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Час самостійності,
час
Щороку в березні—квітні
у комсомольських організа
ціях загальноосвітніх
шкіл
проходять найголовніші збо
ри року — звітно-виборні.
Наймолодший загін
нашої
спілки підійшов до цієї події
організаційно згуртованим.
Взявши на озброєння зав
дання, поставлені перед педагогічними та учнівськими

нієї із бригад занесено Ге
роя
Радянського
Союзу,
молодогвардійку
Любов
Шевцову.
Значна частина
зароблених на її ім’я кош
тів була перерахована до
Радянського фонду миру.
А за підсумками минулої
літньої трудової чверті за
гін СШ № 14 визнано кра
щим в області.

колектива/ли в Основних на
прямах реформи загально V
освітньої
і
професійної

'^ЗШНВІІБОРН

школи, комітети комсомолу
постійно удосконалюють пи-

В КОМІ

Школг.рі беруть найактив
нішу участь у русі за еко
номію і бережливість. Про
тягом 1 і років знаходиться
на самозабезпеченні
Новгородківська середня шко
Основна мета реформи — ла № 2, де трудиться одна
поліпшення підготовки мо з жращих в області учнів
лоді до суспільно корисної ська виробнича
бригада.
праці. Нині в області трудя Тут на пришкільній ділянці
ться 200 учнівських вироб лише за минулий рік було
ничих бригад, краща з яких здано державі 8 центнерів
— шкільна виробнича брига м'яса свинини, багато іншої
да Комишуватськсї СШ Но- сільськогосподарської про
Еоукраїнського району, кот дукції.
ра за успіхи у праці за ми
Однак, вирішуючи питан
нулий рік удостоєна звання ня трудового виховання, ко
лауреата премії Ленінсько мітети комсомолу багатьох
го комсомолу. В період літ загальноосвітніх шкіл не до
ніх канікул щороку
фор билися, щоб усі учнівські
бригади стали
муються 263 табори праці і виробничі
відпочинку, 227 ланок юних структурними підрозділами
тваринників. Майже 95 про господарств. Цс стосується,
насамперед, Устинівського,
центів учнів старших класів
Більшанського,
Дсбровепроходили е ТОШах трудове
личківського районів, де на
загартування.
період літнього відпочинку
Протягом двох
останніх хлопці і дівчата просто від
років учні СШ № 14 імені працьовують відведений для
Г. Димитрова м. Кіровогра них час у господарствах.
да працюють у складі тру Хвилює і те, що при учнів
дового загону на міськлто- ських бригадах несміливо
локозаводі. Між школою і створюються
ланки юних
підприємством
укладений тваринників. Не завжди на
трудовий договір. Прийняті належному рівні організова
на загальних
комсомоль но дитяче
самоврядуван
ських зборах
соціалістичні ня в таборах праці і відпо
зобов’язання щоденно конт чинку.
Обговоривши
ці
ролювалися., До складу од та інші проблеми трудо-

таиня трудового виховання,
демонструють свої навики у
виробничій
праці, беруть
шефство
над піонерами,
жовтенятами, проводять ак
тивну пошукову роботу.

вого виховання на звітноЕиборних зборах, ми повин
ні домогтися, щоб кожен
старшокласник в наступний
літній період був зайнятий
корисною справою.

У зв'язку з цим іще хо
четься згадати слова нашо
го земляка, відомого педа
гога В. О. Сухомлинського
про те, що створення мате
ріально-технічної бази, яка
забезпечує раннє залучення
д:тей до фізичної праці, різ

нобічність трудової діяль
ності, її зв’язок із про/иисловим і
сільськогосподар
ським виробництвом — це
дуже серйозна педагогічна

проблема. її комсомольські
організації та органи
на
родної
освіти,
звичайно,
самі вирішити не можуть.
Тут необхідна велика допо
мога і зацікавленість з боку
базових підшефних підпри
ємств. Думається, що в кож

ному класі, на всіх комсо
мольських зборах відбуде
ться серйозна розмова про
спільну роботу школи -та
підприємств.
Здійснювати
нову
ре
форму школи — це озна
чає міцне засвоєння основ
наук,
поліпшити
поста
новку
ідейно-політичного
вихсеання, підвищувати ав

чого, відповідального став ють публікації
з періо
лення до навчання склалася дичної преси, оформляють
в комсомольських органі тематичні добірки. Знання,
заціях СШ № 5 м. Гайворо одержані в процесі роботи,
на, Кіровоградської серед старшокласники передають
ньої школи № 14, Новгород- своїм молодшим колегам,
ківської десятирічки N2 2, допомагають класним керів
Знам'янської СШ № 3 та никам проводити цікаві і
Світлоеодської десятирічки змістовні політінформації.
№ 10.
Саме такою по-справжньо
Разом з тим, деякі комсо му бойовою,
оперативною
мольські організації ведуть повинна бути і робота по по
змагання по кількості одер літичному
інформуванню.
жаних хороших і поганих
Треба рішуче відмовитися
оцінок. Допомога невсти- від тих стереотипів,
що
гаючим
учням
зводиться склалися: один розповідає,
лише до того, що їх заслу інші в кращому випадку
ховують на комсомольських слухають. Треба добиватися,
зборах чи засіданнях бюро щоб політінформація, бесі
комітету комсомолу. Іноді
да, лекція сприймалися не
відмінники проявляють бай просто як повідомлення про '
дуже ставлення до відстаю ті чи інші події чи факти, а
чих. Дуже слабо використо
викликали гаряче, зацікав
вуються в цьому плані мож
лене обговорення хвилюю- ■
ливості предметних, техніч
чих проблем.
них гуртків, клубів за інтеНа звітно-виборних ксм- і
ресами.
сомольських зборах необ
На головних зборах року
хідно підвести підсумки гро
підвищення відповідальнос
мадсько-політичної атестації
ті ваг якість навчання, ство
рення навчальної і трудової учасників Ленінського залі- ;
ку, де особливу увагу треба |
дисципліни треба розгляда
ти як один із основних на звернути на підготовку кож-в
ної первинної КОМСОМОЛЕ- Іпрямів діяльності шкільної
ської організації до 40-річчя|
комсомоли.
Великої Перемоги, до XXVIII
Виховання у дітей марк
XII
Всесвіт
систсько-ленінського світо з'їзду КПРС,
молоді
гляду ми перш за все -пов'я- нього фестивалю
зусмо з підготовкою і про і студентів у Москві. Все
веденням політінформацій, бічно підтримувати ініціати
основне завдання яких по ву школярів по виконанню

лягає в тол'.у, щоб навчити
хлопців і дієчат самостійно
оцінювати явища, що про
ходять в країні і в усьому
світі, формувати правильну
життєву позицію. В практи
ку роботи більшості шкіл

комсомольців
у
багатьох
школах
розгорнувся
рух

ввійшли такі форми інфор
мування як диспути, вечори
питань і відповідей, бесіди
за «круглим столом», зу
стрічі з цікавими людьми,
конкурси політичних плака
тів та пісень. Великою по
пулярністю у Созонівській
СШ Кіровоградського райо
ну користується політичний
клуб «Я і час». Гурткієці з
року в рік працюють ко

«Жодного відстаючого по
руч»,
працюють
гуртки
«Вчись учитися», наукові то
вариства. Атмосфера твор

жен
над
сеоєю
темою,
вивчають історію тієї чи
іншої
країни,
збирають
папки-досьс,
де
зберіга

торитет
ціативу

і виховувати іні
та самодіяльність

органів учнівського само
врядування. Перш за есє

треба пам’ятати, що найго
ловніший труд школярів —
навчання, міцне оволодіння
осноеами наук. З ініціативи

фестивальних завдань, про■ веденню огляду художньої
самодіяльності,
політичної і
пісні чи плакату.
І
Необхідно повніше вико-|
ристовувати виховні можли- ЕОСТІ

ГОЛОЕНИХ

зборів

року. |

Добиватися, щоб вони про-І
ходили в атмосфері творчо- ■

го пошуку, діловитості,
мокритичного
ПІДХОДУ

са- І
ДО І

оцінки власної роботи. Тре- і
ба залучати до підготовки |
зборів кожного комсо.моль-в
ця, звертати серйозну увагу
на подальше організаційнополітичне зміцнення комсо

мольських організацій за
гальноосвітніх шкіл області.

Н. АНГЕЛУЦА,
секретар обкому ЛКСМ
України.

На зекономленому
пальному
будуть працювати у день
Всесоюзного
ленінського
комуністичного субогвлка
усі одинадцять водіїв ком
сомольсько - молодіжно о
колективу
Олександрій
ської автобази Лг3 (керів
ник В. В. Безпалий, групкомсорг Д. Грамма).
Члени колективу .лібов'я.
залнея у нинішньому р<ці
перевезти 3000 гони ванта
жів, на 1,2 прецента нідвшцнтн
продуктивність
праці.
О. ЄУС1ШКА
м. Слексендрія.

План

затверджено
Комітет комсомолу за
твердив план участі ком
сомольців та молоді у Все
союзном у к ом у н істнчи ом у
суботиику. Усі 65 членів
ВЛКС.'Л ' працюватиму ть
на різних ділянках роботи,
їх силами буде реконстру
йовано і благоустрої’во
місцевий стадіон, посад
жено 180 дерев. А найбіль
ше спілчан трудитиметься
у полі на підготовці грун
ту і сівбі иагз горічпих
тр.-щ. Соняііи-іііїу, пу
*дзл ііа силос. Серед них ме
ханізатори
Володимир
Сзмборськпн, Віктор Олійник, Володимир Тарасов.
Третину усіх запланова
них господарством ванта
жів у день субртинка —•
104 тонни — перевезуть
молоді водії.
Комсомолі}!
ого кол
госпу зобов’язалася зароб
лені під час суботника гро
ші перерахувати у фонд
п'ятирічки.
С. СЛІЙНИН,
заступник гопови нспгоспу «Україна» я© ро
боті з молоддю.
Знам’янський рейси.

Післямова
минулої

літньо?

трудової
НЕДАВНО
ВОГРАДІ
XXIII ЗЛІГ

В КІРО
ВІДБУВСЯ

ТРУДОВИХ

ОБ’ЄДНАНЬ ШКОЛЯРІВ
ОБЛАСТІ.

Па нього прибули члени
кращих учнівських виробни
чих бригад, таборів праці і
відпочинку, лісництв загаль
ноосвітніх шкіл області.
Зліт відкрив перинні сек
ретар обласного комітету
ЛКСМ України І. О. Шев
ченко.

На з н і м к у: делегати обласного зльоту трудових об'єднань школярів
— учні богданівських десятирічок
нону О. ЗУЄВ, В. ВЄТКА, О.
ТАРАСЮК, Н. ЛЕВКОВСЬКА, Л. ПОЛУДЕНЬ, В. ЛУШПА та О. ПАЩЕННО.

З доповіддю виступила
заступник голови виконко
му обласної Ради народних
депутатів Є. М. Чабаненко.
Євгенія Михайлівна також
вручила перехідний Черво
ний прапор обкому Компар

тії України та облвиконко
му членам учнівської вироб
ничої бригади І Іовгородківеької СНІ № 2.
У роботі зльоту взяли
участь завідуючий відділом
науки і навчальних закчадів

обкому Компартії України
О. О. Рентой, секретар об
кому комсомолу II. Ангелуиа, завідуючий облвно Б. П.
Хижияк, Герої Соціалістич
ної Праці доярка колгоспу
імені Леніна Новгородків,-

М М? 1 і 2 Знам’янсє :-<го раФотс В. ГРИБА.

ського району К- П. ДмнтКращим трудовим об’єд
старшокласників
ровська і завідуюча сорто- нані! ::м
ездом колгоспу імені Шев вручено нагороди.
Наш мер.
ченка Кіровоградського ра
йону А. Г. Ігнатьєва, пред
(Маїсріалн -льоту чіпай
ставники громадськості.
те на 2-й сюр.).

2 стор

комунар» ---------------------------- - -------------- ЗО березня 1985 року

«Молодий
”~ЮЗОРЯТЬ УЧАСНИКИ ЗЛЬОТУ

Що можуть школярі
Від духмяного короваю
сила у людини, міць і ве-

лич

нашої

Батьківщини.

Нащадки хліборобів, ми з
дитинства вчимося своїми

руками творити оте вели-

ке диво-хліб, знаємо його
істинну ціну.
Батьки вдома, вчителі в
школі, хлібороби на ланах
рідного
колгоспу
вчать
нас
любити,
доглядати
землю,
позажати і ціну
вати хліборобську працю.

Школою трудозого гар
ту і громадянського ста
новлення для кожного уч
ня школи стала учнівська
виробнича бригада «Ко
лос». Склад бригади —
ЗО хлопців і дізчат. Та не
кількість, а трудові справи
старшокласників визнача
ють зміст її
діяльності.
Багато сьогоднішніх май
стрів хліборобської низи,
знатних тваринників, — ко
лишні члени учнівської ви
робничої.

Бути членом бригади —
велика честь і відповідаль
ність. Бригада стала ініціа
тором добрих трудових
спраз не тільки у школі, а
й у селі. Невтомні руки
комсомольців
допомага
ли у створенні залу дер
жавної
символіки, який
зараз є одним з найкра
щих у районі. Ми оформи
ли картинну галерею, гор
дістю кожного з нас став
шкільний музей бойової
слави... Члени учнівської
виробничої — надійні по
мічники в ремонті шкіль
ного майна. Але основним
об'єктом нашої трудової
діяльності були і залишаю
ться поля рідного кол
госпу імені Боженка. Саме
тут, під керівництвом на
ставників — вчителів, спе
ціалістів колгоспу, механізаторів-хліборобів — і на

буваємо ми навиків,
так
необхідних справжнім тру
дівникам колгоспних ланів.
Минулого літа, коли в
червні тижнями йшов дощ,

ми використовували бук
вально кожну погожу го
дину, щоб вийти в поле.
А роботи було багато.
Бригада вирощувала цук
рові буряки на площі 25
гектарів. Спочатку
поле
не радувало нас. Під літ
німи зливами бур’яни рос
ли на очах. Та все ж таки
зобов'язання виконано з
честю. І особливо приєм
ною була подяка голови
колгоспу Івана Васильови
ча Кондратенка за ту ро
боту,
зроблену руками
членів бригади комуністич
ної праці. Рішенням ради
учнівської виробничої, при
одностайній підтримці всіх
її членів всі зароблені
кошти перераховано у Ра
дянський фонд миру.
Турботу і постійне пік
лування про школу, прояв
ляють наші шефи — тру
дівники господарства. Це
заздяки великій матері
альній допомозі колгоспу
наша школа стала казко
вим палацом, кожен кабі
нет оснащено всім необ
хідним, а шкільна майстер
ня і кабінет профорієнта
ції — це гордість десяти
річки.
Рада бригади
зверну
лась до правління кол
госпу із пропозицією ство
рити при школі виробни
чо-навчальний
підрозділ
на свинофермі. Нас охоче
підтримали.
Закінчується
обладнання найнозітнішим
устаткуванням корпусу, де
ми самостійно вирощува
тимемо 50 голів
великої
рогатої худоби та 500 го
лів свиней. Це буде наш
конкретний внесок у вико
нання Продовольчої про
грами. І, можливо, не всі
сьогоднішні члени вироб
ничої стануть
хлібороба
ми,
тваринниками,
але
трудозий
гарт,
навики,
одержані в процесі про
дуктивної праці, риси гос
подаря, творця щастя і
добробуту людського по
трібні нам будуть в житті
завжди.

В. СОРОКА,
бригадир учнівської
виробничої бригади
«Колос» Федорівської
середньої школи.
Кіровоградський район.

УСЕ НАМ ПІД СИЛУ
Нашому табору праці і ка», «Обов’язок». Часто
відпочинку 16 років. Його жителі села з радістю зу
назва «Старт» стала сим стрічають нас, щоб поспіл
волічною: учні нашої шко куватися про жпття-бутія,
ли започаткували нову і а крім того, ми із задово
добрі' традицію для всіх ленням допомагаємо пре
старшокласників міста — старілим людям попорати
проводити свою трудову ся но господарству.
Що найголовніше лам
чверть у підшефних ' кол
госпах і радгоспах, нада дає робота в таборі? Я вва
вати їм посильну допомо жаю, що тут ми пізнаємо
гу. Якщо в 1969 році у гос ціну справжньої праці, ба
подарствах області трудив чимо її результати, одер
ся лише один табір праці жуємо щиру подяку від
і відпочинку, в якому було трудівників колгоспу «Ук
лише ЗО чоловік, то через раїна» Знам’япського ра
п’ять років старшокласни йону, бо саме тут і труди
ки багатьох шкіл нашого ться наш «Старт».
міста почали проводити
Минуле літо нам запа
літшо трудову чверть У м’яталося ще й комсомоль
ТОШах.
ською лінійкою, проведе
Підготовка до такої ро- ною 22 червня «Пам’яті
боти у нас проводиться за- полеглих
будьте гідні»,
довго до закінчення на- де ми одноголосно вирі
вчального року. На засі шили
перерахувати до
данні комітету комсомолу Фонду миру 200 карбован
затверджуємо штаб табо ців, мітингом «00 років з
ру. А в лютому проводимо іменем Леніна». А-ще ді
комсомольські збори «Про ловими комсомольськими
за вд а н ня ко м с ом о л ьс ьк 11 х зборами, цікавими вечора
організацій на період літ ми, спортивними змагання
ньої трудової», вибираємо ми. Продуктивна фізична
і затверджуємо бригади праця і цікавий змістовний
рів і членів бригад.
відпочинок дали нам бага
У члени бригади ми за то сил на період навчаль
рахували Героя Радян ного року. Тому ипні при
ського Союзу Петра Дмит ємно, йдучи до школи, ВІДровича Ліпника. Гроші, за чувати, що і ми потрібні,
роблені на його ім’я, пере що і нас цінують у трудо
раховуємо в сільраду села вих колективах.
Дмитрівни для споруд
ження пам’ятника Герою.
О. ЛИМАР,
Також беремо участь в
учень СШ № 5.
операціях «Червона Зірм. Кірозоград.

Кожен з нас не раз задукувався

над

вибором

шляхів-доріг, якими

кро

куватиме у трудове

жпт-

тя. Дехто продовжніь па-

вчапня у вузах,

техпіку-

ЛНШИТЬСЯ у рідному селі.
Я вважаю, що найкраще
живеться в рідному краї.
Адже тут людина вперше
пізнає все прекрасне. С та
кий вислів: «Вііпорхиулп,
як пташенята з гнізда».
Ного вживають, коли ка
жуть про дітей, що стають
дорослими й залишають
б а тьк і вс ьку дом і вк у.
Протягом життя люди
ні доводиться робити не
один вибір. Один з них —
вибір професії. Як це важ
ливо правильно визначити
собі рід діяльності, не по
милитися піти за велінням
власного серця, не підда
тися якійсь спокусі, ■Ill
моді!і'

І стежка
до ферми
мені мила
Для мене: і моїх подруг
це питания вже вирішено
закіпчеиостаточно: після
і
ІІЯ ШКОЛіІ спробуємо свої
сили в тваринництві.
Я народилася і виросла
в селі Деріївці. Батько пра
цює механізатором, а мама
дояркою в місцевому кол
госпі «Дружба». Рішення
таке прийшло не відразу,
хоча я змалку навчилася
доїти корів, запрягати ко
ня. заводити трактор.
З дому, з особистого
прикладу рідних, починає
ться для мене та моїх по
друг, вибір професії. Ад
же не перший рік ми пра
цюємо на молочнотоварній
фермі колгоспу. В школі
працює ланка юних тва
ринників. Щоп’ятниці ми
трудимося на фермі поруч
з досвідченими доярками.
Моя наставниця — Галина
Павлівна Федотова — ша
нована в селі людина. А
теоретичні заняття з памп
проводить колгоспний зоо
технік Ганна 11а\'мішіа
Барліт.
У господарстві працює
комсомольсько . молодіж
ний колектив доярок. Не
забаром я стану його чле
ном і постараюся не під
вести колектив. Я вже за
раз маю там друзів, з яки
ми, знаю, працюватиметься
легко, з охотою.
У нашій школі існує традпція: хлопці приходять
на тракторний стан, а з
дівчатами ось важче. Зро
зуміло, у дівчини па селі
здебільшого один шлях —
на ферму, а умови праці
там ще по легкі.
Та все ж не можна нам,
молодим, боятися трудно
щів. Адже село наше може
і повинне молодіти. І онов
лювати його нам, своїми
руками.
Ферма, на якій працює
мо ми, — світла, простора,
збудована за сучасним
проектом. Всі трудомісткі
процеси тут механізовано.
За час роботи поруч з бать
ками, я і мої подруги пе
реконалися, що життя в се
лі щороку, кращає, а пра
цювати в колгоспі стає ці
кавіше. Трудитися на зем
лі батьків завжди почесно.
Ніколи не шкодуватиму,
що обрала професію дояр
ки. 1 стежка до ферми зав
жди буде мені мила.
О. СОПУН,
учениця Деріївської
середньої
школи,
член загону юних тва
ринників.
Онуфріївський район.

Є основа для успіху
Трохи незвично: хлопця
комсомольського віку на
зивають по батькові. Без
імені, просто так — Івано
вич. А справа в чому, що
серед мйлоднх механізато
рів злинського колгоспу
«Перше травин» є двоє
хлопців — обидва Миколи,
обидва Полякови. Тому і
звуть їх тут, щоб розріз
няти легше було — Івано
вич і Леонтійович.
Скажімо. Леонтійович,
ще до служби в армії ра
зом з батьком їірацюйав
па одному тракторі. І те
пер їх Т-74 завжди «па хо
ду». Взимку, коли прово
дили снігозатримання, го
тували техніку до весни,
Леонтійович став слюса
рювати, допомагати ін
шим. А Микола, котрого
звуть Івановичем, своїм
МТЗ-50 працював на мо
лочно товарній фермі.
Досвід у молодих меха
нізаторів є. В минулому
році «гарячими плацдарма,
ми», були для КМК пше
ничні, бурякові, соняшни
кові поля колгоспу. Хлопці

боролись за те, щоб ви
ростити високі врожаї на
основі підвищення куль
туру землеробства, даль
шого зміцнення трудової
дисципліни, впровадження
у виробництво досягнень
науки і передового ■ досві
ду. 1 досяглії хороших по
казників. Члени комсо
мольсько-молодіжного ко
лективу другої трактор
ної бригади на чолі з груикомсоргом Миколою І 0.10валовим зібрали тоді з
кожною гектара по 38,2
центнера зернових, у тому
числі по 33 центнери пше
ниці. Цукрових буряків
но 321 ' центнери замість
300,
які передбачались
соцзобов’язаннямн. Насін
ня соняшнику зібрали но
24 центнери. Крім цього,
зекономлено значну кіль
кість пального і мастил, а
також коштів на прове
дения ремонту техніки.
Про все це говорили
хлопці, коли зібрались ви
рішити і спланувати робо
ту па нинішній рік. Бо здо
бутки минулого — це ос-
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нова, на якій грунтуються
нові завдання. А їх чііма.
ло.
І зобов’язались хлопці з
ланки Миколи Головаиова
виростити і зібрати з КОЖ
НОГО гектара по 36 цент
нерів озимої пшениці, ку
курудзі! — по 50, сопяпщ
лику — но 20, цукрових буі
ряків — по 320 центнерів1
з гектара.
Є у ХЛОПЦІВ Миколи І оловаиова давній та серйоз
ний суперник. Це комсо
мол ЬС Ь К О - М 0 Л ОД І Ж1111 й ко
лектив з першої трактор,
ної бригади цього ж кол
госпу. Групкомсорг тут —
Микола Кушнірьов.
— Одні Миколи у нас в
КМК, — сміючись, го.'ю.
рить
секретар комітету
комсомолу колгоспу Ва
силь Пєшехонов, — і там
де вони — завжди робота
спориться.
В. ТІЛЬНОВ,
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара».
Маловисківський район.

Ідуть останні при
готування
сіль
ських трудівників
до
весняно-польо-,
вих робіт. У
Трепівському
відді
ленні райсільгосптехніки
завершу
ють ремонт двигу
нів СМД-14 і Д-108
для
тракторів
і
комбайнів.
При
вертає увагу зла
годжена
робота
Василя Шатнина та
його
наставника
Володимира Пили
повича Рескаленна.
Норму
виробітку
на ремонті палив
них насосів до дви
гунів вони переви
конують у півтора
раза.
На
знімку:
В. ШАТНИК (зліва)
та його наставник
В. П. РЕСКАЛЕН1(0.
Фото

М. ХОРЕНЖЕНКА.
Знам’янський
район.

О Е ДУМАЄМО, що хтось заперечить справедливість
** твердження: дозвілля — це частина життя не
менш важлива, ніж робота чи домашні справи. Чим
краще відпочине людина, тим із ліпшим настроєм бра
тиметься за основну справу. І як результати роботи
залежать від індивідуальних якостей працюючого —
кваліфікації, практичних навичок, рівня знань, так і
змістовність, наповненість (а відтак і ефект) відпочин
ку неоднакові у людей із різними інтелектуальним рів
нем, моральними принципами, естетичними вподобан
нями. Одному просто органічно необхідно в кінці дня
чи тижня сходити в кіно, інший годинами дивився б
по телевізору балет чи фігурне катання; комусь по
добається слухати камерну музику, а комусь для то
го, щоб відчути себе щасливим, досить посидіти вечір
разом з друзями. Для цих останніх службою сервісу
передбачені ресторани, кафе, бари. Холодними вечо
рами їх вогники блимають особливо принадно, — на
строюючи уяву перехожих на хвилю затишку, тепла,
спокою. Чи знаходять тут відвідувачі те, чого хочуть?
На користь їм чи на шкоду вечори, проведені за ресто
ранним столиком чи за стопкою бару?

ЛЯ НАШОГО ГОСТЯ
із сонячного Телаві ви.
Д
конується пісня...». Звідки
це? Загадка для учнів мо
лодших класів — звичайно
ж, із фільму «Міміко». його
герої, що заявляють про се
бе в ресторані таким чином,
викликають симпатії публіки
у кінозалі, яка, по-перше,
має можливість протягом
сеансу переконатися, що то
людп милі і добрі, а по-дру
ге — цс ж комедія, умовний
жанр. Реальна ж публіка в
реальному ресторані у масі
своїй не відчуває захвату
від подібної самореклами
клієнтів закладу.
Ресторан «Добруджа». До
сить затишний зал, оригіпальний вхід із нього в бар,
непогано приготовані страви
і оркестр, що працює в діа
пазоні «Белый теплоход».—
«Айсберг», Якийсь час пісні
викопуються без преамбул, а
потім
починається: «Для
працівників станції автотех
обслуговування звучить...».
Ні, не «Поспели вишнії», які
давно набили оскому навіть
невибагливим замовникам.
Того вечора ми заплуталися
в рахунку, скільки разів

ІКРОРАЙОН Аерофлот,
ськиіі. У навколишньому
М
просторі хоч засвіти, а не
знайдеш із кафе чи барів ні
чого, крім «Арктики». Ни
нішньої зими, незвично су
ворої, назва його якнайкра
ще відповідала суті. Уже з
порога відвідувача обсідали
нав’язливі думки про шубу,
валянки, хутряні рукавиці і
гарячу каву. Та каші не бу
ло, а от «серед зими льоду»,
тобто морозива — скільки
завгодно.
Правда, розміститися туг
можна досить зручно—м’які
стільці, поліровані столики.
Можна щось перекусити з
місцевого меню, а можна
принести все з собою, втому
числі й спиртне — ніяких за-

На вогник
заходять відвідувачі]
здригалися стіни від «Мос
ковского озорного гуляки».
І хіба рядки «В переулке
каждая собака знает мою
легкую походку» — це той
інтелектуальний і естетич
ний багаж, який здатній"!
збагатити пас духовно, під
нести настрій, прилучити до
досягнень сучасного мисте
цтва? Запитання риторичне...
У принципі нема нічого
кримінального у піснях «із
присвяченнями» — не всі ж
вони виконуються з нікчем
ного приводу, що поганого,
наприклад, у тому, щоб при
вітати людей із професійним
святом. 'І пм більше, що раз
музиканти вийшли па робо
ту, то зобов’язані щось гра
ти. Але, за нашими спосте
реженнями,
згоджувалися
вони викопувати номер для
конкретних гостей рестора
ну' не просто після прохайия. А за енну суму.

борон із цього приводу не
простежується. Можна дкмітіі цигаркою — цс теж не
переслідується — і відпочи
вати далі таким чином: або
спробувати щось розгледіти
на екрані крихітного телеві
зора, або вслухатися, то за
музику тут пропонують.
Філіалом полюсу холоду
був і бар (чи кафетерій) ка
першому поверсі ресторану
«Весна». Цьому закладу
присвятили не один вечір.
Адміністрація «Весни» по
відомляє відвідувачів пись
мово, через табличку на сті
ні: «У пас не курять». При
сягаємося: курять, ще і які
Димлять повним ходом під
невсипущим оком швейцара
зі свистком! Ми спостерігала
коли в.іп вдавався до звуко
вого сигналу: найчастіше ПО
траплялося тоді, коли хтось
із хлопців сидів у иіаіпіі.
Дівчатам без нровожагії*

---------- ЗО березня 1985 року--------- - —-_____________
КА-НІ-КУ-ЛИ!

в районних, мі
ських, сільських, шнільних
бібліотеках
в
гості
до
Юних читачів
приходять
герої улюблених
книжок:
чудові хлоп’лта-тимурівці,
.смішний Буратіно зі своїдрузями, хоробрі мушкатери,
казкові
принци,
Попелюшка, Юнак-Ведмідь,
якого поцілувала принцеса,
І Карлсон, той, що живе
на даху, і Том Сойєр в обнімку зі своїм вірним то
варишем Гекльберрі
Фінном. і веселі поросята. Хоч
деякі з цих героїв
відомі
юним читачам більше з
мультфільмів, та все ж во
ни герої літературних тво
рів. Тому цілком
природ
но, що познайомитися із
• ^арлеоном і бременськими
музикантами діти можуть
із бібліотеці, як це трапи«' ось недавно в міській
ібліотеці імені А. П. Гай
дара у вікторині, що так І
називалася «Зустріч, з ге
роями мультфільмів».
Кіновікторина проведена в
рамках Всесоюзного тижня
юнацької та дитячої книги.
— Цього року. — розпо
віла мені директор бібліо
теки
-Світлана
Петрієїна
Михальова, — ми намагає
мося проводити наші захо
ди разом з іншими органі
заціями. Ось, наприклад,
25 березня
разом з дитя
чим
кінотеатром
«Мир»
проведено день слави «Бу
ла війна». Перед фільмом
бібліотекар М. І. Міщснко
виступила з оглядом літе
ратури на тему «Юні
ге
рої». Цій темі присвячені і
Наші виставки «Діти і вій
на», «Книга, обпалена вій
ною». Разом з театром ля
льок відзначено міжнарод
ний день театру. Що особ
ливого
в
цьогорічному
]Ґижні книги? Це, насампе
ред те. що він проходить
під девізом великого свята
40-річчя Великої Перемоги
І всю роботу ми планували
З урахуванням цього.
У затишному, чистому
приміщенні дитячої бібліо
теки переходжу від стенду
до стенду, знайомлюсь з
книжковими
виставками,
Присвяченими
тематиці
книжкового Тижня. Кожен
його день приурочено пев
ній даті.
Під час Тижня
книги
школярі дізналися про іс
торію фестивального руху,
про нозі книги, познайоми
лися з новими літератур
ними героями.

В. ЛЕВСЧКО.

«Молодий

ХОДІ підготовки до 40-річчя Перемоги у Вільшанському районі значно активізувалась робота по
військово-патріотичному вихованню молоді. Об'єднали
свої зусилля комсомольські, дтсаафівські, профспілко
ві активісти, культармійці. Під керівництвом партій
них організацій вони вишукують нові форми героїнопатріотичних акцій, працюють справді по-творчому.
Про те, як визначились ідеологічні працівники в цьо
му напрямі, наш кореспондент попросив розповісти
другого секретаря райкому Компартії України П. О.
КОСМАНА.
— Петро Омеляновичу, передусім, розкажіть про ат
мосферу трудового підне
сення, що панус в колек
тивах напередодні свята.

комунар»

солдатські вдови, фронто
вий,
молодь. Ветерани
розповідають юнакам і дів
чатам про подвиги своїх

ться до випробувань. На
цій зустрічі комсомольці
дали обіцянку взяти шеф
ство над інвалідами війни,

однополчан на
фронтах
Великої Вітчизняної, а крає
знавці зачитують листи з

сім’ями
полеглих воїнів.
За словом — одразу діло.
Молоді колгоспники допо
магають солдатським вдо

фронту. Днями такий ве
чір відбувся в Сухому
Ташлику. 242 жителі цього
села пішли на фронт, 172

ДО 40-РІЧЧЯ
ВЕЛИКОЇ ПЕРЕМОГИ

— Ставши
на ударну
Вахту пам яті, механізато
ри, тваринники, робітники

З стор.

вам по господарству, онов
люють вулиці, де живуть
фронтовики.

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ'Ю

ДОРОГИХ ІМЕН

підприємств зарахували в
свої колективи ВОЇНІВ-2ИЗеолителів, героїв-земляків.

Бригади, окремі виробнич
ники працюють за себе і
за полеглих героїв. На

батька, хороброго арти
лериста П. Носальського».
А
комсомольсько-моло
діжний колектив шоферів

приклад,
у центральній
майстерні райсільгосптех-"
ніки соціалістичне змаган

(керівник М. П. Паранченський, групкомсорг Василь
Камінський) зарахував у
свою бригаду колишнього

ня на честь 40-річчя Пе
ремоги очолили комуністи
і ветерани — М. І. Абра

підпільника Миколу Ар
науту, якого живцем фа
шисти закопали в землю.
І ось молоді шофери Ми

мов, І. Д. Перелазний,
І. О. Дульдієр, Г. І. Боєз,
які тижневі виробничі зав
дання виконували на 1—2
дні раніше. їхній приклад
наслідували молоді робіт

хайло
Яковенко, Сергій
Марукич, Микола Уліцький,
достроково виконавши ви
робничі завдання минуло

ники. Тож майстерня до
строково передала кол
госпам полагоджені трак
тори.

го року, визначили для се
бе нові висоти. Тільки за
два місяці 1985 року вони
мають на своєму рахунку

По-ударному працюють
трудівники колгоспу #імені
Леніна. У будинку механі
заторів, колгоспному
га

відповідно 8925, 7084, 6147
тонно-кілометрів. Кожен з
них зекономив більше 500
літрів пального. Показники

ражі тут часто відбуваю
ться розмови про подви
ги односельців, які не по
вернулись з фронту. Саме

понад завдання — то за
комсомольця Миколу Ар
науту.

під час однієї з них меха
нізатор В. Носальський ді
знався від однополчанина
свого батька Р. Г. Янково-

Ті, хто став на ударну
Вахту пам’яті, перерахову
ють зароблені за героїв
гроші до Фонду миру.

го про те, як воював гвар
дії рядовий Петро Носаль
ський, котрий загинув під
час визволення Праги. То

— Які нові форми пат
ріотичних акцій практику
ють в своїй роботі ідеолологічні працівники?

— У школах, будинках
культури стали популярни
ми вечори солдатського
листа. На них збираються

го дня а майстерні з'яви
лась «блискавка»: «/*Аеханізатор
В.
Носальський
працює за себе і за свого

з них не повернулося до
рідного дому. Серед них
— п'ять синів Григорія
Онуфрійовича та Пелагії
Семенівни Богомазів. Всі
вони
були
офіцерами.

Краєзнавець Д. М. Криво
ручко принесла з місцево
го музею їхні листи,
які
були зачитані на тематич
ному вечорі. У листах йде
ться про високі устремлін

ня вірних синів Вітчизни,
висловлюється віра в нашу
Перемогу.

У трьох колгоспах райо
ну відкрито музичні
ві
тальні. Тут ми вшановуємо
передовиків соціалістично
го
змагання на
честь
40-річчя Великої Перемо
ги, солдатських вдів. Тут
відбуваються уроки муж
ності, проводи юнаків до
лав Радянської Армії. В

музичній вітальні колгоспу
«Перемога»,
наприклад,
секретар
парторганізації
А. С. Пироженко та сек

ретар комсомольської ор
ганізації Тетяна Ейсмунд
вирішили провести зустріч
фронтовиків, призовників

і воїнів, що недавно по
вернулися з армії. Тривала
розмова про спадкоємність
поколінь, про те, як внуки
колишніх ветеранів готую

На вечорах у музичних
вітальнях завжди звучать
пісні воєнних літ, які культ
армійці присвячують воїнам-землякам. Свої твори
тут також виконує самоді
яльний композитор дирек
тор нашої школи мистецтв,
лауреат обласної комсо
мольської
премії імені
Ю. Яновського Олександр
Іванов.
— А
як
визначались
комсомольські активісти на
новому етапі походу «Шля
хами слави батьків», експе
диції «Літопис Великої Віт
чизняної».

— Передусім пожвави
лась
пошукова
робота.
Учасники операції «Зга
даймо всіх поіменно» за
повнили анкети колишніх
фронтовиків,
виготовили
цілі альбоми з фотогра
фіями і записами спогадів
ветеранів. Найкраще пра
цюють в цьому напрямі
піонери
і
комсомольці
Вільшанської та Сухоташлицької
середніх шкіл,
Йосипівської восьмирічки.
Наприклад, у Йосипівці ма
теріали, зібрані юними пошуковцями, тепер постій
но використовують під час
героїко-патріотичних
ак
цій: зборів загонів «Ор
ден в твоєму домі», «Ор
ден твого дідуся», тема
тичних вечорів «Солдатські

матері, солдатські друь.ини». Старша піонераожега
Иосипівсько
восьма, ної школи 8. ( Холят;,
ка
поділилась доса „ _.«л
своєї роботи
КОМСОМОЛЬСЬКИМИ

А

‘2 С-

тами району. І тепер
з:сі
заходи влаштовують - . : х
учнівських колективах.

З іменами героїв вихо
дять нині на старти спорт
смени району. За призи
пам яті Героїв Радянського
Союзу /А. В. Зайковського,
А. В. Грязнова, М. 3. Телішевського, О. О. Артамо
нова змагаються багатоборці ГПО, стрільці, волей
болісти. Часто на
таких
турнірах перед спортсме
нами виступає Заслужений
лікар УРСР, член республі
канського комітету захисту
миру Ф. Д. Гетьманець,
який удостоєний
золотої
медалі «Борцеві за мир».

Перед початком турнірів у
Вільшанці,
наприклад,
спортсмени відвідують історико-краєзнавчий музей,
де їх зустрічає колишній

фронтовик І. І. Гуржос (він
директор музею і керівник
групи юних екскурсово
дів). 1 юнаки та дівчата
знайомляться з матеріала
ми про подвиги
воїнівземляків.
Активізації
спортивномасової роботи сприяло й
те, що до організації і під
готовки змагань дтсаафізці, комітети комсомолу за
лучають своїх активістів—
демобілізованих з лаз Ра
дянської Армії,
юнаків,
які виконували свій інтер
національний обов’язок в
Афганістані.

Все робимо для того,
щоб не забути кожного з
тих, хто пройшов фронто
вими плацдармами, вніс
свій вклад для Перемоги,
працюючи в тилу. Ми по
винні віддати данину ша
ни всім, хто наближав це
велике свято — День Пе
ремоги.
Інтерв’ю зів М. ШЕВЧУК.

гаї

туди заходити ризиковано,
це не для їхнього слуху. І
не музику маємо на увазі:
репертуар негативних емо
цій пе викликає — Юрій Auтопов, Валерій Леонтьев, or
^іба що звук би зменшити. В
меню-жодного разу нам не
попалася несвіжа ковбаса чи
черства булочка. Тим біль
ша досада бере за лихослів
ну аудиторію, яка до всього,
«Ер іетьс я » сорокаградусною
із власних запасів — тієї,
їцо відпускають у барі, ма
ло. Холод був і нема, а ін
ші біди зосталися, і не мож
на змовчати ще про одну.
Вхід на другий поверх у
«Весні» відкреслений мета
левою брамою з гераль.тнч-

Спогадп про «відпочинок»
у цьому барі зводяться до
горластих динаміків. З’ясо
вувати, хто і що там спі
вав — справа невдячна. 1
ще — у барі, мабуть, легше
було знайти карбованця на
підлозі, ніж побачити люди
ну, котра б не палила.
І З НАПИСАНОГО читач
* уже,
мабуть, зробив
висновок, що певні моменті!
в атмосфері, що панує в міс
цях відпочинку, ніяк не при
носять задоволення відвіду
вачам. Особливо прикро, ко
ли свідками і учасниками
п’яних застіль стають непов
нолітні, які часом (з чиєїсь
нелегкої руки?) потрапля
ють у зали.
• Ось що з’ясували кочео-

в молодіжні кофе та бари?

А пиво, яке офіціантка 10. О.
Горобчснко відпустила хлоп
цям без довгих розмов, ВО
ШІ ие вважають алкоголь
ним напоєм...
О ОЇС11І, потанцювати, по** говорити, послухати му
зику... Нема нічого непри
родного у цих бажаннях. Та
реалізувати їх, як ми пере
копалися, молодим людям
вдається ие завжди. Тільки
не треба говорити, що всі
спішать у ресторан чи бар
шипіти. Є таке старе при
слів'я, що в чужий монас
тир зі своїм уставом не
йдуть. Стосовно темп нашої
розмови його слід читати
так: якщо людина заходить
у той же бар чи ресторан,
вона має поводптпсі там не
як заманеться, а як того
вимагають правила внутріш
нього розпорядку. І хто не
ногоніться з тим, що ці пра
ва. іа мають виховувати к.ті-

єпта? І в Кіровограді є міс
це, де можна більш-менш
спокійно посидіти у при
стойному оточенні. Ні, кон
тингент клієнтів не просіює
ться крізь густе сито. Прос
то відвідувачі знають твер
до, що того-то і того-то там
не мижиа робити.

Кафе «Крижинка» не має
у розпорядженні просторих
апартаментів, як інші закла
ди. Колись це був звичай
ний підвал. А тепер.. Якось
під час бесіди в редакції мо
лодий кіровоградський ху
дожник В. Мунтянов заува
жив, що серед подібних
місць відпочинку «Крижин
ка» оформлена з найліпшим
художнім смаком. Тут по
дають гарячу каву, морози
во, соки. І вечорами під две
рима завжди черга, незва
жаючи па те. що у кафе пе
п’ють мщногі? і курній не
дозволяється не на словах,
а на ділі. Бар, телевізор, му
зика — цс як скрізь, а от
«Білий зал» (бокова кімна
та з торшерами) — це вже
особливість лише даного ка
фе. І ніхто з обслуговуючо
го персоналу зі свистком не
ходить...

мольські активісти міста пі.»
час рейдів по виявленню не
повнолітніх у місцях, де їм
після 21 годині! перебувати
не можна.
Пізно ввечері у ресторані
Рейдова
бригада:
«Відпочинок»
знаходився
О. ДОЛГОПОЛОВ — ін
учень
міського
СИГУ І
структор
міськкому
В. Медвєдєв, який зайшов
ЛКСМУ,
Г.
ХАРИТО
туди «подивитися свого дру
НОВ, А. ЧЕРНИШОВ —
га». У ресторані «Дорожпозаштатні
кореспон
нпіі» розпивали пиво М. Ка
денти, Н. ДАНИЛЕНКО—
лита і А. Кроппвііпцькіш.
спецкор «Молодого ко
Свою присутність у ресторз.
мунара».
«Вільних місць нема» — пі пояснили тим, що ярого
таким повідомленням зу- додалися і зайшли поїсти.
м. Кіровоград.
Стрів нас бар «Київ». Зміст
цього оголошення підтверд
Післямова редакції. Порушені у матеріалі рейдової бригади питання, вва
жаємо, не залишать байдужими керівників названих закладів. Сподіваємося,
жувався суворим поглядом
що зони повідомлять, як збираються виправляти перелічені недоліки. Наша
швейцара і спростовувався
думка — щоб їх позбутися, не треба ні додаткових затрат, ні розширення шта
обстановкою в залі — він
ту, — потрібно просто більше твердості, наполегливості і ввічливості з боку
напівпорожній. Згодом по
адміністрації та персоналу. Нам (і тим, від кого залежить організований відпо
ступово заповнювався, і для
нас залишилося таємницею,
чинок у закладах сромадського харчування) було б ціказо знати і вашу думку,
иіаюзні читачі. Шо вам подобається, що зайве, що слід було б запровадити
як відвідувачі долали гріз
у молодіжних кафе та барах? Напишіть нам про це.
ний заслін.

ним плетивом, гідним кра
щого застосування. Швей
цар охороняє вхід не тільки
у ресторан — він перепиняє
шлях клієнтам із першого
поверху у гардеробну і в
місця загального користу
вання — тобто, умивальни
ці! [ туалет. Страж воріт
безцеремонно штурхав усіх
без розбору, у тому числі іі
дівчат... ІІа їх пояснения
відповідав щось па зразок
«Ходять тут всякі...».

злачено осіаіочннн склад
команди. «Зірка» майже
повністю зберегла свій минулорічішй склад, понов,
пившись здібною молод
дю. Шанувальники коман
ди в цьому сезоні побачать
на полі воротарів Бориса
Філагова та Олега Дібро
ву, захисників Миколу Ла
тиша, Валерія Самофало
ва,
Олега
Колом ійця,
Сергія Улнцького, Олек
сандра Рябоконя, Юрія
Журавльова, Олега Ко
робка, Владислава ІщенСьогодні стартує сорок ка. півзахисників Воло
восьмий чемпіонат Радян димира Димова, Михай
ського Союзу з футболу се ла Калиту, Леоніда Фе.
ред команд шостої зони дорова, Ярослава Бобплядругої ліги, до якої вхо ка, Олександра Лисковця
дить і кіровоградська «Зір та Костянтина Мельнико
ка*. В цей день паші зем ва, нападаючих Сергія Раляки гратимуть у Херсоні люченка, Едуарда Дснігсопка, Ігоря Мартннеика,
з місцевим «Кристалом».
Чим порадує «Зірка» Сергія Лактионова та Вя
своїх прихильників, як во чеслава Казакова. Подбана підготувалася до ново лі! й про найближчий ре
го сезону і як намічає про зерв, без якого не можна
семимісячний
вести його? Всі ні ішіаїшя витримати
цікавлять читачів «Моло футбольний марафон. У
дого комунара». Редакція нас багато зроблено в цьо
по телефону зв’язалася з му напрямі, і, можливо,
вже у нинішньому чемпіо
Ужгородом,
де
Зірка»
проводила останній етап наті за «Зірку» гратимуть
перелсезонної підготовки. сімнадцятирічні Олександр
Старшин тренер команди Михайленко, Геннадий КуЮ. І. Горожанки) розповів: роп’ятипк, Олег Перерван— І Іавчально-тренуваль- ко та Самір Гусанов.
З колективом, як і то
ннй період підготовки до
нового сезону і контрольні рік, працюють начальник
ігри дали нам змогу ще команди Борис Миколайо
вич Петров, тренер Вадим
раз
переглянути
ігрові
Всеволодович
Даренко, ад
якості
кожного гравця.
міністратор
Володимир
Так, в інтересах команди, Макпч Арутюнян та лікар
до середньої лінії переве Роман Гіоспповііч Захадено колишнього форвзрда льов.
Михайла Калиту, який в
Керівництво команд:: по
1982 та 1983 роках був ставило перед колективом
кращим бомбардиром -Зір програму■ міпім\'і та прокп». Гостроагакуюча ма граму-максимум; перша .-.з.
нера гри Калити па місці ключається в тому, щоб
півзахисника повинна зба увійти до числа кращих
гатити його тактичний ар команд, тобто йоіряпптну
сенал. розвину і и шпроту фінал, а друга — щоб ви
дій.
родити колишню славу кі
Заключний етап підго ровоградського ф\ ГОО
і
товки до першості ми про закріпитися в когорті иайвели в Ужгороді. Тут і ви- спльнїшпх.

З НАДІЄЮ

НА РЕЗЕРВ

4 стор

«Молодий

комунари

З® березня 1985 року

ЕТИКЕТ

ЩО КОМУ
ДАРУВАТИ?

Людмили?
Вона розуміється на польській, болгарській, чсськііі,
німецькій
мовах, Завжди
привітна до покупців, дасть
іїеоб х ід и у к о нс у л ьт ац і іо.
Велика робота проводи
ться у відділі по пропаганді
літератури. З цією .метою
тут створюють інформаційні
списки технічної, сільсько
господарської
літератури,
Любителям літератури об які розповсюджуються на
ласного центру добре відо підприємствах і в устано
мий
книжковий магазин вах. Тісні стосунки у відді
№ 10, що знаходиться па ву лу з кіровоградськими ме
лиці Карла Маркса. 1 відо диками: Воші замовляють
мий він не лише тим, що тут спеціальну літературу.
тут можна купити .художню Допомогу у комплектуванні
літературу, адже таких кни відділу магазин одержує
гарень у місті багато. Пі, від адміністрації книготор
справа в тому, що тут ство гу.
І ще один факт з роботи
рений відділ літературі: со
відділу літератури соціаліс
ціалістичних країн.
■ Відкритий у 1982 ропі, від тичних країн. Тут створений
діл швидко завоював попу інтерклуб ‘Планета», що
лярність. З’явилися тут свої об’єднує студентів із брат
постійні покупці, котрі з ве ніх країн, які навчаються в
ликою вдячністю відзиваю нашому місті. Члени інтерться про цей ВІЗіДІЛ і його клубу збиралися на засі
присвячені наніомолодого продавця Людми дання.
. пальному святу Болгарії —
лу Дремо.
Людина на своєму місці. Дню свободи, боротьбі мо
Ця фраза, на жаль, стала лоді планети за мир, Дню
жу р н а л істс ьк п :.і шаблоном. молоді. Дню Перемоги, ре
Але, пробачте, що робити, волюції на Кубі тощо.
Г. ХАРИТОНОВ.
коли
найліпше харак-

СЛУЖБА СЕРВІСУ теризує роботу

Інтерклуб
у магазині

Поки сонце
не припікає
У прохолодну і сиру по
году шерстяні шкарпетки і
гольфи дуже доречні, і
можна тільки радіти, що
мода запропонувала їх як
яскраве
доповнення до
молодіжного і
спортив
ного одягу. Барвисті гольфи і шкарпетки носять з
туфлями на низькому каблуку чи на суцільній товстій підошві. В’яжуть
ЦІ
речі з різнобарвним орнаментолл, але можна зро
бити їх і одного кольору.
В’язка у такому
випадку
повинна
бути
рельєфною.-

ВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ

(Т. Вибирайте
вашим
знайомим те, що їм ІІОДОбається, або те, що и данпГі момент їм потрібне,
якщо це річ не надто нрозаїчпа.
Одяг і предмети туалету дарують лише рід
ним.
Людям сімейним і но
воселам можна подарува
ти щось потрібне для до
му.
Сії Принцип «Може, це
йому і ні до чого, але річ
гарна і буде як пам’ять
про мене» теж годиться.
Такими речами є декора
тивний посуд, вази, твори
мистецтва.
(д£ Бувають випадки, ко
ли не знаєш, який подару
нок буде доречним. Тоді
врятують нейтральні —
квіти, коробка цукерок,
художня книга.
(Э Поширений подару
нок — духи, одеколони.
Логічно вибирати їх за
вподобаннями тих, кому
даруєте.
О Дуже індивідуалізо
ваний (а відтак дуже цін
ний) презент — присвяче
ні ювіляру вірші, його фо
топортрет.
а Лотерейний білет —
подарунок ніби й пікант
ний, але він може постави
ти в незручне становище і
того, хто дарує, і того, ко
му дарують. Виграє —
щасливець може подума
ти, що ви шкодуєте про
свій подарунок; не виграє
— вам буде не но собі за
«пустий номер».
Біжутерію дарувати
ри ліковано — Тут дуже
важко догодити.

Грузннська РСР. Коваль — така несучаснз професія
Таріела Гамкрелідзе, Івана Тогонідзе, братів Теглурі й Ле
вана Сулханішвілі. Вона виявилася потрібного в Тбілісі,
місті, де проводиться широка реставрація старих районів.
Азбуку древнього ремесла випускники Тбіліської Ака
демії художестЕ опановусали самостійно. їздили по се
лах — у високогорні райони республіки. Там збереглось
немало оригінальних виробів народних майстрів: чудер
нацької форми світильники, ковані замки, майстерно ви
готовлені предмети домашнього вжитку.
Перша «проба пера» — підкова — висить у майстерні
над самим горном. Тут же повний набір інструментів, ви
готовлених Своїми руками. Адже ковальське ремесло —
тонке, щоб зробити, наприклад, тюльпан для ліхтаря, до
велося виготовити спеціальний інструмент.
Ворота балкони, віконні решітки й огорожі зі сталі й
чавуну — все це витвори мистецтва, — говорить Темурі
Сулханішвілі. керівник бригади ковалів. — Придивіться
до старих тбіліських будинків! З яким смаком підібрані
ковані прикраси, і які вони різні! Модерн, ренесанс, ба
рокко... — історігс стилів можна вивчати, не сходдчи з
мостової.
На знімку: Таріел ГАМКРЕЛІДЗЕ, Іван Т0Г0НІДЗЕ
брати Темурі й Леван СУЛХАНІШВІЛІ — тбіліські ковалі.
Фото С. ЕДИШЕРАШВІЛГ.
Фотохроніка ТАРС.

У НАС СКОРО 1 КВІТНЯ. А У ВАС?“

УСМІШКИ

Валерій Гончаренко

ТРОЛЕЙБУСНА ПРИГОДА
--------------------- ГУМОРЕСКА-------------------------

Музыка А. ПАХМУТОВОЙ.
Стихи И. ДОБРОНРАВОВА.
Никогда, ты пойми, — некогда
Не пылала так близко звезда.
Это свет пролетающих лет —
Это риск, быстрота, интеллект.
ПРИПЕВ:
Впереди наша цель, впереди,
Ты в победе меня убеди,
Чтобы не было страха в душе
На крутом, как судьба, вираже.

Наша жизнь, наша мысль, паша боль
И любви неподкупной пароль...
Сколько было надежд и тревог!
Остается последний виток...
ПРИПЕВ.
Пс на год, не на два — навсегда
Загорается паша Звезда.
Кто-то искренность нашу поймет
П пойти вслед за памп рискнет...
ПРИПЕВ.

д»л Что-tv

У юрбі багроволицій
В навісну годину пік
На тролейбусній зупинці
Мерзнув скромний чоловік.
Як штовхали — винувато
Вибачався тихо він.
Симпатичні поросята
Посміхалися з вітрин.
Ніби фея, кіоскерша
З квітів райдугу плела.Поряд черга, наче верша,
Вирувала і росла.
Тож чекання розтяглеся
На годину, мовби сон.
Проштовхнутись не вдалося
Пасажирові в салон.
Та зібравшись врешті з духом,
Заховавши в комір ніс,
Без портфеля й капелюха
Чоловік в тролейбус вліз.
Вдерся гнівно й знахабніло,
Став на ноги... на чужі.
І уже відверто й сміло
Чортихався у душі.
Він зіщулився, мов равлик.
Та від щастя синім став,
Що не руку, а рукав лиш
Хтось у нього відірвав.
Але радість передчасну
Святкував невдаха цей,
Бо не міг на .подив власний
Проштовхнутись до дверей.
Борсавсь боком і з підскоком,
Ліз на спини, кляв когось,
Та пройти і на півкроку
Так йому і не вдалось.
Він стояв, як мокрий віник.
Чуб стовбурчивсь над чолом.
...Промайнуло сто зупинок
За тролейбусним вікном.
м. Кіровоград.
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Не

рівня

Якось цуцик звернувся
до кота і сказав: «А що
тн мені зробиш, як я не
схочу з тобою дружити в
цьому дворі?». Кіт, мурлиьаючп, відповів: «Л чого ти
набиваєшся до мене в дру-

Чекати—-теж робота
Чоловік іде на дачу, а
жінка йому навздогін: «Ти
ж там все пороби і мерщій
додому, бо й вдома робо
ти вистачає». А чоловік її
гін гає: «А що ж ти будеш

робиш?». Ба! — здивова
но каже жінка, — а .хіба
цс не робота, а тебе буду
чокати».
Р. ЛЕОНІДОВ.
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зі, коли іі так видно, що
ти мені не рівня. Я ВІЛІ по
ходжу, де хочу, а ти на
прив’язі сидиш». 'Годі 'цу
ценя, плачучи, звернулось
до господаря: «Бач, уже іі
кіт мене перестав боятися,
а навіщо ж висить па во
ротях табличка: -У дворі
— зла собака».
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□ Деяких ревізорів зу
стрічають смаженим,
не запахло смаленим.
□ Не кожний, хто
гроші», коваль за фахом.
□ Дурень —• паче стовп:
його треба обходити.
□ Забажав музики
загримів під фанфари.
□ Від березової каші не
поправишся.
П І кут зору часом
в а є. тупий.
□ Якщо вмієш крутити
ся наче білка в колесі, то
бі пряма дорога до цирку.
Михайло СТОЛІВ.
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