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Хліборобський стаж Михийла
Штицька 3 рони.
Проте
за механізатором
третього відділну птахо
фабрики
<Сагайдацька»
Устинівського району вже
закріпилася добра слава.
Кораблями
пливуть у
пшеницях комбайни. На
кабіні одного, який веде
Михайло Штицьно, черво
ний прапорець
в’ється:
«Кращий екіпаж». З почат
ку жнив цей екіпаж намо
лотив 1093 центнери зерна.
Привітати
комсомоль
сько-молодіжний
екіпаж
комбайна «Колос» у складі
комбайнера Михайла Штицькз, помічника Михайла
І щенка і водія Володимира
Шмиги з першістю у соціа
лістичному змаганні при
їхав на поля відділну № З
птахофабрики «Сагайдаць
ка» другий секретар райному ЛКСМУ Володимир
Литвин.
На фото: В. ЛИТВИН
вручає вітального листа
райкому Компартії Украї
ни. райкому ЛКСМУ та
Райвиконкому
комуністу
І. ШТИЦЬНУ.
Фото С. ФЕНЕНКД.

ПРЕС-ЦЕНТР ПОВІДОМЛЯЄ
ДОЛИНСЬКИЙ РАЙОН.
Перша зірочка з’явилась
на комбайні
переможця
минулорічних жнив ком
байнера
колгоспу імені
Щорса
Володимира Пслисько,
який налАОлотив
1120 центнерів хліба но
вого врожаю. Він очолює
комсомольсько - молодіж

ний екіпаж. Усього в ра
йоні
працює 38 комсо

мольсько-молодіжних екі
пажів. Для 28 їх членів це
перші жнива.
Перед у змаганні жни
варів сьогодні веде ком
байнер колгоспу імені Ле
ніна ’ Григорій
Кобилов.

Скажу відверто, взяв
шись написати, як прийня
то говорити в редакції,
«тепле слово про людину»,
я дещо розгубилася. Ніби
так просто було спілкува
тися зі своею співбесідни
цею, а виразити все взна
не про неї словами, щоб
так же просто і ясно було
читачам про дівчину з та
ким романтичним ім’ям
Ассоль, виявилося нелег
ким завданням.
...Перше наше знайом
ство відбулося рік тому.
Під час обласного фести
валю бійців студзагонів у
селі Оникієвому Маловисківського району біля тра
диційного вечірнього вог
нища кожен загін висту
пав із концертною програ
мою. Дійшла черга і до СЗ
безкорисливої праці Кіро
воградського
педінститу
ту «Факел». Міні-спектакль
агіттеатру
цього загону
(так, саме агіттеатру) вра
зив усіх присутніх. Бо са
модіяльних
артистів
із
імпровізованої сцени дов
го не хотіли відпускати
глядачі. Хто був автором
тієї постановки, невідомо,
але «Попелюшку» на су
часний лад саме стосовно
стуазагонівського
життя
сприйняли абсолютно всі,
навіть ті, кого дівчата «зга
дали» дещо в сатирично
му плані. Мені особисто
запам’ятався стрункий еле
гантний принц, який
ви
різнявся особливо вишу
каними манерами і дотеп
ними фразами. А пізніше
виявилося, що той казко
вий герой — командир
«Факела» Ассоль
Кисла.
І ще мені
запам’яталася
її дещо незвична
відпо
відь на прохання розпо
вісти про загін.
— Нічого розповідати не
буду, — категорично мо
вила дівчина — Захочете,
приїдете і все побачите
самі.
Ні, це було сказано аб
солютно без ніяких неза
доволень і аж ніяк від не
привітності чи негостин
ності. Та і справді, якщо
розібратися, які розповіді,
навіть найдетальніші, мо-

МОСКВА. (Телефоном). Днями для художніх колекти
вів, котрі прибули до Москви із різних куточків нашої
країни, щоб узяти участь в урочистому відкритті мо
лодіжного форуму, був проведений День України.
Присутні мають чудову нагоду знайомитися із само
бутньою виконавською майстерністю любителів спі
ву й танцю буквально кожної з національностей Ра
дянського Союзу.
Того дня зі своєрідним звітом перед глядачами ви
ступили українські майстри. Тепло приймали колеги
програми, представлені заслуженим ансамблем танцю
«Заграва» (м. Донецьк), народним фольнлорним ан
самблем танцю «Смерічина» (м. Вінниця), іншими ко
лективами. Сподобалися й номери наших земляків —
ансамблю «Юність» з Кіровоградського педінституту.
Дні, що залишилися до Фестивалю, сповнені трену
вань і репетицій, головна з яких — масова — відбу
деться 22 липня на стадіоні б Лужниках. Однак у гос
тей все ж ще є час. щоб зустрічатися з московськими
колегами, знайомитися з новими друзями, ’з видатни
ми місцями помолоділої столиці.
Мссква живе передчуттям скорого початку велико
го молодіжного свята, свята дружби, миру.

ЧЕРВОНІ ВІТРИЛА
АССОЛЬ
© Хто він, принц із казки?
® «Якщо щось робити, то по вели
кому рахунку!»
• «Уроки з «ізюминкою»
• «Грінівську Ассоль сприймаю пов
ністю»
жуть замінити все те, в
чому переконаєшся, поба
чивши на власні очі.
Згодом ми іще раз зу
стрілися. За кілька днів до
Дня Радянської Армії і
Військово-Морського Фло
ту у Кіровограрському об
ласному госпіталі інвалідів
та учасників Великої Віт
чизняної війни. Там члени
«Факела» в урочистій об
становці передавали
ко
лишнім воїнам бібліотеч
ку і виступали з невелич
ким концертом. Була там,
звичайно, і Ассоль.
І, нарешті, з А. Кислою—
п’ятикурсницею
факуль
тету іноземних мов Кіро
воградського державного
педагогічного
інституту
імені О. С. Пушкіна, деле
гатом XII Всесвітнього —
ми зустрілися прямо в ре
дакції.
Недавно їй запропонува
ли взяти участь в обгово
ренні теми «Освіта
—
право, а не привілей» у
політичному столі № 1 ни
нішнього молодіжного фо
руму. Ассоль як людина,
яка не
звикла робити
будь-що абияк, до своїх
сесійних турбот додала ще
й підготовку до
виступу
на засіданні столу. І вза
галі, дівчина з дитинства
твердо засвоїла: якщо за
щось братися, то обов’яз
ково серйозно. Якщо до
чогось прагнути, то обов язково того добиватися.
«Інакше будуть лише ба
лачки типу «хотіла чи хо
тів, але не вийшло, щось
завадило». Як на мене, то
завадило
власне
неба
жання чогось домогтись».
Чому вибрала саме педа

гогічний, факультет інозем
них мов? Інтерес до їх еивчення появився ще в шко
лі. Першою книжкою, про
читаною в 9-му класі на
мові оригіналу, стала «Про
щай, зброє?» Е. Хемінгуея.
Тоді
довго
хо
дила під враженням. Хоча
текст був і не адаптова
ний, і не все було ясно,
стиль автора в основному
зрозуміла.
Не секрет, що багатьох
студентів цього факульте
ту більше приваблює лише
вивчення мов. Педагогіч
на сторона навчання у ву
зі подобається не всім.
Ассоль не симпатичні такі
люди. Бона не любить на
віть розмови на цю тему.
Бо, передусім, своє май
бутнє як і взагалі педагога
будь-якого фаху, вбачає
тільки у вихованні учнів.
Перша практика іще раз
переконала її в цьому.
Рік тому до піонерів
5 «Б» класу Кіровоград
ської СШ N2 14 прийшла
нова вчителька іноземної
мови
Ассоль Вікторівна
Кисла. Не практикантка, а
вчителька. Саме так пред
ставила її учням педагог
школи Марина Дмитрівна
Ніколенко. Есе було, як і
в кожного, хто починає: і
хвилювання, і зайві думки,
і короти; ночі.. А тут іще
Марина Дмитрівна часто,
як у /молодшого колеги,
просить Ассоль показати
консперт майбутнього за
няття. Прочитає і каже:
«Все вірно, але де ж «ізю
минка» уроку? Попрацюй
те, будь ласка, іще», Ас
соль розуміла: це ж все
для більшої зацікавленос
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Наша розмова з Асссль
завершувалась, і вона ні
би передбачила моє запи
тання:
— Як я ставлюся до Грінівськоі Ассоль? — Сприй
маю всю і цілком.
Такі
люди мені завжди Щпонують. А чи схожа я на неї?
Про це найкраще знає мій
Грей...
І. СТОРОЖУЙ,
м. Кіровоград.

Комбайном СК-6 він намо
лотив 1636 центнерів зер
на.
КІРОВОГРАДСЬКИЙ РА
ЙОН. По-ударному труди
ться на збиранні ранніх
зернових комсомольськомолодіжний екіпаж рад
госпу
«Кіровський»
У
складі механізаторів бра
тів Володимира і Григорія
Грабенків і водія, ударни
ка
комуністичної . праці
Віктора Іванова. Учора на
комбайні і на машині чле
нів цього комсомольськомолодіжного екіпажу з'я
вилися перші символічні
зірочки. Хлопці намолоти
ли 105 тонн зерна.

ДЕНЬ УКРАЇНИ

РОЗПОВІДАСМО ПРО ДЕЛЕГАТА

ті учнів і є конкретній те
мі уроку, і в іноземній мо
ві взагалі. Тим паче, що
так уже боляче зачепили
душу слова одного хлоп
чака:
— Для чого мені ваша
англійська? Вона мені не
подобається і вчити її не
буду.
Ось для того, щоб по
дібних категоричних заяв
не траплялося і вишуковувалися оті «ізюминки».
З початку нового на
вчального передбачається
друга практика в школі і
А. Кисла чекає її особли
во. Адже керівником у неї
буде всіма любима викла
дачка факультету інозем
них мов Н. В. Армаш. Ас
соль захоплено розпові
дає про неї.
Писати листи? «Що може
бути
приємнішим! Мої
друзі одержують по пош
ті солідні пакети, а в них
списаних листів
паперу
кільканадцять».
Знаходиться час,
щоб
відвідати своїх підопічних
у Кіровоградському дитя
чому будинку, над яким
студзагін
«Факел» взяв
шефство. І розповісти про
свій
СЗ
безкорисливої
праці, та так, що опісля
виявляється на факультеті
немало бажаючих стати
його бійцями. Все це ро
бить Ассоль від душі. А
такій зацікавленості, небайдужості, щирості, постінному бажанні знати і
зробити якомога більше,
справді можна позаздри
ти. Незадоволення я почу
ла від дівчини лише при
згадуванні
про минуле
студзагонІЕСьке літо, коли
«Факел», працюючи у Кам янці Новомиргородського району, зіткнувся з ба
гатьма труднощами.

Ціна 2 коп.

М. ЦУКАНОВ,
наш позаштатний кореспондент.

СЬОГОДНІ У НОМЕРІд^-г
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Московським
фестиваль гос
тинно
відчи
няє двері для
багатьох
тисяч
учасників. Розповідь
про одного із
делегатів
КіроЕоградщини
читайте
на
1-м стор.

Сьогодні ви
робите перші
спроби твори
ти вірші, про
зу. У кого вам
учитись? Зви
чайно у мас
титих:
вони
володіють ба
гатьма сенретами І прийомами,
мають
неабнякий
життєБИЙ
„
___
досвід.
Пропону є м о1
вашій
увазі і
інтерв’ю з ла
уреатом рес
публіканської
премії
імені
Ю. Яновського
Юрієм
ЩЕРБАКОМ.
(3-я
стор.).

Ні в кого з
праців гнів
електроме х анічного цеху
Заваллівсько
го графітового комбінату
виникає
не
сумнівів
що
у сім’ї тока
рів Смерецьких завжди —
злагода. Вале
рій і Валенти
на плекають
своє родинне
щастя. Добір
ну «Клуб мо
лодої
сім’ї»
читайте на 4-й
втор.

«Молодий

2 стор

«ХОДІННЯ
ПО МУКАХ?»
Нашому училищу торік
виповнилося сорок. За цей
час підготовлено більше
12 тисяч кваліфікованих
робітників зі спеціальнос
тями будівельних профілів
для Одеської залізниці.
Щороку посилюється ви
могливість до підготовки
робітничих кадрів, а в за
гальний перелік професій
постійно долаються все но
ві і нові. Отже, завдання
перед педколектнвом на
шого училища складні і
важливі, і вирішувати їх
необхідно.
Сьогодні ми маємо для
навчання 10 кабінетів, 5
майстерень, одну лабора
торію і спортивний зал.
Але все-це далеке від того,
що ми повинні мати на
сьогоднішній
день. Так,

майстерні знаходяться в
примітивних
барачних
приміщеннях, робочого ін
струменту дуже мало —
всього 20 штук напилків
на три навчальні групи,
дуже мало вимірювальних
інструментів.
Важко переоцінити, на
скільки важливо для учня
бачити результати своєї
праці. А про яку якість
продукції, що виробляє
ться, може йти мова, тим
більше, якість професійної
майстерності наших вихо
ванців при такому стано
вищі. Базовики згадують
про пас щороку в липні,
коли йдеться до .випуску
спеціалістів. А ще інколи і
після слізних прохань учи
лищу можуть виділити не
велику кількість будівель-

ннх матеріалів. На цьому
місія шефів закінчується.
Сьогодні училище пішло
на винятковий захід — пе
реобладнало актовий зал
під навчальні класи, тому,
що заняття проходять у
дві зміни і найближчим ча
сом розширення навчаль
но-матеріальної бази СИ ГУ
не передбачається.
Особливі труднощі має
мо при виході груп на на
вчальну практику. Це сво
го роду прямо таки ходін
ня по муках. Часто хлопці
і дівчата тиняються без ді
ла, бо представники базо
вих підприємств не мо
жуть забезпечити їх ро
ботою і робочими місцями.
І що ж виходить? Замість
того, щоб на переддиплом
ній практиці психологічно
підготувати учнів до май.
бутньої роботи в трудово
му колективі, ми створює
мо їм додаткові труднощі.
Ось тут і слід шукати при
чину поганого закріплення
кадрів. Нічим похвалитися

ЗАВТРА — ДЕНЬ МЕТАЛУРГА

ОГОНЬ
МЕ АЛ
І в комітеті комсомолу, і
5 профкомі Кіровоград
ського
чавуноливарного
заводу в цей день велась
мова про відзначення Дня
металурга. Коли ми за
йшли до ливарного цеху,
то мали вже певне уявлен
ня і про тих, хто працює, і
про сам процес виробни
цтва. В якому, як сказали
самі плавильники, — вони
без
формувальників не
основна сила,
1 це дійсно так. Май ти
повні печі і ковші зваре
ного металу та не мати
меш форм, у яких він пе
ретвориться на необхідну
деталь чн заготівку, і вся
праця, як кажуть, на ві
тер, ще й перевитрати
енергоресурсів. Ось на цій
основі і народжується тут
дієве, творче соціалістичне
змагання.
Так, бригада

ХОЧ

ЛИСТА І НЕ БУЛО

НАДРУКОВАНО
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води стали на ударну вах
ту. яка проходить під де
візом «XXVII з’їзду КПРС
— 27 ударних декад». Ре
зультати цього змагання
вже сьогодні віддзерка
люються у різкому підви
щенні продуктивності пра
ці формувальних бригад
сьомої лінії, де бригадира
ми Михайло Зуєв та Ми
кола Данилов. Нині кожна
з них формує за зміну по
300 форм при плані 200.
Такі темпи рівнозначні ро
боті додаткової зміни. Та
кий резерв одержано за
рахунок технічного пере
озброєння і модернізації
формовочної лінії.
Отже, зустрічаючи своє
професійне свято, металур
ги ЧЛЗ вже сьогодні ви
рішують корінні питання
підвищення продуктивнос
ті праці за рахунок якіс
ного вдосконалення тех
нічної бази виробництва.

формувальників члена ком
сомольського бюро цеху
Володимира Борейка, зма
гаючись із бригадами Ми
коли Михайлика та Геннадія Булиги, протягом пер
шого
півріччя постійно
утримує першість у трудо
вому суперництві.
А їх колеги ливарники
забезпечують високий ритм
всього плавильного комп
лексу. Першість серед ли
варників
утримує
нині
бригада Леоніда Порсева.
До речі, портрет бригади
ра занесено на Доіцку по
шани цеху. На кінцеві ре
зультати працює із своїми
колегами бригадир маши
ністів
мостових кранів
На знімну: (зліва на
право): переможці змаган
Марія Горбачова.
ня муляр-пічник Анатолій
Нині змагання серед тру ПАПУША, формувальник
дових колективів чавуно Григорій БУЛИГА та ливар
ник Володимир
САРЖЕВливарного заводу наби ськия.
рає ще вищих темпів. Всі Текст і фото М. САВЕНКА.

Копія скарги була направ
лена першому секретареві
Олександрійського міськко
му комсомолу А. Юнаку.
Ось яку аін надіслав відпо
відь.
— Дане питання розгля
далося працівниками місько
го
комітету
комсомолу
спільно з адміністрацією
гуртожитку та навчального
закладу. В результаті пере
вірки встановлено, що в гур
тожитку справді не було га

Учи1
Олександрійського
/иедичного училища у своє
му листі до редакції скар
жилися на незадовільні по
рячої води
бутові умови у гуртожитку.

через

невміле

ЗА РЯДКОМ
нам і в проведенні позаурочної роботи. Адже че
рез відсутність актового
залу доводиться переоб.
ладнувати підвальні при
міщення, де розміщували
ся б гуртки.
Хто був у нас в СПТУ,
той не міг не помітити, яка
у нас їдальня. Багато го
вори ги з приводу цього не
хочу, але посудіть самі: як
можна в їдальні на 70
місць нагодувати 593 учні?
Проблем, як бачите не
мало, і вирішувати треба
їх тільки спільно з базовії,
ками, зацікавленими під.
приємствами, організація
ми та установами. Адже у
вас одна мета — зробити
все, щоб вибрані молоддю
спеціальності, стали для
них не просто роботою, а
змістом
всього їхнього
ЖІІТГЯ.
Л. МАРЧЕНКО,
майстер виробничого
навчання СПТУ № 3.

ПЕРШИЙ
ВИПУСК
94 санітарки ліку
вальних установ об
ласті за три роки на
вчання без відриву від
виробництва
здобули
середню медичну осві
ту. Кращі в навчанні є
й кращими на своїх ро
бочих місцях: санітар
ки 4-ї міської лікарні
Лідія Бесіда 1 Людми
ла Кобець, Людмила
Шаботіпа із облтубдиспансеру, Людмила
Іванова із міського по
логового будинку та
інші.

Цей випуск вечір
нього Відділення Кіро
вограде ького медично
го училища імені Є. О.
Мухіна — перший. Не
давно
молоді
мед
сестри, фармацевти в
урочистій
обстановці
прощались Із учили
щем, викладачами, дру
зями. Цього ж вечора
дипломи молодих спе
ціалістів отримали 377
юнаків 1 дівчат стаціо
нарного навчання.
Разом із молодими
радянськими
спеціа
лістами путівки в ме
дицину одержали дів
чата з Анголи, Замбії,
Лаосу, Лівії, Лівану,
Монголії, Судану.

ь

Р. ДАЙДАКУЛОВ.

діостанціями інформація, не що інше,
як окремо взяті, вирвані із загального
контексту факти. Звичайно, коли над
нею там попрацюють, то звучить з ок
ремих випадках таке повідомлення пе
реконливо. Досі дивуюся, як люди, зда
валось би зовсім незацікавлені, з такою
брехливою (цей термін спав мені на
думку зараз) пристрастю відстоюють
свої позиції. І саме ця пристрасність, а
відтак і тонкість підгонки фактів, на мій
погляд, створюють найбільшу небезпек
ку. Підліткам, які ще не в змозі (а інкоЦ
ли й не бажають) критично оцінити си
туацію, шкідливо слухати так звані воро
жі нам радіоголоси. Можете вірити мені,
бо відчув на собі, як часто помилявся.
У тій публікації наводилася моя дум
ка, що поміч Радянського Союзу афган
ському народові є не що інше, як екс
порт революції. Власне, вона потім уже
стала моєю, коли кілька разів прозвуча
ла з ефіру. Тепер же, як громадянин, я
зважаю, що наш уряд поступив пра
вильно. І ці дії найкраще ілюструють
гасло «Пролетарі усіх країн, єднайтесь!».
Є з мене й деякі думки стосовно Де
кларації прав людини, що викладена у

Я УТВЕРДЖУЮСЬ!
Читачі «Молодого комунара» пам’ята
ють минулорічну публікацію газети «Фі
лософська» борода коменданта «вер
тушки». Особисто для мене вона па
м’ятна, бо мова йшла саме про автора
цих рядків. Знаю, що тоді було де
кілька відгуків, у яких засуджувалася
моя поведінка. Тепер і я вирішив від
гукнутися на той виступ.
Трохи повторюся. Починаючи з дев'я
того класу, я регулярно слухав передачі
радіостанцій «Бі-бі-сі» та «Голос Аме
рики» і вважаю, що саме це і негатив
но вплинуло на мою свідомість. Пояс
нюю згаданий факт тим, що завжди хо
тілося дізнатися про щось нове, в якійсь
цікавій трактовці. Здавалося, що наші
газети, радіо, телебачення неоперативно
висвітлюють події. Зіставляючи точки
зору на один і той же факт, але отрима
ний з різних джерел, віддавав перезагу
західним засобам масової інформації:
важко було ламати готовий стереотип.
Публікація в газеті і всі події, котрі з
нею зв’язані, змусили мене детально
проаналізувати власні дії. Питанням, яке
я собі задавав найчастіше, було: «Невже
я такий поганий, як про мене написали,
невже я ворог своєму народові?», І від
повідаючи на нього, я поступово почав
утверджуватись у думці, що мислив не
завжди правильно. Тепер я почав розу
міти, що, не поспішаючи з повідомлен
нями про окремі події, радянські засоби
масової пропаганди і інформації праг
нуть до їх об’єктивного висвітлення, не
поспішають із передчасними висновка
ми. Зробив я для себе і той висновок
що вся швидко передана західними ра-

користування водоканалізаційною системою самих же
мешканців. У даний час по
дача гарячої води налагод
жена,
У декількох секціях не
Літо в зеніті. Вирує жит.
працюють душові з вини
будівельників (відсутня гід тя в піонерських таборах.
роізоляція між душовими). Що не день, то подія. Серед
пам’ятних — змагання у
Буфету в гуртожитку не
рамках
республіканського
має, бо він не передбачений тижня плавця, які цікаво
проектом будівництва. Але пройшли у таборі «Чайка»
училищна їдальня забезпе ордена Трудового Червоно
чує учнів гарячим харчуван го Прапора заводу чистих
металів імені 50-річчя СРСР,
ням з 9 по 18 годину.

книзі Курта Вальдхайма «Єдина з саігі
посада». Якщо зважити на те, скільки
держав брало участь у обговорен
ні і прийнятті кожного пункту, стає
очевидним, що приймалися вони не зав
жди з перевагою більшості голосіз у
наш бік. Уявляю, з якими великими
труднощами вдалося добитися більшменш прийнятного для всіх країн варіан
ту Декларації.
І, (пробачте за таку довгу сповідь) хо
чу висловити думку про можливість
отримання різного роду друкованої ін
формації. Наша бібліотека імені Крупськоі має солідні фонди, але все-таки не
завжди можна взяти тут необхідну спе
ціальну літературу. Лише недавно ДІзнався, що будь-яку книгу можна отри
мати по міжбібліотечному абонементові.
Гадаю, працівникам бібліотек треба кра
ще пропагувати таку форму.
На закінчення хочу застерегти деяких
своїх молодих товаришів, не витрачайте
даремно часу на всілякі «голоси».
Крім шкоди, вони нічого не дають.
З повагою В. КУТОВИЙ.

ВІД РЕДАКЦІЇ: є всі підстави споді
ватися, що В. Кутовий дійсно щиро в“’
знав свої помилки. Вдумливе прочитання
його листа дає підстави зробити висно
вок: усім працівникам
ідеологічної о
Фронту треба спрямовувати свої зусилля
на те, щоб у найповнішій мірі заповню
вати навіть тимчасово створений інф°Р*
маційний вакуум, не боятися відповіла1“
на гострі питання. Якщо ми цього |іе
зробимо, і якщо хоч трохи спізнимося, за
нас це зробить ідейний противник. 1,0
своєму трактуючи події. На шкоду І,аМ'

АРЕНА ЗМАГАНЬ —ДНІПРО
> числі перших стартувакова, Аркадій Шумс*'к“?
о'п1‘ЛС11" заЕ°"У «Вікторія». (загін «Дружба»), Сергій
Заплив на 2о метріц виграв
Олег
Л<’<ок
восьміжласник
Світловод- Мазуренко,
ської СШ № 3 Олег Ярсм- («Романтик»),
Усього в змаганнях 1,.ф'
ченко; серед дівчат перемог
ла семикласниця Світлово т- ли участь близько 350 піо
ської школи № 10 Світлана нерів.
иоскрьобишева. Успішно ви
І. КАРАЙ*сочили також Юлія Жуйм. СзітловодсьК.

•
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«Молодий комунар»
століття,
найдо
рожча батьківщи
на, в якій народи
лися й жили твоі
батьки, де народився й живеш ти.
З цього погляду я
вважаю себе мі*
людиною
ською
(що не означає,
що я не люблю
села чи недооцінюю поезії сільського, ба навіть
житхутірського
тя!), а відтак — міським письменником. Пеаен, що
таких
«міських»
письменників Дедалі більше буда
в українській літературі.

щунш

«Молодий комунар» уже знайомив читачів газети з першими лауреатами рес-

публіканської літературної премії імені нашого земляка Юрія

Яновського,

коли я почуваюсь щасливим...». Чи не
про себе, не з власного досвіду ці рядки?
Якщо можна — прочиніть нам ширше
двері до своєї творчої лабораторії: скіль
ки часу пишеться у Вас оповідання: з по
чатку й до кінця чи по-іншому; пишете
нільна оповідань відразу чи беретесь за
наступне тільни тоді, як закінчите попе
реднє; працюєте щодня чи коли прихо
дить натхнення?..
— У попередній відповіді, я, здасться,
трохи «прочинив двері до своєї творчої
лабораторії». Правда, сам вислів «творча
лабораторія» здається мені занадто уро
чистим. Так само скажімо, ліс «храм на
уки». Який храм? Працюючи в цьому
«храмі» 26 років, не називав би це таї:
питно. Але справа не в тім. Так от: опо
відання визріває довго, іноді болісно. Іно
ді з яі.огось незрозумілого зернятка, де
талі. «Прощання з Д.кюльєттою», напри
клад. Давно, кілька років уже мене не
покоїв один спогад, щось муляло душу:
як танцює маленька дівчинка, як диви
ться на неї стара балерина. Я не знав —
про що буде оповідання, які його герої,
сюжет, але знав, що колись ця дівчинка
вийде з мене. Даруйте за фізіологіим
(природній для медика), але цей процес
подібний до вагітності- коли а: надходить
час «родів», то саме
__
написання тексту
може зайняти зовсім небагато часу: днін
2—3. залежно від завантаженості та інтих чинників. Найтрудніше почати писа-

яка

прясуджується за кращі оповідання року, — Євгеном Гуцалом і Миколою Крав

чуком («МК» за 25 вересня 1982 року і 22 жовтня 1983 року). Третім лауреатом
цієї премії за книгу оповідань «Світлі танці

минулого» й публікації в журналі

«Вітчизна» став торік київський письменник Юрій Щербак. Газета пропонує чита-

чам розмову нашого

кореспондента з Юрієм Щербаком.

— Юрію Миколайовичу, критика відно'І^ИіТь Вас до «міських» прозаїків. Зрозу•^Жіло, що тана диференціація літератури
(3* і Даному
*
випадну — на міську і сіль■^Т^ьну) дуже умовна і не кожен письмен
ник приймає її. Яко Ваше ставлення до
такого поділу?
— Поділ на «міську» та «сільську» лі
тературу доволі штучний, якщо не ска
зати — абсурдний. Яку прозу писав Че
ков? Міську — якщо згадати його «Скуч
ную историю»? Повітову («Дом с мезо
нином», «Ионыч»)? Сільську («Мужики»,
«В овраге»)? А Лев Толстой? Або згадай
мо Фолкнера, який писав складну, ба
гато з чому експериментальну, нелегку
до зрозуміння прозу, в якій описуваз і
місто, і маленькі ферми вигаданого ним
світу «Иокнапатофи»... Думаю, що ко
жен письменник відрізняється від ін
ших братів по перу насамперед не при
належністю до схематично застосовано
го поділу на прозу так звану «виробни
чу», «про науково-технічну інтелігенцію»
і т. д., а — своєрідністю свого бачення
світу. Своєрідністю і неповторністю своєї
Стилістики не з поверховому розумінні
цього слова, а з її глибинному виражен
ні, бо стиль — це і є те, з чим прихо
дить письменник на люди: у зчепленні
сліз і деталей, ситуацій і діалогів, у ма
нері зображення героїв, їхнього духов
ного і фізичного життя. В усьому цьому,
з чого твориться література, і полягає
індивідуальний стиль письменника, його,
Аь якщо хочете, філософія. Якщо підходи'ти до творчості так, тоді Чехов не роз
членовується на Чехова «міського» і Че
хова «сільського», а залишається всюди
самим собою, про що б він не писав.
Сказане, звичайно, не знімає реаліїз
нашого літературного життя. Сьогодні з
особливою гостротою на сторінках жур
налу «Київ» розгорнулася дискусія про
«міську» і «сільську» прозу. Йдеться, як
на мене, про надзвичайно важливий фе
номен соціологічний, який має своє від
биття у літературних процесах. Якщо
порівняно недавно 70—80 процентів на
селення України жили в селах, де побут
зберігав у собі багато прадавніх рис,
притаманних старовинній громаді — і цей
побут плюс колективна народна пам’ять
(фольклор) великою мірою впливали на
світосприйняття й звички селян, що знайшло свій вираз у багатьох творах української літератури від Нечуя-Левицького
чи Панаса Мирного до Михайла Стель
маха чи Василя Земляка, то сьогодні
уклалася нова демографічна ситуація:
більшість населення нашої республіки
живе у містах, працює на великих про
мислових підприємствах, охоплена за
гальною системою таких потужних кана
лів масової інформації, як телебачення,
радіо, кіно; змінилося не тільки місце
перебування людини і її заняття (одне
діло — бути хліборобом, живучи в гар
монії з природою, інше — працювати на
конвейєрі сучасного автомобільного за
воду), великою мірою змінилася і змі
нюється психологія такої урбанізозаної
людини... Отож, цілком нормальна річ,
що з’являються письменники — діти міс;Мта, — які органічно увібрали в собі всі
Стрімкі ритми сучасного міста, для яких
воно — не чужий і ворожий Лабіринт
(так описували у 20—30-ті роки місто де
які українські письменники), а — близь
ке, рідне серцю,' хвилююче явище XX

— Більшість Ваших оповідань — про
життя столичних лікарів. Безпосередня
робота в лікарнях, спілкування з медиками-науковцями дає Вам багатий мате
ріал для творчості. Але ж, мабуть, і за
бирає багато — професійному літерато
рові насамперед потрібен час?
— Велика кількість лікарів і медицини
в моїх творах повністю відбиває особли
вості моєї біографії: у 1949 році, коли ме
ні було 15 років, я поступив до Київської федьдшерсько-акушерської школи
(тепер — медичне училище), через 3 ро
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ки — до Київського медичного інституту,
одразу ж після закінчення інституту пі
шов працювати у Київській науково-до
слідний інститут епідеміології та інфек
ційних хвороб — і працюю в ньому досьогодні, маючи вже 26-річпий трудовий
стан:. В іпсі>іі>ті захистив кандидатську
і докторськ.у дисертації з проблем епіде
міології особливо небезпечних хвороб,
тут був нагороджений орденом Трудово
го Червоного Прапора за участь у бо
ротьбі з особливо небезпечними інфек
ціями. Пишаюся цим — 1 роботою своєю,
корисною для людей, І нагородою. Але.
як завжди, кожна істина діалектична, су
перечлива. Чим більше віддавав я часу
медицині, чим сильніше захоплювався
тою чи іншою науковою проблемою, тим
менше часу міг приділити літературі...
— Коли читаєш Ваші оповідання, то не
перестаєш дивуватися з того, як добрі
автор знає життя своїх героїв. До дріб
ниць. Принаймні таке враження у мене
залишилось після прочитання «Світлих
танців минулого». Довго Ви досліджували
життя танцюриста? Ви завжди пишете з
моделі чи «видумуєте» героїв, ситуації,
конфлікти?
— Що значить — «вивчати» життя ге
роїв, «досліджувати» його? Ми всі — і
письменники, і неписьменники — живе
мо в житті (даруйте за таку тавтологію),
воно нас оточує щільно щохвилини, що
дня, ми знаємо багато таємниць, які
розкриває перед нами життя по мірі
того, як зростаємо, дозріваємо, старіє
мо, народжуємо дітей, ховаємо близь
ких людей, бачимо кохання, зраду, щас
тя, горе... Для того, щоб пізнати таке
життя, не треба брати творчих відряд
жень: треба мати очі, щоб бачити, ву
ха — щоб чути, совість — щоб оціню
вати по максимальній моральній шкалі
людські вчинки (а насамперед — власні
вчинки), ну і звичайно, треба мати хоч
трохи таланту, щоб зуміти про це прав
диво написати. Коли пишу оповідання—
часто ставлю себе на місце своїх героїв,
уявляю себе в подібній ситуації. І годі
раптом приходить звідкись (як внутріш
ній голос) пронизливе бачення деталей,
відчуття слів і вчинків. І ще одне. Яка б
не була переконлива чи приваблива мо
дель перед твоїми очима, але письмен
ник завжди «видумує» героя, створює
якусь нову психологічну модель, що ви
пливає з конкретного тексту, конкрет
ної взаємодії різних, часто випадкових,
чинників. Без випадковості не може бу
ти справжньої літератури. Буде інструк
ція, правила поведінки, схема. Життя
завжди в чомусь алогічне й випадкове.
— Дозвольте процитувати кілька ряд
ків з Вашого оповідання «Прогулянка по
морю». Ось вони: «...Легкість завжди
підозріла... Я став боятися легко написа
них оповідань і сценаріїв, легких грошей
і легкого успіху, в яному є щось амо
ральне. Я став писати важно й мало, і
грошей у нас небагато, але бувають дні,

ти. написати першу сторінку. Потім ви:е
швидше йде діло. Пишу, часто не знаю
чи. чим це скінчиться. Аж сам дивуюсь—
чому ж саме так? Чи пишу щодня?... Чи
дозволяє це робити моє медпчпо-паукове
(а зараз ще й публіцистично-громадське)
життя? Не завжди. Отож, вважаю вели
ким щастям, коли можу писати іщодпя,
коли входжу, поринаю в роботу,
_, коли
тягнездо письмового столу, бо цікаво
працювати, хочеться бачити свій текст,
жити в ньому. Такі щасливі моменти
життя бувають, коли приїжджаю до Ірпіпськог’о будинку творчості. Самотність,
гармонія з природою, незалежно від її
стану чи примх погоди, можливість жити
без суєти, без напруження за кермом ав.
томобіля. без телефонів...
— Юрію Миколайовичу, Ви пишете
оповідання, повісті, п'єси, кіносценарії,
видрукували роман, багато перекладаєте,
виступаєте з публіцистичними статтями,
нерідко глядачі зустрічаються з Вами на
телеекрані. Нарешті, зовсім недавно на
прилавках книгарень з’явилась Ваша пер
ша книжка віршів. То хто ж усе-таки
Ю. Щербак — новеліст, драматург, публі
цист?.. І чи не ображає Вас слово «універ
сал», яким Вас «охрестили» ще в роки
навчання в медичному інституті?
— Мою «розкиданість» по професіях
та жанрах, думаю, треба сприймати, як
об'єктивну реальність, як особливість
моєї психіки, моєї нервової системи. Не
я перший, не я останній. Багато було і
до мене митців «розкиданих»: один
приклад Т. Г. Шевченко: художник, поет,
музикант, прозаїк, скульптор, науковець
(багато матеріалів про перебування Та
раса Григоровича на засланні свідчать
про це), архітектор (так, так, згадаймо
проект хати, створений Шевченком!) і
т. д. А ось другий приклад. Людина, яку
я особисто знав: польський письменник
Ярослав Івашкевич. Поет, прозаїк, філо
соф, публіцист, критик, драматург, пере
кладач, есеїст, музикознавець Я ні
в
якому разі не порівнюю себе з назва
ними вище людьми, а просто хочу ска
зати, що все в житті буває... Важливо ли
ше точно обирати жанр: не плутати вірш
з драмою, а прозу — з публіцистичною
статтею.
— Перші лауреати республіканської лі
тературної премії імені Юрія Яновського
висловили свої думки про с’тан «малої
прози» на Україні («Молодий комунар»
за 25 вересня 1982 року і 20 жовтня 1983
року). Читачі хочуть почути її і від Вас.
— Серед українських письменників се
реднього і молодшого покоління можна
почути багато нарікань — великою мі
рою справедливих і самокритичних. Йде
ться про вплив української літератури
на загальносоюзний літературний про
цес. Вплив, на жаль, не такий значний і
великий, яким би мав бути. Адже по
мітне місце а духовному житті рздям-
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ського народу посідає зараз білоруська
воєнна проза, естонський «малий ро
ман», грузинська поетична проза, пре
красні, глибокі твори російських про
заїків В. Астафь’єва, В. Белова, В. Распу
тина, Ю. Трифонова, Ф. Абрамова, мол
давська драматургія, вірменська поезія.
Ми незадоволені самими собою, і це
добре. Це добра ознака. Запорука май
бутніх наших успіхів. Але, підходячи до
самих себе самокритично, не посипай
мо попелом свої голоаи. За останні де
сять—п’ятнадцять рокіз саме українська
«мала проза», саме новелістика впевне
но і оригінально зазвучала у всесоюзній
літературі, здобувши і широкого розголо
су, і вдячність читачів далеко за межа
ми України. Мені довелося бути в Баш
кирі! під час днів української літератури
і я бачив, як, скажімо, в молодому місті
Нефтекамську читають, знають, поважа
ють таких новелістів, як Є. Гуцало чи
Г. Тютюнник. І якщо реально дивитися на
ситуацію, перспективи нашої «малої
прози» добрі. Ще краще було б, якби з
неї виросла і «проза велика» — на міру
творів Айтматова, Азіжюса чи Матевосяна.
— В статті «Уроки справедливості*
(«ЛУ» — жовтень 1984 р.) Ви сназали, що
нашій літературі нині бранує наступаль
ності, викривальної сили: «...Чи з’явився
сьогодні хоч один роман на рівні Гоголя
чи Достоєвсьного, в якому був би ство
рений художній, психологічно достовір
ний портрет... ділна?». Ці рядки я проци
тував для того, аби запитати: чи не пи
шеться уже такий роман у Юрія Щерба
ка? Над чим працюєте нині? Кіровоградцям зокрема цікаво буде довідатись про
екранну долю Вашого ніносценарію «Си
ни баштанської республіки», де йдеться
про живих нащадків учасників народно
го повстання 1918 року, які були прото
типами героїв «Думи про Британну» на
шого земляка Юрія Яновського.
— Про творчі плани казати боюся. Був
би щасливий, коли б міг зробити те, до
чого закликаю в своїх публіцистичних
статтях. Взагалі — єдність слова І діла,
помислів і вчинків вважаю одним з най
головніших моральних обов ’язків люди
ни. Обов язків, яких ми не завжди до
тримуємось. Щодо кінофільму «Сини
Баштанської республіки»: він був реалі
зований на київській кіностудії хроні
кально-документальних фільмів десь у
1966—1967 роках режисером Р. Фощенком, який, на жаль, невдовзі після цього
трагічно загинуз. Це була моя перша
серйозна зустріч з творчістю і героями
Юрія Яновського. Працюючи в архівах,
вивчаючи документи повстання, чигаючи
свідчення його учасників, я все більше
І більше переконувався в тому, що той
неповторний («романтичний» за дужа
неточною, на мій погляд, термінологією
багатьох критиків і письменників) етил»
Юрія Яновського, оте поєднання висо
кого і низького, ніжного і брутального,
смішного і трагічного — все це народи
лося а надрах народного життя часів ре
волюції, все було притаманне саме оцим
степовим просторам, людям, які тут жи
ли, боролися, вмирали — і все це було
почуте таким талановитим і вразливим,
інтелігентним письменником, яким буз
Яновський. Почуте і зафіксоване на па
пері, в тексті. Наш фільм було озвучено
голосами свідків революції. Часами зда
валося, що заговорили герої «Чотирьох
щабель» чи «Вершників»! Юрію Янозському вдалося те, про що може тільки
мріяти кожен письменник:
розповісти
про свою добу мовою оригінальною, не
запозиченою ні в кого, стилем, який
повністю відповідає стилю самої епохи,
самого народу... Відтоді полюбив Юрія
Яновського, до речі, одного з найбільш
«міських» українських письменників (зга
даймо хоча б його «Майстра корабля»).
Але те, що було органічним, природнім,
невимушеним для Юрія Яновського,
стало штучним, фальшиво-патетичним
для деяких його псездопродовжувачів,
а точніше кажучи — епігонів.
— Юрію Миколайовичу одне з Ваших
оповідань називається «Щастя».
Мати
щастя прагне ножна людина хоча розу
міють його по різному (навіть тан ян Ан
тон Птуха. герой твору). Що означає, повашому. — бути щасливим?
— Для мене це — жити в повній згоді
з зласною совістю, мати можливість зай
матися улюбленим ділом: писати (і пуб
лікувати) те, що лежить на серці, найго
ловніше, найсокровенніше; знати, що
близькі люди живі й здорові; подеколи
відчувати самотність, перебуваючи на»
одинці з природою або віч-на-віч з
улюбленою книгою (таких небагато). Що
таке щастя? Це дивовижно коротка мить,
майже недосяжна — і в цьому криється
таємниця щастя. Інколи щастя приходить
зовсім несподівано, зозеїм не в тих ви
мірах, про які казав вище: просто прилі
тає, як неочікувана птиця, як раптове
кохання, і проспівавши свою коротку
пісню, відлітає.

Розмову вів В. БОНДАР.

«Молодий
ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

Азбука
для двох
У видавництві «Молода
гвардія» цього року ви
йшла книга «Ми і наша
сім’я». Над нею працювали письменники і журна
лісти, вчені, педагоги, ме
дики, юристи. Присвячена
нона молодим, точніше —
молодятам.
...Позаду дитинство з
мого радощами і маленьI ними прикрощами, юність
з її нестримними мріями і
великими надіями. А попе
реду — спільне доросле
І жиїтя, довгий і не завжди
і легкий шлях. Дбайливе
терпляче створення піасі ливоі сім’ї, вирішення що.
І денних, іноді досить склад
них завдань з багатьма не
відомими.
Мета книги — допомогти
І вирішити це без великих
труднощів і помилок. Ця
9 вІ «азбука
для двох» підкаже
0 вам, як краще будувати
| взаємини у сім'ї, на що
звернути увагу і чого уникІнугн — адже нелегко до
всього дійти самостійно.

Цікава побудова збірки:
тут і вірші про кохання, і
консультації юриста, ї роз
повів про «культивацію» в
сім’) таких необхідних по.
ї^ітів, як повага, такт; гу
мор і поради сексологів. 1
педагогічні роздуми вашо
го
видатного
земляка
О. Сухомлинського, думки
батьків багатодітного сі
мейства Б. і Л. Нікітінлх,

Вам доведеться справді
вивчити одне одного, навчитися повсякчас лоєдиувати .свої інтереси, потре.
би і звички, приймати розумій рішення. Якщо ви
кохаєте одне одного — все
у вас вдасться, тому, що
тільки кохаючи по-справжньому, можна розуміти і
вірній, підтримувати і допомагати одне одному...
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Хоч мені уже 42, цікав
люсь газетною сторінкою
«Клуб молодої сім'ї». Чи
правильно
виховую ді
тей? — так часто я питаю
себе, читаючи матеріали
на цю тематику. Прочитав
ши «Дилему» в останньо
му з випусків, захотіла
поділитися думками.
Ми з чоловіком з бага
тодітних сімей: у моєї ма
ми було 13 дітей, у чоловікової — четверо, Якось
звичним було тому

так
ЧИТАЧІ ПРОДОВЖУЄ
РО..........
ЗМОВУ
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■
.................
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і багато: я працюю
продавцем, чоловік інже
нером. В господарстві —
корова, телиця, поросята,
кури. Чи ж я одна без до
помоги чоловіка і дітей
впоралася б?
Так що Олександра, про
якого мова у статті, вихо
вали егоїстом. Тільки лю
дина, яка не навчилася
поважати жінку й дітей,
буде так жити, як він.

ПРАЦЯ ЗДРУЖУЄ
лих літ допомагати бать навчить знати ціну справж
кам по господарству. Ни нім почуттям. Дуже вдяч
ні у нас трос дітей, стар на своїй свекрусі — вона
шому синові 18 років, доч виховала сина, котрий з
ці — 16. Є ще й малий самого початку не ділив
Сашко — ходить в дитса роботу на жіночу Й чоло
док. Змалку привчаю їх вічу, а в усьому мені до
до роботи, бо впевнена, помагав і допомагає.
Вільного часу у нас
що праця і здружує їх, І

Н. ГАНЕНКО.

емт Устинівка.

молодої Сім І
також багато порад
лодій'господарці і матері.
Є й веселі афоризми, а в
кінці — список авалогічмої літератури.
Чимадо нових обов’яз.
ків. труднощів. обмежень
Уявляється у людей, які
вступили в шлюб. Але як
що вони розумно, з лю
бов’ю будуватимуть своє
сімейне життя, то неодмін
но одержать велику ра
діст.ь, — до ціє? думки
ПІДВОДЯТЬ
молодожонів
автори книги.
В. КОЗЛОВА,
заввідділом міського
абонементу обласної
наукової
бібліотеки
ім. Н. К. Крупської.

ЦІКАВИНКИ

Реальна шкода
Мати, котра тримає
руках немовля, що зай
шлося плачем, витримує
галас, який прирівнюється
до шуму пневматичного
молота — такої думки
американський
учений
В. Востром. Інтенсивність
плачу немовляти із від
стані 12 сантиметрів сягає
100—117 децибелів. Пнев
матичний молот «галасує»
із силою в 110—120, а
пилка по металу — 108—
116 децибелів.

Тільки

для одружених
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«Дівчата,
допоможіть
намі Будемо мати роботу
лише за умови, якщо оже
нимось. Якщо захочете,
потім без
розійдемося
Таке дивне
проблемі»,
оголошення з’явилося в
одній з газет іспанського
міста Овієдо. Під ним під
писалися п'ятеро безро
бітних молодиків, котрі
шукали роботи в новій
філії певного підприємства.
Фірма, виявляється, заяви
ла, що не братиме на ро
боту кавалерів, бо пер
шість мають безробітні...
одружені чоловіки.

Шукаю наречену
Найвища у світі людина
(за книгою рекордів Гін
неса) мешкає в пакистан
ському місті Карачі. Це
28-річний Мохаммед Алам
Чана, зріст якого 2,51 мет
ра, а вага — 208 кілогра
мів. Мохаммед пишається
своїм рекордом, однак
зізнається, що це пов'яза
но із багатьма незручностями. Перша — ніяк не
одружиться із. дівчиною,
котра б підходила йому
принаймні зростом.

І
» Добрий день, мене звуть АРС — автоматичний радіо
електронний сенретар, Гришиних вдома немає. Говоріть.
Бгше прохання я запишу на магнітофон...».
Так виконує свої функції робот, який оселився V домі
Бориса Миколайовича Гришина. колишнього викладача
нреслення Калузького технікуму залізничного транспорту
(нині пенсіонера).

ІІ
І

Ще один рекорд

Шведка Май-Ліз Йогансон потрапила до книги
Гіннеса тому, що в’язала
АРС самостійно винлинає до телефона знайомих госпо
на спицях протягом... 101
даря і передає їм його повідомлення. Вранці у вказаний
чає будить сім’ю, а через кілька хвилин включає магні
години. Регламентом їй
тофон із записом ранкової гімнастики. По заданій про
було дозволено щогодини
грамі робот вминає і вимикає внутрішнє і зовнішнє ос
робити не більш як 5-хвидому. Тим. хто дзвонить у двері, відповідає, за
І вітлення
оудуть
прошуючи увійти або повідомляє про те, ноли господарі
линні перерви.
будуть вдома.

Фото Ю. НАБАТОВА.
Фотохроніка ТАРС.
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Спинись, хви/іино, гарна

ти!

Фотоетюд В. ГРИБА

У вас малюк
Немовля кричить годи
нами. ІЦо з ним — хворе,
голодне, замерзло? Сказа
ти про свої незручності
воно не може, і мати у
відчаї. Тим часом не таке
вже н широке коло при
чин, що викликають плач
немовляти, треба лише вмі
ти їх розпізнавати.

Ви не будете думати, що
новонароджений кричить
від голоду, якщо встано
вите чіткий режим його
годування — в один і той
же час із перервою па ніч
не менше шести годин і ре.
гулярною перевіркою ва
ги. Це зручно для вас —
не будете раз по раз сми
катися до малого, і в ди
тини виробиться умовний
рефлекс на приймання їжі
в певний час. Це сприяє і
поліпшенню апетиту. От
же, не голодний, а кри
чить. Може, хоче пити?
Дайте кілька чанних ло.
жок кип’яченої води. По
дивіться, чи не мокрий.
Пелюшки міняйте якомо
га швидше. Поміняли —
не замовк. Придивіться
уважніше, як маля тримає
голову. Якщо дуже часто
крутить врізнобіч — у ньо
го болять вуха, і тут по
трібно негайно звернутися
до лікаря. Якщо постійно
піднімає зігнуті в колінцях
ніжки — болить живіт.
Дайте кропової водички
(продається в аптеці), по
верніть дитину на деякий
час спиною вгору; при
цьому можна покласти під
живіт невеличку подушеч-

ку. Допомагає легке
саж^-ваппя животика
годинниковою стрілкою.
Посилені «звукові сигна
ли» і навіть підвищення
температури
без ознак
хвороби часто виклпкаються перегрівом. Надворі
27 градусів тепла, а мама
зодягла маля у шерстяний
в’язаний
костюмчик
і
мохерову шапочку, покла
ла його в коляску під теп
лу ковдру, куди доступ по
вітря й так утруднений.
Сама ж іде в легенькому
сарафані і дивується, чо
го малому не вистачає.
Відповідь проста — бавов
няного чепчика, фланеле
вих кофтинки та повзун
ків і відкритої коляски.
Брати па руки чи ні (а
раптом звикне?) — така
дилема часто стоїть перед
батьками. Тут шкідливі
обидві крайності. Хапати
маля після найменшого
писку — не вистачить ні
часу, пі терпіння. Зовсім
не брати -— цс позбавляти
його таких необхідних і в
ранньому віці виявів лас
ки і любові. «Через раз»
буде нанпрнннятнішим для
обох сторін варіантом.
Іакі засоби заспокою
вання, як пустушка і зако
лисування, можна засто
совувати, але тільки після
юго, як переконаєтеся,
Що дитина не хвора. І не
часто, щоб не закріплюва
лася звичка. Пустушка
крім цьоіо, може зумовити
неправильний прикус зу
бів, та й у стерильній чис
тоті тримати її важко.
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Гречність
вічна

і
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Мешкаємо ми з батьками
у трикімнатній
квартирі,
старший брат Сашко — Г
вчиться. Тож, мабуть, нічо- Р
го дивного, що в моїй нім- ;
наті часті гості. Серед них Е
є давні друзі, хтось — із Н
нових знайомих, загалом— І
цікава компанія.
*
Усі вони переважно мої Е
ровесники (ходжу до Де- і
в’ятого нласу), тож коло >>
інтересів у нас приблизно
однакове. Та «делікатні»-?)
ситуації виникають якраз ;>
не під час суперечок чи Ь
дискусій з приводу пНИХОСЬ
там ансамблів чи книг.
,-■■■”■ І
Просто дехто з них (за- и,
уважу, без моєї на те зго- В
ди) береться повчати ме- І.;
не, господаря, як себе по- ‘
~ щоправда.
__ _
но- К
водити. Це,
сить доброзичливий, друн<- [■
ній характер. Та інколи я
грубіяню — просто не ₽ силах стриматись.
Як байдуже,
скажіть,
можна слухати таке: «що
ти за хазяїн, ноли гості за
мість тебе наводять лад в
кімнаті!..». Або: «Вимкни
того телевізора, коли п'Ае_’
мо додому — дивитимешся
снільни завгодно...» • тНаче якомусь хлопчиську»
Не подумайте, що я не
маю уявлення про пря
ла хорошого тону. «
свої власні манери.
жаю. у ножного мають у»
ти. Хто мені заперечить/
В
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М. Олександрія-

ВІД РЕДАКЦІЇ. А шо 6 ти I

порадив, читачу. ЛсоїИД^^
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Газета виходить У вівторок,
четвер і суботу.
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