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ПРОЛЕТАР! ВСОЯ КРАМ, ЄДНАЙТЕСЯ!

ПЛЕНУМИ

Дня//.и відбулися пленуми
райкомів
------------------ які’
комсомолу,
розглянули
питання «Про
комсомольських
завдання
району по виорганізацій
конанню рішень XXVI з’їз
ду КПРС і XXVI з’їзду Ком
партії України».
* * »
На пленумі
Кгроьськс'о
райкому
ЛКСМ
України
м. Кіровограда з доповіддю
виступив перший секретар
райкому комсомолу Опек
ай Романов.

Ґ О ОБКОМУ А КС МУ

ОРГАН КІРОВО
Виходить
з 5 грудня 1939 р.

Ціна
2 неп.

ТВАРИННИЦТВО — УДАРНИИ ФРОНТ

ЗМАГАННЯ:
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Впевнено лідирує в со
ціалістичному змаганні се
ред молодих доярок об
ласті Катерина
1 алан з
колгоспу
«Ленінський
шлях» 1 Іовоарх ангельсько
го району. За чотири мі
сяці вона
одержала від
кожної корови своєї гру
ші 1778 кілограмів молока.
Успішно працює й Зінаїда
Заблоцька з колгоспу «Зо
ря комунізму» цього ж ра
йону. Ніші середньодобо
вий надій молока від ко
рови в її групі сягає ІЗ—
14 кілограмів.
Вдало почали
перший
рік нинішньої п’ятирічки
молоді майстри машинно
го доїння з Долииського
району
Тетяна Турбало,
Наталія Сита і Надія Ко
ротких. 1680 кілограмів
молока від корови надої
ла з початку
року Лідія
Залоїло з колгоспу «Шлях
Леніна»
Онуфріївського
ракову.
Вже переступили тисяч
ний. рубіж Галина Радчен
ко -з Добровслнчківського
району, Галина Антонюк і
Поліна Ножка з Повгородківського, Людмила Буб
нова та Ганна Стацснко з
Н овоу кр а ї нсь к ого, Оленсаидра-Мороз із Петрівського, Світлана Єгорова і
Людмила Вальчук з Улья
новського, Наталія Галашок і Ніна Панченко з Устниівського районів.

На пленумі ряду молодих
виробничників І КСМСОМОЛЬ. ських активістів району бу
ло вручено комсомольські
нагороди
Знаком
ЦК
ВЛКСМ «Трудова доблесть»
нагороджено
бригадира
ИМК
заведу
тракторних
гідроагрегатів
Володимира
Бедова, о очолюваний ним
колектив — Почесною гра/лотею ЦК ВЛКСМ. Золотим

ВІРА

НУЗЬ-

МЕККО

лі-

Галину ЛвЕриченко. Почес
ними грамотами ЦК ВЛКСМ
нагороджено
секретарів
комітетів комсомолу; заво

СОЦІАЛІС

ДЕР

ТИЧНОГО

ду трані орних гідроагрега
тів — Валентине Дудн-жа,

ЗМА

машинобудівного технікуму
— Арнадія Романова, техні

ГАННЯ ДОЯРОК
К0 Л Г 0 с

куму механізації сільського
господарства
—
Василя
Гніденке, середньої школи
№13 — Аллу Цихач.
У роботі пленуму взяла
участь і виступила
на ньо

«шлях до
МУНІЗМУ»
лшіс ь к
району,

му перший секретар райко
му Компартії України О. Н.

щодавно

шого секретаря і члена бю
ро райкому ЛКСМ України,
Пленум обрав
першим
секретарем райкому ЛКСМ
України
Василя Гііолуляха,

який до цього був другим
секретарем райнС'.у комсо
молу;

Другим сенреіарем рай
кому ЛКСМ України пленум
обрав Василя
Чабаненку
уВІЛЬНИЕШИ його від обов'яз
ків завідуючого
відділом
комсомольських організацій
райкому комсомолу.

Завідуючим відділом ком
сомольських
організацій
райко/лу
комсомолу
за

РИСТСЬКОЇ

СТОЛИЦІ

тої

батьків

— МОС

КВИ. ПУТІВКОЮ

п

*

*

На
пленумі гСовсармангєльськсгс райкому ЛКСМ
України з доповіддю висту
пив перший секретар рай
кому комсомолу і сан Алек
сандров.

Було розглянуіс
також
звіт про роботу
райкому

ЛКСМ України за період
після XXX зБітно-еиборної
районної
комсомольсько»

відділом організаційно-пар
тійної роботи Кіровоградсь конференції, з яким висту
кого міськкому Компартії пив другий секретар райко
України В. 0. Спсдін, завіду му ЛКСМ України
Сергій
ючий відділом організацій Петренко.
но-партійної роботи райко
У роботі пленуму
взяв
му Компартії Унраїни В Ф.
Терещенко, перший секре участь і виступив на ньому
перший секретар
райкому
тар міськкому ЛКСМ Украї
компартії України, делегат
ни, член бюро обкому ком
XXV! з'їзду КПНС Ь. С. Зу
сомолу Михайло Сіркк.
бець.
♦ 4=
*
У робслі плен; лу взяв та
На пленумі Маловисхів- нем участь секретар обко
сьноге райкому ЛКСМ Ук му ЛКСМ Унра;Г:‘і Валерій
раїни З ДОПОГІДДЮ ішетупив Мальцев

дорожі

щини

У роботі пленуму взяли
участь ; виступили на ньєму
перший секретар райкому
Компартії Укреши Б. В. Гу
ля, другий сенре ар обкому
ЛКСМ
України
Анатолій
Перевозни«

У роботі пленуму взяли
також
участь завідуючий

з

лася

тверджено
Вс.псднмира
Денцово; його обрано та
кож членом бюро райкому
ЛКСМ України.

Тупчіснко.

поверну

на

НАГОРОДИВ

КОЛГОСП.
Фсто
В. ГРИБА.

ЗУСТРІЧІ

РІВНЯЮТЬСЯ НА МАЦОЛУ
У колгоспі «Мир» нинішнього року соняшник цвістиме
на 540-гектариій площі. Хлібороби господарства посіяли
що технічну культуру ще до Першотравневих свят. Найударніше ло соняшниковому лані трудились молоді ме
ханізатори. ‘їхня частка — 40& гектарів. Великий внесок
окремих механізаторів: 126 гектарів засіяв Євген Дегорян, 72 — Іван Зеленський. А найкращого
результату
Йобнвся молодий комуніст Іван Мацола -- 210 іектарів.
,е один з найвищих показників у Новоукраїнсьному оаЇІОНІ. І
На Івана рівняються молоді хлібороби й сьогодні.
■Член комсомольсько-молодіжної ланки по вирощуванню
кукурудзи за прогресивною технологією Іван Мацола ни
ні, коли в господарстві сіють качанисту, вже впорав най
більшу площу — понад сто гектарів.
завідуючий відділом комсомольським
ІНоссукраїнсьного райкому ЛКСМУ.

В. МИЗІН,
організацій

ЗАВЖДИ-ПОНАД ПЛАН
Вісімнадцять молодих механізаторів радгоспу «Кірово
градський? нинішньої весни
вийшли в поле готувати
грунт, засівати рідну землю. Широке соціалістичне зма
гання розгорнулось між молодими хліборобами.
Сьогодні попереду Володимир Ііашул. Він — ланковий
механізованої ланки по вирощуванню кормових буряків.
Та не тільки на «своїй» площі порається Володимир.
Значно перевиконував денну норму на сівбі гороху, а
нині трактором МТЗ-80 в агрегаті із сівалкою СПЧ-6 ра
зом з комсомольцем Юрієм Мелешниковим
(наймолод
шим серед молодих — торік у тракторну бригаду при
йшов зі шкільної партій Кашул щодня засіває кукуруд
зою ЗО гектарів. Це майже у два рази більше планового
завдання.

В. донцов,
завідуючий відділом ксмсомсльським
Малсвксківського ройксліу ЛКСМУ.

Вахта пам’яті"'

Тоді, в перші ДНІ КВІТНЯ,
На кіровоградській фабриці
■«РеммеблІ» ветерани Вели
кої Вітчизняної війни скла
дач Радій Степанович Гвоздецьний та опалювач Григо
рій Семенович
Шс-вченно
заявили:
— До дев’ятого
травня
ми всі полинні працювати з
найвищою віддачею.
А Микола Савич Плахотнмй додав:
— Я хоч і на пенсії, але
мої руни ще
потрібні лю
дям...

ра Мартин юха пленум увіль
нив його від ебев язнів пер

знаком ЦК в/ІКСМ «Моло
дий гвардієць
п’ятирічки»
нагороджено токаря заведу
тракторних
гідроагре-агв

ВЕСНЯНЕ ПОЛЕ: ЗМАГАННЯ /ЛОЛОДИХ

««Я теж
теж умію»

перший сенре .ьр райкому
нсмсо.'лолу Василь Полул^х.
Було
розглянуте іаиож
організаційне
питання. У
зв’язку
з перегодом на
партійну роботу Олександ

8 досвідчений номпресорнин теж працював пс-ударному, передаючи своє вмін
ня молодим робітникам.
За ветеранами — комсо
мольці підприємства.
Петро Жидула сказав сво
єму майстрові І.Ф. Кріпаку:
— Я теж так
зумію. Як
Микола Осадчий,
як Олек
сандр Смирдос. Замовлення
ветеранів війни треба вико
нати якнайшвидше.
Вони відремонтували меб
лі на два-три
дні раніше
строну. Шафи, столи, стіль
ці. цілі гарнітури — як но
ві.
Повернувся на фабрику
водій спецмашины
Леонід
Медведев, що доставляв меб
лі на нвартири замовників.
Він теж радий:

організацій

Відбулася зустріч членів
бюро МаловвскіБськото рай
кому Компартії Україні] з
комсомольським
активом
району.
Йшлося про головні нап
рями роботи комсомольсь
ких організацій району по
виконанню
рішень XXVI
з’їзду КПРС, положень і
настанов, висунутих товари
шем Л. І. Брежнєвим
у
Звітній доповіді ЦК КПРС,
рішень XXVI
з’їзду Ком
партії України.
Учасники зустрічі — пер
ший
секретар
райкому
ЛКСМ України Василь По
лу лях, секретар комсомоль-

ської організації
міжгосп«
буду Микола Матко, секре
тар комсомольської органі
зації колгоспу «Перше трав
ня» Тетяна Яичук, секретар
комсомольської організації
міжгосподарської
птахо
фабрики Сергій
Нетьолкін,
тракторист
колгоспу імені
Шорса Леонід Бзйбузан та
інші, — розповівши
про
участь молоді у виконана!
завдань одинадцятої п’яти
річки, поділилися думками
про назрілі
проблеми, над
якими працюють комсомоль
ські організації ранову. .
На зустрічі виступив пер
ший секретар райкому Ком
партії України В. В. Гуля.

..... .. ...... ■■гя” Вахта пам’яті

— 8 цього разу ніхто не
глав до нас претензій. Особ
ливо
дякували
колишні
фронтовики. За турботу про
них, за те, що пам’ятаємо їх.

Л СКРИННИК,
учасник Великої Вітчиз
няної війни.

Біля обелісків—»
юні ленінці
Шикуються загони юних
піонерів. Прапороносці, ба
рабанщики, горністи йдуть
до обелісків. Перший пост
— біля пам’ятника, що ви
сочить там, де могила чле
нів ПІДПІЛЬНОЇ номсомольсь-

ної організації
«Спартак».
Другий — біля могили Героя Радянського Союзу Геннадія Міклея, котрий заги.нуо улітку 1941-го в бою з
німецьно-фашистсьними за
гарбниками. Ще один пост
— на околиці лісу, там, де
встановлено пам’ятний знак
на місці страти спартаківців Красногірки. Варту па
м’яті несуть разом з піоне
рами КрасногірсьКої восьми
річної школи
комсомольці
місцевого
колгоспу імені
Тельмана, колишні
спартзнівці В. Р. Тиховсьний, Г. А.
Бсзеерхній.
Перед ними проходять за
гони екскурсантів — шко
лярі, молоді робітники, хлі
бороби
з Голованівського.
Новеархангельсьнего, ВІль-

шанського,
Ульяновського пективи
гєроїв-землянів
районів, міста Кіровограда. В. М. Галушніна,
Г. В. БаПершу
екскурсію в музеї лицьного, О. Ю. Мазуренна.
«Спартана» в дні Вахти па Тут, на головному
підпри
м’яті провела юний екскур ємстві кіровоградського ви
совод Любов Беринсьна.
робничого об’єднання «Друнмаш»,
ці звитяжці е дні
А. СЕМЄНДКЄЕА,
Вахти пам’яті
числяться в
спиєнах ударнинів.
Деталі,
старший науковий спів
що виготовляються для друробітник музею «Скар
карсьнсї машини «Ягрань»,
тана».
ідуть на конвейер
тільки
відмінної яності. Сто робіт
Голсванівський район.
ників, котрі
працюють за
героїв, виконують норми 4а
себе і за тих, хто прославив
себе і нашу
Вітчизну на
фронтах Великої Вітчизня
ної війни.

На конвейєр

«Ятронв»

Бригади шталіпувальниніе
В. Писаркова, В. Нуща і ро
бітники малих
пресів цеху
№ 2 зарахували
у свої но-

С. КОЛЕСНИКОВ,
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара».

7 тразЕЯ

схаор

реж-тг-----------

доброта і безоглядність у
виконанні свого обов’яз ...
Гадаю, що
всі ці риси —
вічні цінності, вони не реві
зуються часом, не деваль
вуються.
— Така ж пелика, на ваш
погляд, роль любові, взагалі
особистого життя для нашої
сучасниці, як і в минулі ча
си?
Волембовська: —
Саме
ставлення до любові в наші
дні, йо моєму, істотно зміни
лося. Колишні сантимеити,
що оточують це почуття, —
умлівання, хвороба і навіть
смерть від нерозділеного ко
няється від чоловіка. Але хання — тепер сприймають
Жінка стала
саме талант, а не стать ав ся іронічно.
тора в першу чергу визначає більш раціоналістична, вола
вміє тримати себе в руках
якість літератури.
— Яну з жіночих соціаль і відстояти свою гідність, як
них проблем
ви вважаєте що це потрібно.
Сьогодні
серйозно ніхто
особливо істотною для сучас
не клянеться у вічній любо
ної радянської жінни?
Почуття
зважуються,
Велембовська: —Вена мені ві.
вбачається у тому, що наша співставляються, оцінюються.
Однак
це
не
заважає то
сучасниця, котра
цілком
зрівнялась із
чоловіком V му. що в результаті народ
жується
сім
’
я,
яку
цементу
правах, виявилась дуже за
вантаженою
розумово, ду ють любов, душевна близь
шевно, фізично. Це інколи кість, турбота, взаєморозу
завагкає їй
розібратися у міння.
Але для сучасної жінки
самій собі і реалізувати свої
можливості й таланти. Коли мало тільки сімейного щас
тя.
Мені це дуже зрозуміле.
їй все ж таки це вдається,
і о вона нерідко жертвує в Необхідне задоволення сво
місцем у сус
ім’я становлення своєї осо єю роботою,
бистості
радощами мате пільстві, визнання тебе як
ринства, любові. Інший зво особистості.
Токарева: — я вважаю,
ротний бік емансипації —
втрата часом таких чудових що в наші дні роль любові
жіночих якостей, як жертов така ж велика, як і в мину
ність, жіночність, доброта, лі часи, тому що жінка са
емоційність. Це приводить мою природою створена для
до конфлікту з самою жіно любові. Адже вона перш за
все
продовжувачка роду
чою природою.
а без
любові
Тонарєва: — І для
мене людського,
важко, неможливо виконати
найістотніша
проблема — свій головний обов’язок. І я
проблема емансипації. Чули гадаю, що й сьогодні жінка
прислів’я: «Що занадто,' то не повинна замінювати своє
недобре»? Так і з емансипа головне призначення кар’є
цією: коли її забагато, вона рою. наприклад, громадсь
часом більше забирає, ніж кою діяльністю тощо. Мож
даєливо, багато хто вважатиме
— Який заш ідеал сучас таку точку зору
патріар
ної жінки? Чи знайшли ви хальною. але що ж — така
його в літературі? Які жіно . мся думка.
чі характери вас особливо
— У чому для вас, як жін
приваблюють, яким героям ки і письменника, полягає
ви віддаєте перевагу?
щастя?
Велембозська: — Зізнаюся,
Велембовська: — Моє жі
у творчості я боюсь ідеалів. ноче щастя — це дочка 1 ма
Нерідко в пошуках жіночо ленька онучка. А ще є в ме
го ідеалу письменник ство не справжні друзі, мої коле
рює образ поверховий і блі ги, спілкування з якими ро
дий. Гадаю, що'в літературі бить мене інколи по-справж
прагнення до ідеалу Інколи ньому щасливою.
призводить до неточного, на
Токарева; — Своє жіноча
думаного відображення жит щастя бачу в тому, щоб бу
тя.
ти коханою... А як письмен
Тонарєва: — Коли говори ниця. мрію написати свою
ти про літературу, то най головну книгу — чесну і та
улюбленіший і найближчий лановиту. І іцоб кожен її чи
для мене образ —Ніна За тач вирішив, що все це роз
річна у псковській «Чайці». казано про нього.
У ній поєднуються риси, які
Інтерв’ю провела
я особливо ціную: відданість
Вікторія ЛАВРЕЦЬКА,
своєму покликанню, самовід
даність у коханні,
краса.
(АПН).

ДВА У
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НА еСАБЙС'О

Відлов і дно до наста
нов
XXV
з’їзду партії
Центр а л ьний Комітет
Гф И Д І л я Б
сер я о з и у
увагу
роз
робці і здійс н е н н ю
ефективн о ї
де м о г р афічної полі
тики, проб
лемам
на
роден а с елення... Го
ловний шлях
її
розв’я
зання — по
силення пік
лування про
сім’ю, моло
дожонів і ма
сам перед
про жінку.

ШО ТАКЕ ЖІНОЧЕ ЩАС
МІСЦЕ У ЖИТТІ
ТЯ? ЯКЕ
ЖІНКИ ПОСІДАЄ КОХАННЯ,
СІМ’Я?
СВОЇМИ
РОБОТА,
МІРКУВАННЯМИ _ З ЦЬОГО
ПРИВОДУ
діляться ВІДОМІ
ПИСЬМЕННИЦІ ІРИЧА
ВЕЛЕМБОВСЬКА ТА В1КТОРІЯ ТОКАРЄВА.

(Із Звіту ЦК
КПРС
XXVI
з’їздові партії).
ПОЧАТОК .

Фотоетюд В. ГРИБА.

НАШ^АДЯНСЬКИ^ПОСІ^К^Я

Вісім моїх надій...
— І як ви справляєтеся з
ними? — часто дивуються
молоді жінки.
дізнавшись,
іцо я багатодітна мати, —
Тут ось з одним
ради не
дамо.
— Тому й не дасте ради,
що однісінький пестунчіиг'
— відповідаю.
У мене ж — восьмеро ді
тей. Семеро дівчаток і один
хлопчик. Живемо
дружно,
весело. Найстарша донька
вже вчиться в Андріївсько
му СПТУ, Надійна у восьмий
клас ходить. Дівчатка-близнята — дошкільнята... Чо
ловік працює водієм
авто
машини в нашому колгоспі
імені Артамонова, я — під
мінною дояркою... Маємо ха
ту,
присадибну
ділянку,
господарство.
Безперечно, без допомоги
держави, колгоспу важко бубо б. Стипендія,
безплатне
харчування в школі, дитсад
ку, путівки в піонерські та
бори.'. Все це — вияв вели
кої турботи про моїх дітей.
З хвилюванням учитува
лася нещодавно в рядки но
вої постанови
ЦК КПРС і
Ради Міністрів СРСР «Про
заходи по посиленню дер
жавної допомоги сім’ям, що
мають дітей».
Важливий,
потрібний документ.
...Народжується
дитина.
Скільки
нових клопотів! І
якою доречною буде моло
дим батькам одноразова до
помога, про яку
йдеться в
постанові!
Моїй найменшій дитині —
три місяці. Якщо виходить,
навідуюсь на ферму, підмі
няю доярок. Немовля догля
дають старші діти.
Л якщо в молодій сім’ї —
первісток? Подовження від
пустки по догляду за дити
ною до півтора року, част
ково оплачуваної — до ро|>У — всі умови для того,

щоб
дитина зміцніла під
пильною материнською опі
кою.
Росгуть діти, зростають і
клопоти про них. і скільки б
ми, матері, не втішали себе:
«Ось підростуть діти, через
рік-два, — і легше буде». —
ніколи
не приспати нам
турботи про них.
По собі
знаю, як не легко іноді по
єднувати працю
на вироб
ництві з обов’язками мате
рі. Дружніш, ГОСПОДИНІ. ВІД;
радно тому, що в постанові
враховано цю
особливість
жіночої зайнятості на ви
робництві
і в домашньому
господарстві. Режим непов
ного робочого дня чи тиж
ня, змінний графік, а також
«надомна» праця, про що
йцеті ся в постанові, — про
це мп не раз говорили з од
носельчанками і на жіночих
зборах, і під час обговорен
ня
«Основних
напрямів
економічного і соціального
розвитку
СРСР на 1981 —
1985 роїш
і на період до
1990 року». Приємно, що по
бажання'і пропозиції
всіх
жінок знайшли таке реальне
втілення в партійному доку
менті.
... Ростуть у мене доньки.
Семеро. Не знаю, ким вони
стануть — агрономами, до
ярками, вчительками? Знаю
одне: будуть трудівницями,
працелюбами. Такими їх ви
ховую. такими хочу бачити
всіх своїх дітей.
Л ще ось про що думаю.
Кожна моя дівчинка в май
бутньому — жінка, дружина.
І мати. Хочу,
щоб і їм та::
дивувалися незнайомі: «Се
меро? Восьмеро дітей?» Ди
вувалися й заздрили.
Л. ТОЛМАЧОВА.
с. Плоско-Забузько,
Вільшанський район.

Нас, дітей, у матері вось
меро. Восьмеро вчителів, ін
женерів льотчиків, студен
тів. Усі ми живемо в різ
них куточках
нашої Бать
ківщини,
дехто з нас уже
сам носить
високе звания
батьків. Але наша мама —єдиний острівець, до якого
ми тягнемось усім серцем і
де знову поринаємо у своє
незабутнє дитинство.
Зваги нашу неньку Яри
ною Павлівною Діордієвою.
Живе вона в селі Стапкуваюму Вілвшанського району.
Пенсіонерка.
За її плечима велике жит
ія. Були роки лихоліття і го
ря. Але вона змогла зберег
ти сім’ю щасливою. її добрі,
чудові руки зуміли всіх нас
поставити на вірний життє
вий шлях.’..
Нині у нашої матусі вже
дев'ятеро ’’ внуків, і' майже

всі вони також «пройшли»
через її руки. Ті самі лагідні
н чутливі, що колисали ве
чорами наше безтурботне
дитинство.
ІІаша мама не уявляє се
бе поза цим неспокоєм. Не
спокоєм звичайної сільської
жінки... А втім, для пас во
на не звичайна. Бо її нам
не може ніхто замінити, Бо
вона — наша мати.
...Нас восьмеро. Різних ві
ком, уподобаннями і смака
ми.
Різних
характером,
звичками. Але у кожного з
нас проросло навіки зерно
чесності, доброти, зерно лю
бові до щасливого
життя,
яке посіяла колись у паші
душі наша мама.
Т. ДІОРД|£8А,
студентка
Кіровоград
ського
педагогічного
інституту.

молодої сім’ї

і.

Улюблений
жанр Ірини
велембозської
— повість.
Найбільш відомі її твори —
«ТК’нки»,
«Солодка жінка»
(ДО речі, обидві ці повісті
екранізовані, і фільми мали
великий успіх), «Вид з бал
кона», «Мариша Огонькова».
Вікторія
Токарева тяжіє
до
так званої «іронічної
прози». Вона автор трьох
збірок оповідань
та повіс
тей. Широко відома Токаре
ва і як кінодраматург. Нею
написані
сценарії
таких
фільмів, як «Міміно» (у спів
авторстві з режисером Геор
гієм ДаИелія та Резо Габріадзе), «йшов собака по роя
лю»,
«Перед екзаменом»,
«Зовсім пропащий».
У творчості обох письмен
ниць центральне місце зай
має жінка та Ті
проблеми:
кохання, сім’я, робота...
Ось що відповідають пись
менниці на
запропоновані
запитання.
— Нерідко кажуть: «Ох,
ця жіноча література» —
обов’язково надаючи цьому
визначенню негативного від
тінку. А що думаєте з цього
приводу ви?
Чи специфіч
ний письменницький талант
жінки?
Велембозська: — Чи трап
лялось коли-небудь, щоб чо
ловік мав мужність визнати,
що жінка щось робить кра
їно від нього?!
Гадаю, що
«жіноча література» при її
деякій віддаленості від гло
бальних тем має ту перева
гу, що майже ніколи не бу
ває нудною, чого не скажеш
про багато «чоловічих» тво
рів. І все ж не
приховую:
коли мені кажуть, що у ме
не «чоловіча
рука», чути
цс приємно. І якщо до цьо
го ж додають, що мені влас •
тива і «жіноча душевність»,
то визнання за мною та
кого поєднання радує і все
ляє впевненість.
Токарева: — Так. жіночий
талант специфічний настіль
ки, наскільки жінка відріз-

ОТЧОГО ДОМУ

розгулялася.
нота, тіси
ХУРТОВИНА
Біла каламуть заліпила
вікна автобуса, і руху зов
сім не відчувається. Тільки
гуде — свище вітер.
У салоні не дуже людно.
Поруч мене СИДИТЬ МОЛОДИЙ
чоловік. Мовчазний, закло
потаний. Щоб не слухати
зловісних зітхань хуртовини..
я наважуюсь звернутися до
сусіда. Розговорилися. Вияв
ляється, колеги, він — теж
учитель, працює в одній із
шкіл-інтернатів Олександ
рійського району.
— А оце їду шукати втіка
ча.
— Кого? Кого?
— З інтернату втік хлоп
чина. Вдруге. Перший раз у
його рідне село поїхала на
ша завуч. Знайшла. Вдома.
Грав у карти зі своєю ма
тір’ю. Завуч рада, що Варга
живий-здоровий, навіть не
докоряла нікому за карти.
Мерщій
на залізничний.
Узяла квитки, обернулась—
а хлопця нема. Шукай вітра
в полі.
Аж розплакалась,
бідолашна. Тепер посила
ють уже мене, чоловіка.
— Часто у вас таке трап
ляється?
— Ні. Але трапляється...
Я й сам не розумію — чо
му. В інтернаті їм дуже доб
ре. Світлі, затишні кімнати.
Школа. Хороші колективи □
класах. Досвідчені педаго
ги. Харчування. Кіно, телезізор, кабінети, гуртки... А
вдома... У нас же діти з небгагополучних, важких сі
мей.
Автобус
зупинився. Мій
супутник зійшоз. Тут про
живав його втікач, Варга...
Д Я ПОДУМКИ продозжуваз розмову. Так, уса
у дітей в інтернатах є. Дер
жава дбає про них, велика й
добра Радянська держава.
Бо
один привілейований

ТЕМУ

клас у неї — діти. Але при
всій своїй небаченій, нечуваній досі в історії турботі,
мабуть, не може вона замі
нити дітям
материнського
тепла, батьківської ласки.
Сім’яІ Маленька держава
у великій державі.
А тепло отчого дому? Де,
коли народжується воно, з
чому сила його?
Народжується воно, ма
буть, разом з дитиною. І си
ли його нічим не виміряти.
Бо вона
— з щоденному
піклуванні
про здоров’я,
про житія,
про добробут
дітей. У тому, щоб діти пі
знавали радість праці, жит
тя а колективі, щоб стали
вони
творцями щастя на
землі.
...Вже літній
комбайнер
Ворса якось показав мені
наручний годинник.
— Батько подарував, ще
як у піонери мене приймали,
його, комбайнера, премію
вали за відмінну роботу на
жнивах. А він той подару
нок — мені. І сказав: «Не
має, синку, у світі нічого
дорожчого за час. Загубив
гроші —. заробиш. Загубив
якусь річ — придбаєш. Мо
же, ще й кращу. А от часу
не повернеш ніколи».
Шанували
в тому домі
добре, мудре слово. В усьо
му приклад подавав батько.
Минули рони,
син зибраз
ного дорогу, Борсу-молодшого
нагородили
орденом
«Знак Пошани».
медаллю
«За трудову доблесть»...
То правда,
що діти, як
квіти. Доглянеш, обережеш
їх — і даруватимуть
зони
добро і сім’ї, і державі.
Пригадую одні з класних
батьківських зборів, надзви
чайно ціказий аиступ-спогад
матері.
...Вона з братиком лишила
ся вдома. Пустували так, що
перевернули мисник. З усьо
го посуду, що був на ньо
му, на долівці
біліли самі
черепки. На гур.ніт нагоди
лась мати. Спересердя від-

Справді нерозумний багьхо
ледве не довіз
сім’ю до
розпаду. Добре, що в жит
тя сім’ї втрутились терплячі
й мудрі вчителі,
людяний
бригадир, депутат сільської
Ради...
А є ж розбиті черепки не
мисника, а сім’ї. Оті неблагополучні сім’ї, «важкі» ді
ти.
Ні, на треба
закривати
очей на
такі яаища.
Не
будьмо байдужими до долі
дітейі
Одна мати з нашого села
влаштовувала дітей у шкіль
ний інтернат. Бо виїжджала
з села мандрувати. Батько
подався світ за очі раніше.
Вчителька не витримала й
сказала тій матері;
— Яка зи бездушна] Не
має у вас серця. Позбавити
дітей отчого дому,
тепле,
ласки... Нелюди]
Якось мені довелося слу
хати справу про позбавлен
ня батьківських прав моло
дого чолозіка і його дру
жини. З пам’яті
не йдуть
слова старої
жінки, котра
умовляла п’яниць не втра
чати дітей:
Я виросла сиротою. І
як я заздрила тим дітям, у
кого були батько і мати! Як
мені хотілось побзчити ус
мішку рідної матері! У снах
я бачила її руки, відчувала
їхнє тепло... Бути сиротами
при живих
батьках куди
важче.
ЭДАТЕ. ИНСЬКЕ тепло > батьківська ласка... я»с багато ще не сназано, не окопле”° 3 роздумах!
Молода сім’я.
Мал і діти,
Даруйте своїм дітям тепле
і ласку, не шкодуйте іЩбри-Х
сліз. Хай сяє для вас прикрад сім’ї Ульянозих іі задушсліні слова про мат ір, от‘[Ии дім великих Шеаічеина,
Франка, Тобілевича...

лупцювала обох. Батько, що
прибіг на крик, теж «трохи
не повідривав вуха». Але ді
тям було боляче не від по
боїв. їм «боліли» сльози ма
тері. Жили вони
небагато.
Мати довго збирала гроші,
відкладала й купила таріл
ки, миски, кілька чашечок..
Після ВІЙНИ"вони були ве
ликою радістю. І сусіди аж
заздрили матері.
А рідний дядько працював
завідуючим
фермою. Діти
впросили його, щоб
узяв
пасти телят. Заробили гро
шей. понесли мамі — і вола
усміхнулася...
За цією розпозіддю пі
шли спогади,
гострі супе
речки. А за
ними єдино
правильний висновок — ма
теринське тепло, батьківсь
ка ласка повинні неминуче
виявлятись і з суворій, ро
зумній вимоглизості, в поЕчаннях. Відповідати за езої
вчинки, завжди бути люди
ною.
Бо тепло і ласка не тільки
в усмішці, не тільки в тому,
щоб погладити
дитину по
гелівці. і, може, найменше
в цьому. А більше в тому,
щоб дитина з ранніх літ не
боялася
труднощів, щоб
готова була прийти на поміч
іншим.
Я пригадую весняне поле,
проривку буряків. Ділянки
кінчали всі. Лише одна Барпюжиха, самотня Барлюжиха, не впорала й половини.
Вона сиділа поміж буряків і
плакала. Сусідське дівчатко
побачило це, прибігло, стало
втішати. Прийшли
й інші
хлопчики і дівчатка, що до
помагали
своїм матерям.
Гуртом і прорвали..,
І ЩЕ ВАЖЛИВО, по-моє" му, щоб в отчому до
мі були єдині вимоги, кри
терії і судження. Бо трап
ляється так,
що за один
вчинок батько дитину хва
лить, а мати гудить.
Знаю
сім'ю, де батько, голублячи
Микола СТОЯН.
сина, радив йому не слуха
Новомиргородськнй
тись
«дурно?»
матері. район.
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як досвідчений спеціаліст,
прийшов працювати в шко
лу ДТСААФ. За десять ро
ків підготував сотні моло
дих спеціалістів-радіотеле-

дгнь радіо

графістів. Кращі Його вивіДмінники нав
чання Степан Зарубенко—
тракторист колгоспу «Ук
раїна». Анатолій Затвора—
£₽в«тоРИст колгоспу імені
горького Долинського ра
йону, Валерій Лукін — ро
бітник відділка імені Горь
кого ільяновського цукро
заводу й сьогодні вдоско-налюють
свою майстерність.
Майстром
виробнпчого
навчання в _школі
працює
М. 1. Ткачов,'
спеціаліст
першого класі' З БІЙСЬКОво-морського
спорту, ко-

лондент
«Молодого
комунара».
м. Кіровоград.

'МІСЯЧІ-ІІІК БЕЗПЕКИ РУХУ

НЕВИПДДКОВІ

ВИПАДКОВОСТІ

і

Цс трапилось місяць тому. На трасі Одеса—Київ
набирала шаленої
швид
кості «Лада»,
за кермом
якої сидів Л. Запорожець.
Нараз попереду
з’явився
МАЗ-504 з причепом. «Піду
на обгін», ' —
подумав
Л. Запорожець, хоча світло
фар зустрічного авто по
переджало про небезпеку.
І все ж бажання «бути по
переду» перемогло твере
зий розум. «Лада» пішла
на обгін.
Порівнявшись із МАЗом.
Л. Запорожець зрозумів,
що він прорахувався. На
магаючись вийти з кри
тичного становища, він
упритул притиснувся до
грузовика 1... вдарився об
причіп. Наслідок фаталь
ний: пасажир
загинув, а
подія тяжко поранило.
Випадковість? Звичайно,
ні. Давайте звернемось до
правил дорожнього руху.
Отже, водій вирішив здійс
нити обгін. Правила зобов язують його, водія, сперпіу переконатись у тому.
Що смуга руху, на яку він
**ае намір виїхати, вільна
на достатній віддалі і
Цим маневром він не зава
жатиме рухові ІНШИМ ВО
ДИМ. Зазчасно повинен бу
ти поданий і попереджаль
ний сигнал. Тільки вико
нання всіх правил дорож
нього руху дає можливість
уникнути небезпеки.
Не випадково
під май
стерністю
водія перш за
псе мається на увазі його
вміння прогнозувати поведінку інших ' учасник! з
Руху, передбачйтп, як розвиватимуться події далі. Це
особливо важливо в годи
ни інтенсивного руху тран
спорті-.
„ Іноді ж можна спостері
гати таке
під час руху.
°Дин водій нагнувся і чо
гось шукає під ногами.
Другий відвернувся і роз~і?3ляе 3 пасажиром, тре‘*и закурює,
четвертий
в«Д₽иває' квитки 1 т. д- -

ЖИТТЯ
МОЛОДІ
ЗА
РУБЕЖЕМ

СЬОГОДНІ -

W СОНЦЯ“

Над сходами, що ведуть
на четвертий
поверх бу
динку ооласного комітету
ДТСААФ, — напис: «Радіо"техшкола».
Просторий
привітний коридор. При
ваблюють стенди, фотови
ставки. Зразково обладнані
ВІЙСЬКОВИЙ,
І"
військовий,
спортивний
радіоііолігонний кабінети’
радіокласи.
Радіотехнічна
______
школа
ДТСААФ готує спеціалістів
для Збройних Сил і народ
ного господарства.
На вечірніх курсах без
відриву
від виробництва
вчаться радіооператори, те-

„Молодий

са.ме
в такі хвилини й
невипадково
трапляються
випадковості, які нерідко
людськими
закінчуються
жертвами...
сигналіКілька слів про
,
зацію. Деякі бодії включа
ють попереджувальні сиг
нали тоді, коли вже факманевр.
тично здійснено
У цей час вони думають
в основному про те, як ви
конати
власний маневр,
хоч і повинні
подумати
перш за все
про те, чи
зможуть вчасно відреагувати на маневр інші водії
1 пішоходи.
З 15 квітня по 15 трааня
цього рону проходить Все
союзний
весняний огляд
безпеки дорожнього руху.
Організацію І його прозедення повинні очолити ке
рівники автотранспортних
підприємств, дорожніх
і
комунальних
організацій,
промислових підприємств,
колгоспів і радгоспів, місь
кі й районні товариства ав
толюбителів. Завдання цьо
го огляду полягає в тому,
щоб звернути увагу всієї
громадськості на питання
профілактики
дорожньотранспортних пригод. Щоо
на наших дорогах трапля
лось якомога менше ава
рійних випадків. Саме тих,
яких легко уникнути, до
тримуючи всіх правил до
рожнього руху.

Чимало турбот і хвилю
вань несе весна вчителям,
старшим
піонервожатпм,
вихователям
дошкільних
закладів
і, звичайно ж
батькам. Саме в цей період
збільшується число нещас
них випадків з дітьми на
дорогах міст.
Навчити дитину правил
вуличного руху, зберегти
їй життя і повноцінне здо
ров'я — завдання всіх нас,
дорослих.
Л. ГОЛЬДЕНБЕРГ,
старший
інструнтор
обласної державтоінспекції.

Дна вибору

професії
БУДАПЕШТ. В угорській
столиці завершились тра
диційні дні вибору профе
сії, Учні
середніх шкіл,
гімназій побували
в нау
кових
установах, вузах
міста. Та найбільше відві
дувачів було
на великих
підприємствах. Це свідчить
про те, що серед будапешт
ської молоді зростає інте
рес до робітничих спеці-І
альностер. У нинішньому
році до занять у столичних
ДТУ поиступлягь близько

звинувачує
БОНН. З гострою крити
кою порушень підприємця
ми закону, який захищає
права молоді на виробниц
тві, виступив секретар у
справах молоді Об’єднання
Німецьких
Профспілок
(ОНП)
ФРН Г. Браузер.
Виступаючи в Дюссельдор
фі з нагоди п’ятої річниці
прийняття закону, проф
спілковий
лідер
назвав
минулий період «П’ятьма
роками порушення зако
ну». Тільки в 1978 році заре
єстровано близьмо 33 тис.
випадків його порушення.
«Скандальною»
назвав
Г. Браузер позицію Бонн
ського міністерства праці
і соціальних справ, на яке
покладено контроль за до
держанням
трудового за
конодавства. Так, у країні
відомі тисячі
випадків,
коли власники фабрик і
заводіз широко використо
вують працю дітей, що за
боронено законом. Однак,
підкреслив Г. Браузер, са
ме чиновники цього мініс
терства твердять,
що у
ФРН «на
застосовується
праця дітей».

Вимога
скасувати
ВІДЕНЬ. З гнівом і обу
ренням зустріли представ
ники
прогресивних сту
дентських організацій рі
шення допустити до учас
ті у виборах до
органів
студентського самовряду
вання представників нео
фашистської
організації
«Нові праві». Молодчики з
цього угруповання відкри
то пропагують нацистські
ідеї, виправдують злочини,
вчинені фашистами в роки
другої світової війни чи
нять напади на демонкратично настроєних студрмТІВ.
*
Спілка
студентів-комуністів, Спілка соціаліс
тичних студентів ІНШІ ДІ.
мократичні організації зд.
явили рішучий
протест з
приводу
провокаційно-^
р.шення
Центральної
борної комісії І поставили
вимогу про його ечадуван.

ПАСИНКИ
«ВІЧНОГО
МІСТА»
Зимою в Римі, В нашому
розумінні, не так УЖА ~
холодно було: вночі темне
ратура, ян правило, опи
налася до нуля, а два-тпи
градуси морозу - ВЖа
діл. Але для десятків без
домних стало
страшним
навіть тане похолодання
В Італії їх називають «баобони». Ці нещасні чоловіки
і жінки, молоді і старі, но
чують у лабіринтах підзем
них переходів величезного
вокзалу Терміні, на марму
рових лавах парків, а то й
прямо на тротуарах «віч
ного міста». Купа брудного
ганчір я — погана заміна
новдрі,
а пара шматків

ком, що потерпіз за мирну
політичну діяльність в
СРСР». Настоятель кос
тьолу
св. Казнмераса в
Лос-Анджелесі навіть за
просив його виступити у
храмі.
Парафіяни, правда, пе
режили б справжній шок,
якби довідалися, що слуха
ли запеклого злодія, якого
тричі судили за крадіжки
та пограбування. Приго
ломшений був
би й сам
настоятель костьолу, бо
Шакаліс охоче грабував і
служителів
церкви. Ось
що показав вій на суді що
до пограбування одного
ксьондза у Вільнюсі:
«Взяв пістолет і зайшов
до ксьондза в Каіішядорісі
у «фінансовій • справі»
(тобто вимагати грошей).
Із ксьондзом не був зна
йомий, тому і взяв пісто
лет, щоб у разі
потреби
ним можна було б скори
статися».
Газети «Тієса» і «Совет
ская Литва», що видають
ся у Вільнюсі, опублікува
ли документальні матеріа
ли про злочинне
минуло
Шакаліса. Ось, наприклад,
показання Шакаліса
па
суді про- участь у крадіж
ках, учинених восени 1968
року у Вільнюсі разом зі
спільником
Пауште-Каросасом:
«У районі
Антакаліса
Каросас зайшоз до квар
тири одного будинку і
взяв плащ. Я чекав його
па сходах. Іншого разу о
будинку за
залізничним
вокзалом (я погано пам’я
таю цей район) ми за
йшли до однієї квартири.
Там узяли фотоапарат, па
ру годинників, 20 карбо
ванців
та бінокль. Бі
нокль я взяв собі».
Про крадіжку в кварти
рі братів Альфонса і Лсопардаса Алсксюиасів Ша
каліс- показав: «Вийшов
ши, Каросас подав мені 10
карбованців і сказав, що
знайшов у квартирі тільки
20 карбованців. Але через
кілька днів після крадіж
ки Каросас мені
вручив

______ __
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картону tie робить бетонні
плити набагато м’якшими.
Але до
цього ВОНИ
вже
звикли. Головне — витри-і
мати холод, що пронизує
г,° кіс,он. Ті, кому повезло,І
влаштовуються на венти
ляційних решітках, звідки
гягяе теплом і сирістю.
Якось газети розпозіли
ПР.°„ °ДНУ бездомну жінку,
якій не повезло, (і звали
франка, їй було 36 років.
У Цієї жінки, що замерзла
на вокзалі Терміні, зали
шилася дев’ятирічна донона •
Ми звикли
читати про
масове безробіття на За
ході і часом забуваємо про
те, що за сухими цифрами
з багатьма нулями (в Іта
лії,
наприклад, 1.700.06U
безробітних)
стоять живі
люди, яким
немає на що
жити. Найстрашніше те, що
в таких умовах вони май
же не мають шансів знай
ти роботу.

О. БАНГсРСЬКИЙ,

Рим.

сом, котрий відбув п’ять
раз покарання за крадіж
ки. розбій і шахрайство,!
обікрали у Вільнюсі квар
тири громадян В. Дорошкевич, В. Трейгіса, О. Рудзінськайте,
В. Шукіса* і
ТІ.
Ельзбутаса. Кілька
квартир обікрали і в Тал
лінн Ось що повідомляє
у своїх показаннях спіль
ник Шакаліса рецидивісті
Веркіс: «Приїхавши в Та.тлін, стали обкрадати квар
тири. Я спочатку дзвонив,
і коли господар відчиняв
двері, то я удавав,
ніби
розшукую людину з вига
даним прізвищем, а потім
ішов. Якщо дверей ніхто
по відчиняв, то їх відми
кав Шакаліс. Для цього у
нього були відмички. Пер
шого дня ми «працювали»
тільки по 17 годину і обі
крали приблизно
шість
квартир. Наступного дня
«працювали» знову, але
вже в іншому районі».
Шакаліс тричі відбував
покарання за злодійство і
розбій: з 1961 по 1967 р.,
з 1969 по 1973 р. і з 1973
по 1978 рік. «Він дуже
добре володів лише одним
ремеслом — робити від
мички», пише газета «Со
ветская Литва», яка опуб
лікувала фотографії клю
чів і відмичок, прилучених
до судових справ Шакалі
са як речові докази.
Для того щоб увійти в
двері антирадянськпх емі
грантських організацій у
Канаді і США, Шакаліс
винайшов іще одну від
мичку: оголосив себе «за
хисником прав людини» і
«визволителем литовської
нації». Ватажки литовсь
кої еміграції та адміні
страція США із злодія-рецпдивіста
зробили полі
тичну фігуру. Газета «Тізса» підкреслює,
що нове
ремесло Шакаліса таке ж
брудне, як і старе. Просто
в його послугах мають по
требу
антирадянщини в
США.
В. АЛЕКСЮНАС.

(АПН|.
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Страшніше,
ніж у полоні
У Форті Гордої! (амери
канський штат Джорджіч)
розташований табір,
де
моррькі піхотинці
США
проходять
підготовку за
програмою «Той, що попав
у полон». Вона полягає в
тому, що новачків підда
ють жорстоким катуван
ням, які, як твердять ін
структори,
загрожувати
муть їм, якщо вони опиня
ться в полоні.
Інструктори — 15 ДУЖИХ
військових —працюють но
покладаючи рук. Для ’ по
чатку протягом п'яти го
дин вони примушують кур
сантів марширувати і па
дати ниць.

Найвідоміша туристська
визначна пам’ятна
Фран
ції — Ейфелева башта (на
знімку). Зона стала не
від’ємною частиною Пари
жа, його символом.
Башту споруджували за
проектом інженера Ейф'еля двісті будівельників. Ро
боти провадились 2 роки і
З місяці.
Густав Ейюель
так точно зробив усі свої
розрахунки,
що жодного
отвору для 1 мільйона 50
тисяч 846 заклепок не по
трібно було свердлити за
ново. Із 13 тисяч 38 балок
жодної не треба було замі
няти.
Два рони тому знаменита
башта відзначила своє юОріччя.
Фото А. КАТКОВА.
(Фотохроніка ТАРС),

Метро опалює
квартири
На кінець 1981 року у
Відні буде спооуджено ек
сперимент альпий будинок,
що повністю обігрівати
меться теплим
повітрям
столичного метро. Це дасть
змогу зекономити за рік
вісім тони палива.
«Якщо
експеримент
удасться. — каже один із
керівників
Віденського
метрополітену Ганс Смета
на. — метро стане постій
ним джерелом тепла для
житлових будинків. У вся
кому разі, вже тепер плсінується обігрівати два пла
вальних басейни і 250-квартирний житловий будинок
«метротеплом». Нова сис
тема опалення дасть мож
ливість його жильцям еко
номити щопоку 114000 ши
лінгів па 25 тоннах рідко
го палива. При його ни
нішній вартості — 6.2 ши
лінга за літр — нова сис
тема окупить себе менш як
за п’ять років. Проект ви
кликає особливий інтерес у
зв’язку з неухильним зро
станням цін на нафту па
на світовому ринку.
Найближчими
роками
§опяшна
метрополітену
ідня збільшиться на 50
процентів:
1982 ооку по
чнеться будівництво дзох
нових ліній, де буде вста
новлено спеціальне устат
кування для використання
«метротепла».
(АПН).

шраввж 1081 рожу

4 сю&ор
кно®
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ФУТБОЛ

««Поділлям—
6:0
На стадіонах республіки
відбулися ігри восьмого ту
ру серед клубів другої лі
ги. «Зірка» провела зустріч
у себе вдома. Бона прийма
ла «Поділля».
Становище
команд у таблиці п’ятої ук
раїнської зони перед цим
пссдинком
було
таким:
хмельничани
із 7 очками
займали вось/ле місце, а кіна

очко менше) — п’ятнадця

те.

Матч
почався атаками
господарів поля. Вони ата
кували широким фронтом,
еєликими силами. На де
в'ятнадцятій хеилині за по
рушення правил гри арбітр
призначає пенальті у воро
та гостей. Його чітко реалі
зує Олександр
Алексєєв.
Не /линуло Й ДЕОХ хвилин,
як Сергій
Ралюченко кра
сивим ударом головою по
двоює рахунок.
Іде двад
цять сьома хвилина матчу,
знову атакує «Зірка». Сер
гій Глизенко примушує гол
кіпера Бориса Лойнаруна
втретє вийняти м'яч із сітки
СВОЇХ Еоріт.
Після відпочинку кірово-

•«Промінь» — це Кіровоград
ський комбінат побутових пос
луг, який:
ЗАПРОШУЄ до оформлених на
сучасному
естетичному рівні
перукарських та фотосалонів,
перукарень, фотоательє облас
ного центру:
ПРОПОНУЄ послуги кваліфі
кованих перукарів, фотографів,
палітурників та інших фахівцівпобутовців;
ГАРАНТУЄ культурне, ввічли
ве, доброзичливе, високоякісне
виконання замовлень.
ВИЇЗНЕ
ФОТООБСЛУГОВУВАННЯ

Комбінат побутових
послуг
■«Промінь» приймає в межах об
ласті
замовлення (молена її
поштою) на виїзне фотообслуговув'ання.
Серії фотознімків, зроблених
лід час комсомольсько молодіж
них суботників,
зустрічей з
першими комсомольцями, учасшіками Великої
Вітчизняної
війни, конкурсів
на кращого
по професії,
проводів у лави
І адяиської Армії тощо, через
багато років стануть неоцінен
ними фотодокументами історії
вашого підприємства чи кол
госпу.
А подбати про їх створення
СЛІД сьогодні.
*

♦

*

«Промінь»
обслуговує
не
тільки стаціонарні заклади —
навчальні іі дитячі дошкільні,
школи, а й сезони! — піонерсь

кі табори, табори
починку...

праці й від

ВИПУСННИИ ФОТОАЛЬБОМ

Це — не тільки згадка про
найкращі рони вашого життя—
студентські,
найбагатші
на
справжніх друзів, па пам’ятні
події і добрі справи. Це — не
тільки ваша особиста річ. Це —
реліквія вашої сім'ї, що збері
гатиметься у вашій родині де
сятиріччями.
ЗАЧІСКИ
СТАРШОКЛАСНИЦЯМ

Сучасна старшокласниця —
вже майже доросла
людина.
Культурна, ерудовала. Нарівні
з дорослими відвідує вона му
зеї театри,
вечори відпочин
ку...
І цілком зрозуміле бажання
дівчини бути сучасно одягне
ною. мати сучасну модну за
чіску. Але модні зачіски роз
роблено .модельєрами для дів
чат більш дорослих
і для жі
нок. Тому перукарі «Променя»
в кожному випадку вирішують
питання
індивідуально. Тобто
вносять необхідні корективи:
якісь
деталі
пом’якшують,
якісь лінії роблять плавнішими.
Які зачіски модельєри радять
вибирати
старшокласницям?
Короткі: «Задор», «Олімпія»...
Та найкраще для старшоклас
ниці носити косу (молена з чуб
чиком). уплітаючи в неї бісер,
яскраві стрічки.

«Мслодой коммунар» —

Па поясному
кому курсі, на
Поленому факультеті було
виявлено здібних атлетів,
Та лайсильлішимн, звнчайно. виявилися ті, хто постійно
тренується.
.
. .
—.
1.Олександр Андрескул, Гениадій Щеславськяй,
Щесльвсьняй,
Олег
Ці змагання стали
вже Якпмчук.
Командою
перє
’
.іоглм
сту
традиційними. За приз па денти філологи.
м’яті колишнього комсо
М. ПЕДЮРА.
мольського ватажка інсти
туту, котрий загинув у ситві з фашистами, борються
спортсмени всіх студентсь БОРОТЬБА КЛАСИЧНА
ких груп.
946 юнаків і дівчат вийшли
днями на старт легкоатле
тичного кросу. Перед шш у
парну культури і відпочинку
відбулося урочисте відкрит
тя змагань. Комсомольські
активісти, викладачі інсти
У спортивному залі Кіро
туту розповідали
про під
пільника В. Дикого. про воградського профтехучили
обов’язок кожного спілчани ща № 2 відбувся республі
на в дні Вахти
пам'яті в
праці, навчанні, в житті бу канський турнір з класичної
боротьби пам’яті Героя Рази попереду.

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Пам'яті
Василя Дикого

ЯК СТАТИ КРАСИЕОЮ

Вміння добре одягатися, бу
ти красивою —
це своєрідне
мистецтво. Та ні одяг, ні взут
тя 1ЦЄ не роблять молоду »кінну,
дівчину красивою, якщо її за
чіска не
відповідатиме типу
обличчя, стилю .одягу.
Як же вибрати «свою» зачіс
ку?
Мабуть, найточнішу відповідь
па це запитання дасть перукар,
який при створенні зачіски вра
ховує все: індивідуальність жін
ки.
особливості
її обличчя,
стиль одягу.
Деякі жінки вказують на свої
немовби
існуючі недоліки і
просять високе чоло прикрити
чубчиком, при вузькому облич
чі — зробити пухнасту коротку
зачіску...
Можна
сперечатися з цими
«’рекомендаціями». Адже іноді
високо відкрите чоло робить об
личчя дуже красивим, своєрід
ним. Одним словом,
вибір за
чіски — проблема
складна. І
тут без допомоги
фахівця не
обійтися.
КІЛЬКА СЛІВ ПРО СУЧАСНІ
ЧОЛОВІЧІ ЗАЧІСКИ

Останнім часом наймоднішнми вважаються зачіски повсяк
денні. спортивного
напряму.
Майстри «Променя» досконало
володіють технологією виконан
ня всіх сучасних зачісок.
Вині модні короткі зачіски.

316050, МСП

областного комитета

м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.

ЛКСМ Украины.
БИ 04302.

Індекс 61107.

За призи
Єгсрова

А хлопцям? Хлопцям — «Са
шу», «Юність».'

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

На украинском языке.

градці збільшили шеидкість,
печали
використовувати в
атаці фланги, і оборона гос
тей виявилась
не готовок»
до цього. На 52-й
хвилині
Олександр Алексеев забиз
четвертий м'яч. Через дві
хвилини Ралюченко про-зіа
п ятий. За чоіири хвилини
до фінальної сирени Євген
ГІетраченков доводить ра
хунок до 6,0.
«Зірка» виступала в тако
му
складс
В. Музичук
(С. Десятниченко), М. Голик СО. Рябов), I. Черненко,
B. Хропов, М. Порошин,
C. Глизенко (С. Петриченнов), В. Тарасов, €. Волод!н,
В. Самофалов, О. Алексеев,
С. Ралюченко.

СПОРТ

Обсяг 0.5 друк. арн.

Вони красиві, зручні, практич
ні. Але вже за три тижні во
лосся відростає настільки, що
губиться форма
зачіски. Ось
чому чоловікам молодшого ві
ку рекомендується підстригати
ся щомісяця.
НИМ БУТИ? ФОТОМАЙСТРОЮ!

Укрпобутреклама звертається
до випускників середніх шкіл,
воїнів, звільнених із лав Радян
ської Армії — мешканців Кіро
вограда. До тих, хто ще не
встиг вирішити питання «Ким
бути?»
Так, питання вибору життє
вого шляху — складне питан
ня. Можливо, хтось із вас при
слухається до нашої поради.
Укрпобутреклама радить нам
піти працювати у службу побу
ту. Піти саме тепер, коли піклу
вання партії та уряду про під
вищення добробуту радянсько
го народу знаходить своє вті
лення і в широкому розвитку
системи побутового обслугову
вання. Докорінні зміни відбу
ваються в індустрії побуту.
Стають до ладу діючих нові
салони, перукарні, ательє тощо.
Дальшому підвищенню якос
ті побутових послуг, що подаю
ться населенню.
сприятиме
прихід юнаків
і дівчат із се
редньою
освітою в побутові
підприємства.
Всього за шість місяців у
комбінаті побутових
послуг
«Промінь» можна набути спе
ціальності фотографа. Під час
навчання, крім учнівських, вл-
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донського Союзу О- С.
рова, ім’я якого носить не*
навчальний заклад.
Близько 90 юнаків 1964
1905 років народження ви
йшли на борні всь Л
Переможцями у своїх
вих категоріях стали Сманов, А- Войнни, В. Д
вієв О. Федоров, А. 1 УД*»’»
і. Шевченко (всі з
града), В. Грузин
(Но®о
Миргород), В. 1\ошак (
ловодськ),
г.
15
ас
О. Сошенко,
В.
дас
(усі з Доненька), С.'
лаєнко (Олександрія) •
м. СУШКО,
старший тренер
неї ради «Трудсємм ре
зервів», майстер сс«ор
ту СРСР.

глачується й^частииа зароблених
Після
..........грошей.
* тт
*"”
закінчення
навчання надається робота ©а
набутим
фахом е обласному
центрі.
Якщо ви вирішили стати фо_
томайстром, зверніться у в і цін п
кадрів комбінату
«Проміні»
«Промінь»
(вул. Єгорова, 40).
НАПИШІТЬ НАМ

Укрпобутреклама звертається
1 до старшокласників,
котіті
прийняли рішення присвятити
себе почесній і цікавій справі
побутовця. Напишіть намЯкою саме побутовою lioodw»
сією ви бажаєте оволодіти? 4
Що сприяло вашому вибору?
Чи проводились у ваиюму хла
сі, У вашій школі зустрічі а х«
бутовцями? З КИМ само?
Чим приваблює
ВНо
,
майбутня професія?
' 1 аі,іа
Кого з працівників
служ««
сервісу ви хотіли б нвсцідувЛ*
ти? В чому саме?
«./ваШо думають про вав,
ванн батьки, ваші вчитечі?ВИб1р
Взагалі.
напишіть vce
вважаєте важливим — • 3?
бе і свою майбутню’ протеїДЄ"
Ввий листи допоможуть м !?•
лі вдосконалювати
плгА^П Д1~
профорієнтації, що прово^ -1,e
ся серед школярів іров°Да'гьНапіа адреса: 320000 „ п .
рспетроеськ, вул.
на, 53-а.
На фото: сучасні зачісі.„
За». зГПОИ"«Ю>АМА.
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