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Минулого рсну ТЕЛриН- тичні зобов’язання по за
ники колгоспу
імені Ле. готівлі сіна, сінажу, соло,
ніна
виконали
план по ми, але ні
на
хвилинну
на 154, м’яса — на 123,1
не
припиняє
робіт по
і ясць — на 100 процен дальшому
нагромаджен
тів. Колгоспники
денла. ню кормів.
дають усіх
зусиль,
аби
У відділну
К: 2 триває
забезпечити
ще
Еищу обробна соломи зневодне
продуктивність худоби
І ним аміаком, що сприяти
птиці.
ме
кращому
зберіганню
З цією метою
б госпо
корму і підвищенню його
якостей. Про
дарстві створюється
до поживних
статок грубих і соковитих
цей досвід розповідалось
кормів. Нині ведеться ро у листівках
«Комсомоль.
бота по створенню їх дво сьного прожектора».
річного запасу. Спеціаліс
— Уміють у нас добре
ти господарства підраху працювати,
—
ділиться
вали, що для цього необ своїми думками секретар
хідно
заготовити по 100 комітету
номсомолу кол
центнерів соковитих кор госпу йльга Литвин.
—
мів на норову, е тому чис Зараз, наприклад
група
лі по 70 иентнерів сило кращих жниварів та корсу.
збирасться
модобуєників
Ці підрахунки викорис в туристичну
поїздку на
тала секретар комсомоль.
Полтавщину,
А пеки що
сьної організації
Ольга кожну погожу
днину оиЯнченио на чергових ком нористоБуємс
для забезсомольських
зборах,
де печення ситої знмівлі.
_.............
йшла
мова
про участь
Організовано ведуть за
мопеді
господарства
у готівлю кормів
і номсо.
кормозаготівлі.
мсльсько-молодіжні ланки
колгоспів
імені 40-річчя
— Це не просто цифри,
Жовтня, імені Димитрова,
а наша програма дій.
—
Турботою
тан коротко сказав у сво «За комунізм»
високу
продуктив
ему систупі
молодий ко. про
тваринництва
жи
муніст токар Микола Гар ність
вуть у ці дні молоді тру.
куша.
«Авро
Дружно взялися за ро дівникн нолгоспу
боту. І результати
раду ра» Леонід Тсйков, Олек
Леонід
ють: силами молодих нор- сандр Нузьммчов,
МОДОбуБНИНІЕ
заготовле Босв, Юрій Морозов Юрій
Алаєс. Еіддача: одинадцяно 3700
центнерів
сіна,
6580 — сінажу,
виготов тинілограмсЕИй середньо,
лено 210 центнерів трав’ добовий надій на норову.
яного борошна, заскирто
Г. ПІДПАЯНО,
вано 2700 центнерів соло
ми.
секретар
першим
, — Зимівля буде ситою,
— із задоволенням
нон.
райкому ЛКСМ Уистатує заступник
голови
раїнк.
правління
колгоспу Б. Є.
Зубко. І поряд з досвідче
Еільшанський район.
ними товаришами сін називас
кращих
молодих
механізаторів.
і
шофері
с,
які працюють
на нормозаготівлі. Це члени БЛКСМ
Микола
Климов,
Іван
Шевцов, Юрій Бабій,
Тепло відгукуються про
молодих
.
.. _______ _в
кормодобувним,
і в колгоспі імені Зайков,
сьного. Господарство спе
ціалізується
___ „
на внрощуванні оесць і турбота про
корми не обходить тут
жодного
колгоспника,
Дружно виходить
тут на
суботкики
та недільники
бсє працездатне населення; допомагають старшим
школярі місцевої десяти
річки. Є чим похвалитись
і комсомольсько.молодіж
ній кормодобувній ланці,
очолюваній
молодим ме
ханізатором Миколою Богоявленсьним,
яка ежє
виконала взяті
єоціаліс-^Чілаучеі^»^.^^

Пересікаючи автотрасу
Кіровоград — Бобрниець,
постійно курсують наван
тажені зеленою
масою
кукурудзи автомобілі кол
госпу імені Тельмана. їх
кінцевий маршрут — си
лосні споруди відгодівельного комплексу молодняка
великої рогатої худоби.
Тут знаходиться чотири
бстонозбіриі силосні спо
руди, кожна місткістю по
3000 кубометрів. Днями
загін
кормодобуввиків,
очолюваний Василем Ос
таповичем
Островським
дотримуючись
графіка
кормозаготівлі, приступив
до заповнення тут першої
силосної траншеї. Загаль
ний же рахунок становить
уже -4800 тонн силосної
маси, бо одну силосну
споруду кормоаобувники
заклали на другому від
ділку ше під час жнив.
Нині заготівля кормів
набирає ше вищих темпів.
— Та інакше й не мож
на, — говорить секретар
комсомольської організації
господарства Віктор Солончепко. —- Цього року
наше господарство планує
створити дворічний запас
соковитих кормів Півто
рарічний запас
кормів,
створеппй в минулому ро
ці,, дозволив нам мінімаль
но використовувати кор
мові
посіви нинішнього
року.
Мета цього заходу поля
гає в тому, щоб годівля
громадської худоби забез
печувалась цілорічно тіль
ки із кормосховиш. Із тех
нології годівлі буде вилувилу
чено елемент нссподіванки, коли через негоду та
інші випадки ускладнюється доставка кормів з
поля до ферм, Вирішує ть" ся й інше, не менш важливе питання: інтенсивне
кормових
використання
угідь. Тоді відпаде погре
ба посіву озимих на корм

двсжчнии
худобі, протягом літа не
буде потреби використо
вувати інші кормові куль
тури саме в період їх ін
тенсивного розвитку. От-же від впровадження цьо
го прогресивного заходу у
виграші зостанеться і рос
линництво, і тваринництво.
Є те й третій фактор —
де люди. Люди словам ві
рять, а справі — ше біль
ше. Сьогодні всі упевни
лись, що розпочата справа
варта, шоб нею займатися
з повіюіо віддачею. База
для цього в господарстві
створена надійна Майже
1000 гектарів силосної ку
курудзи потрібно зібрати
в нинішню кормозаготі
вельну кампанію Понад
300 гектарів її вже зібра
но. Розпочали також і ко
соічішо багаторічних трав
другого і третього укосів.
А їх у господарстві близь
ко трьохсот гектарів. Цю
справу взяли в свої руки
молоді помічники бригади
■х бригад
рів
тракторних
комсомольці
РВолодимир
Лебеденко та Борис Чср
лов.
Раціонально впкористовуючи свої КСК-100 на
косовиці силосної кукурудзи, соціалістичне змагання очолюють комуніст
Василь Гордовпн та вете
ран
кормозаготівельної
справи, наставник молоді
Микола Омелянович Са
мохвал. Не відстає від них
і Семен Прока, який пра
цює па силосному комбай
ні КСС-2,6. На силосній
споруді працює два ДТ-75.
Федір Васильович Ямхюк
та Микола Лукич Русіїї

Доярка
молочнотоварної
ферми № З колгоспу імені
Леніна Надія І олуб Допинського району тримає пер
шість серед молодих тварин
ниць району.

Фото С. ФЕНЕНКА.

розрівнюють і ущільнюють
силосну масу. їм допома
гають комсомольці з вете
ринарного технікуму Олек
сандр
Кирпа, Валентин
Маган, Ігор Удовінький
та Валерій Ссргієнко. Во-

ни Компаніївської райсільгосптехнікп.
З
перших
днів кормозаготівлі зма
гання серед молодих во
діїв твердо утримує водій
КамАЗа рансільї осптехвіки Петро Ващеня.
Зараз змагання набирає
більшої активності. Ви
вільнився від перевезення
зерна
нового
врожаю
Олександр
Гончаренко.
Він перевіз 7000 центнерів
зерна і нині активно вклю
чився
кормозаготівлю,

нн ж забезпечують і рів
номірне внесення міне
ральних кормових добавок.
Нині в господарстві все
підпорядковується якнай
швидшій заготівлі сокови
тих кормів. Створенню не
тільки надійної основи си
тої зимівлі громадського
тваринництва, а й забез
печенню
перспективи в
розвитку самої галузі кор
мовиробництва.
Тому п
стараються
нині молоді
водії Олександр Зубков,
Віктор Кривошей, Анато
лій Чернчанський разом з
ветераном праці Леонідом
Степановичем Чсреватенком вести рахунок робо
чого часу не тільки па хви
лини, а й на секунди Ше
не весь колгоспний тран
спорт
вивільнився з-ітіл
жнивної
кампанії. Тож
транспорт нині па вагу зо
лота. Правда, допомага
ють уже й водії автоколо-

зробивши вагому заявку
на лідерство.
На період кормозаготів
лі розширився, так би
мовити, «штат» нашого
«Комсомольського
про
жектора». До його складу
ввели Любу Питенко. Во
на зараз працює на ваго
вій. «Під контроль — за
готівлю кормів’.» — під та
ким девізом працює ніші
штаб
«Комсомольського
прожектора» на чолі з
Юрієм Коріновськнм.
Усі зусилля кормодобувнвків
підпорядковані
ніші головному завданню
— забезпечити дворічний
запас.
М. САВЕНКО.
Колгосп імені Тельмана,
Компаніївський район.
На знімку: іде зби
рання силосної
гласи; лі
дер змагання Петро ВА
ЩЕНЯ.

Фото автора.
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Вересень спитає

смільних договорів вироб
ниче об'єднання но сівадках «Червона
зірка». А
виконати треба ремонт по
крівлі,
водопровідної і
опалювальної систем, сан
технічні та штукатурно*
малярні роботи.
Немало претензій сьогод
ні мають установи народ
ної освіти до облрембудтресту. Своєчасно складе
ні договори, придбано бу
дівельні матеріали, але в
школах №№ 17, 24 і 33,
дитячих садках №№ ЗО,
35, 46 будівельники ще
не з'являлися.
У дні, що залишилися
до нового навчального ро
ку, всім базовим підпри
ємствам необхідно дооб
ладнати робочі дільниці,
виділити , і
підготувати
майстрів виробничого на
вчання і наставників, під
готувати замовлення на
організацію продуктивної
праці майбутньої робітни
чої зміни.

Нинішні серпневі дні — па система не забезпечує
остання перевірка готов школу теплом в зимовий
ності до 1 вересня. Цьому період; в занедбаному ви
зараз приділена основна гляді єдиний в школах
увага адміністрації шкіл, міста плавальний басейн,
усієї громадськості. Пра З
великими зусиллями
цівники районних, місько вдалося залучити до ро
го відділів народної осві боти БУ-2 тресту «Кіровоти обласного центру про градміськбуд» (начальник
вели значну роботу по пе О. І. Бутовський), яке по
ревірці готовності шкіл до будувало цю школу та до
нового навчального року. того ж є її шефом. Однак
Майже 34 тисячі хлоп роботи ведуться вкрай по
чиків і дівчаток незаба вільно і ставлять під за
ром вирушать (одні впер грозу організований поча
ше, інші вже вкотре) у ток навчального року.
похід за знання, в який
Зволікає
з наданням
поведуть їх близько двох допомоги' у виконанні ре
тисяч педагогів.
монтних робіт середньої
Більшість
шкіл,
до школи № 3 управління ме
шкільних закладів з допо ханізації будівництва тре
могою шефів, батьків та сту «Кіровоградміськбуд».
учнів своєчасно і якісно Тільки наприкінці липня
Р. ДАЙДАКУЛО8,
виконали ремонтні та опо приступило до виконання
громадський кореспон
ряджувальні роботи, об ремонтних робіт в серед
дент «Молодого кому
ладнали навчальні кабіне нії!
нара».
школі
№ 6 згідно
ти і лабораторії, привели
в належний порядок наоч-ні посібники,
поповнили
шкільні бібліотеки обмін
ними фондами літератури
та забезпечили школярів
гіідру чинками.
Зразком
чіткої готовності до по
чатку нового навчального
року і створенні необхід
ної навчально-матеріаль
ної бази може служити
середня школа № 5. Ііце
до І липня СШ була пов
ністю відремонтована і го
това до занять. Такий же
порядок
і
в
школах
№№ 9, 14, 21, 22, 26, ЗО,
34. ЕІри цьому слід відзна
чити, іцо значну допомогу
в підготовці до нового на
вчального
року подали
своїм підшефним школам
базові підприємства. Цс
колективи автобази тресту
«Кіровоградводбуд», меб
левого комбінату, вироб
ничих об’єднань «Кіровоградтепломережа» і «Друкмаш», заводів радіовиробів імені
XXVI
з'їзду
КГ1РС і олієекстракційно
го, швейної фабрики.
Разом з позитивними
фактами, варто відзна
чити, що не скрізь з пов
ним розумінням ставлять
ся до назрілих проблем
сьогодення школи.
Ось
деякі приклади.
шкільний ринок, який організували в центрі міста
Так, вже 2 роки із знач
ними будівельними недопрацівники універсального торговельного об'єднання
Іробкамм працює середня
«Кіровоград». Тут в широкому асортименті представ
школа № 25, де розвалю
ються підсобні приміщен
лені шкільна форма, взуття та інші шкільні приладня в спортивному комп
дя.
лексі, не працює калоріїI ферма система, опалювалиФото М. САЗЕНКА.
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Як сказав колись муд
рець, нема нічого дорожчо
го гарного
настрою. А
знаєте, скільки існує спосо
бів, щоб його зіпсувати. А
для чого ж його, гарний
настрій.
псувати'. Попри
все. зціп зуби і тримай той
гарний настрій постійно при
собі. Просто й вигідно!
Щоправда, експеримента
торів настрою вистачає. Як,
наприклад, серед працівни
ків поїзда № 149 — 150
Москва — Знам’янка. Ми
потрапили до нього після
незабутніх вражень мос
ковського фестивалю і спо
дівалися, що додому при
їдемо такі ж веселі та збуд
жені, якими були, КОЛИ сі
дали у вагон № 4.
Експеримент 1. Ми одра
зу розпрощалися з думкою
спостерігати краєвиди на
шого шляху: через замусолені вікна ледве окреслю
вались контури столичного
вокзалу. Ну то нічого, пе
реживемо? Але як витрима
ти 30-градусну спеку?
— В буфет! — одного
лосно вирішили МП.
Тут пас чекав сюрприз,
вступав у силу перший етап

Свис професійне свято екіпаж кіровоградських авіаторів, де командиром кораб
ля Олександр Нагорний, зустрічає високими трудовими досягненнями. В соціаліс
тичному змаганні за підсумками другого півріччя
екіпаж виборов першість.
Включившись у змагання за гідну зустріч XXVII з’їзду КПРС, члени колективу
сповнені рішучості і надалі не здавати позицій.

На знімку: (зліза направо) командир корабля О. Ф. Нагорний, бортмеханік о. З,
Пономарьов, бортпровідниця Галина Соколова та другий пілот С. 3. Карташов.
Фото М. САЗЕНКА.

ТВОЄ ДОЗВІЛЛЯ

На вогник «Світоча»
Два роки тому при міськкомі комсомолу в Світловодську створено клуб молодого педагога «Світоч»,
який займається організацією дозвілля молодих учи
телів, підвищенням їх загальноосвітнього рівня. Ке
рує клубом рада з 15 чоловік, головою її обрано
Анатолія Сіромаху, вчителя біології школи-інтсріїату № 1, людину ділову й ініціативну. «Світоч» пра
цює в тісному контакті з міським відділом народної
освіти. Про ге, як поставлена робота клубу, в чому
її особливості, чому взаіалі виникла погреба орга
нізувати такий клуб, я попросила розповісти секре
таря міськкому комсомолу Ольгу Литвиненко.

— Місто наше ми.іиде.
Проблема вільного час},
надзвичайно
актуальна.
Як організувати дозвілля
молодих учителів, адже
щороку в місто приїжд
жають випускники педа
гогічних вузів? Треба їх
об'єднати, вирішили ми.
Ось тоді і виник
задум
створити клуб молодого
педагога. Тепер молоді
педагоги мають змогу зу
стрічатися не тільки в ді
ловій офіційній обстанов
ці, а й відпочивати разом.
Свої вечори ми називаємо
засіданнями.
Минулого
навчального року, напри
клад, клуб провів вечір
східної поезії, вечір, при
свячений поезії Роберта

Бернса. На останній, крім
учителів, ми запросили
молодих робітників Світловодська, викладачів му
зичної школи. Взагалі на
свої вечори ми запрошує
мо представників різних
організацій,
вчителі не
звикли відмежовуватись.
— До речі, Олы о Ми
колаївно, я чула про кон
курс
вчительської май
стерності,
проведений
клубом. Розкажіть про це,
будь ласка.

— Цей конкурс ми при
урочили до жіночого свя
та. Головною умовою бу
ло — веселитися, жарту
вати, одним словом, від
почивати. Молоді вчителі,
учасники конкурсу, цро-

РЕПЛІКА

Експеримент з настроєм
експерименту: вода і лимо
над закінчились через дві
години шляху...
Випили по кілька скля
нок гранатового соку. От
же, подумалось, не такий
уже й страшний цей експе
римент. Але тут втрутився
офіціант Міша, як його тут
по-домашньому
величали.
— Смачний сік, чи не
правда? — багатозначно
підняв вгору палець. — Ду
мати треба!
І пошепки:
— А хочете, розкрию ма
ленький секретик?
Ми наче по команді під
ставили вуха!
— Гранатовий сік — це
мій план. Найдорожчий з
усіх видів соку. Недарма в
асортименті більше нічого
нема. Пива не дають, а на
«крем соді» план не зро
биш... А гранатовий не скис
не: хто ж відмовить собі в

склянці — другій у таку
спеку. То-то, — підморгнув.
Та залишимо Мішу —
план він свій виконає, немає
сумніву. А як там наш на
стрій? Усе нормально, бу
ває й гірше.
Експеримент № 2.
— То що, спати? Спати!
— знову одностайні ми.
А біля купе провідника
тим часом зібрався чима
ленький натовп.
— Товариші, — ввічливо,
як і личить, пробасив про
відник. — Розходитеся, по
стільної білизни вже немає.
Я ж пояснив, що за настир
ливість така!
І дійсно! Осоромлені па
сажири мовчки пройшли V
вагон.
■ — Вибачте нас за напо
лягання, але чого ж усетаки немає білизни? На неї
має право кожен пасажир
вагону...

Виявились, що ми і ще
кілька пасажирів з дітьми
потрапили у число заплано
ваних клієнтів «сервісу» за
лізниці, для яких не перед
бачено постільну білизну.
Зате «хазяїн» вагону розпо
вів про всі переваги ночу
вання на голому матраці:
романтика,
зекономлений
карбованець, швидкоплинні
літні ночі і т. іп. 1 знаєте,
ми визнали, що він має ра
цію. Бо все одно нічогЬ б
не змінилося...
Експеримент № <3. Ранок
за вечір мудріший... Та паш
експериментальний
поїзд
набирав швидкість. Із ран
кової напівдрімоти пас діпвів жвавий голос:
— Чай! Не* бажаєте?
— А чай із заваркою?
І тут, треба сказати, ми
прорахувалися. ГІочуЛи у
ві іпопідь насмішкувате:

— А який чай без завар
ки?
Пригнічені і осоромлені
невдалим жартом, ми — до
столу...
— ... щоправда цукру щ*.
має — кінчився.
Нічого, і без цукру... під
бадьорилися...
А як настрій?
Тримаємося!
Експеримент № 4. Вчини
ли кілька спроб вчасно по
обідати. Де там! Людей —
море. Але ми спритно зай
няли чергу і пообідали —
гаки. 1 не хотіли ні в кого
питати, чому з десяти сто
ликів обслуговувались ли
ше чотири, а решта _
службові. Бо не хотіли псу.
вати настрою, який ще під'гримували. Адже могли відповісти: «Так треба!» І
крапка.
Що ви! Помиляєтесь! Ще
не крапка.

демонсірували своє вмін
ня працювати весело, з
вогником, науково органі
зувати роботу, виходити
переможцями в складних
психологічних ситуаціях.
Наші педагоги виявилися
неабиякими
еру ;ію.м.іа
відповідаючи на несподі
вані питання конкурсу.
Ну, наприклад, які ноги в
кенгуру довші —• передні
чи задні.
— Ось гуг у сценарії
написано: танцювальний
конкурс.
— Вчителі школи Лї 10,
А взагалі у нас багато
гарних танцюристів.
Говорячи про шкільну
реформу, ми не повинні
забувати такий важливий
фактор,
як особистість
учителя. В місті дбають
про те, щоб молодь, яка
приїздить сюди «відпра
цювати.» по закінченні ву
зу, залишилась тут не на
рік, не на два, щоб місто,
яке мальовничо розкину
лось над рукотворним мо
рем, стало для них рід
ним.
В. ЛЕВОЧКО.

Наш «експеримент альнпй»
поїзд потрапив у зону... маг
нітної аномалії. Починаючи
з першої станції на рідній
Кіровоградщппі, -- Капітанівкн — паш поїзд почав
вибиватись із графіка. Що
правда. аномалія зареєстро
вана не дійсними членами
Ісо; рафічного говарисіва, а
нами. і\ нам можна вірити,
бо свідків, що ««експери
ментальний» зрештою, за
пізнився на півтори годи
ни — більше, ніж досить.
Питаєте, як паш настрій?
Додамо, що експеримен
тальнії й поїзд Москва —•
Знам япка
стартував зі
столиці 7
серпня. Спро
буйте
поїхати!
Запасі
ться кількома
пляшками
«ситра»,
простирадл а ми,
Цукром, і... терпінням, ЯКЩО
запізнитесь. 1 ніякого вам
експерименту —' чудовий на
стрій!
За однієї умови.
Якщо
«експериментатори» не спро
бують впровадити ще яки
хось «сервісних» НОВИНОК.
М. ЦУКДНОЗ.
В. ДОбРОБАТЬКО-

' к.

«Молодий комунар»

17 серпня 1985 року

З стор

Анатолій Філіпов, наладчик цеху друкованих илаг

Олександрійського електромеханічного заводу, моло

дий комуніст-комсорг цехової спілчанської організа
ції, людина, якій нічого скаржитися на

брак гро

мадських доручень і справ. Виконує він їх

завжди

молод ої СІМ І

як слід. І а соціальний, так би мовити, портрет Ана
толія буде неповним, якщо не сказати про нього як

про хорошого сім янниа, батька шестирічної донькн... Вісім років складає його сімейний «стаж».

на комсомольський вік чоловіка, то не так

Як

уже

й

мало. Тому, запросивши А. Філінова до розмови у
«Клубі молодої сім’ї», кореспондент

«Молодого ко

мунара» почав її із такого запитання:

ЗУСТРІЧ ДЛЯ ВАС

жити довго
І ЩАСЛИВО
КОР.: Анатолію, з огляду
на ваш сімейний
досвід,
що б ви порадили тим чи
тачам, які в листах до ре.
данції жаліються на брак
взаєморозуміння в
сім’ї,
на те, що вони од шлюбу
чекали «не такого»?

А. Ф.: Я, звичайно, не
хочу ставити себе за при
клад — це було б просто
нескромно (та й що ска
зала б дружина, прочитав
ши таке в газеті?)...
Од

нак особисто мені завжди
імпонує обережний, уваж
ливий підхід обох до ви
рішення сімейних справ і
проблем. Ніколи не тре
ба, на мою думку, нерву

вати,
втрачати самовла
дання, забувати врахову
вати думку
протилежної
сторони. Якщо,
скажімо,
йдеться про купівлю но
вого кольорового телеві
зора чи килима, то невже
для цього треба черговий
раз псувати стосунки?
Чи
доводилося
мені
«зриватися»? Якщо відвер
то — так.
Однак жодна
незлагода н<= і.ерсросла у
нас з щось серйозне — і
перш за все завдяки Га
лині, моїй дружині. Вміє
вона, коли треба, повер
нути на жарт, але вміє і

на своєму настояти — теж
коли треба.
,
КОР.: Наскільки мені ві
домо, ви
ведете
велику
громадську роботу.
Тут і
організація
спортивних
змагань, і участь у них, і
підготовка
різних
нуль,
турно-масових заходів
на
підприємстві. А, крім то
го, ще й
внутріспілкова
робота. Певно, доводиться
і на роботі затримуватися,
і
жертвувати
особистим
часом?

У Миколи Співака
н
Майстренкової Ольги вс
сілля не було. Казала но
го мати: як з такою невіст
кою на поріг ступить —
навік відречеться. 1 в од
ному лише була «провина»
його нареченої —- мала
дитя від покійного чоло
віка. Тож розписалися ти
хенько в сільраді, привіта
ли щиро очне одного... А
що далі?
Подалися н Миколаїв,
де Ольга жила в гурто
житку, забрали її нехит
рий скарб. У селі їм дала
притулок одинока бабуся.
Микола зранку до вечора
_ за кермом свого само
скида, мав нспої аніїй за
робіток. Дружина порала
ся на фермі. Словом, по
чали помаленьку па ноні
ставати. А через рік у їх
ню тісненьку кімнатку при
йшла радість: народився
сип.
Та сталася біда: не
вдовзі по тому Ольга тяж

А. Ф.: Що ж, буває. Та
тут мені вже пощастило.
Бо дружина мене розуміє.
І не лише тому, що сама
займається
громадською
роботою — є членом за
водського профспілково
го комітету, веде одну з
постійно діючих комісій...

балет співпала з футболь
ним чи хокейним репорта
жем, то якихось супере
чок на цьому грунті у нас
не бувало. Хоча я певен:
якби таке й сталося,
то
при бажанні завжди мож
на
обрати
оптимальний
варіант.
КОР.: Однак бувають і
серйозніші
причини для
суперечок
—
приміром,
чоловік відмовляється від
участі у веденні
домаш
нього господарства...

ЛЮБИТИ
І
ВІРИТИ
У «Молодому комунарі»
за 25 липня 1985 року під

А. Ф.: У нас тут
існує
своєрідний
розподіл. Не
буду детально зупинятися

рубрикою «Долі людські»
ми прочитали
розповідь

на ньому, скажу тільки, що
обов язки поділено спра
ведливо,
за
загальною
згодою, але взаємодопо
мога й взаємозамінність
не виключена.

«У вірності ім’я Наталя»,
Скажемо одразу: спокій
но, без емоцій читати цю
хвилюючу історію ми не
могли. Бо
йдеться В ній
про людей справжніх, від

Взагалі, я вважаю,
що
кожна людина
повинна
займатися домашнім гос
подарством.
Без
цього,

мабуть.не можна досягти
повної самостійності,
не
залежності,
скажімо, од

Ну, а потім, і тут продов
жує діяти принцип «зроби батьківської допомоги —
крок
назустріч». Примі адже не секрет, що бага
ром, на день фізкультур то молодих сімей без неї
ника я брав участь у мі буквально не можуть іс
зга
ських змаганнях з міні — нувати. Та й потім,
футболу, баскетболу. Так дайте поетове: «семейная
для того, щоб обійшлося
без незгоди,
довелося

добряче попрацювати на
передодні — навести лад
у кімнаті, витріпати кили
ма тощо. А як ішов на
стадіон, узяв із собою
доньку, Оксанку, і вона з

усіх сил
переживала за
нашу команду, чекаючи
мене на одній з трибун
стадіону. З баскетболу ми
тоді зайняли призове тре
тє місце — певно, і Оксанка нам у тому
могла.

ПРОДОВЖУЄМО
РОЗМОВУ

допо

лодка разбилась о быт».
Я можу з певністю сказа
ти, що наш сімейний чо

вен об побут ніколи
не
розіб’ється. Чи то дома,
чи то на дачі (порівняно

недавно ми вступили
до
садово-городнього
това
риства)
ми
трудимося

дружно,
не заважаючи
одне одному, уникаючи
дріб’язкової
опіки.
І
доньку теж
намагаємося
змалку привчати до робо
ти, до самостійності.

До речі,

що стосується

даних, 'СИЛЬНИХ духом і
добрих серцем. Про лю

дей, у яких можна повчи
тися
стійкості в життє
вих незгодах. Наталя, ще
зовсім
юна, — скільки
вона пережила й перебо
рола в житті, тому
що

любила Сергія; і
зараз
вона любить його не мен
ше, а може, ще палкіше:
адже любов їхня пройшла

І Сергієві та Наталі можна
позаздрити, адже кохати

МАМІ ЦЕ НЕ СПОДОБАЛОСЬ...

так, як вони, на жаль, мо
жуть далеко не всі. Ось

Мені вже двадцять. Коли навчалася в 9 класі,
познайомилася з хлопцем, старшим од мене на рік.
Почали дружити, але мамі це не сподобалось. Вона
говорила, що він мені зовсім не потрібен. 1 завжди
намагалася зробити так, щоб наші зустрічі не відбу
валися. Закінчилось тим, що ми перестали зустріча
тись.

чому ми од щирого серця
захоплюємося ними обо

ма. І хай
вибачить нам
Сергій (він же
мужчина

все-таки!), але
особливо
велике захоплення викли

хання через
Щастя вам!

м. Олександрія.

А ЯК ВВАЖАЄТЕ ВИ?

— бути поряд з людиною,
яку любиш і в яку віриш!

А. Ф.: Взагалі моя дру
жина з телепередач най
більше любить балет і фі
гурне катання, А до мого
захоплення футболом ста
виться хоча й без захоп
лення, але з повагою. Ну,
і оскільки дуже рідко бу
ває, щоб передача
про

Вів розмову
П. СЕЛЕЦЬКИИ.

Фотоетюд В. ГРИБА.

— чисте, вірне, мудре...
Справді, яке
це
щастя

кає у нас Наталя. Це такі
жінки, як
вона, йшли за

гідно продовжували наші
справи, щоб жили довго і
щасливо.

Як утну якої пісні
Заспіваю що є сил.
Всі казатимуть:
— Ну звісно. —
Молодчина наш Василь!

крізь важкі випробування
і не згасла. Таке кохання

КОР.: Ви дуже гарно ска виховання дітей, то тут я
зали про вміння поступа
категоричний
тися. Однак бувають же у справді
житті моменти, коли кожен (дружина зі мною згодна):
мужчина не
визнає ком немає справи важливішої,
промісів — я маю на ува
як виховання дітей. Мрію
зі телерепортажі із
най
відповідальніших
матчів щоб у мене було їх мініфутбольного
чемпіонату "мум троє. І щоб виросли
країни...

вони хорошими
людьми,
справжніми громадянами
нашої країни. Щоб вони

Як заграю, тату її, мамо,
Буде вам не до кіно..
Бо хоч років мені мало,
Та артист я все одно!

своїми коханими на край
світу. Йшли тому, що зна
ли: вони їм потрібні...
Од щирого серця
ми
бажаємо вам, Сергію
й

Наталю, пронести своє ко

усе

життя.

З повагою
Л. ДОНЦОВА та
О. ФУТУРНЮК.
с. Родниківка
Олександрівського
району.

А коли я вчилася в десятому, мама познайомила
мене з іншим. Він був її колегою по роботі. Напри
кінці навчального року вона почала наполягати, щоб
я виходила за нього заміж. Треба сказати, що ігор
із себе гарний, розумний. Та й мама весь час плака
ла, просила. Ми й одружилися, однак чоловік не зміг
замінити мені перше моє кохання.

Певно, що мама хотіла, аби у мене все склалося
якнайкраще. Справа в тому, що у неї сімейне життя
не вдалося, і вона вирішила влаштувати щастя хоч
мені...
Своєму чоловікові я приділяю багато уваги, у нас
підростає син. Але я й досі люб.но іншого. 1 любити
му, здається, все життя.

Як мені бути далі?
Олена.

ДОЛІ ЛЮДСЬКІ

ДРУГА ВІРНЕ ПЛЕЧЕ
ко захворіла... Того вечо
ра дош лив як з відра. І
серед степу
старенький
колгоспний газик міцно
засів у вибоїну. Доки ру
бали з водієм хмиз, вико
пували загрулле колесо,
Ользі ставало все гірше.
Микола чув, як вона ма
рила, як кликала його на
допомогу. А він нічим не
міг їй допомогти. Потім в
розпачі враз узяв дружи
ну на руки і, ковзаючись,
падаючи на коліна, поніс
її через поле, до села, де
була дільнична лікарня.
Шлях неблизький. Скіль
ки йшов, не пам’ятає.
А
тільки десь години за пів
тори його догнав тракто
ром сусіда і обох майже

непритомних
рук лікаря.

передав до

Доки Ольга лікувалася,
на його плечі звалилися
всі домашні турботи. Ку
ховарив, прав. Добре, хоч
бабуся вдень з дітьми бу
ла. А потім захворіла
й
вона. 1 Миколі нічого не
лишалося, як попросити
допомої п в рідної матері.
Пригадує, привіз до хати,
в котрій виріс, на санча
тах свою Романка, посту
кав у шибку. «А що, —
скатала стара. — прийшла
коза
до воза?»

...Однак на світі куди
більше добрих людей, ніж
злих. 11с залишився іі Ми
кола в біді, допомогли. Та

тільки ис закінчилися для
нього на цьому випробу
вання. Хоча Ольга й по
вернулася з лікарні, але
хвороба ше давала про се
бе звати. Майже всі за
роблені гроші витрачав на
дружину. Фрукти серед
зими, помідори. За ненов
пі два роки Ольга сім ра
зів побувала в санаторі
ях. Незважаючи па про
тест, привозив дружину
на вокзал, садовив на по
їзд чи автобус... А потім
майже щодня
писав їй
листи.
Га ще в короткі
вільні години (здебільше
го, вночі) вирізав на липо
вій дошці Ольжпн про
філь...
1
відступила хвороба
перед коханням. Ніші Оль

га працює і втретє готу
ється стати матір’ю. Прав
да, живуть воші тепер в
сусідньому колгоспі: пода
лі від гірких спогадів. Ма
ють власну хату: правлін
ня надало довгострокову
позику. Люди їх шанують.
Адже обоє не тільки до
праці охочі. Ольга в само
діяльності залюбки бере
участь, Микола — комсо
мольський активіст, на
родний дружинник. 1 го
ловне, обоє воші завжди
готові прийти на допомо
гу іншим, останнім поді
литися.
До рідного села — ру
кою подаги. Через пагорб,
греблею — а гам віл саду
її вікна материної хати
видно. Кілька разів про

бували розтопити холод у
серці матері. Адже не вмі
ють тримати в душі зла.
Та все дарма. Лише через
знайомих дізнаються про
її здоров'я, про її турбо
ти. А оис недавно на день
народження надіслали їй
теплу хустку.
Поштою.
Без зворотньої адреси. Ві
рять, що з часом усе змі
ниться, що захочеться
н
матері відчути тепло щи
рого добра іі любові. Та її
онуки зачекалися бабусі,
яка все не їде та й не їде.
Старший он вже до дру
гого класу перейшов. Для
онуків бабуся завжди уяв
лятиметься доброю та лю
бою. Тому й не називаю
справжніх прізвищ героїв
цієї історії. Та й чи в іме
нах суть? Головне в жит
ті — бути людтшою, віри
ти в добро. І ще знати:
поряд
надійний, вірний
друг. Тоді ніякі біди не
страшні.
О. ГАВРИЛЕНКО.
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Фестивальна
орбіта «Проліску»
ТЕЛЕГРАМА

Х>1 МОСКВА 1985
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Висловлюємо щиру вдячність учаснннам хореографічного
ансамблю
«Пролісок» Кіровоградського палацу
піонерів за активну участь у дитячім
програмі XII Всесвітнього фестивалю
молоді і студентів. Бажаємо щастя,
здоров’я, відмінного навчання, теорчих успіхів у майбутньому.
ЦК ЕЛКСМ.

Цс були незабутні дні.
Такого успіху вони ще не
знали. В перший фести
вальний день «Пролісок»
виступав
на відкритті
Міжнародного парку мис
тецтв в Зелено?лу театрі
парку культури їм. Горького, що зібрав 15 тисяч
глядачів. В цьому концер
ті виступали провідні май
стри мистецтв і кіровоградці були єдиним дитя
чим колективом
серед
учасників. Концерт тран
слювався по інтербаченню.
Отже танці «Проліску»
«Дружать діти всієї зем
лі» і «Салют, фестиваль»,
образно
висловлюючись,
дивився весь світ.
Кожен
фестивальний
день для учасників ан
самблю і для керівника
був
насичений подіями,
зустрічами, знайомствами.
Танцюристи
«Проліску»
брали участь у зведених
дитячих номерах, деякі з

них ми могли бачити по
телебаченню. Наприклад,
театралізована вистава па
стадіоні «Динамо» «Мир
переможе війну» і вели
кий гала-концерт радян
ської делегації напередо
дні закриття молодіжного
форуму. До речі, в той же
день, тобто
2 серпня
«Пролісок» взяв участь
ще в одному грандіозно
му заході «XII Всесвітній
в гостях у радянських ді
тей». Свято почалося о нів
на десяту ранку і закін
чилося о третій годині дня.
В програму
ВХОДИВ
і
марш миру на проспекті
Вернадського. Крім того
«Пролісок» виступав
зі
своїми ганцями «Салют,
фестиваль» і «Квіти Ук
раїни». Успіх був таким
же грандіозним як і саме
свято.
Діти підкорили
всіх!
Багато цікавого випало
на долю юних учасників

ансамблю «ІІролсіок» і в’
інші фестивальні дні. Не*
забудуться виступи в ди- ’
тячому музичному театрі *
під керівництвом
Героя к
Соціалістичної Праці, на
родної артистки СРСР
Н. І. Сац з танцями «На
ліпка» і «Салют, фести
валь» в рамках великої
фестивальної
програми
«Майстри мистецтв — ді
тям» (їм аплодували ВИзначні діячі радянського
мистецтва і
літератури
О. Єфремов, І. Архипова,
Н. Дурова, М. Царьов,
А. Ешпай, Л. Ошапін),
участь в інтеркопцерті, що
відбувся в міжнародному
молодіжному
центрі
«Олімпієць», де жили діти
з різних країн — делега
ти фестивалю.

За активну участь у
культурній програмі фес
тивалю, за високу май
стерність «Пролісок» наго
роджено почесним дипло
мом Радянського підготов
чого комітету. Відразу піс
ля закриття фестивалю
«Пролісок»
в повному
складі поїхав в Артек, від
почивати, набиратися сил. х
Адже скоро новий павчальвпй рік. Нові виступи,’,
поїздки, концерти, і6 сери- І
ня в Артеці відбулося вё- і
лике свято «Салют, мир, \
салют, фестиваль»,
як
відлуння МОСКОВСЬКОГО фо-

І

руму МОЛОДІ І студентів.
Звичайно,
найактивнішу
участь в ньому взяв ансамбль танцю із Кірово-

|
;
.
і

града, ваш
«Пролісок».

Наближається осінь зі своїм різпобарв’ям, жовтогарячим листям, зеленою, але
вже ледь-ледь вигорілою травою, розмаїт
тям літніх та осінніх квітів. Відчувають її
наближення птахи, починають збиратися у
зграї, щоб потім відлетіти в теплі краї...
Починають готуватися до осені й люди.
Замовляють собі тепліші сукні, капелюшки,
блузки, костюми. І правильно роблять ті
жінки, які вже зараз, у серпні, дбаютьдіро
своє осіннє вбрання. Але не всі, звичайно,
можуть шити самі чи підібрати собі ту чи
іншу сукню в магазині. Тому й доводиться
їм звертатися за допомогою до майстрів
ательє — Кіровоградської фабрики індпо
шиття та ремонту одягу.
В ательє № 1 (вул. Леніна, 6, телефон
2- 51-43), № 2 (проспект «Правды», 11, те
лефон 2-09-91), будинок побуту «Інгул» (IV
поверх, телефон 4-07-69), № 5 (вул. Компа
нійця, 69, телефон 2-37-85), № 6 (вул. Ле
нінградська, 85), телефон 7-00-03), № 7
(вул. Героїв Сталінграда, 109-а, телефон
3- 62-91), № 8 (вул. Радянська, 2-а, теле
фон 7-03-83), № 10 (вул. Дачна, 16, теле
фон 3-35-48). № 12 (вул. Сугокліївська, 15,
телефон 3-42-67), № 16 (вул. Київська, 96,
телефон 6-43-31), № 11 (будинок побуту
«Інгул», II поверх, телефон 4-07-44) прий
мають замовлення на пошиття верхнього
чоловічого одягу. Строк виконання замов
лення — 10—15 днів. Тут же в ательє за
мовнику нададуть необхідну консультацію
по вибору моделей чи тканини.
Немає такої дівчини чи жінки, яка б не
хотіла бути модно іі елегантно одягнена. В
цьому їм охоче допоможуть майстри-чарівники ательє № 5 (вул. Компанійця, 69, те
лефон 2-37-85), які по лише пошиють гарне,
модне елегантне демісезонне чи зимове
пальто, а й порадять, який фасон чи колір
тканини вам до лиця.

розквітлий (•
(•
Каш кор.

ІНФОРМУЄ

Книга
«П’ятериця».
32.
Драма «Касандра». 34. Дра
ма «До зірок», 36. Драма
«На березі Неси». 37. Пое
ма «Анджело». 38. Драма
«Дмитрій Наліній». 40. Пое
ма «Горянка». 41. Роман

Цей кросворд незвичай
ний, бо в клітинки треба
вписати не літери, а циф
ри, Отже, визначте автора
художнього твору, а в клі
тинки кросворда поставте
рін його народження. Єдн-

Роман «Карлик». 31. Роман
«Вогонь». 32. Роман «Во
дії». 33. Роман
«'Полки
ідуть на переправу». 34
Роман «Назустріч дсл! •>. 35
Поема «Пулковськнй ме
ридіан». 39. Роман «Саламбо». 40. П’єса «Кав
казьке нрейдяне коло». 43.
Поема
«Залізниця».
44
«Повість временних літ».

Сипав П. ОНИЩЕНКО.

Відповіді на
кросворд «К»
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«Троє». 42. Роман «Гладіа
тори», 45. Оповідання «Ге
ній в обмотках», «Ода тій
хаті, що в снігах». 4б. Ди
логія «Надія». 47. Роман
«Ульянови».
ПО ЕЕРТИКАЛі: 1. Ро
ман «Свій хліб». 2. Роман
«Дім». 3. Книга мемуарів
«Далене — близьне», 5. По.
еість
«Червоний десант»,
Роб, Роман «Уран». 7.
’
ман «Шпигун». 6. Роман
Роман
«Прощання».
9.
«Санта-Марія». 10. Роман
«Овод». 12. Книга новел
«Криниця під
Г.:," вікном». 13.
Роман у віршах «ПереЕал».
14. Казна «Соловей». 15.
Поема_ «Фархад і ШІрін».
Оповідання
«Чужа
16.
ворог».
КРОБ», «Смертний
«(
21.
___ і «Айвенго». '*'*
19. Роман
24.
Поема «Три смерті».
25.
Роман
«Геній».
Поема «Ніж у сонці». 2Є.
Трилогія «Імперія». 27. По...
вість «Чотири розділи». 29.

ний виняток: оскільки наумово не встановлено дату
народження
літописця,
який вважається автором
«Повісті временних літ»,
при розгадуванні вкажіть
рін його смерті.

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 1. Ро
ман «Завойовники». 3. П’є
са «Буря». 4. Роман «По
дих грози», б. Трагедія
«Демосфсн». 8. Збірка вір
шів «Сонячні кларнети»,
10. Трилогія «Буймир». 11.
Роман «Розлука». 13. Ро
ман «Облога ночі». 15. П’є
са «Останні дні». 17. Незакінчений роман «Острови
в океані». 18. Поема «Без
смертя». 19.
Ода.
«На
взяття Ізмаїлу». 20. Роман
4. «Весняні вітри». 22. Роман
«Ріки горять». 23. Дума
«Іван Сусанін». 24. «Дім І
світ». 26. Роман «У затінну дівчат нсітучих». 28.
__
Книга «Думки і серце». ЗО.

Більшість жінок віддає перевагу костю
му. Адже він зручний як у діловій обстанов
ці, так і в урочистих випадках — у кіно, в
театрі, на прогулянці. Замовлення на пошитття костюмів будь-якого стилю прийма
ються в усіх ательє міста. В цих же агельє
можна замовити й чоловічий костюм. Без
нього не можна з’явитися в театрі чи на уро
чистій церемонії.
Все ще користуються попитом спідниці та
сукні з елементами плісе і гофре. Замовиш
такі вироби ви можете в ательє № 1 (вули
ця’ Леніна, 8) та ательє № 2 (проспект
«Правды», 11).
Капелюшок — одне із найважливіших
доповнень до вашого одягу. Він необхідний
у будь-яку пору року. Тому жінки дуже ста
ранно його вибирають.
І пе дивно, що для створення гарних і
.модних капелюшків необхідно багато май
стерності й художнього смаку. Саме цим і
володіють майстри ательє № 11 (будиііок
побуту «Інгул», 11 поверх, телефон 4-07-44)
та № 13 (вул. Леніна, 16), телефон 2-46-91).
Ці ательє приймають замовлення на по
шиття чоловічих та жіночих головних убо
рів. Срок виконання замовлення — двад
цять днів.
У вище названих ательє можна зробити
замовлення на виготовлення таких капе
люшків: «таблетка», капелюшок з полями,
«жокейка», для дітей павами. Прийма
ються замовлення на пошиття чоловічих і
жіночих шапок із натурального та штучно
го хутра.
Літо ще не закінчилось, погожі теплі дні
ще будуть і у вересні, тому нова літня сук
ня чи спідниця стануть вам у пригоді. Від
відайте ательє № 12 (вул. Сугокліївська, і 5,
Телефон 3-42-67) та № 16 (вул. Київська96, телефон 6-43-31). Тут за 20 днів вам по
шиють модну сукню чи кофту.
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Якщо у вас є сукні чи костюм трішки за
старілого фасову, не поспішайте їх викрес
лювати з вашого гардеробу. Вопи ще мо
жуть.вам згодитися. Варто лише мати тріш
ки видумки й фантазії і зі старої сукні мож
на зробити сукню модного фасону. Якщо ви
не вмієте шити чи просто не маєте вільного
часу, зверніться за послугами в ательє № 5
(вул. Компанійця, 69), № 6 (вул. Ленінград
ська, 85), № 7 (вул. Андріївська, 109-а).
№ 10 (вул. Дачна. 16), № 11 (будинок побу
ту «Інгул», II поверх), № 16 (вул. Київсь
ка, 96). В цих же ательє проводиться термі
новий ремонт одягу «сьогодні на сьогодні».
Ви готуєтесь до весілля. І, .звичайно, хо
чете, щоб ваша весільна сукня була якнай
кращою. І ось сукня готова, але без оздоблювальпих квітів вона не має такого вигля
ду, як хотілось би. То ж, не гайте часу і
йдіть до ательє № 1, що по вулиці Леніна, 8
чи
ательє № 11, яке
розташоване в
будинку побуту «Інгул», і замовте оздоблю
вальні квіти та весільні прикраси.
У цих же ательє, можна зробити замов
лення на пошиття костюмів для художньої
самодіяльності, вишивання виробів.
Для тих жінок, які люблять і вміють
шити, фабрика індпошиття та ремонту одя
гу пропонує напівфабрикати сучасного одя_
гу. Такі напівфабрикати є у великому асор
тименті в салові «Силует», який міститься
по вулиці Леніна, 16, телефон 2-46-91. '
Подбали швейники й про тих, хто має
нестандартну фігуру. В ательє № 4 (буди
нок побуту, IV поверх) та № 5 (вул. Компашиця, 69) в пеобмеже'пій кількості прийма
ються замовлення на пошиття нестандарт
ного одягу.
Вироби з матеріалу ательє, а також на
півфабрикати ви можете придбати в кредит
строком до 12 місяців.
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