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ВИДАТНІ виробничі успіхи, досягнуті при спо
ЗАрудженні
Байкало-Амурської магістралі, забез

печення дострокової укладки головної колії на всій
її довжині і виявлений трудовий героїзм Указом Пре
зидії Верховної Ради СРСР від 25 жовтня цього ро
ку 16 учасникам спорудження БАМу присвоено зван
ня Героя Соціалістичної Праці з врученням ордена
Леніна і золотої медалі «Серп і молот». У списку ге
роїв і наш земляк, уродженець Ульяновки Ю. 10. Бо
чаров, бригадир комсомольсько-молодіжної комплекс
ної бригади будівельно-монтажного поїзда № 697 уп
равління будівництва «БАМбудшлях» Міністерства
транспортного будівництва СРСР. Нині Юрій Юрійо
вич гостює на Кіровоградіцині. Наш кореспондент
зустрівся з Ю. 10. Бочаровим і попросив відповісти
на кілька запитань.
КОР.: — Юрію Юрійовичу,
якою була ваша дорога на
БАМ!
Ю. БОЧАРОВ: — Довгою. Я

щасливий, що на мою долю
випала така честь — бути першопрохідцем. Але до БАМу

нашими першими кроками сте.
жить уся країна.
За десять рокЇЕ на споруд
женні БАМу мені довелось
працювати в різних місцях. В
Шимановську був бригадиром
монтажників — будували ззеод

но дивиться на сучасну мо
лодь — не той, мовляв, енту.
зіазм, ініціативність, працелюб
ність: от ми були!..
Ю. БОЧАРОВ: — Споруджен

ня БАМу якраз свідчить про
протилежне. Відважні, сильні,
красиві
духом комсомольці
зводили цю будову. В моїй ни
нішній бригаді 57 чоловік —
представники усіх радянських
республік. Які це хлопці!
Щороку загін будівників ма_
гістралі поповнюється послан
цями України.
Мої нагороди — медаль «За
будівництво Байкало-Амурської
магістралі», орден Трудової
слави III ступеня, орден Леніна
і золота зірка Героя — це не
лише мій труд. Це й труд моїх
товаришів, членів моєї бригади.
Бамівський характер — є вже
таке визначення. Люди з бамів-

товий відповідати на це запи
тання. Бо щасливішого за той,
по-моєму, не було. 15 лютого
1976 року. В цей день вийшла
постанова
Секретаріату ЦК
ВЛКСМ про присудження мені
премії Ленінського комсомолу,
і того ж дня дружина Валя по.
дарувала мені донечку Олю.
КОР.: — Були, мабуть, І найтрудніші дні!
Ю. БОЧАРОВ: — їх було ба

гато. Відкривати завжди нелег
ко. Тим більше в сибірських
умовах. Але, знаєте, труднощі
забуваються. Та й не хочеться
про них згадувати. Головне,
щоб людина виходила в бо
ротьбі з ними переможцем.
КОР.: — 3 якими почуттями
ви при-хали з край свого ди
тинства!
Ю. БОЧАРОВ: —- Де б не бу

Н а з н І м к у: члени радянської де
легації товариств дружби і культурних
зв’язків із зарубіжними країнами бесіду
ють зі студентами і викладачами медич
ного інституту в Кабулі.
Матеріали, присвячені Міжнародному
дню студентів читайте на 3 стор.

ли ми, куди б не занесла нас
доля, але немає для нас рідні
шої землі від тієї, яка вирости
ла, вигодувала. На сьогодні я
вже більшу частину свого жит
тя прожив за межами України,
може, ніколи й не повернусь

ІДМВСЬКМЙХАРАКТЕР

була моя рідна Ульяновка, де я
закінчив одинадцять класів (то
ді середню освіту здобували
одинадцять років), де працю
вав робітником на цукровому
заводі до служби в Радянській
Армії. Після служби мене по
кликала батькова рідня в Ка
лугу. У будівельно-монтажному
тресті трудився газоелектро
зварником, згодом комсомоли,
ці тресту вибрали мене своїм
ватажком.
Комсомольській роботі від
дав понад шість років. Мається
на увазі безпосередня керієна
комсомольська робота. А налередодні і під час роботи XVII
з’їзду ВЛКСМ, на який мене
делегували комсомольці Ка
лузької області, я вирішив і
вже твердо знав: мене чекає
незвичайна переміна в житті,
поїду споруджувати будову
віку. На бюро Калузького об
кому комсомолу мене затвер
дили командиром .загону доб
ровольців області, всього 15 чо
ловік.
Це було в квітні 1974 року.

залізобетонних
конструкцій.
Згодом у Золотинці Якутської
АРСР зоодив житло для будів
ників магістралі. Нині очолюю
комплексну бригаду в селищі
Сюльбан Каларського району
Читинської області. Комплекс
на бригада споруджувала тим
часову автодорогу поблизу ма
гістралі, укладала прямокутні
бетонні труби під залізничну
колію...

КОР.: — Юрію Юрійовичу,
сьогодні дехто із людей стар
шого покоління трохи скептич-

ським характером — корчагін.
ці теперішньої доби.
КОР.: — За десять років,
певне, було чимало радісних,
неповторних дніс у вашому
житті. А найпам’ятніший може
те назвати!
Ю. БОЧАРОВ: — Завжди го-

КОР.: — Десять років спо
рудження магістралі заверши
лись недавно відкриттям робечого руху поїздів на всій
довжині дороги. З яким на.
строєм ви зустріли цю важли
ву подію?
Ю. БОЧАРОВ: — Ми впевне

КОР.: — Кілька спів про пер
ші, незабутні дні десятирічної
давності.
Ю. БОЧАРОВ: — Незабутні,

безперечно. Бо хіба можна не
пам’ятати того дня, коли прямо
з залу засідань XVII з’їзду
ВЛКСМ
відправився перший
комсомольський загін, до яко.
го входило понад 600 чоловік.
Очолював загін Герой Соціа
лістичної Праці Віктор Лакомов. В Шимановськ Амурської
області ми приїхали в травні.
Там що лежав сніг. Глухі, не
прохідні місця, сопки в снігах,
намети, вагончики, багатомов
ні колективи, пісні російські,
українські, грузинські, естон
ські. Незвичайно... Пригадую,
як я вперше оцінив сибірські
вареники в горщечках. Ми жи
ли в невлаштованому, ще до
воєнному вагончику. Але це
якось не бралось до уваги —
ми жили тоді своєю відпові
дальною місією. Знали — за

но йшли до неї, передчували
ту радість, яка чекає на нас.
Але це і радість, і смуток вод
ночас. Бо пройдений
нами
шлях не повториться більше,
не повторяться ті щасливі дні.
Відкрито робочий рух, стуго
нять через наші нові селища,
стугонять у наших серцях поїз
ди, але спорудження магістра
лі ще не закінчено. БАМ по
чав діяти, та будівництво його
триває. Цим і живуть люди з
бамівським характером. Цим
живу і я.
Розмову вів В. БОНДАР.
На знімну: Герой Соціаліс
тичної Праці Ю. Ю. БОЧАРОВ.
Фото В. ГРИБА.

КОМСОМОЛЬСЬКЕ ШЕФСТВО

Пісенні ритми будови
х

Свою нову концертну програ
му майбутні гірники — учасни
ки художньої самодіяльності
донецьких професійно-технічних
училищ присвятили комсомоль
сько-молодіжній бригаді Воло,
димнра Титова, яка достроково
завершила всі прохідницькі ро
боти па Всесоюзній ударній

сюди на постійне проживання,
бо БАМ став для мене другою
батьківщиною, я вже звик до
тих суворих країв, до мужніх і
добрих людей землі сибір
ської, але першою і найдорож
чою моєю землею все ж буде
Ульяновка, моя рідна Кіровоградщина.
Тут живуть моя мама, Галина
Франціана, сестра, в Кіровогра.
ді — старший брат Віктор. В
Ульяновці працюють мої друзі,
однокласники. Зустрічі з ними
завжди приємні і бажані.
До речі, мама і сестра чека
ють з Байкало-Амурської ма
гістралі не одного ме.че — там
сьогодні мої менші брати Ана
толій і Володимир. Три роки
тому хлопці загітували і двою,
рідного, Анатолія.

комсомольській будові — шахті
«Півдсннодонбаська» № 3. Пре
м’єра концерту відбулася пря
мо в степу, біля копра майбут.
нього вугільного підприємства.
Такі творчі зустрічі передба
чені договором про співдруж
ність, укладеним художніми ко
лективами ПТУ з будівельними

бригадами. Самодіяльні артис
ти — музиканти, співаки, тан
цюристи, майстри циркового
мистецтва готують концерти за
їхніми заявками. Ллє цим не
обмежується культурне шеф
ство над будовою.
Організація пересувних ви
ставок, підбирання книжок для
бригадних бібліотек, консули,
тації для шахтарів, які відві
дують вечірню школу, — все
це допомагає юнакам і дівча
там швидше прилучитись до

життя великого трудового ко
лективу ударної, куди багато з
них увіллються після закінчен
ня навчання.
Дружні зв’язки з колектива
ми новобудов підтримують’ба
гато професійно-технічних учи
лищ області. Понад сто на
вчальних закладів уклали до
говори про творчу співдруж
ність з молодими робітниками,
які споруджують важливі на
родногосподарські об’єкти.
Кор. РАТАУ.

Матеріал під рубрикою «Літопис Зеликої Вітчизняної» читайте на 3 crop.
|

Випуск «Клубу молодої сім"»
на 4 стор.

читайте

Що можуть
вправні руки
Про комплексну комсомольсько-моло
діжну бригаду міжгосподарської буді
вельної організації йде добра слава.
Очолює її комуніст Анатолій Ілліч Ізю.
мов.
Народився КМК 1980 року. Отак доте,
пер удесятьох і працюють, і об’єктів,
зведених силами бригади, у районі ба
гато.
Це житлові шістнадцятиквартирні бу
динки в колгоспі імені Мічуріна та в се
лищі Новгородці, побутові приміщення
на цегельному заводі, корнажесховища.
Тільки протягом 1984 року корнажесховища збудовані колективом у колгоспах
«Іскра», імені Шевченка, імені Калініна,
імені Мічуріна.
Нині КМК будівельників проводить
опоряджувальні роботи в побутових
приміщеннях теплиці колгоспу імені
Шевченка. Високі темпи будівництва та
мого відмінна якість стали характерни
ми для хлопців тільки після оволодіння
суміжними професіями.
За підсумками соціалістичного змаган.
ня на честь 67-ї річниці Великого Жовт
ня КМК визнано переможцем. Колектив
занесено на районну Дошку пошани.
Спільна робота гартує і характери будівеїьнпків, і робочі долоні.
А. РИБАК.

емт Новгородка.

V'

«Молодий

17 листопада 1984 року

комунар»

Зміцнювати
молодіжний рух

НЕ РОЗХОДИТЬСЯ
З великим трудовим піднесенням зустрічає свою
XXIV міську ззітно-виборну конференцію п’ятнадцятитисячний загін комсомоли нашого шахтарського
міста. Сьогодні понад 420 молодих виробничників
працюють уже в рахунок завершального року оди
надцятої п’ятирічки, а 130 комсомольсько-молодіж
них колективів, ставши на трудову вахту, присвячену
40-річчю перемоги радянського народу у Великій
Вітчизняній війні, працюють із випередженням робо,
чих графіків, показують приклади комуністичного
ставлення до праці. Серед них КМК машиністів ексказатора Є-2503 № 12 змішаної дільниці розрізу
«Бандурівськийо (керівник Володимир Погрібний,
групкомсорг Петро Ольховик). На трудовому кален
дарі цього колективу — березень 1985 року, понад
план уже видобуто більше 4000 тонн вугілля. Члени
комсомольсько-молодіжного зобов’язались викона
ти п'ятирічний план до свого професійного свята —
Дня шахтаря.

ПАРИЖ, 15 листопада.
(ТАРС). У штаб-квартирі
Організації Об'єднаних На
цій в питаннях освіти, на
уки і нультури (ЮНЕСКО)
завершилася зустріч неуря
дових молодіжних організа
цій. присвячена підготовці
до проведення Міжнарод
ного рону молоді. В її ро
боті взяли участь делегації
близьно 50 міжнародних і
національних молодіжних
організацій, у тому числі
делегація комітету моло
діжних організацій СРСР.
У ході зустрічі її учаснини
обмінялися досві
дом діяльності МОЛОДІЖ
НИХ організацій, вироби
ли рекомендації конгресові
ЮНЕСКО,
присвяченому
Міжнародному року молоді.
Велику увагу вони приді
лили XII Всесвітньому фес
тивалю молоді і студентів,
який має відбутися елітну
наступного року а Москві,
обговорили підсумки 3-го
засідання
Міжнародного
підготовчого комітету фес
тивалю,
що відбувся в
Москві.
З

ремонтно-механічного
Кращий токар механічного цеху Кіровоградського
зі своєю ученицею Наталкою БУРАзаводу імені В. К. Тзратути В. М. ЛОБУС
ВЕНКО.
Фото В. ВЕРЕТЕННИКОВА.

.. —

У рахунок наступного року працює і чимало КМК
електромеханічного заводу, заводу «Автоштамп». А
комсомольсько-молодіжна бригада наладчиків конт
рольно-вимірювальних приладів і автоматики скла

дального цеху № 110 електромеханічного зазоду
(керівник Віталій Данилов, групкомсорг Павло Підгорний) на звітно-виборних зборах вирішила зараху
вати до свого складу земляка двічі Героя Радян
ського Союзу П. К. Кошового, а його заробітну пла- .
ту перераховувати у Радянський фонд миру. Сьогод

ні у робітничих рядах поряд з молодими виробнич
никами — члени підпільних комсомольських органі
зацій «Молода гвардія» та «Спартак», герої-земляки.
Нині понад сім тисяч молодих виробничників міста
включилися в рух «XI п ятирічці — ударну працю,
знання, ініціативу і творчість молодих»! Сьогодні се_
ред кращих можна назвати гірничого робітника шах

ти «Світлопільська» Анатолія Щербину, фрезеруваль
ника електромеханічного заводу Віктора Захаренка,
зуборізальника заводу підйомно-транспортного об
ладнання Олександра Бабенка, які працюють в раху
нок жовтня наступного року.
Добре відома в Олександрії ініціатива учнів се
редньої школи № 10, міського профтехучилища № 7
та педагогічного училища імені В. О. Сухомлинського по наданню посильної допомоги будівельникам на

житлових і соціально-культурних пускових об’єктах,
підтримана всіма учнями міста. Наприклад, недавно,

з великим ентузіазмом вони трудились на суботнику,
присвяченому 66-й річниці з дня-народження Ленін
ського комсомолу.

Турботою про долю підростаючого
покоління
пройняті рядки із Постанови ЦК КПРС «Про дальше
поліпшення партійного керівництва комсомолом і під.
зищення його ролі в комуністичному вихованні мо

лоді», в яких ідеться і про те, щоб усі форми дозвіл
ля юнаків і дівчат сприяли їх ідейному збагаченню,
фізичному розвитку, виробленні високих культур
них запитів і естетичних смаків. Ми вважаємо єдино

правильним і дійовим у поліпшенні організації до
звілля молоді те, що зараз міськком партії спіль
но з міським комітетом комсомолу розробляють
єдиний комплексний план заходів по
вихованню
юнаків і дівчат, органзації їх культурно-масової,
спортивної роботи із визначенням зони участі у цій
справі радянських, профспілкових і комсомольських
органів. Аналіз, проведений Олександрійським МК

ЛКСМ України, показав, що там, де проблемами мо
лоді займається безпосередньо і адміністрація, і

партійна організація, подають допомогу комітетам
комсомолу, турбуються про підвищення їх ролі, там
комсомольські організації працюють
ефективніше.
Прикладом такої спільної плодотворної роботи є пе
дагогічне училище імені В. О. Сухомлинського (ди
ректор Г. О. Дубівка), завод гірського воску (дирек
тор Б. І. Шнапер), розріз «Верболозівський» (дирек
тор В. М. Кисельов) та інші.
Однак трапляється ще й так, коли керівники під
приємств і організацій протягом багатьох місяців, а
то й років, не знаходять можливості побувати на

комсомольських зборах, відвідати заняття шкіл ком
сомольської політосвіти, поцікавитись проблемами
молодих.
Рівень виховної роботи багато в чому залежить від
комсомольського активу. Тому міськком комсомолу
при допомозі партійних комітетів на місцях в ході
нинішньої звітно-виборної кампанії добився, щоб

комсомольські організації очолювали справжні вожа.
ки, молоді ко/луністи, які добре зарекомендували се
бе в конкретних справах.
Постанова ЦК КПРС «Про дальше поліпшення пар
тійного керівництва комсомолом і підвищення його
ролі в комуністичному вихованні молоді», промова

Генерального секретаря ЦК КПРС, Голови Президії
Верховної Ради СРСР товариша К. У. Черненка на
Всеармійській нараді секретарів комсомольських

організацій є новим підтвердженням батьківської
турботи партії про молодь. Це зобов’язує нас, ком
сомольських працівників, весь комсомольський актив
працювати ще краще, ставитись до доручених справ
ще відповідальніше.

А. ЮНАК,
першим секретар Олександрійського міськкому
ЛКСМ України.

ТРИБУНА ДЛЯ ВАС

ЩОБ ДУМКА І ВОЛЯ-ЄД
І на партійних, і на ком
сомольських зборах, при
свячених обговоренню По
станови ЦК КПРС
«Про
дальше поліпшення
пар
тійного керівництва ком
сомолом і підвищення йо
го ролі в комуністичному
вихованні молоді», йшло
ся про те, що вона стала
логічним
продовженням
виробленої XXVI з’їздом
партії і червневим (1983 р.)
Пленумом ЦК КПРС про
грами виховання підрос
таючого покоління. Розу
міння цього змушувало
багато говорити на тих
зборах про проблеми. Ад
же партія націлює нас на
дальше вдосконалення си
стеми виховання молоді.
107 спілчан налічує ком
сомольська організація на
шого колгоспу. Цим мо
лодим, повним сил і енер
гії юнакам та
дівчатам
під силу багато. Але чи
завжди ми, старші, дові
ряємо їм у повній мірі, чи
завжди даємо можливість
сповна випробувати
свої
сили?
На
жаль,
ні.
Отож на недавніх звітновиборних зборах
комсо.
мольської групи автопар
ку нашого
господарства
відбулася гостра розмова
про життя й проблеми
комсомольсько - молодіж
ного колективу
водіїв. І
найперше — про недоліки
в організації ремонту ав
томобілів. їх простої не-

післяА

вивша/
«ПОГОВОРИЛИ
ТА Й ЗАБУЛИ»

Під таною назвою у «Мо
лодому комунарі» 15 во•ресня ц. р. був опубліко
ваний критичний матеріал,
де йшлося про незадо
вільну роботу
комітету
комсомолу
Маловисківського заводу сухого мо
лока, зокрема, невиконан
ня ним прийнятих рішень
і постанов. Редакції відпо
вів перший секретар Маловисківського
РК ЛКСМУ
П. Малий, котрий повідо
мив. що факти, викладені
у кореспонденції, підтвер
дилися.
Бюро
райкому
комсомолу на своєму засі
данні заслухало секретаря
номітету комсомолу під
приємства В. Лободаєва І
суворо вназало йому на
виявлені недоліки.
У жовтні ц. р. відбулися
звітно-виборні комсомоль
ські збори, на яких був
присутній директор заво
ду сухого молока А. І. Си

гативно позначилися
на
виконанні
соціалістичних
зобов’язань хлопців.
А
бажання працювати з пов
ним навантаженням у них
є. Про це свідчило те, з
яким запалом комсомоль
ці С. Димко,
М. Дудка,
М. Безверхий та інші го
ворили про
необхідність
перебудови роботи, необ
хідність оновлення
ма
шинного парку. До речі,
нині правління
колгоспу
займається цим питанням
упритул.
Постанова партії
зму
шує нас більш диференці
йовано підходити до пи
тання виховання молоді.
Навіть у такі відомі, здава
лось би, форми виховання,
як наставництво, мусимо
вкладати вже й
новий
зміст. Відповідно до того,
як змінюється й усклад
нюється колгоспне вироб
ництво, як зростає у ньо
му роль освіченої моло
дої людини. Майстра за
втрашнього дня.
Сотні гектарів цукрових
буряків викопали за сезон
два механізатори: комсо
молець Василь Матюхін
і
комуніст М. М. Яковлєв. У
Миколи Маркевича — не
абиякий досвід вирощен
ня цукристих за індустрі
альним методом; має він
і великий досвід настав
ництва — не перший рік
очолює механізовану бу
ряківничу ланку.
Чимало

молодих пройшли у нього
добру
механізаторську
школу.
Технологічний
процес
збирання буряків такий,
що попереду працює аг
регат В. Матюхіна. Зупи
ниться він — зупиниться
й комбайн, якого веде
М. М. Яковлєв... І треба
сказати, що комсомолець
і комуніст зуміли як слід
організувати свою роботу
і взаємодію своїх агрега
тів.
Нині збирання буряків
у нас у колгоспі заверше
но. І в цьому чимала за
слуга обох механізаторів.
Я розповів про них для
того, щоб показати, як мо
же й повинна бути нала
годжена
на
практиці
спільна робота комуністів
і комсомольців.
Хочу
зауважити,
що
мені особисто стало кра
ще працювати
з комсо
мольцями після обрання
спілчанським секретарем
молодого комуніста Васи
ля Абрамця.
Активність,
організаторський
запал,
принциповість,
дисциплі
нованість, еиховані у ньо
го партійною
організа
цією, дуже згодились Ва
силеві на комсомольській
роботі. Та й на партійних
зборах комуністи щоразу
цікавляться
комсомоль
ськими справами — адже
Василь як комуніст
зав
жди на них присутній. Тут

ленно (саме він як член
партбюро відповідає за ро
боту комсомольської орга
нізації).
Для активізації
спортивної роботи партій
не бюро зобов’язало проф.
ком придбати потрібний ін
вентар і разом з коміте
том комсомолу постійно
слідкувати за організацією
змагань.

городківсьного,
Носомир.
городсьного
культурних
комплексів. З метою акти
візації діяльності культур
но-спортивних номплексів
на Кіровоградщині облас
ним
науково-методичним
центром
вивчено досвід
культармійців
Ісільиульського району Омської об
ласті. план заходів коор
динаційної ради районного
культурно - спортивного
комплексу ради РАПО Городищенського
району
Черкаської області. Поси
люючи контроль, надаючи
методичну і практичну допомогу в створенні куль
турно-спортивних
комп
лексів. за районами за
кріплено
відповідальних
лиа.^'іВНИКІВ
управління,
ОНМЦ, обласного краєзнав
чого музею, обласних біб
ліотек.

«ЗАМИКАННЯ
З ПЕРШОЇ
СПРОБИ»
У статті під таким заго
ловком («Молодий кому
нар» за 15 вересня) йшлося
про недоліки с роботі по
створенню культурно.спор
тивних центрів у містах і
районах області.
Як повідомив
редакції
начальник управління нультури облвиконкому М. І.
СИЧЕНКО, питання ство
рення і роботи культурноспортивних комплексів роз
глядались на розширеному
засіданні колегії управлін
ня. Нині систематично надається прантична І мето
дична допомога □ плану
ванні роботи Новоукраїнського, Вільшансьного. Нов-

Заступник голови облради ДСТ «Колос» В. Е КОЛОДИЦЬКИИ повідомив:

«Облрада
затвердила
план
створення
та
ких
комплексів.
До 1
грудня заплановано створити їх 6: 4 на колгоспних
базах, 2 в райцентрах —
Бобринці
і Компаніївці.
Комплекси створюються на
основі загального положен
ня, розробленого райрада
ми «Колоса».
У відповідь на критику
першийГЬ секретар
Ульянову««.-.. --

ГКИПГП

І»

він одержить і пораду, і на
практичну допомогу мо
же розраховувати.
Так, ми разом із Васи
лем і пропагандистом Во
лодимиром Устенком (він
теж молодий комуніст) го
тувалися до початку
за
нять у системі комсомоль
ської політосвіти.
Участь
партійної
організації
сприяла зростанню
інте
ресу до занять у комсо
мольців. Та й партійна ор
ганізація віднайшла для
себе чимало нових
«то
чок дотику» з комсомоль
ською.
Тому, повертаючись до
проблем КМК азтогаража,
з розповіді про які я по
чав СЬОГОДНІШНЮ РОЗАНО
ВУ, хочу сказати: переко
наний, що ми зможемо їх^^
подолати,
наполегливс<^В»
працюючи разом зі спіл-ЯЖ^
чанами.
Недавно у нас
відбулася серйозна діло
ва розмова з комсоргом
комсомольсько

-

МОЛО

колективу Леоні
дом Попєрешняком.
Го
ворили не лише про ро
боту, але й про дозвілля.
В колективі азтогаража ці
каво проходять спортивні
змагання. Самі хлопці ор
ганізовують. А до поста
новки культмасової ро
боти руки не доходять. І
таланти є, а от активної
участі у підготовці
кон
цертів, урочистих вечорів
не беруть. Отже, знайдено ще одну точку дотику
й прикладання
спільних
зусиль...
ДІЖНОГО

В. ГАРАНІН,
секретар
парткому
колгоспу імені 40-річчя Жовтня.
Бобринецький район.

газетну публікацію обгово
рено на засіданні комітету
комсомолу колгоспу імені
Щорса. Вназано на недо
ліки в роботі членам комі
тету, інструктору по спор
ту О. Коржуку, директоро
ві будинку культури В. Кожухівському. Переглянуто
план
нультурно-масової
роботи комітету на четвертий квартал нинішнього
рону, розроблено перспек
тивний план на 1985 рік,
який погоджено з радою
будинку культури, радою
колективу фізкультури, ко
мітетом комсомолу місцевої
десятирічки.
Статтю
«Замикання
з
першої спроби» обговорено
також на спільному засі
данні номітету комсомолу
і ради колективу фізкуль
тури колгоспу імені Леніна
Долинського району. я,<
повідомила перший секре
тар
райному
ЛНСГЛУ
В. ПАНЧЕНКО, за час,
пройшов після опубліку
вання критичного
мате
ріалу, в господарстві було
проведено два комсомоль
сько-молодіжних субОТНИни, розчищено і ПІДГОТ°£
Лено місце ДЛЯ СПОРУД’Ке
ня спортивного комплексу.
Правління колгоспу (гол
ва О. Я. Шатний) вирішило прискорити будівництво ”
вих спортивних СПОРУД.
везено металеві констрУ
ції, будівельні матеріє •
Розпочати будівництво з
плановано весною насту
ного року.

р
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«Молодий

ХОЧ ЛИСТА І НЕ БУЛО НАДРУКОВАНО

Уклін вам,
солдатські
відповідь невтішна. 40 ро
ків чекання, невтомної пра
ці для народу, для Вітчиз
ни, яку захищав її чоловік.
Чоловіка Оксани Семенівни Білої — Дмитра Ісааковича закатували геста
півці. Він був партизанським
зв’язковим. Народний мес.
ник загинув з вірою в пере
могу, з думою про дружи
ну і синів. З ранку до вечо
ра вдова партизана працю
вала, цим тільки й приглу
шувала нестерпний біль ду
ші. Відривала від себе ос
танню крихту дітям. Кляла
ся ж загиблому чоловіку
зберегти їх. Не вберегла
найменшого Борю, що за
ступив батька, став зв'язко
вим партизанського з’єд
нання. Піонер Першим зу
стрів фронтових -розвідни
ків і провів їх потаємними
стежками. Та був поране
ний... Оксана Семенізна ви
тримала злигодні окупації,
виростила дітей, дала їм пу
тівку в життя. Гляділа ону
ків. Часто приходить вона
вклонитися священним мо
гилам чоловіка і сина.
Не змогла прийти на цю
хвилюючу
зустріч вдова
гвардії капітана Василя Семеновича Карпенка. Вона
виїхала на відпочинок. Це
ще одне свідчення того, як
піклується
держава про
сім’ї загиблих воїнів.
Про своїх батьків розпо
вів син героя Володимир
Васильович Карпенко. Його
батько — кадровий військо
вий, з перших днів війни
пішов захищати рідну зем
лю. Під час окупації Володя
з матір’ю жив у с. Попель.
настому. В школу хлопчико
ві довелося піти з запізнен
ням —- перешкодила війна.
Турботою матері було вбе
регти сина, як наказував чо
ловік. Володимир пам’ятає,
як навідувався батько у

|Ж|Е ТАК давно. олеКсанд-

рійські слідопити заго
ну «Пошук» із народного історико-краєзнавчого музею
за порадою свого керівни
ка Інни Антонівни Шульги
прочитали книжку І. П. Оліфіренка «Вдови». їх дуже
схвилювала доля жінок, які
несли тягар Великої ' Віт
чизняної. І почався слідопитський пошук. Членам за
гону вдалося встановити,
що в нашому місті прожи
ває 565 солдатських вдів.
Трьох із них школярі знають
давно — це активісти му^«ьаею. Пошуковці вирішили
'^Організувати з ними зустріч
у «Школі мужності», яка
працює при музеї, і створи
ти рукописну книгу-літопис
«Уклін вам, вдови солдат
ські!», присвячену 40-річчю
Великої Перемоги.
Вони з хвилюванням че
кали цього дня. І от він на
став. У святково прикраше
ному залі підліткового клу
бу «Іскорка» зібралися учніі
школи № 2 на урок муж■
ності, урок пам'яті. В уро•
чистій тиші звучать пісні і
вірші, присвячені
солдат•
кам. Олег Єршков та Світ
лана Ушаньова говорилиі
про подвиг героїнь тилу,
про тих, хто, перемігши біль
втрати, ростив дітей, давав
фронту снаряди і танки,
безстрашно допомагав пар
тизанам. Згадували про ті
роки і вони, солдатські вдови.
Як тяжко було Марії Ка^^зимирівні Горбатюк довгі
роки чекати -хоча б коро
тенької звістки про чолові
ка! Які ж страшні ті слова—
«пропав безвісти»! Вона че
кала. Слала всюди запити, а

ТА ЧИ ЗАВЖДИ Є БАЖАННЯ?

45^01
відпустку після госпіталю.
Говорив про близьку пере
могу, обіцяв повернутися.
А залишилися лише фрон
тові трикутники. Загинув
капітан
Василь Карпенко
9 травня 1945-го. Піонерительманівці м. Хаерсверда
(НДР) розшукали його рід
них. На могилі нашого зем
ляка завжди живі квіти.
Школа в цьому місті назва
на його ім’ям. Відбулася
хвилююча зустріч вдови і
сина капітана з піонерами
НДР на тій могилі. Хорошо
го працьовитого сина, гід
ного батька, виростила сол
датська вдова.
Три вдови, три різні і та
кі схожі долі. їх подвиг —
подвиг материнства і вір
ності — вартий того, щоб
про них скласти легенди і
пісні...
Секретар міськкому ком
сомолу О. Кранг зачитав
проект звернення червоних
слідопитів загону «Пошук»
і ради музею до всіх слідо
питів міста: зібрати мате
ріали і написати рукописну
книгу-літопис «Уклін вам,
вдови солдатські!». Цю іні
ціативу було підтримано ве
теранами, Олександрійським
міськкомом
комсомолу,
слухачами школи мужності.
Заступник директора му
зою Л, В. Жарій поздоро
вила загін «Пошук» із наго
родою — грамотою газети
«Пионерская правда» за пе
ремогу в третьому турі вік
торини «Червона
зірка»,
присвяченої 40-річчю Вели
кої Перемоги.
О. ЕРЛІК,

Молодь села Овсяниківки Кіровоградського ра»іону скаржилася до ре
дакції, що в їхньому селі
з минулого року клуб за
чинено на ремонт, кінця
якому не видно.
Далі
йшлося про те, що штатні
працівники СБК мало дба
ють про організацію до
звілля
молоді колгоспу
імені Дзержинського. Зга
дувалося в листі й про за
недбаність спортивно-ма
сової роботи.

До редакції надійшли
відповіді на скаргу моло
ді. Перший секретар Кіро
воградського
райкому
ЛКСМУ т. Сушкова пові
домила, що ремонт клубу
знаходиться в стадії завер
шения. В перспективі на
мічено також будівництво
нового Буднику культури

Заради життя на землі
13 листопада у Кірово
градському обласному вій
ськкоматі відбувся урочис
тий мітинг з нагоди про
водів новобранців до лав
Радянської Армії.
Із напутніми слонами до
майбутніх воїнів звернув
ся Герой Радянського Со
юзу В. О.
Верхоланцев,
який привітав хлопців із
початком армійської служ
би і від імені ради ветера
нів побажав їм бути гідни
ми сл: ви багьніс. які здо
були ~
Перемогу 40 ронів
тому.
Від імені матерів на мітингу ____
□истулила
швачка
Кіровоградської
фабрики
індпошиву та ремонту одяСвятковсь'ка.
гу
Г.
Д.
? .
Секретар обкому ЛКСГйУ
______
В. Тяглий вручив «Наказ»
помічнику машиніста Знам’янського
тепловозного
депо Ігорю Коцуру.
Цей
документ зберігатиметься
у частині, в якій проходи
тиме службу Ігор. У «На
казі» — побажання з чес
тю нести звання радян
ського воїна. Ігор від іме
ні новобранців запевнив
учасників мітингу у тому,
що молоді воїни з честю
виконуватимуть свій обо.
в’язок заради миру і жит
тя на землі.

м. Олександрія.

У будинок культури кол
госпу «Росія» Кіровоград
ського району приходять лю
ди різного віку.
Найбільшою популярністю
користується народний са
модіяльний хор, яким керує
кандидат педагогічних наук
Борис Васильович Притула.
Сільські аматори підготува
ли велику програму, присвя
чену 40-річчю Перемоги, з
якою виступали на районно
му фестивалі народної твор
чості, в сусідніх селах, на
вечорах
бойової
слави.
В хорі співають Цілі сім’ї —
голови колгоспу А. І. Крикунонка, хірурга
дільничної
лікарні Л. Г. ЧІлішвілі, сви
нарки Є. Я. Грично, механі
затора А. О. Бойка, шофера
Г. П. Козака, а з ними й мо
лоді трудівники села.
На знімку:
виступає
народний самодіяльний хор
колгоспу
«Росія»
Кірово
градського району.
Фото В. ГРИБА.

У нас на вулиці
ляєва організовано клуб
любителів біганини опів
ночі. Старт — від будин
ку № 13. Змагання відбуваються під акомпане
мент гітар і гучні вигуки,
І все це думаємо, ста.
лося, насамперед, тому,
що під час будівництва
нового мікрорайону на
околиці міста не було
обладнано жодного зраз
кового спортивного май
данчика, стежки
здо
ров’я. При жеку № 9 до
сі немає дитячо-підліткоаого спортивного клу
бу. Педагоги-організатори Н. Поляновська та
І. Котляр, які повинні
дбати про налагодження
спортивно-масових захо
дів, не мають навіть ро
бочого місця.
Завітайте на вулицю
Бєляєва в недільний день.
Біля жеку — тиша. А
там, до почали зводити
новий будинок — ней-

«ВЕСЕЛІ СТАРТИ»
або Як в одному з мікрорайонів
мовірний галас. Юрба
хлоп’ят стрибає через
ями і насипи глини, а
найбільш сміливі і від
чайдушні гойдаються на
проводах, що звисають
з балконів і кранів. За
справу взялися і кмітли
ві: кидають камінням у
пройми вікон — хто
більше разів влучить у
ціль.
Трохи далі, за будин
ком № 14, залишилися
ще дерева старого дач
ного масиву. Тут «зма
гання» з іншого виду. На
гілля почеплено каміння
в два ряди. їх розгойду
ють, а «сміливці» про.
бують пробігти небез
печний коридор... Все,
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з залом для глядачів на
400 місць. Збори комсо
мольців колгоспу виріши
ли також провести суботіііікіі по благоустрою ста
діону, спортмайданчиків.
Завідуючий
відділом
культури Кіровоградсько
го райвиконкому А. Медьедев повідомив редакції,
що гуртки художньої са
модіяльності на період ре
монту клубу не припинили
своєї діяльності. Колгосп
на агітбригада нині об
слуговує трудівників НУ
ЛІВ і ферм. Працює фольк
лорний ансамбль «Чиста
криниця».
Л голова виконкому Ов.
сяниківської сільської Ра
ди Л. Бадега написав у
листі до редакції:
«Молодь, яка написала
листа, живе і працює в
місті Кіровограді, брати

Отже, мабуть, не треба
молоді
розраховувати
тільки на ге, що хтось для
неї організує цікаве до
звілля. Треба й самим бра
тися за діло.

І теплим

потиск
рук

в ПІД’ЇЗДІ,

на вулицю Бєляєва і а
під'їзді будинку № 13
почали копіювати дикун
ські витівки зі щойно по
баченого фільму. І в на.
ступні дні після 23.00 під
літки бешкетували, влаш
товували нічні концерти
гітаристів
і
змагання
стрибунів через лави,
розпивали спиртне.
Дивує те, що батьки
цих підлітків зайняли по
зицію невтручання. їм,
виходить, цілком байду
же, чим займаються діти
у вечірні години. Ду
маю, що поведінку під
літків краще мають конт
ролювати
начальник
жеку № 9 В. А. Троян
ський, комсомольські ак.

В центрі села, біля шко
ли, споруджено баскет
больний та волейбольний
майданчики, де увечері від
почивають бажаючі. Прав
ління колгоспу імені Дзер
жинського
пропонувало
молоді привести в поря
док колгоспний стадіон і
виділило для цього техні
ку. Ллє серед молоді ба
жаючих узяти участь у цій
сі раві не знайшлося. Та ж
сама історія з танцмай
данчиком, на будівництво
якого колгосп виділив не
обхідні матеріали».

мешканців міста,
Іще торік ми, хлопці й подяки
дівчата, що приїхали на на представників вузла зв’язку
вчання в КІСМ із далекої І МІСЬКОЇ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ
Куби, звернулися в парт організації!
Наш колектив не нази
ком і комітет комсомолу ву
зу з пропозицією: 'хочемо, вався б студентським заго
тодішнє
як і радянські студенти, ном, аби наше
влітку потрудитися. На наше життя полягало лише у ви
конанні виробничих зав
дань. Відвідини чотирьох
СЬОГОДНІ — піонерських таборів, зустріч
МІЖНАРОДНИЙ з членами клубу інтернаціо
ДЕНЬ СТУДЕНТІВ нальної дружби середньої
школи № 10, чудовий вечір
дружби із молодими педа
гогами Світловодського ра
йону і міста вкотре переко
нали нас у тому, що люди в
СРСР дуже доброзичливі,
гостинні, цікавляться жит
тям нашої країни. Дуже за
пам’яталося, як радянська
молодь розпитувала про на
шу батьківщину, звичаї, тра
диції, просила заспівати на
ші улюблені пісні, добре
прохання охоче відгукнули відомі в Радянському Сою
ся. Так і появився в інсти зі, кубинські танці. Такі
туті інтерзагін імені націо прохання із задоволенням
нального кубинського героя задовольняли Фейто Вівіан
Ернесто Че Гевари.
Крістіна, Дель Риско СабаНині нашому інтернаціо тела Луїс, Пікеро Родрігзс
нальному
студентському Рохеліо, Фернандес Марсіо
будзагону два роки. Обидва Едуардо де Хесус. А то бу
трудові семестри ми зай ло, пам’ятаю, прямо під час
малися роботами по про роботи до нас підходили
кладанню
ліній
зв’язку. жителі міста, розпитували,
Цього року, приміром, спо пригощали фруктами. Нам
руджували лінійно-кабель не потрібні були перекла
ний об’єкт для нового вуз дачі, хоча ми ще не доско
ла зв’язку в Світловодську. нало володіли російською
Що казати, завдання нелег мовою. Все сказане нашике. Одначе вже через кіль ми новими друзями було
ка днів перевиконання ден зрозуміло.
них норм стало нашим пра
Сьогодні, в день свята
вилом. Швидко освоївши всього прогресивного ступрофесію монтажника, тру дентства, я від імені моїх
дилися всі однаково добре, земляків хочу привітати мо
так що бригадирам Гонса лодь Кіровоградської об
лесу Сеспедесу Хуліо та Пі ласті і запевнити, що ми
керо Родрігесу Рохеліо важ зробимо все, щоб зв’язки
ко було визначити, хто пра між кубинським і радян
цює краще. Коли ж підбили ським народами постійної
підсумки зробленого за се міцніли і розвивалися.
местр, з’ясувалося: нами
КАРРІКАРТЕ МЕСА
освоєно 13 тисяч карбован
АРТУРО АЛЬФРЕДО,
ців, норма виробітку —
студент Кіровоград
127,5 процента. Як приємно
ського інституту сіль
було слухати теплі слова
госпмашинобудування.

Кіровограда розважаються підлітки

як у фільмі «Синьйор
Робінзон», який недавно
демонструвався в кіно
театрах «Комсомолець»
і
«Ятрань» обласного
центру. На афіші було
написано: «Дітям до 16
років заборонено». Але у
вихідні дні біля згаданих
кінотеатрів
юрмилися
сотні дітей і підлітків.
Касирки, ще пам’ятаючи
про напис на афіші, про
давали квитки неповно
літнім через одного, а
контролери кінотеатрів
махнули на це рукою. І
в залі сиділи навіть пер
шокласники.
Очевидно, саме відві
дувачі цих кінотеатрів і
заблукали того вечора

участі в роботі гуртків не
бажає.

тивісти, оперативники та
дружинники
з Кіровського району міста, де,
як бачите, забули про
організацію дозвілля не
повнолітніх за місцем
проживання,
П. СЕМЕНЮК,
житель вулиці Бе
ляева м. Кіровогра
да,

Від редакції: Подібні
сигнали з вулиці Бєляєва
ми отримували вже не
раз. Скаржилися пен.
сіонери, молоді матері,
яким уночі не дають
спокою бешкетники, га
ласуючи
під вікнами.
Зверталися вони за до
помогою в жек, район-

ний відділ міліції. Але
досі ніяких заходів не
вжито.
Сподіваємось,
представники
згаданих
організацій
й установ
проведуть спільними зу
силлями рейд у цьому
мікрорайоні міста, зафіксують імена
нічних
веселунів та їх батьків і
повідомлять про це ре
дакції. Ми чекаємо та
кож відповіді з райспорткомітету, райкому ком
сомолу та міського жит
лоуправління.
Гадаємо,
там знають достеменно,
чи буде на вулиці Бє
ляєва дитячо-підлітковий
клуб/ де б кожен юний
мешканець мікрорайону
зміг зайнятись у вільний
час цікавим і корисним
Відомо, що такий клуб
план* вали відкрити у то.
му ж будинку, що й жек
№ 9. Однак те примі
щення передали відділу
культури міськвиконко
му.

«Молодий
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КОР.: — У номері «Со
ветской культуры» за 3
квітня цього року була на
друкована цікава стаття
під назвою «Чи потрібна
весіллю репетиція?». Йшло
ся про проблеми органі
зації весільних торжеств...

В. РИМАР: —- 3 думкою
автора статті щодо недо
сконалості сценаріїв, які
ми маємо у себе в розпо
рядженні, згодна цілком.
Справді, відзначаються во
ни винятковою складніс
тю й заплутаністю — не
випадково деякі виконавці
обрядів заходилися влаш
товувати репетиції весіл
ля. Я вважаю, що псевдонаблпження до народних
традицій, тобто зловжи
вання деякими елементами
народної обрядовості (ви
ражається воно в занадто
частому
їх повторенні
протягом одного торже
ства) лише знижує значи
мість кожного з них. Бра
кує нашим сценаріям і
. поетичності, на які такі ба.
гаті народні обряди.
Є. КЯМ1НА: — Скажу
про забезпеченість обря
дових свят атрибутикою.
В нашому салоні її нема
ло. Але не вся відповідає
нашим потребам та вподо
банням клієнтів. Якщо,
скажімо, стрічки для бать
ків, СВІДКІВ виготовляють
майстри нашого міськпобуткомбінату, то з рушни
ками складніше. І справа
навіть не в тому, що ви
бір їх невеликий. Не влаш.
товує нас і кольорова гама.
Посудіть самі; чи може
сподобатися замовникам
рушник, у якому присут
ні
жовто-зелені тони?
Однак барвисті рушнп-
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ки, виконані в кращих
українських народних тра
диціях, закупити для са.
лону практично піде. Не
вдається й замінити тра
диційні лляні
рушники
на інші, — скажімо, шов-

чите вихід із такого ста Важлвво створити такий
новища?
сценарій, аби свято було

Є. КЯМ1НА: — Слід
краще налагодити центра
лізоване постачання ве
сільною
атрибутикою.
Можливо, є резон підклю

радісним
вим.

і...

необтяжли

КОР.: — А що роблять
для
цього
працівники
загсу й салону?

*

фю і чекаю
У випуску «Молодого
комунара» за 16 жовтня
цього року я прочитала
статтю «Швидкоплинне чи
вічне?» і вирішила напи
сати листа.
Ось таке
запитання:
«Нема в мене любові, то
що робити? Чекати?». Так,
чекати!
Кохання може
прийти з часом. Неважко
зробити один неправиль
ний крок, щоб він зали
шився помилкою на все
життя. Я знала, що подо-

бсюсь одному хлопцеві.
Але він не подобався ме
ні. Як йому було тяжко, я
зрозуміла лише тепер, ко
ли сама опинилася на
його місці. Тепер він ме
не не помічає, а мені ду
же б хотілося бути ра
зом. А все через те, що
не змогла
дочекатися
приходу справжнього ко
хання. Я все ж і досі на
діюсь.
О. М.

Онуфріївський район.

«Весільний марафон»
Бапгладсшськнй фермер з невеликого села поблизу
міста Пабна винайшов досить оригінальний спосіб,
«щоб прославитися на весь світ». Як повідомляє ін
дійське інформаційне агентство ПТІ з Дакки, Гульнар
Хоссаї у свої 26 років уже встиг одружитися аж 36
разів!
За матеріалами тижневика «Аргументы и факты».

НОВА ОБРЯДНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ Й СУДЖЕННЯ

ОХ, ЦІ ВЕСІЛЛЯ...
Світловодський міський загс розташувався на тихій
затишнім вулиці □ невеликому двоповерховому буди
ночку. Звідси почалося нове сімейне життя для тисяч
молодих світловодців. Щодня сюди
приходять
нові
пари, які вирішили створити сім’ю.
У цьому ж будиночну на другому поверсі — салон
обрядових послуг Світловодського міськпобуткомбінату (до речі, торік його визнано кращим серед обрядо
вих салонів області). Між працівниками салону і загсу
•снує діловий контакт. Це сприяє успіхові організації
обрядових свят і торжеств для світловодців. Звичай
но, трапляються у їхній роботі й проблеми. Про це
кореспондент «Молодого номунара» і повів мову із
завідуючими загсом В. П. РИМАР та обрядовим сало
ном Є. О. КЯМІНОЮ.

чити до цієї справи місце
вих умільців, комсомоль
ських активістів. Адже
одружуються, як правило,
в комсомольському віці.
Скажімо, ті ж емблеми
для весільних автомобілів
можна було б виготовляти
на одному із заводів міс
та...
В. РИМАР: — Можли
во, обласному науково-ме
тодичному центрові на
родної творчості слід бу
ло б оголосити конкурсна
кращий сценарій для уро
КОР.: — У чому ви ба чистої реєстрації весілля?

кові, ЯКІ виготовляють у
Дніпропетровську.
Лбо взяти інше, — при
міром, стрічки для оздоб
лення весільних автомо
білів. Потрібно, щоб вони
були яскраві, різноколір
ні. На жаль, таких стрі
чок останнім часом у ма
газині не купиш. А до ва
шого салону вони взагалі
ніколи не надходять. Та й
емблем для весільних ав
томобілів теж не одер
жуємо.

В. РИМАР: •— Щойно
затверджено новий проект
переобладнання залу уро
чистих подій нашого загсу.
Недавно ми зробили тут
ремонт. За' кілька місяців
зал прикрасять панно, ви
готовлені архітекторами та
художниками Кіровоград
ського художнього фонду.
Виконком міської Ради
народних депутатів уже
виділив для цього 4 тися
чі карбованців. Для вико
навців обрядів намагаємо
ся підібрати одяг, який бн
був справді урочистим і
відповідав сучасній моді.
Є. КЯМІНА: — Ми за
безпечуємо наші весілля
музикою, виступаємо по.
середниками в оренді при
міщення, забезпечуємо ці
лий ряд інших послуг:
всього дванадцять. Дбає
мо про підвищення якості
обслуговування, але, як
видно з нашої поперед
ньої розмови, не все в цій
справі залежить від нас,
працівників
обрядової
служби.
Вів розмову .
П. СЕЛЕЦЬКИИ.
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ДІВЧАТАМ ПО СЕКРЕТУ

ТУТ носикиКУРНОСИКИ
ЖИВУТЬ...

Не лінуйтеся бути...
красивими!

— Мамо, і мені такого
бантика, як Іринці. пов’я
жи, — підставляючи біля
ву голівку, просить п’яти
річна Оленка. Сестричкиблизнята хочуть бути схо
жими в усьому. І сукенки
(їм мама з татом завжди
однакові купують, і стрі
чечки, і черевички... А тут,
коли одна сідає за піаніно,
то обов’язково й друга мос.
титься.
— Хоч два інструменти
тримай удома, — сміється
мама, Наталія Василівна
Тимошевська.
Ну, коли вже так, то,
мабуть, не два, а чотири.
Бо де ж упевненість, що
через нілька років не за
хочуть зіграти й собі три
річна Світланна та дворічний Миколка? Діти у сім’ї
Тимошевських — Наталя
працює друкаркою у про
ектно - конструкторському
технологічному
інституті
«Грунтомаш», Олександр —
бетонярем на заводі залі
зобетонних виробів трес
ту «Кіровоградсільбуд» —
ростуть дружними, щед
рими. працелюбними.

Вранці вони всі
разом
вирушають у дитсадок, а
ввечері, коли тато чи ма
ма
приводять їх додому,
стіни п’ятикімнатної квар
тири Тимошевських повня
ться дзвінким сміхом, ве
селим щебетом. Старшень
кі — Іринка та Оленка до
помагають
мамі помити
посуд, прибрати
іграшки
за меншими братиком і
сестричкою (та й за со
бою).
А ввечері, ноли
вже
змовкла мамина колискова,
і носини-курносики затих
ли о ліжечках, довго
ще
світиться якесь із вікон
нвартири Тимошевських —
Наталя і Олександр разом
роблять усю домашню ро
боту, читають, розмовля
ють,
радяться, усміхаю
чись. пригадують, що сьо
годні втнув син чи сказала
котрась із дочок..

Л. БОРИСОВА.
Фото В, ГРИБА.

м. Кіровоград.

«Молодой коммунар» —
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Почати розмову про ко
ристування
косметикою
варто з агітації проти са
мої косметики... Гірко й
неприємно буває бачити
часом юне обличчя, спо.
творене невмілим гримом.
Коли нам
вісімнадцять,
ми заздро дивимося на
старшу од себе жінку, якій
«усе дозволено» — і пуд
ра, і яскрава помада, і під
ведені брови, і невтямки
тоді, що жінка та ще біль
ше заздрить нашим ненафарбованим вустам і ру
м’янцю на щоках.
Шкода
передчасного
знайомства з косметикою
не лише в тому, що через
неї дівчина виглядає стар
шою. Крем, пудра, якщо їх
почати вживати надто ра
но, виснажують
шкіру,
роблять її млявою, блі
дою. Молода, свіжа шкіра
чудово
справляється із
своїми функціями, і рап
том її починають мастити
жирними кремами, заби
вати пори пудрою...
У косметиці теж існує
«мода». Останнім часом
вона круто повернула вбік:
вибілене перекисом водню
волосся, вищипані брови,
яскрава
губна помада
втрачають своїх прихиль
ниць.
Проте обличчя жінки
незалежно від того, ко
ристується вона космети
кою чи ні, завжди потре
бує
догляду.
Подаємо
кілька порад по догляду
за обличчям. Найпростіша
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з косметичних процедур—*
обтиранйя обличчя. Залеж,
но від сезону можна вико
ристовувати
для цього
різні ягоди, а також абри
коси, дині, груші, огірки,
помідори, моркву, картоп
лю. В них містяться речо
вини, що живлять шкіру,
сприяють збереженню її
свіжості й еластичності.
Для обтирання обличчя
широко
застосовуються
настої і відвари з ромаш
ки, липового цвіту, м’яти,
листя горіха, чебрецю і
пелюсток троянди, кропи
ви, квітів нагідок, хмелю.
Для живлення, підтри
мання тонусу, збереження
м’якості та еластичності
шкіри рекомендують різні
косметичні маски. Ось
кілька рецептів. Медова—
змішати по столовій ложці
меду й борошна, додати
дві столові ложки моло
ка. Кисломолочна — змас
тити обличчя на 20 хвилин
сумішшю з рівних частин
свіжого і кислого молока.
Тонізуючу і в’яжучу влас
тивість мають дріжджові
маски СД палички дріжд
жів розвести водою або
молоком до густоти сме
тани), потім накласти на
обличчя й шию товстим
шаром, змити теплою і піз.
ніше обполоснути холод
ною водою.
А. КОНОВАЛЕНКО.
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