробів моди 20-х ро
ків з характерними
видовженими силуе
тами. Модним у жіно
чому одязі залишає
ться стиль конструк
тивізму, який пропо
нує інтерпретирувати
в більш стриманій ма
нері, без використан

рівня нижче коліна до
щиколоток,
Найлолулярнішою буде дов
жина «міді».
Лінія плечей трішки
спрямлена або м’яка,
плавка, як і раніше
залишається
важли
вим конструктивним
елементом одягу.
Рукава — втачні
при наповненій го
ловці, але з вільно
спрямленою
прой
мою, суцільнокрійні і
реглан у нових варі
антах.
Популярності
набувають
рукава
довжиною 3/< та 7/з.
Комірці — різнома
нітні сгойки, відклад
ні, в тому числі двослойні та знімні. За
лишаються модними
м'які об'ємні коміри
з драпіруванням.
Композиційні
ак
центи багатьох виро
бів зосереджені в об
ласті стегон за допо
могою крою, поясів,
кишень та ін.

ДЖЕМПЕРИ для вес
няно-літнього сезону

КОСТЮМИ,
які
складаються із спід
ниці або брюк з жа
кетом або джемпе
ром.

КОМПЛЕКТИ
для
відпочинку в стилі
конструктивізму або
фольклорного харак
теру.

Чоловічий
одяг
Основним силуетом
чоловічого
трико
тажного одягу зали
шається прямий. У
порівнянні з поперед
німи роками великої
популярності отрима
ють вироби помірних
об'ємів — джемпери
і жакети.

ДЖЕМПЕРИ — по
мірних об'ємів (під
піджак),
джемпери
для вільного часу з
акцентованою лінією
плеча, виконані із по
лотен з м'яким шер
стистим грифом, жа
кардових полотен під
ручну в'язку; джем
пери типу фуфайок,
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намікою і пластикою,
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Універсаль
ний одяг
для дівчат
та юнаків—
джемпери типу блу
зонів помірних об'є
мів
вільних форм,
джемпери типу фу
файок зі штучною пе
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функціональ н о с т і,
комфортності , прос
тоті форм, а також
комплектності виро
бів.
У цілому трикотаж
ний одяг для дітей
всіх вікових груп бу
де представлений ви
робами спортивного
стилю, у моделюванні
яких активно викорис
товуються елементи
крою й декоративно
го оформлення одягу
для різних видів спор
ту
і професійного.
Особлива увага буде
приділятись викорис-
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Значною популяр
ністю
користуються
трикотажні вироби у
жителів міста Олександрії та Добровеличківського- району.
У ательє, що містить
ся в м. Олександрії
(вулиця Червонокозача, 53) та в Тишківці
Добровеличківсько Г о
району, мо^а зро
бити замовлення на
виготовлення та ре
монт трикотажних ви
робів такого ж асор
тименту, що й у м. Кі
ровограді.
У
цих
ательє також встанов
лені японські машини
типу «Бразе», про пе
реваги яких /ли вже
писали вище.
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