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Виходить з 5 грудня 1939 р.

СЛОВО ЧИТАЧА
Ц А ОСТАННЬОМУ засіданні Політбюро ЦК КПРС 

серед інших було розглянуто і питання про доко
рінне поліпшення виховання, навчання і матеріально
го забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися 
без опікування батьків-.

Доводиться нерідко чути: «У нас сироти не обра
жені. Держава забезпечує їх успм». Або — «у дитя
чих будинках діти мають більше, ніж деякі домаш
ні...»; Так, у нашій країні про дітей піклуються. Вони 
Ф^,і.печені необхідним. Але давайте не забувати, що 
еІЖі не мають головного. А чому діти в дитячому 
будинку не мають п'рава маги більше, ніж «деякі до
машні»? Чому укорінялося таке поняття? Адже, на
впаки — вони повинні мати більше! 1 боляче стає, 
коли треба доводити ні прості істини. А трапляється
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нерідко. Адже директорові дитячого будинку потріб
но. серед багатьох інших справ, уміти ще й «вибива
ти». діставати в різних Організаціях, установах і на
віть у власних шефів все необхідне. Бо, бува, відпо
відають: «А що ми. все життя повинні бути нашими 
шефами?». Доводилось чути і таке, зокрема, па кон
дитерській фабриці.

От годі й стає боляче й образливо. Тоді й закипає 
злість, бо щодня чуєш: «Коли ви знайдете мою маму? 
А чому до мене не їде мій гатко?».

,^У кожному домі багато турбот, особливо під час 
'^■аоиту. А коли не великий дім, де 130 дітей, як у 

нашому? Щороку ремонт осилюємо власними сила
ми — робимо малярні, штукатурні роботи. Але в ни
нішньому ропі у нас справа з ремонтом серйозна — 
треба замінити всю водокапалізаційну і опалювальну 
систему. Ось тут і спіткнулись. 1 Ге беруться 
иіефн за такий ремонт: ні кондитерська 
взуттєва, ні АТП облпобутуправліїшя. 
«Зоря» не. під силу. Добре було б, аби 
буднику була шефом якась будівельна
Але такої за нами не закріплено. От уже два місяці 
літа пройшло, а ремонт ще тільки починається. От би 
наша міська комсомолія взяла приклад із київської, 
яка вирішила питання із шефством так: кожне під
приємство міста бере у підшефні якийсь дошкільний 
наклад.

Якось звернулася я за допомогою на одне з під
приємств міста, що належить до Кіровського району. 
А мені відповідають: «Ви не наші, ваш будинок на
лежить до Ленінського району». Але ж як це «не па
ші»! .Хто потурбується про Сашуіпо, якого знайшли, 
КОЛІ! він був ще немовлям? (Прізвище й ім’я йому 
^еі’Ли в буднику дитини, бо батьки невідомі). Хто ио- 

•Щобується про таких Андрійків, 1 ринок, яких поки
нули, забули, обікрали власні батьки? 1 вкрали най
дорожче — щастя, радість. А нерідко і здоров'я. Цс 
найстрашніші злодії, яких поки що чомусь пс судять.

До речі, в тому ж Кііоовському районі питання з 
ремонтом буднику дитини вирішилося швидше. Там 
ремонт «кипить», а у пас все ще починається...

Не хотілося б почути від місцевого керівництва, що 
дитячий будинок завжди багато вимагає. Уваги ні
коли не буде забагато, тим більш, що в нашому ста- 
вовіїші хотілося б маги її більше. І від комсомоли 
Ленінського райкому. Не бачимо їх у себе в домі.

Але, говорячи про неувагу, не можна імовчати про 
увагу. Бо ми все-таки події вдячні і дякуємо своїм 
шефам, що допомагають нам з путівками у піонер
ські табори, з транспортом. Але особливо вдячні доб
ровільним шефам, яких ніхто пс зобов’язував. Це 
комсомольці Ленінського райвідділу внутрішніх справ, 

^кудеити педінституту, які працюють у загонах без- 
Чіи'рі'іслпвої прані, група штукатурів Із СП’ГУ № 8, 

студенті! музучилиіца, група кулінарів із СПТУ № 15, 
завод дозуючих автоматів. Є багато і небайдужих.

Із цьогорічним ремонтом турбує ще одне іштанпя. 
Пам'ятаю, як тільки прийшла на цю посаду (а це бу
ло п’ять років тому), повезли дітей па автобусі в кі
нотеатр. Виявляється, багато хто з них не бачив ви
сотних будинків. І хтось тоді закричав: «Подивіться, 
який гарнії'«' будинок, мабуть, лікарня». Серпе заще
міло, адже у їхньому понятті гарним високим будин
ком може бути лише лікарня. Виходить,’ більше нічо
го не бачили... ’Іоді й зародилася думка придбати для 
дитячого будинку автобус щоб можна було у будь- 
який час і постійно вивозити наших дітей за межі 
цоріт дитбудинку. Пі, з транспортом нам зараз допо
магають і.іс автобус все ж необхідний. Щоб' були 

■к'С .пипс впили в кіно — ваші діти майже не бачать 
вод". М!|-’10 буй-'іють на природі. Усе ж сподіваємось 
іізУдЬпомої у облпрофрадн і сприяння обкому комсо
молу (адже обіцяють). Тому й пишемо до «Молодо- 

, ' го комунара». Сподіваємося і на більшу увагу наших 
шефів.

І
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Н. ПРИШЛЯК, 
директор Кіровоградського дошкільного ди
тячого будинку.

Субота, 1 серпня 1987 року
гввмамятииииииииииииивяиви

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Так уже сталося, що 
зустрічатиме Олександр 
КУЗЬМЕНКО (на знімку 
зліва) своє професійне 
свято в дорозі. Він пове
де черговий великоваго
вий состав. Черговий, бо 
на рахунку машиніста 
електровоза, груп комсор
га комсомольсько-моло
діжної колони Помічнян- 
ського локомотивного де
по тільки нинішнього ро
ку — тридцять п’ять та
ких ешелонів. Завдяки 
широкому застосуванню 
передових методів праці 
молодий залізничник пе
ревіз понад 28 тисяч тонн 
народногосподарських ван
тажів, зекономив електро
енергії па 6,5 тисячі кар
бованців. За успіхи в пра-

ці, активність у громад
ському житті колективу 
портрет Олександра Кузь- 
менка занесено на Дошку 
пошани обласної комсо
мольської організації.

Нині в колективі локо
мотивного депо широко 
розгорнулося соціалістич
не змагання за гідну зу
стріч 70-ї річниці Велико
го Жовтня. Серед лідерів 
його — і комсомольсько- 
молодіжна колона, де 
груп комсоргом О. Кузь- 
менко. Виробничу програ
му двох років молоді за
лізничники зобов’язалися 
виконати до 7 листопада.

Фото В. ГРИБА.
Добровєличківсекии 
район.

Ціна 2 неп.

ЗАВТРА ЗАЛІЗНИЧНИКА

СКОРО ЗНОВУ
В ДОРОГУ

№ 92 (3911).

ОБЛАСНЕ СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗМАГАННЯ 
НА ПРИЗ «ЗОЛОТИЙ КОЛОС» ОЧОЛЮЮТЬ: 

Серед молодих 
комбайнерів, 

які працюють на: . 
«Дон-1500»

Олександр Швець із рад
госпу «Устнпівськвії» Ус- 
тпнівського району — з 
площі 273 гектари намо
лотив 7521 центнер зерна.

СК-6
Микола Савранськнй з 

колгоспу імені Карла 
Маркса Добровслнчків- 
ського району — з площі 
227 гектарів намолотив 
6384 центнери зерна.

СК-5
Сергій Куделій з кол

госпу імені Рози Люксем
бург Бобрпненького ра
йону — зібрав зернові па 
194-гектарпій плоті, на- 
молотив 4660 неп і перів 
зерна.

Іван Колісник » кол
госпу «Зоря» Онуфріїв-

ського району — зібрав 
зернові з плоті 1 12 гек
тарів. намолотив 3370 
центнерів зерна.

Олексій Смоляр з кол
госпу імені XX з'їзду 
КПРС Онуфріївського ра
йону — зібрав зернові на 
138-гектарній площі, на
молотив 3334 центнери 
зерна.

Серед молодих жаткарів:
Валерій Хорошун і кол

госпу «Рассвет» Бобри- 
неиького району — жат
кою ЖВН-6 поклав увал
ки зернові на 354 гекта
рах.

Серед молодих водіїв:

Віктор Корецький з кол
госпу «Шлях до комуніз
му» Добровсличківського 
району — автомобілем 
«ГАЗ-53» перевіз 7604 
центнері) зерна.

ЗНАМ’ЯНКА. Відмінно 
трудиться на цьогорічних 
жнивах молодий водії з 
колгоспу «Україна» Віктор 
Посипаймо. Застосовуючи 
передові методи праці, він 
автомобілем ЗІЛ-ІЗО вже 
перевіз з поля на тік і на 
хлібоприймальне підпри
ємство понад 10 тисяч 
центнерів зерна.

БОБРИНЕЦЬ. Комсо
молець Олександр Аито- 
іценко після звільнення у 
минулому році з лав Ра
дянської Армії працював 
помічником комбайнера у 
радгоспі імені Свердлова. 
На нинішні жнива вів 
вже вивів СК-5 самостій
но. А помічником у нього 
молодший брат Іван. На 
обмолоті хлібів брати 
кожного дня виконують

норми виробітку на 1 ЗО
НО процентів.

Відмінних результатів 
на жнивах добивається 
молодий комбайнер кол
госпу «Рассвет» Микола 
Кравченко. Від агрегату 
комсомольця вже наді
йшло на тік майже 4000 
центнерів зерна.

ОЛЕКСАНДРІЯ. Хлі
бороби радгоспу-техніиу- 
му завершують збирання 
ранніх зернових. Змаган
ня комбайнерів тут очо
лює комсомолець Олек
сандр Дмитровськвй. «Ни
вою» він намолотив май
же 5 тисяч центнерів зер
на.

МАЛА ВИСКА. Не від
стає від досвідчених ком
байнерів колгоспу «Первое 
мая» комсомолець Вік
тор Бакун. Від його агре
гату вже надійшло на тій 
понад 4000 центнерів зер
на.

НОВОУКРАЇНКА. Со
ціалістичне змагання мо
лодих комбайнерів райо
ну. які працюють на «Ко
лосах», очолив Володимир 
Кушніров з колгоспу іме
ні Карла Маркса. На ра
хунку комсомольця —' 
3800 центнерів зерна, на
молоченого з 100-гектар- 
ної площі. Мета Володій 
мира — зібрати не менше 
7000 центнерів хліба.



2 стор.ПЕРЕВІР СЕБЕ ДІЛОМ
Щоденник групкомсорга: серпень

Прискорення, перебу
дова. Сьогодні ці слова 
визначають зміст паню
го життя. Визначають 
зміст діяльності кожної 
комсомольської органі
зації. На комсомоль
ських зборах, які про
йшли в області, було 
обговорено завдання по 
перебудові роботи осе
редків у світлі завдань 
січневого (1987 р.) Пле
нуму цк КПРС, XX 
з'їзду ВЛКСМ, XXV 
з’їзді' ЛКСМ України. 
Як •наповнити життя 
кожної комсомольської 
організації живими, кон
кретними справами? Як 
дійти до кожної моло
дої людини? Як позбу
лися формалізму? Ці та 
інші питання мають сто
яти в центрі уваги ко
мітетів комсомолу. Ад
же з першого серпня 
починається звітно-ви
борна кампанія в комсо
молі. Спочатку звіти і 
вибори пройдуть в гру
пах, цехових, дільнич
них, факультетських та 
інших комсомольських 
організаціях на правах 
первинних. Ці збори ма
ють відбутися в серпні- 
вересні. Комсорг, до
бийся того, щоб ці збо
ри не були схожими на 
інші. Нехай кожен па 
іІих подумає вголос про 
.те, що він зумів зробити 
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В. ГРИБ. 
Фото автора,

Завдання Олександрійської кущової 
ремонтної бази — забезпечувати без
відмовну роботу агрегаті» газокомпре
сорних станцій України, Молдавії та 
декількох областей Росії.

На базі працює немало молодих ро
бітників. Комсомольці з високою від
повідальністю ставляться до доруче
ної справи. Особливо відзначається 
фрезерувальник Володимир СИМО
НЕНКО. Він — секретар комсомоль
ської організації, член групи народно
го контролю. Не відстає від Володими
ра і Олександр ГОЛУБ, якого ви ба
чите на знімку внизу разом з наставни
ком Михайлом Степановичем У ЛО
ЖОВИМ.

Серед правофлангових індивідуаль
ного змагання в колективі — і слюсар 
Юрій ШЕПОТИННИК (знімок спра
ва). Комсомолець освоїв кілька суміж
них спеціальностей.

і що міг би зробити. Ви
бори комсорга — відпо
відальний крок. І на збо
рах треба зважити чи 
виправдають кандидати 
в комсорги ваше до
вір’я. чи потягнуть ті 
справи, які воші для 
себе намітили.

На звітно-виборних 
зборах треба дати рі
шучий бій формалізмові, 
заорганізованості, які ще 
не зжиті в комсомолі.

Відповідальним екза
меном для молоді села, 
як і для всіх хліборобів 
області є жнива. До ре
дакції щодня надходять 
повідомлення про трудо
ві успіхи молодих ком
байнерів, жаткарів, шо
ферів, про рекорди на 
хлібному полі. Молоді 
механізатори включили
ся у соціалістичне зма
гання па призи «Золо
тий колос», яке оголо
сили обком ЛКСМУ і ре
дакція газети. «Молодий 
комунар» став арбітром 
цього трудового супер
ництва. Але, па жаль, до 
редакції надходять й ін
ші повідомлення. Три
вожні сигнали. Деякі ко
мітети комсомолу і на
самперед Добровслпч- 
ківського, Долинського 
районів самоусунулися 
від організації змагання 
па жнивному полі. А в 
деяких місцях не приді

«Молодий комунар»

ляють належної уваги 
жниварям. Слабо дбають 
про їхнє побутове, тор
говельне обслуговуван
ня. Комсорг, подбай про 
тс. щоб урожай-87 зібра
ти вчасно і високоякісно. 
Своє вагоме слово в ньо
му має сказати і «Ком
сомольський прожектор».

Триває обласний ком
сомольсько - молодіжний 
двомісячник по заготівлі 
кормів для громадського 
тваринництва. У серпні 
він завершиться. Тож 
подбай, комсорг, щоб на 
кормовому полі не спа
дала напруга, тривало 
соцзмагання за досяг
нення найвищих резуль
татів у заготівлі кормів. 
Досвід кращих треба 
узагальнювати, пошири
ти, надати йому гласнос
ті. Байдужості, безвід
повідальності в цій важ
ливій справі не повинно 
бути.

Завершилася перша 
полонина студентського 
трудового літа. Студ- 
загопн області ударно 
працюють на важливих 
будовах, у колгоспах і 
радгоспах, об’єктах соц
культпобуту. Зроблено 
чимало. Але ще нерідко 
трапляються факти, коли 
студентські загони не за
безпечуються обсягом 
робіт, будівельними ма
теріалами, не створюють 

для людей необхідних 
умов для відпочинку то
що. Комсорг, приділяй 
більше уваги студзаго- 
нам.

Продовжується піо
нерське літо, пора шкіль
них канікул. Але вже 
відчувається і наближен
ня нового навчального 
року. Все частіше в ма
газинах можна побачити 
дітей, їхніх батьків, які 
хочуть придбати шкіль
ну форму, зошити, під
ручники тощо. Комсорг, 
поцікався, чи не треба 
допомога твоя, або ком
сомольців організації у 
підготовці шкіл до но
вого навчального року.

Починається перед
плата на газети і жур
нали на 1988 рік. По
дбай, комсорг, щоб з 
перших днів передплата 
на дитячі і молодіжні 
газети і журнали йшла 
організовано.

Серпень —- пора масо
вих занять фізкультурою 
і спортом. Часто на 
спортивних майданчиках, 
стадіонах можна поба
чити дітей, підлітків, мо
лодь. які грають у фут
бол, баскетбол чи волей
бол. Твоя турбота, ком
сорг, — чітко організу
вати спортивні змагання, 
надати їм масовості. Па
м’ятай, комсорг, від 
твоєї ініціативи, органі
зованості, наполегливос
ті в значній мірі зале
жить успіх будь-якої 
справи.

1 серпня 1987 року ч
МОЛОДЬ І ТЕАТР

ЧИ МІЦНЕ КОРІННЯ 
БЕЗДУХОВНОСТІ?

Коли на пленумі Всесоюзного театрального това
риства (ВТТ), що проходив восени минулого року, 
відомий театральний режисер і актор, керівник 
МХАТу Олег Єфремов поставив питання про існуван
ня цього товариства, його підтримали, і буквально 
наступного ранку вся театральна Москва говорила, 
що Єфремов «підірвав ВТТ». Не знаю, як у цей час 
реагували «на місцях», але тепер уже ясно: зміни в 
театральному середовищі необхідні й нова Спілка 
Театральних Діячів, що виникла на місці «підірвано
го Товариства», повинна добитися змія.

Чого ми чекаємо від театру? Спробуймо над цим 
замислитись. (Між іншим, 
ня кільком своїм друзям, і 
жартували).

, коли я адресувала питан- 
вони похмуро іронізували,

50-й театральний 
Не беруся говори- 
50 ромів існування 
хоча переконана: 

знав кращі часи, 
сказали — мої дру-

10. 1. КОМПАНІЄЦЬ, 
заступник начальника об
ласного управління куль
тури: Ваші друзі не надто 
доброзичливі. Зі липня за
кінчився 49 й театральний 
сезон, наш театр повер
нувся з гастролей по об
ласті. Чи не поговорити 
нам про минулий теат
ральний сезон?

КОР.: А мені б хотілося 
поговорити про театр іме
ні Нропивницького взага
лі. Тому, ЩО минулий се
зон не буо винятком. До 
речі, чому театр гастролю
вав по ооласті.'

10. к.: Згідно з поста
новою Міністерства куль
тури СРСР один раз на 
5 років свій літній гаст
рольний сезон обласні те
атри присвячують обслу
говуванню населення об
ласті. Якраз надійшла на
ша черга напередодні 50-го 
ювілейного сезону, до яко
го театр почав підготовку.

КОР.: 
сезон... 
ти про 
театру, 
театр 
Ось ви .
зі недоброзичливі. А як їм 
бути інаншими, коли втра
чається атмосфера справж
нього театру? Починаючи 
вже із зовнішнього вигля
ду. наш театр відштовхує’ 
Та чого ми все прикри
ваємося загальними фра
зами, чи не пора запитати 
прямо: що відбувається з 
театром імені Кропивниць- 
ного?

10. К.: Мені зрозумілий 
ваш запал. Дійсно, театр 
переживає не кращі -часи. 
Не ми перші про це гово
римо. На мою думку, для 
сучасного театру важливі 
три фактори: драматургія, 
склад трупи, глядач. Як
що 
рів 
не 
но. 
гії. 
«І . >
«Бідерман і підпалювачі» 
— складні, психологічно 
насичені твори, велика 
драматургія. Але сучасній 
людині погрібно не тільки 
це. їй потрібна хороша 
сучасна п’єса — «про нас», 
так би мовити. У нас театр 
український, тому й п’єси 
треба ставити українські.

КОР.: Де їх взяти?
Ю. К.: Це питання! Не 

можу назвати жодної ук
раїнської п’єси, яка 
вернула б мою 
останній час.

НОР.: Ваша думка 
склад трупи?

Ю. Кл Трупа

хоч один з цих факто- 
відсутнін, театр вже 

може жити повпоцін- 
Почнемо з- драматур- 
Безсумнівно, «Езоп», 

понад вік триває день»,

прц- 
увагу в

про

... театру 
імені М. Кропивницького 
в стадії укомплектування.

КОР.: До речі, я чула, ні
би театр збирається вклю
чити до репертуару «Мас
карад» М. Лєрмонтова. Ці
каво, хто ж гратиме (не ка
жу вже про Арбеніна\ 
Звєздича, наприклад? Сло
во честі, ми поважаємо 
Олега Степановича Натяж
ного. але його репертуар
на політика нас турбує.

Ю. К.: Можу на це від
повісти лише одне: репер
туар поки що не затверд
жено. Та й формує ного 
сьогодні не головний ре
жисер, а художня рада 
театру. І підбір акторів у 
трупу зараз у компетен
ції художньої ради.

КОР.: Чому ж О. С. На
тяжний все виконує фунн- 
ції в. о. головного режисе
ра?

Ю. Кл Вас не переконає,

я скажу, що иа Ук- 
взагалі дефіцит го

ловних режисерів? Та й не 
тільки на Україні. Не ви
падково К. Ю. Лаврев 
присвятив значне місце 
своєї доповіді па Ус і а • 
повному з’їзді Спілки тс-'-лг 
атральних товариств проб
лемам режисури. Врешті- 
решт, справа не в тому, 
що записано у трудовій 
книжці режисера — в. о, 
чи головний. Необхідний 
час, щоб товариш Натяж
ний утвердився на посаді 
головного режисера, пові
рив у свої сили, а колек
тив повірив у нього. Ми в 
управлінні культури по
кладаємо на нього надії.

КОР.: Дивно, що в трупі 
музично-драматичного те
атру нікому грати саме 
музичні драми. Колись на 
цій сцені «Наталку Пол
тавку» показували, «За
порожця за Дунаєм», а те
пер... Запитайте у молоді, 
що їй відомо з україн
ської класики.

Ю. К.: Це біда не тіль
ки наша. Аналогічні труд- 
ноші спіткали багато ін
ших театрів. За прикла- Ж 
до.м далеко йти не треба, 
Недавно у нас гастролю
вав театр із Дрогобича, в 
репертуарі якого були му
зичні вистави, відверто ка
жучи, далекі від професій
ного рівня. Отже, трагедія 
обласного театру в неста
чі акторів, які співають і 
танцюють. Театральні ву
зи України не готують 
акторів для музично-дра
матичних театрів. Олег 
Степанович Натяжний їз
див у Київ на випускні 
екзамени театрального ін
ституту, так уявіть собі, 
не було кого запросити.

Усі ми прекрасно розу
міємо: театрові необхідно 
повернути престиж. Але.«- 
Проблема ще и у третьо- Ж 
му компоненті — глядяче- 
ві. Яким би не був театр—*' 
великим чи малим, попу
лярним чи не дуже—йому 
потрібен глядач. Мені час
то доводиться зустрічати 
презирливе ставлення до 
театру з боку людей, які 
принаймні останні 15 ро
ків не відвідували його іі 
тому навряд чи можуть 
об єктнвно судити про 
нього. І все-таки засуд
жують. висловлюють не
вдоволення. Не може те- 
аіР знайти своє обличчя, 
коли у нього немає вимогу 
лнвого н доброго л/руга 
образі шанувальників. Ці 
ж слова, до речі, я можу 
повторити не тільки у 
зв язку з театром, пре 
який ми сьогодні говори- 
мо- А як бути з філармо* 
ж^'ю, ляльковим театром?

У них надійний дргг-* 
глядач?

°ТЖе> напрошує
ться висновок, що НИНІ у 

Все Г«Р«ЗД 3 есте- тичним вихованням?
Ю- К.: Саме так. У шко

лах, технікумах, вузах 
естетика та й етика в.-а- ж 
галі не в пошані. Be.viy'W 
ховність пускає міцне ко
ріння і щоб запобігти цьо- 
МУ. необхідно скоішентру; 
вати увагу на виховній 
роботі з молоддю.

Бесіду вела В. ЛЕВОЧКО.

коли 
раїні
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«НЕ ТРЕБА ВДАВАТИ,
З ВИПУСКУ «РОМАНТИК»

ЩО ВСЕ ВІДМІННО»
ВІДГУКИ НА ПУБЛІКАЦІЇ «МОЛОДОГО
КОМУНАРА»

«Чи буде кінець «п’яно-
*7 '
<чу вуглу»? Репліка під та- 

^им заголовком (газета за

квітня ц. р.) була сповне

на обурення з приводу того,

що Кіровоград ніяк не при-

крашають спецмагазин та 

місця для масового вжи-
-----------

ваиня пива. Ось як наші 
€-------------------------------------
читачі відгукнулися на за-

«Я розношу телеграми і 
аасто проходжу по вулиці 
К.арла Маркса. Діти з ма
газину культтоварів вихо
дять із зошитами та іграш
ками і бачать чергу за 
спиртним. Це недопустимо. 
А, Суховешенко, Кірово
град».

«Тільки легше зітхнули 
було, що не стало горілки 
н’ чоловіки повертаються 
додому тверезими, як зно
ву.., Два спецмагазини по 
вулиці Карла Маркса, одни 

них на місці колишнього 
Продмагу. Усе в центрі — 
щоб довго не шукати. Це 
ганебно! І пивбар на розі 
вулиць Шевченка і Декаб- 
бйстів слід прибрати! Г. Шер- 

■^Зниа, Є. Фесенко, Л. Марар-
^£ук, О. Липко, М. Безугла, 
(1, Ковальова. Кіровоград».

«Це що ж — повертають
ся старі часи? Там, де рані
ше купували макарони й 
крупу, молоко — тепер 
Спиртне? Маю на увазі спец
магазин навпроти облас
ного суду в центрі міста. Л 
Є ж протилежні приклади. 
ЙКЄ чудове кафе-магазин 
зараз на місці злощасної 
«Перлини степу»... А. Коно
валенко. м. Кіровоград»,

«Цікаво б знати, як пра
цівникам с?ду і прокурату
ри подобається близьке су
сідство із спецмагом? Як же 
зменшувати продаж спирт
ного, коли відкриваються 

^Мчові точки його продажу?
Щедров. Кіровоград».

Були й інші листи та 
дзвінки аналогічного зміс
ту. Були н наші запити у 
відповідні інстанції та від
повіді звідти: «Сухого за
кону» нема, а нові-магази
ни відкриваються взамін 
Старих...». Так, немає зако
ну, який заборонив би про
даж спиртного, але є закон 
про підтримання громад-про підтримання 
ського порядку і спокою 
жителів. Цей закон, схоже. 
Ніяк не застосовується що
до того ж «п’яного вуг- 

^|кла» — якщо в пивниці біля 
ресторану «Весна» декора
тивні грати хоч якось стри
мують рухливість «відпочи
ваючих» там,(хоч і не ряту
ють перехожих від узви
чаєної там нецензурщяни), 
70 на розі вулиць Шевчен
ка й Декабристів випивохп 
досить вільно і зручно роз
ташовуються на кам’яних 
балюстрадах,, і ніякого по
рятунку перехожим від них 
немає, надто ж жінкам, 

'ж Будка таксофона поряд із 
*■' входом у бар служить його 

клієнтам туалетом... Праві 
баші читачі: тут міліція 
кожного першого може 
оштрафувати чи затримати 
за порушення громадського 
порядку (брутальну лайку,

образу перехожих тощо). 
Якби це робилося постійно, 
випивохп поводилися б обе
режніше. Якщо Ленінський 
райвідділ внутрішніх справ 
збирається відповісти нам, 
що «необхідна робота там 
проводиться», то читачі.., які 
змушені ходити мимо «вуг- 
ла», не повірять, поки самі 
не побачать на цьому місці 
грунтовних змін. ...Вдруге 
через газету звертаємо ува
гу міськвиконкому й на 
іцо спецмагазини 
точки, яким 
чесне місце

Бурхливу 
кала стаття 
любителя» в номері 
червня 1987 року. Гам ішла 
мова про те, 
Новгородки 
під виглядом 
глумився над своїми непов
нолітніми пацієнтками, ви
готовляв порнографічні 
знімки. Якщо в першому з 
наведених листів — лише 
гнівний осуд вчинку, то в 
другому є аналіз соціаль
них причин вчинку поруш
ника клятви Гіппократа.
. «Ми, як жінки і матері, 

’ вважаємо, що дії цього, з 
дозволу сказати, лікаря, 
виходять за межі всього 
можливого для нормальної 
людини. А як піднялася у 
його співробітників рука 
захищати подібні дії? Ней
мовірно! 1 ми вважаємо, що 
11 років позбавлення волі— 
мало для такого злочинця. 
Кзверіна, Лисенко, Тимо
щенко та інші — всього 11 
підписів, емт Смоліне, 
ловнсківський район».

«Скільки вже 
вався, — пише 
день С. Правецький, 
коріння злочинності 
ють у дитинство та 
тво. Недодали в цю 
Дегтярьову, І мені 
його, 
особистість. А дівчата, його 
жертви? Чого мовчали? Хі
ба всі не розуміли, що з ни
ми коїли? Мабуть, у 
було правильних 
про честь і гідність, 
машини не замінять 
втрат від байдужості до пи
тань морального виховання. 
Звідси й підписи на захист 
Дегтярьова...».

Соціальні мотиви (і це ра
дує) звучать й у відгуку 
А. Ремизової з Олександрії 
на, здавалось би, не спону
каючу до подібних розду
мів статтю «Машина часу»: 
подорож у минуле» (МК» 
за 13 червня ц. р.). Цитую
чи пісні ансамблю і стверд
жуючи, що його 
попри твердження 
названої публікації, 
не йде на спад, вісімнадця
тирічна допнеувачка роз
мірковує:

«Не можу погодитися із 
такими рядками: «Коли об
ставини нашого життя 
справді змінилися, з’ясува
лося, що «Машині часу».,, 
нема про що співати». А хі
ба немає вже міщан, мар
нотратників життя, «флю
герів»? Не треба нам усмі
хатися і робити вигляд, що 
все у нас відмінно, обма
нювати самих себе...».

Що не все чудово, свід
чить і даний огляд. «Маши
ні» є про що співати. Нам— 
писати. Тож чекаємо но
вих листів від вас, шановні 
читачі.
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Г ТУДЗАГОНИ Бобри- 
иецького сільськогос

подарського технікуму 
«Прометей» та «Буревіс
ник» розмістилися но-су- 
сідству. Перший — у кол
госпі імені XXI з’їзду 
КПРС, другий — у «Рас
свете» цього ж району. 
І той, і інший зайняті на 
сільськогосподарських ро
ботах.

Нині, в основному, пра
цюють на току, на город
ній бригаді. Але працюють 
по-різному.

Спочатку познайомилися 
із загоном «Прометей». 
Відрадно було почути від 
командира Олексія Рака і 
комісара Володимира Се
крета, що на умови про
живання, харчування нарі
кань у студзагонівців не
має. А от з роботою щось 
не те. Ніби й багато в 
цей час у колгоспі справ, 
а студенти «прохолод
жуються», «На току нас 
ціла купа, а роботи ма
ло».

Отож на току справді 
була більша частина за
гону. Це був день зупин
ки Всесоюзного студент
ського загону, мета яко
го — провести додатко
вий інструктаж з техніки 
безпеки в усіх лінійних 
загонах. У пообідню пору 
«Прометей» зібрався на 
току у приміщенні ваго
вої, інструктаж проводи
ли електрик В. А. Калини
ченко та завідуючий то
ком Б, ф. Орищенко, 
Схоже було, що студен
там уже давно хотілося 
зібратися ось так і «вияс
нити стосунки», бо після 
слів «які будуть запитан-

ня», мовчанки, як це бу
ває, не послідувало. На 
день зупинки у будзагін 
прибули секретар обкому 
комсомолу Н. Ангелуца 
та перший секретар Боб- 
ринецького райкому ком
сомолу М. Паладій. Схо
же, всім хотілося розста-

ні роботою. Що не кажіть, 
а ситуація смішна: сту
денти плачуться, що ро
боти мало. Хочуть тяжкої, 
а їм дають легшу.

Правду кажуть, що най
краще все пізнається в 
порівнянні. А порівнюва
ти довелося дуже швид-

ПІЗНАЄТЬСЯ
В ПОРІВНЯННІ

вити крапки над «і», але 
це чомусь скоріше скида
лось на звичайну супе
речку.

— На току достатньо 
кількох студентів’, іншим 
тут нічого робити, — в 
однії голос твердили ХЛОП
ЦІ.

— Як, нічого робити? 
Якщо вам говорять підмі
тати площу, значить під
мітайте, адже то 
бота, — це вже 
чий током.

— Але ж це

все є ро
за відую-

смішно: 
здорові хлопці працюють 
із віниками в руках, коли 
жінки-колгоспниці вико
нують на току тяжчу ро
боту.

Справді, хлопці можуть 
робити в колгоспі і щось 
серйозніше. Чому б, на
приклад, не почистити ко
рівник?

— Не дають, — це вже 
відповідає командир.

— А що дають?
Щодня вранці у голови 

колгоспу розподіляють 
обсяг робіт на день. Ви
значають і для студентів. 
А потім виявляється, що 
вони недосить зазантаже-

ко — того ж дня у 
госпі «Рассвет». Ного го
лова — Олександр Семе- 
нихін, сказав: «Дивіться 
самі, усе побачите», По
їхали відразу на тік. Без
людним і тихим здався 
він. Побачили тут лише 
чотирьох студзагонівців— 
Валерія Журавка, Олек
сандра Дрозденка, Юрія 
Човгиза та Миколу На- 
уменка. Вони кагатували 
зерно. Неподалік підміта
ли площу дві жінки.

— А тут більше і 
трібно, — відразу 
яснив завідуючий 
А. М. Щіченко. —
шив чотирьох хлопців 
все. Вони й роботу зроб
лять, і гроші зароблять, 
А з підмітанням двоє жі
нок справляться.

Справді, на току було 
чисто.

Як пояснив голова кол
госпу, головною роботою 
студзагону «Буревісник» 
буде збирання врожаю в 
садку. Але поки дозріва
ють яблука, вони працю
ють на різних роботах. 
Ось хлопці, взялися 
чистити вівчарню.

кол-

по-
по-

цю

то 
по-

го- 
вй- 
там

не
ж 
током
Я ли- 

і

— І що Х{, даєте їм 
роботу?

— Коли беруться, 
чому ж і ні, Але хай 
тім не плачуть...

Дівчата працюють в 
родній бригаді. Та, як 
яснилося, працювати 
більше не хочуть.

— Роботи нашої не вид
но, — за всіх ображено 
говорить комісар загону 
Світлана Костянецька. — 
Працюємо разом із жін- 
ками-колгоспницями, за
кривають наряди усім ра
зом, а як і коли, не знає
мо. Бригадира городньої 
бригади 
мо.

Дивно, 
жених і 
Світлана 
диром 
вирішити це питання. За 
словами Олександра Пи- 
санюка — командира. Він 
саме в цей день збирався 
вирішити питання з робо
тою на городній бригаді. 
Вияснити норми, розцінки 
і, можливо пощастить, 
«упіймати» бригадира го
родньої бригади. Це на 
його совісті.

Але комісар так і лиши
лась сидіти ображеною 
разом з іншими дівчатами 
на своєму ліжку. Вияв
ляється, у той день вони 
не ходили на роботу вза
галі. А від колгоспників 
довелось почути таке: 
«Хлопці у цьому загоні ро
ботящі, а от дівчата ле
дачкуваті». Невже змиря
ться дівчата з «Буревісни
ка» ось з такою оцінкою? 
«Прометеївці» їм би тут 
носа втерли,

3. КУЦЕНКО. 
Бобринецький район,

майже не бачи-

іцо серед обра- 
комісар загону, 
разом з комап- 

першою повинна

І

І

І

І

вих не 
понять

Ніякі 
наших

СПОРТСПОРТСПОРТ

І

Таня ЦУКАНОВА — 
восьмикласниця, Цього
річні літні канікули вона 
вирішила присвятити не 
лише активному дозвіл
лю, а й допомозі стар
шим у гарячу збиральну 
кампанію. Наш позаштат
ний фотокор Г, КОШКО 
сфотографував її саме 
тоді, коли учениця під
собляла працівникам то
ку в очистці зерна у при
міському колгоспі імені 
Леніна. Днина жарка, 
тож і її руки на вагу 
золота,

, Новгородківський район.

слава, 
автора 
зовсім

Відділ комуністичного 
виховання «МК».

Олександрія — Новоро
сійськ — Олександрія. Та
ким буз маршрут багато
денної велогонки юних 
спортсменів ДЮСШ-1, при
свяченої 70-річчю Велико
го Жовтня. Цим військово- 
патріотичним і спортивним 
заходом кращі комсомоль
ці спортивної школи зро
били свій внесок у всена
родне свято.

— До складу нашої гру
пи увійшли дев’ятнадцять 
спортсменів, — розповідає 
керівник велогонки дирек
тор ДЮСШ-1 
Васильович І
Вісім дівчат та 
цять юнаків, 
ший із них 
ник Олександр Таранник. 
Спочатку ми дещо об
межили вік учасників, ад
же маршрут дуже склад
ний і без необхідної під
готовки його не пройти. 
Але Саша поставив мету 
потрапити до складу 
команди і досяг її. 
Хлопець непогано вчиться 
у школі, а це фактор,

I Григорій 
Івасенко. — 

одикад- 
Наймолод- 
семиклас-

У

УРОКУ МУЖНОСТІ юних 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИХ СПОРТСМЕНІВ

який ми враховували 
першу чергу.

На шляху до Новоро
сійська учасники велогон
ки зустрічалися з ветера
нами Великої Вітчизня
ної війни та праці, воїна
ми Збройних Сил країни.

Спочатку маршрут про
лягав до Криму. У сели
щі Планерському олек
сандрійці відвідали му
зей парашутизму і плане
ризму, познайомилися з 
творчістю художника Мак- 
симіліана Волошина. Із 
Керчі на паромі учасники 
велогонки переправилися 
на Малу землю.

«Волю свою, сили свої, 
кров свою ми віддамо за 
щастя нашого народу, за 
тебе, рідна Батьківщино». 
Це слова з клятви героїв- 
куніковців, які виявили 
безприкладну мужність 
на Малій землі. Саме во
ни поклали початок 
воленню Тамані від 
мецько-фашистських 
гарбників.

Слова клятви були 
зані колишнім 
тернаціоналістом

виз- 
ні- 
за-

і ска- 
воїном-ін- 

Олегом

Дорофеєоим, нині поза
штатним інструктором ЦК 
ВЛКСМ. Понад десять ти
сяч героїв Аджимушкай- 
ських каменоломень відда
ли своє життя у боротьбі 
з лютим ворогом, через що 
цю місцевість називають 
«Фортецею солдатських 
сердець». Учасники вело
гонки Ігор Огієнно, Фелікс 
Загоруйно, .Тетяна Тере- 
щонко, Марина Малишева, 
Людмила Сливенко, Онсана 
Рябоволик затамувавши 
подих дивляться на стіни 
каменоломень, политі
нроа’ю захисників Аджи- 
мушкаю.

Але найголовнішим по
дарунком олександрійці 
вважають землю, яку їм 
піднесли на місці фінішу 
учасники тих боїв:

— Нехай ця священна 
земля міста-героя Ново
російська буде вічним 
спогадом вашому поко
лінню про мужність І ге
роїзм радянського наро
ду у роки Великої Віт
чизняної війни, виховує 
молодь на’ славних тра
диціях батьків.

Позаду 1525 кілометрів. 
Під час зустрічі з учасни
ками велопробігу роз
мовляю із другим секре
тарем Олександрійського 
міськкому комсомолу 
Юрієм Коржем, одним з 
організаторів цієї важли
вої військово-патріотич
ної акції.

— Чи обрали вже
черговий маршрут?

— Наступного року пла
нуємо здійснити велопро
біг Олександрія — Вол
гоград — Олександрія, 
Вважаю, що почату цікаву 
справу треба продовжу
вати, і головним чином, 
ось через що. Проблема 
підростаючого покоління, 
його взаємовідносин зі 
своїми попередниками 
завжди привертала увагу. 
Та ще ніколи вона не бу
ла такою гострою й акту
альною, як нині, І нам не 
байдуже, в чиї руки по
траплять революційні здо
бутки батьків, 
молоді до 
справ стало 
потребою сьогодення. А 
це можливо лише при 
умові, що юним буде ці
каво приймати участь у 
заходах, подібних цьому 
велопробігу.

Не згодитись з цим прос^ 
то не можливо. Досвід ідей
но-виховної роботи Олек
сандрійського міськкому 
комсомолу повинен шири
тись.

С. БОНДАРЕВ.
м. Олександрія,

Залучення 
конкретних 
насущною

ФУТБОЛ:
«ЗІРКА» - «ВОРСКЛА*
(Полтава) — 1:1»



4 стор. «Молодий комунар»
АДРЕСИ

КОМСОМОЛЬСЬКИХ
СПРАВ

І Папуга феплийл

ІНІЦІАТИВА
МОЛОДИХ
ПОРТОВИКІВ

Молодіжний жилий 
комплекс створюють ен
тузіасти Іллічівського мор
ського торгового порту. 
З ініціативи комсомоль
ців гавані під перші бу
динки тут реконструюють 
старі гуртожитки і вивіль
нені адміністративні бу
динки.

— ідея організації МЖК 
виникла кілька років то
му, — говорить секретар 
комітету комсомолу пор
ту Володимир Панасен
ко. — Але тоді до її реалі
зації не були готові ні ми, 
ні господарники. В Іллі- 
чівську, де постійно зро
стають темпи будівництва 
житла і громадських спо
руд, не еистачає потуж
ностей підприємств буд- 
Індустрії. Однак відступа
ти від задуманого ми не 
збирались. Ініціативна гру
па об єднала зусилля всіх, 
хто шукав вихід із стано
вища. Спинились на кіль
кох старих будинках, які 
потребували ремонту. Бу
дівельні організації вва
жали для себе невигід
ним ними займатися. 
Прийняли рішення про їх 
ремонт власними силами.

При розробці проектів 
реконструкції створили 
тимчасовий молодіжний 
творчий колектив архі
текторів. Він справився із 
завданням. Жилі будинки 
відзначаються незвичай
ним опорядженням, ори
гінальним плануванням 
квартир. На дахах перед
бачено теплиці, в напів
підвальних приміщеннях 
працюватимуть культурно- 
оздоровчі блоки, фотола
бораторії, а на першому 
поверсі — зимовий сад, 
відео-кафе. Уроки музи
ки і живопису для дітей, 
спортивні заняття для ма
люків та їх батьків орга
нізують самі члени МЖК.

В. ЧЕРЕВИЧЕНКО, 
кор. РАТАУ,

Одеса.

це фігура!
Виявляється, щоб стати 

зіркою, треба зовсім не
багато: дурнувато посміха
тися й робити велику кіль
кість нісенітниць, які нор
мальній людині й на дум
ку не спадуть. Ах, даруй
те. Ще треба робити ро
зумний вигляд. Без цьо
го — ні-ні.

Ось так і виходить, що 
найрозумніша фігура у 
фільмі — папуга Бака, 
якого озвучує актор Во
лодимир Тотосов.

Ах, даруйте. Я ще не 
сказав, що мова про фільм 
В. Аксьонова «Як стати 
зіркою».

Яка афіша! Які імена!
Ах, Полуніпі Ах, Ле

онтьев! Ах... І так далі. 
Далеко-далеко за кадр. 
Мабуть, основне десь *на 
відеокасеті, до якої пас 
відсилають автори стріч
ки. А це лише ролик, рек
лама на дві з половиною 
години кривлянь ІІолуні- 
на й компанії.

Я уважно читав рекла
му. Ні. нічого подібного: 
це не бенефіс «Лицедіїв». 
Цс перше у вітчизняному 
кінематографі естрадно- 
розважальне шоу. Я не 
спеціаліст, але після цього 
почину мені зовсім не хо
четься кричати «Дерзайте 
далі!».

Усе чекав, поки вийдуть 
на екран вказані в афішах 
особи. Дарма чекав. Прав
да, про Аллу Борисівну 
весь час балакали. Прав
да і те, що більше гово
рив папуга, ніж ведучий 
Максим Леонідов, лідер 
групи «Секрег». Хоча цей 
папуга н найрозумніший 
птах у світі, та чи не зда
ється вам, що людині тре
ба бути все-таки розумні
шою від пернатого?

Дивився я фільм ще й із 
такою думкою: де взяти 
гроші, щоб замовити оде
жину у модельєра Зайце
ва? Хто бачив це шоу, 
зрозуміє, до чого я веду. 
А хто не бачив, хай не 
сумує — нічого не втра
тив, як на мене. Хоча 
самого Леонтьева обшиває 
сам Зайцев — не спішіть 
заздрити. Ми не те може
мо. Наприклад, не поди
витися шо «комедію». Або 
прочитати шо репліку, не 
повірити їй і віддати свої 
кровні півтора карбован
ця у фонд товаришів Ак
сьонова. Леоиідова, Полу- 
иіна... Ми хіба 
жемо!

Правий був
коли говорив 
вся паша біда 
ми розучилися
А я от сміявся. Над со
бою і над тими, хто ра
зом зі мною прийшов 5’ 
кінотеатр.

В. СОРОКІН.

таке мо-

Р. Паулс 
у фільмі: 

в тому, що 
сміятися.

ГУМОР

НЕВДАЛИМ ФІНАЛ

ЧИТАЙТЕ

& Літературно- 
мистецьку сторін
ку «Гроно».
• Прем'єру руб
рики «З'їзд по
ставив завдання». 
Перспективи і 
шляхи вирішення 
кадрових проб
лем у нашій Спіл
ці.
• Триває кон

курс
1987. Діла, дні, 
люди». Нарис про 
друзів дитинства, 
про місто Леніна. 

’Автор — колиш
ній червоний ко
мандир І. Ісаєв.

«1917

«Молодой коммунар» ■ 
орган Кировоградского 
©бластного комитета 
ЖСМ Украины.

На украинском языке.

Засмутився Кость Крадій, 
Ходить, ніби хмара:
Вже не можна в комбінаті 
Взять що-небудь даром. 
Ні ратички, ні гомілки, 
(Як раніш бувало), 
Ані м'яса, ні печінки, 
Ані шматка сала.
Стережуть вночі і вдень, 
Сторожі-вахтери,
Всі тини, всі перелази, 
І прохідні двері.
Ходить Костя сам не свій, 
Вже й не спить ночами: 
Як то так іти з роботи 
З голими руками?
Костя дуже добре знав: 
Зловлять — буде круто. 
Незважаючи на це, 
Взявся ризикнути.
Обкрутив, мов мотузком, 
Пузо ковбасою
І сміливо напрямки

Йде до прохідної. 
Преться прямо до воріт, 
Руками махає:
Мовляв, гляньте, 

сторожі, —
Нічого немає.
Тільки він на прохідній 
Ступив на порога,
А ковбаса враз на зло — 
Геп йому під ноги.
Біля ніг його лежить, 
Гадюкою в'ється.
Сторож бачить отаке 
І в вуса сміється...* * *
А який тому фінал, 
Кожен мусить знати: 
Обійшлася ковбаса 
Кості в дві зарплати.

Віктор ЧОР.ІОГОР.
с. Нова Прага, 
Олександрійський район.

У народі
кажутьV

ХТО ПРО що

у батька три карбованці, 
коли він заснув. Сьогодні 
менше проп є!

Записав 
Анатолій ВИСОЦЬКИЙ.

м. Кіровоград.

На уроці вчитель геогра
фії запитав учня:

— Скажи мені, Климен
ко, де Волга бере поча
ток?

— Від нашого гара
жа, — відповів учень.

— Я тебе прошу — вка
жи русло Волги, — знову 
звернувся учитель,

— Русло? Це... м'ясо
комбінат, де мій батько 
працює заготівником.

СВИСНУВ!
Зустрілись хлопчики.

Один другого й питає:
— Ти свистіти вже на

вчився?
— Так, — відповів той.
— Неправда, ще вчора 

ти не вмів і губи скла
дати...

— А все одно свиснув:

БК 02475.

Словиичок-
жартівнії чок

Варивода — працівник 
котельної.

Водопад — стрибун у 
воду.

Ходики — туристи.
Пасинок — футболіст, 

який віддає пас партнеру.
Летучка — стюардеса.
Гаманець — музикант, 

який грає гами.
Цоколь — кінь.
Водолій — зіпсований 

кран.
Щедрівка — щедра жін

ка.
Лазівка — альпіністка, 

Михайло СТОЛІН.

Редактор 
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
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ДО УВАГИ

Укоопторгренпзма.

Шановні товариші! Користуйтесь по
слугами спеціалізованих підприємств 
споживчої кооперації по продажу лісо 
буд і в ел ы і и х м а те р і а л і в.

Укоопторгрєнлама,

1 серпня 1987 року

практичний

І

по-

НОВОГО навчального року

допоміж- 
господар-
ДОЦІЛЬІ.ІО

ЗАБУДОВНИКІВ
Із настанням літа побіль

шало турбот в індивідуаль
ного забудовника: ремонт 
та вдосконалення житла, 
упорядкування побутових 
приміщень — все цс потре
бує і часу, і матеріалів. Ма
газини споживчої коопера
ції пропонують великий ви
бір будівельних матеріалів.

Споруджуючи 
НІ чи тимчасові 
ські приміщення,
використати будівельний ліс 
листяних порід.

Ціна 1 м3 — 18—20 крб.
Для покриття будівель 

можна використати чорну 
металеву черепицю та 
покрівельну сталь: міцний і 
матеріал дозволяє ладнати дахи будь- 
яких типів і профілів.

Ціпа 1 умовної одиниці черепиці — 
2 крб. ЗО коп.

; Вартість 1 кг покрівельної, сталі — 
; 65 коп.

ЙІІ

І
І

Інтер'єр приміщення стає привабливі
шим, якщо внутрішні двері засклити 
узорчастим склом.

Ціна 1 м? — 3 крб. 60 коп.

Звичайно, в «арсеналі» забудовника 
повинно бути і віконне скло.

Ціна 1 м- — І крб. 28 коп.
Кожному господареві радимо зверну

ти увагу на різнокольорові склоблоки. 
Стіни з них прикрашають оселю, роблять 
її світлою та нарядною.

Ціна одного блоку розміром 
194x194x98 мм— 65 коп.; 
244X244X98 мм — 95 коп.

Заощаджуючи час на придбання
дрібних товарів, скористайтесь послуга-

мн спеціалізованих підіірнєметя спожив
чої кооперації по продажу лісобудівель- 
иих матеріалів. Тут можна придбати бу
дівельний ліс та пиломатеріали листяних 
і хвойних порід, комплекти деталей бу
дників і стандартні будники, різнома
нітні покрівельні та кріпильні матеріали, 
скло віконне та узорчасте, склоблоки, 
металеву сітку тощо.

У магазинах-складах лісобуДівельшіх 
матеріалів продається і продукція місце
вого виробництва —- цегла, шлакоблоки, 
ванно, крейда, щебінь, пісок.

Торговельні підприємства падають на
селенню послуги но розпилюванню де-? 
ревний, нарізці скла, виготовленню не
складних столярних виробів. Магззинн- 
склади приймають’замовлення на достав
ку будівельних матеріалів безпосередньо 
на місце забудовп.

ш ановні батьки!
хоч літні канікули ще в розпалі і школя

рі ВІДПОЧИВАЮТЬ, радимо завчасно подба
ти, ЩОБ ВАШІ ДІТИ МАЛИ ВСЕ НЕОБХІДНЕ ДО

У цьому вам допоможуть 
шкільні базари, які організу
вали працівники споживчої 
кооперації.

ЗАПРОШУЮТЬ 
ШКІЛЬНІ 
БАЗАРИ

Телефони: редактора — 2-54-26; за
ступника редактора — 2-53-22; відпові
дального секретаря — 2-55-65; відділів: 
комуністичного виховання — 2-59-82; 
комсомольського життя та економіки — 
2-53-94; учнівської молоді і соціальних 
проблем — 2-59-82; фотолабораторії — 
2-53-22; оголошень — 4-28-96; коректор
ської — 3-61-83.

Обсяг 0.5 друк. арк.

Тут представлено широкий 
вибір учнівського асортимен
ту: портфелі і ранці, письмове 
приладдя, фарби та зошити 
для малювання, кольорові 
олівці, рахувальні палички, 
різноманітні мікрокалькуля
тори.

На шкільних базарах мож
на придбати і практичну 
шкільну форму для дівчаток і 
хлопчиків, легкі і теплі куртки 
сучасних фасонів, демісезонні 
та зимові пальта.

У великому виборі є також 
взуття на повсякдень, для за
нять фізкультурою, прогуля
нок.

Ласкаво просимо на шкільні 
базари’
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