НЛ ЗБОРАХ ВИРІШЕНО
Чотири
комсомольськомолодіжних колективи Знам’янського АТП-10036
ве
дуть змагання за виконання
основних виробничих показ
ників, включених в умови
соціалістичних зобов язань,
прийнятих на початку пер
шого року дванадцятої п’я
тирічки. Поки що, як і досі,
лідирують КМК першої ко
лони, очолюваної І. Ф. Не
стеренком
(групкомсорг
В. Кириленко).
За результатами змагання
попереду екіпажі В. В. іришенка і Ю. А. Лебедя та
О. В. Литвинчука і В. М.
Штефана, колективи яких
посіли відповідно друге і

перше місця. Лідери підви
щені планові завдання ви
конали на 104,2 процента, а
володарі «срібла» — 105,3.
Понадпланове ж зобов'я
зання по економії пального
краще вдалося саме екіпа
жу О. В. Литвинчука і В. М.
Штефана, вони заощадили
179 літрів у той час, як су
перники — 42. Таким чином,
тільки двома КМК у першо
му кварталі року виконана
третина планованих на рік
рубежів по економії паль
ного.
Увесь «секрет» в дотри
манні виконання основних
показників роботи, зокрема,
показника регулярності ру
ху, недопустимості
зривів

у русі автобусів. Уже на за
гальних зборах колон, де
підбивалися підсумки робо
ти протягом перших двох
місяців року, було пере
глянуто прийняті раніш зо
бов’язання по зниженню
витрат на виконання обсягів
перевезень і вирішено за
перше півріччя цей показ
ник довести замість тися
чі трьохсот карбованців до
тисячі чотирьохсот п’ятде
сяти. Це буде реальним вті
ленням на практиці установ
ки на інтенсифікацію вироб
ництва, про що йшла мова
на XXVII з’їзді КПРС.
В. ПОНОМАРЕНКО,
завідуючий
відділом
комсомольських орга
нізацій міськкому ком
сомолу.
м. Знам’янка.

На єдиний політдень до учнів Інгульського СПТУ та місцевої середньої школи
завітав делегат XXVII з’їзду КПРС знатний механізатор, ланковий механізованої
ланки по вирощуванню цукрового буряну з колгоспу імені Леніна Устиніеського
району Анатолій Павлович Горбенко. Він у дохідливій формі розповів молоді про
роботу з’їзду, про грандіозні завдання, які поставив перед працівниками сільсько
го господарства форум комуністів. Він також поділився з ними своїми задумами
на майбутнє, сназав про те, що в дванадцятій п’ятирічці бригада буде боротися
за 500-центнерні врожаї цукрових буряків.
На знімку: А. П. ГОРБЕНКО (в центрі) відповідає на запитання учнів.
Фото М. САВЕНКА.
Устинівський район.

Виступають
молоді лектори
З великим інтересом слу
хачі школи молодого лек
тора вивчають матеріали
XXVII з’їзду КПРС., який
відкрив нову важливу віху
в історії нашої партії і
країни. У Політичній допо
віді ЦК партії, з якою ви
ступив Генеральний секре
тар ЦК КПРС М. С. Гор
бачов, глибоко і змістовно,
по-леніиськи розкриті про
грамні цілі партії,

Документи з’їзду дають
невичерпні можливості для
підвищення ідейно-політич
ного рівня усних виступів
серед учнів шкіл міста і
області. Ці документи є
могутнім
стимулом для
вдосконалення
лекційної
пропаганди, всієї ідейновиховної роботи серед на
селення. І слухачі школи
молодого лектора несуть
ідеї з’їзду партії молоді.
Під керівництвом ленторівнаставників П. М. Безтаки,
Ф. К. Бєлявіна, Л. М. Бре
нера, В. О. Романова в мо
лодіжному лекторії облас
ного
центру виступили
студенти
Т. Бєлоусова,
М. Сапачова, О. Бутенко,
В. Коваль, О. Горбенко,
Ю. Куцин.

Недавно 1-і студспгівлекторів нашого вузу в
складі агітбригади обкому
комсомолу виступили пе
ред учнями Суботцівської
і Зиам’яиської № 2 серед
ніх шкіл. Радує і тс, що
поруч із більш досвідчени
ми лекторами в роботу
включається молоде по
повнення ШМЛ, зокрема,
В. Павленко. В. Малишко,
Т. Власова, Т. Головко,
О. Волоків, О. Фенько,
О. Пирогов та інші.
А. ЧУТ.ЮКОВА,
член комітету комсо
молу Кіровоградсько
го педагогічного інсти
туту імені О. С. Пуш
кіна.

Знайомтесь: Олександр ШУРДУК — бригадир слюса
рів секретар комсомольської організації Добровсличківської ремонтної майстерні. Колектив слюсарів, який очо
лює Олександр, виконав п’ятирічний план на 130 про
центів.
Фото С. ФЕНЕНКА.
емт Добровеличківка.

МОЛОДІЖНІ
Філіалом шахти 9/10 Мар
ганецького гірничо-збага
чувального комбінату стала
міська середня школа № Ю.
Юні помічники гірників
на «відмінно» виконали
перше замовлення шефів:
виготовили і відправили
партію запасних деталей
для гірничошахтної техні
ки. В нових навчальних
майстернях
старшоклас
ники опановують ази шах
тарських професій.
Сотні шкільних колекти
вів області виконують зав
дання підприємств, беруть
участь у малій механізації
виробництва.
Зв’язок з
трудовими
колективами^
участь у розв’язанні кон
кретних завдань допомага
ють школярам перевірити

свої здібності, обрати про
фесію до вподоби.

* * *
Ім'я видатного російсько
го і українського компози
тора XVIII століття Дмитра
Степановича Бортнянсько
го. уродженця Сумської
області, присвоєно Сум
ському музичному учили
щу, яке відзначило двадця
тип'ятиріччя. Воно було
створене, коли в області
налічувалось лише дев’ять
музичних шкіл. А тепер їх
64.
Учні і викладачі прово
дять в області активну ро
боту з естетичного вихо
вання трудящих.
(РАТАУ).

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ'Ю

І

«Хрустальный звон, хрустальный звон, как много бед приносит он...». Па
родія, але сміятися не хочеться. Адже коли дзенькають «за здравіє» кришта
лем із значно міцнішим від газировки вмістом, результати, як правило, вияв
ляються прямо протилежними побажанню. Неприємно усвідомлювати актуаль
ною тему боротьби з пияцтвом, але оптимізм вселяє те, що на нього, завдяки
недавнім урядовим заходам, ведеться масований наступ, у тому числі й засо
бами медицини. Яким чином це робиться, чого вже досягнуто, нашому корес
понденту розповідає головний лікар Кіровоградського обласного наркологіч
ного диспансеру С. Д. ПРОКОПЕНКО:'
— Як у нас часто думають про люди
ну, що п’є? Що вона просто незібрана,
слабовольна, що варто її тільки добре
«проробити», як вона візьме себе в ру
ки... Проте алкоголіки — і «закінчені», і
початкуючі — психічно хворі люди, яких
лише вмовляннями й покараннями не
вилікуєш. Практика діяльності існуючих
із 1976 року наркодиспансерів показала,
що найкраща форма надання нарколо
гічної допомоги — стаціонари при про
мислових підприємствах, де хворі пере
бувають не менше двох місяців.
— Які ж основні методи лікування
хворих на алкоголізм?
— Призначення препаратів, що нор
малізують обмінні процеси діяльності
головного мозку (він страждає від алко
голю найбільше), а також тих, що викли
кають огиду до спиртного. Трудотерапі я — прилучення пацієнтів до продуктивної праці. Наші хворі протягом лікування зараховуються на тимчасову роботу в комбінат «Кіровоградважбуд», де
працюють в основному на будовах. Той,
хто втратив кваліфікацію, за час пере
бування в стаціонарі має можливість
набути нову професію. Застосовуємо й
голкорефлексотерапію, очищення крові,
психотерапію, переорієнтовуємо пацієн
та на високі моральні цінності.

— Який спосіб життя повинні вести
виписані з наркологічного стаціонару?
— Абсолютно не пити спиртного, ні
краплі, навіть пива, інакше хвороба від
новиться. Треба сказати, що суто фізич
ним потягом до спиртного викликаю
ться лише 5—8 процентів рецидивів ал
коголізму, решта ж — мікросоціальним
середовищем: умовили, примусили, зви
нувативши, що «не поважаєш»... Ось чо
му так важливо, щоб близькі, колеги,
друзі колишнього хворого утримували
ся від пригощань. Ще п'ять років після
виписки наш підопічний має регулярно
з'являтися до лікаря.
— Сергію Дмитровичу, а як потрапля
ють до вас пацієнти вперше?
— Здебільшого їх змушують до того
занепокоєні члени сім’ї, виробничого
колективу. В тяжких випадках, копи ал
коголік уперто відмовляється іти до
лікаря, за заявою до міліції співробіт
ників, сусідів, близьких народний суд
направляє його на примусове лікуван
ня. Ті, в кого хвороба ще не набула за
грозливих форм, можуть лікуватися ам
булаторно без госпіталізації. Такий курс
проводиться анонімно. Ми не питаемо
прізвища пацієнта, не повідомляємо ні
куди про ге, що він до нас ходить.
— Обмеження продажу спиртного,

Але практично неможливо прогнозува
ти, які саме додаткові біди принесе
згубна пристрасть кожній конкретній
людині, — це залежить від індивідуаль
них особливостей організму. У зв’язку
з цим ми застерігаємо вже не проти
посилення нетерпимості до п'яниць з
боку адміністрацій підприємств і органі зловживання алкоголем, тобто пиття у
зацій, міліції, громадськості, певно, і ви
великих дозах, а категорично виступає
якось відчули?
мо проти його вживання взагалі. Тут ме
— Так, кількість звертань до нас із
дики всіх профілів повинні попереджа
приводу алкоголізму зменшилася. Та ра ти своїх пацієнтів, що вживання алкого
діти з цього приводу рано, бо, скажімо,
лю, як і куріння (від нього ми теж лі
зменшення викликів міліції з при
куємо) утруднюватимуть лікування їх
воду п’яних бешкетів у сім'ї часом бу
хвороби. Разом з обласним Будинком
ває зумовлене побоюванням більшого,
санітарної освіти проводимо семінари
ніж раніше, штрафу. Неможливо, як-то
для лекторів, що займаються антиалко
траплялося колись, пити на роботі —
гольною пропагандою.
збираються десь крадькома після неї.
— Які її аргументи, на вашу думку,
Все ще дуже важко переконати в необ
найбільше впливають на аудиторію?
хідності звернутися до лікаря жінок— За моїми спостереженнями, ті, що
алкоголічок, бо ніяк у свідомості людей
наочно
переконують у шкідливості вжи
не в'яжуться ці два поняття — жінка і
вання алкоголю для здоров'я майбутніх
алкоголізм, просто не віриться в це.
дітей. Примушують серйозно замислити
— Сергію Дмитровичу, як не прикро,
а доводиться констатувати пияцтво й се ся над страшними наслідками цієї схиль
ності приклади з життя людей, котрих
ред молодих людей...
пияцтво привело на лаву підсудних. Ну,
— Ну, у школі їх пити не вчать. У
і звичайно, слід пропагувати цікаві фор
сім’ї в основному прилучаються. Ось на
ми дозвілля, націлювати людей на до
Новий рік викладач однієї з кіровоград
тримання режиму праці й відпочинку.
ських шкіл серед ночі знайшов у себе
— Скажіть, будь ласка, а яка ефектив
під дверима свого учня-семикласника у
ність лікування від алкоголізму?
стані сп’яніння. Як пізніше з'ясувалося,
— Якщо хворий повністю пройшов
його пригостили вдома шампанським
увесь курс лікування і після того більше
батьки, котрі продовжували святкувати,
не п’є, у нього відновлюються праце
до ранку не кинувшись, що син кудись
здатність,
інтелектуальні
здібності.
подівся. А хлопчик не міг пригадати,
Складніше з регенерацією моральних,
коли він вийшов, куди й чого потрапив...
— Хворобі легше запобігти, ніж її лі вольових якостей, емоційних проявів.
кувати — стара істина. Яку профілактич Дивишся — людина розпрощалася на
завжди з пляшкою, нормально живе,
ну роботу ведуть спеціалісти-наркологи!
досягає успіхів. Та вони могли б бути
— Алкоголізм — недуга дуже підступ
незрівнянно більшими, коли б не пияц
на. І, зокрема, тим, що наслідки вживан
тво. Чим раніше почати з ним боротися
ня спиртного можна передбачити лише
медичними засобами, тим кращі пер
в загальному. Скажімо, ті, хто п’є, мають
спективи лікування.
у 10—15 разів більше шансів захворіти і
Бесіду вела Н. ДАНИЛЕНКО.
вкорочують собі вік років на двадцять.

- «Молодий комунар»

2 стор
ІРОВОГРАДІ!.! разом
з усім радянським на
К
родом готуються гідно зу

стріти 100-річчя від дня
народження Сергія Миро
новича Кірова. Для тру
дящих області це ім’я
звучить
по-особливому:
майже 50 років місто но
сить ім'я видатного діяча
Комуністичної партії і Ра
дянської держави.
С. М. Кіров (Кострнков)
народився
15
березня
1886 року в місті Уржумі
Вятської губернії (нині
Кіровська область). В се
мирічному віці залишився
сиротою і потрапив до

Азербайджану, всі свої
зусилля спрямовує ста
новленню нафтодобувної
промисловості
молодої
Країни Рад.
З ЗО грудня 1922 року
С. М. Кіров — член Цент
рального Виконавчого Ко
мітету СРСР, а з 1920 ро
ку — перший секретар Ле
нінградського
губкому
партії і кандидат в члени
Політбюро ЦК ВКП(б).В
липні 1930 року С. М. Кі
рова переводять із канди
датів у члени Політбюро
ЦК-ВКП(б). Він особливо
багато зробив для даль
шого розвитку промисло-

ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
С. М. КІРОВА

00»

приюту, навчався в цер- вості, будівництва, науки,
ковно-гірпходській школі. освіти молодої Країни
Рано відчувши соціальну Рад. За дорученням ЦК
. нссправедліґвість, С. Кост- партії С. М. Кіров увесь
риков сходиться з рево вересень 1934 року знахо
люціонерами, зокрема з дився в -Казахстані, де
Халтуріним. Прочитавши склалося тяжке становище
в газеті «Іскра» ленінську із збиранням хліба. Він
статтю «З чого почина зумів так організувати ро
ти?», С. Кострнков вирі боту, що врожай було вря
шив узятися за друкуван товано. В лютому 1934
ня й розповсюдження лис року на Пленумі ЦК С. М.
тівок. Так починалася йо Кірова обирають секрета
го підпільна робота, бо рем ЦК ВКП(б) з одно
ротьба проти самодер часним виконанням обо
жавства. В 1903 році, на в'язків секретаря Ленін
вчаючись у Казанському градського обкому партії.
промисловому
училищі, 1 грудня 1934 року о 16-й
С. Кострнков брав участь годині ЗО хвилин він за
в студентській демонстра гинув од ворожої кулі
ції. В 1901, переїхавши до недалеко від свого кабіне
Томська, вступив на за ту в Смольному.
гальноосвітні курси при
Поховано Сергія Миротехнологічному інституті, новича Кірова в Москві на
де також став членом не Красній площі, урна з
легального гуртка марк прахом покоїться в Крем
систа Григорія Крамоль- лівській стіні. За видатні
никова. В кінці 1904 року заслуги перед партією і
Сергій
став
членом народом його нагородже
РСДРП.
но орденами Леніна, Чер
Більшовики Томська про воного Прапора і Трудо
вели в 1905 році демон вого Червоного Прапора,
страцію, в якій брав - Він прожив 48 років. Всю
участь С. Кострнков. Ного свою енергію віддав бо
заарештували, та через мі ротьбі за свободу і щастя
сяць звільнили з-під ареш радянських людей.
ту, бо прямих доказів ЛУМНА'звістка про вбивпроти нього не було. Од
ство Сергія Мироновпнак
продовжити після ча облетіла всю країну.
цього навчання він не зміг. Повсюдно проходили тра
В липні 1906 року — зно урні мітинги, на яких ро
ву арешт, тюрма.’Але й у бітники,
селяни,
інте
неволі він брав активну лігенція
висловлювали
Участь у підпільній роботі. сум з приводу смерті ви
В жовтні 1917 року робіт датного трибуна револю
ники Владикавказа обра ції, ненависть до ворогів,
ли С. М. Кірова делегатом що відняли життя в одно
II Всеросійського з’їзду го з кращих синів нашої
Рад, на якому В. І. Ленін партії. Трудящі міста Єлиоголосив перші декрети саветграда-звернулись до
Радянської влади про мир, міської Ради депутатів з
землю. У травні 1918 року проханням про увічнення
С. М. Кіров був направле пам’яті С. М’. Кірова. 27
ний у Москву від револю грудня 1934 року міська
ційного Кавказу з прохан Рада
порушила
перед
ням до Радянського уря ВУЦВК і ЦВК СРСР кло
ду про надання військової потання робітників заво
.допомоги. Цс питання бу дів «Червона зірка», «Чер
ло вирішено, та розпоча воний Профінтерп», «Біль
лась громадянська війна. шовик» та інших про при
Банди Денікіна і Колча- своєння нашому місту іме
ка готувались об’єднатися ні Кірова. Це клопотання
для спільного удару на було задоволено.
Москву. В Астрахані ство
29 грудня 1934 року
рено ревком, головою яко президія міської Ради ви
го був С. М. Кіров. В бе рішила:
резні 1920 року Червона
1. Для увічнення пам'я
Армія звільнила Кавказ і ті С. М. Кірова спорудити
Кірова призначили пов в місті пам’ятник С. М; Кі
предом РРФСР при тимча рову, а також встановити
совому урядові Грузії. З на привокзальній площі
1921 року він, перший пам’ятну дошку.
секретар ЦК Компартії
2. Видати і розповсюди

«СУСІД ВИНЕН»
Там називалася критична
кореспонденція, надрукована
«Молодому комунарі»
за 19 грудня минулого року.
Перший
секретар
Кіровського
райкому
ЛКСМУ
м. Кіровограда С. Мальова
ний повідомляє: «Факти, на
ведені в матеріалі, обгово
рено на спільному засідан
ні партійного і комсомоль
ського бюро
будівельного
управління № 2 тресту «Кіровоградміськбуд» у присут
ності
всіх
працівників
бригади А. Бахтіна, робота
якої аналізувалася в мате
ріалі. Було вирішено проси
ти
адміністрацію,
щоб
бригада надалі працювала
на одній дільниці і не дро
билась на окремі ланки.
За допущені прогули без
поважних причин комсомол

кам О. Алдошиній, В. Євдонимовій та В. Корнюші су
воро вназано, вони позбав
лені чверті одноразової ви
нагороди за вислугу років.
Задоволено їх прохання про
перевод до іншої бригади.
У даний
час
бригада
А. Бахтіна працює на пус
ковому об’єкті в с. Липняікці. План будівельно-монтаж
них робіт за IV квартал ми
нулого року виконано на
103
процентів,
протягом
перших місяців 1986 року
прогулів та запізнень немає.
Робота секретаря комітету
комсомолу тресту «Кіроізоградмісьнбуд» заслухана на
засіданні бюро міськкому
комсомолу. Із 17 березня
його обов’язки виконує по
вий секретар комітету ком
сомолу тресту Т. Кожушно.
Заміщено також
вакансію
завідуючої сектором обліку
членів ВЛКСМ тресту».
Редакція отримала також

ти спеціальну брошуру з
біографією С. М. Кірова.
3. Організувати при му
зеї революції пересувну
виставку пам'яті С. М. Кі
рова.
4. Задовольнити клопо
тання трудящих місцевої
МТС про перейменування
її в Кіровську.
Робітники,
службовці,
студенти виступили з про
ханням
про створення
фонду на спорудження па
м’ятника. За перші три мі
сяці було зібрано 40 тисяч
карбованців. Першого бе
резня 1935 року газета
«Соціалістичний наступ»
вийшла під новою наз
вою — «Кіровська прав
да». А 1 травня 1935 року
робітники заводу «Профінтерн» встановили на поста
менті перший бюст Сергія
Мироновича
Кірова на
подвір'ї підприємства. В
цьому ж році було назва
но один із заводів іменем
Кірова.
На запрошення міської
Ради в березні 1935 року
до Києва приїхав профе
сор М. Г. Манізер. У роз
мові з кореспондентом га
зети «Кіровська правда»
він
сказав:
«Завдання
встановлення першого в
Радянському Союзі па
м'ятника Кірову є само по
собі надзвичайно важли
вим, особливо близьким
мені,
як ленінградцеві,
який особисто зустрічався
з С. М. Кіровим. Встанов
лення пам’ятника в місті
його імені цікаво для мене
й тому, що один з моїх
перших
пам'ятників —
В. І. Леніну, встановлено
також там.' У день свят
кування 19-ї річниці Ве
ликого Жовтня, 7 листо
пада 1936 року на відкрит
тя пам'ятника С. М. Кіро
ву прийшли майже всі жи
телі міста. В 1939 році
було відкрито російський
театр імені С. М. Кірова.
Указом Президії Верхов
ної Ради УРСР від 10 січ
ня 1939 року була утворе
на
Кіровоградська об
ласть, а місто Кірове ста
ло зватися Кіровоградом,
5 серпня 1941 року, фа
шисти увірвалися до об
ласного центру. Вони руй
нували підприємства, ви
возили до Німеччини ус
таткування, хліб, людей.
Вивезли
й
пам’ятники
В. 1. Леніну та С. М. Кіро
ву. Коли радянські війська визволили місто, Рішенням облвиконкому та
обкому КП(б)У від 15 бе
резня 1944 року були
встановлені
пам’ятники
B. І. Леніну і С. М. Кіро
ву, виготовлені з гіпсу. А
в 1946 році пам’ятник
C. М. Кірову відлили з
бронзи по знайденій у Ле
нінграді формі.
_ Сьогодні в області ім’я
Кірова носять два райо
ни — Кіровоградський і
Кіровськпй, три сільських
населених пункти, 14 кол
госпів і 2 радгоспи. У 1946
році в Кіровограді на
подвір'ї
теплоцентралі
встановлено бюст С. М. Кі
рову: ’ Є схожий бюст в
Устинівці.
Л. ПАНЧЕНКО,
член президії Ленін
ської районної органі
зації товариства охо
рони пам'ятників.

відповідь начальника
БУ-2
цього ж тресту В. П. Вануленка. Однак, на відміну від
реакції райкому комсомолу,
господарники
обмежилися
обіцянками,
що
бригада
А. Бахтіна працюватиме на
одному об’єкті, і ні слова
про план роботи без пере
боїв. Зрештою, де гарантія,
що в колективі і надалі при
існуванні фантів зриву по
дачі розчинів та матеріалів
не повториться сумна істо
рія з «прогульниками через
відсутність роботи»?
Чи,
можливо, буде подібне ви
мушене відрядження і в
Липняжну?
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У Кіровоградському машинобудівному технікумі успішно працює творча група
раціоналізаторів, яку очолює викладач Анатолій Борисович Єлисаветський. Учні
самі виготовляють роботи промислових верстатів для захисту дипломних проектів,
постійно вносять корентиви. Запропоновано і впроваджено шість пропозицій по
удосконаленню і заміні процесу різання деталей.

На знімну: біля свого творіння — пневматичного робота, який вставляє і
знімає деталі на металоріжучих верстатах, майбутні техніки-технологи (зліва на
право) Олександр ЧЕЛАЛО, Анатолій РОМА111ИН, Віктор ПИСЬМЕННИЙ, Юрій ЗАХОДКЯК, а також керівник дипломного проента А. Б. ЄЛИСАВЕТСЬКИЙ.
Фото Ф. ПЛАХТІЯ.

ПРОДОВЖУЄМО РОЗМОВУ

«Чи є він-«легкий» хліб?»
До редакції продовжують надходити відгуки на
статтю, вміщену в «Молодому комунарі» під вище
поданою назвою. Вони засвідчують, що питання за
кріплення та професійного становлення молодих спе
ціалісті в-бібліотекарів хвилюють не лише працівників
бібліотек області, але й представників інших профе
сій. У номері «Молодого комунара» за 1 лютого цьо
го року ми вмістили відгуки на статтю працівників
Гайворонської ЦБС, а сьогодні розмову продовжують
директор обласної бібліотеки для дітей імені А. П.
Гайдара С. П. МИХАЛЬОВА та заступник директора
заготконтори Бобринецької райспоживспілки О. А.
САПРОНОВ.

СПРАВЖНІЙ
СПЕЦІАЛІСТЦЕ...
Я — бібліотекар. І ро
боту свою люблю. Вона
приносить мені найбільшу
радість, але іноді й засму
чує... За 20 з лишком ро
ків я виконувала в бібліо
теці різну роботу: обслу
говувала і дорослих чита
чів, і дітей, займалася біб
ліографічним пошуком і
складанням
посібників,
пробувала свої сили в на
укових дослідженнях. За
раз поєдную бібліотечну
роботу з адміністративною.
Тому мене не може не
хвилювати питання прести
жу професії бібліотекаря.
Недавно в своєму колекти
ві ми провели анкетуван
ня, бажаючи з'ясувати,
що ж впливає на вибір на
шої професії, де шукати
витоків «професіоналізму»
бібліотекарів, поцікавили
ся іі планами на майбутнє.
Аналізуючи
відповіді,
прийшли до' висновку, що
25 процентів тих, хто від
повів на запитання, обра
ли професію випадково.
Напевне тому й такий ви
сокий у нашому колективі
процент людей, які розча
рувались в ній.
Причин розчарування ба
гато. Та головна, на нашу
думку, в недостатній проф
орієнтації в навчальних за
кладах. Прийшовши на ро
боту після технікуму чи
навіть інституту, молодий
фахівець має досить спро
щену уяву про свої обо
в’язки. Він наївно вважає,
що його функції обмежую
ться технічною роботою:
знайшов, записав, видав
книгу читачеві... Але ж

справжній бібліотекар повинен добре знати літера
туру, з якою працює, і не
лише художню, — щоб зі
знанням справи пореко
мендувати її читачам. Для
цього слід систематично
займатись самоосвітою, і
здебільшого вдома, бо на
роботі вільного часу не за
лишається.
Засмучує бібліотекарів і
суто математичне визна
чення наших досягнень.
Безумовно, важливо «скіль
ки», але ж ми покликані
для того, щоб за допомо
гою кращих творів багато
національної радянської і
світової літератури вихо
вувати у читачів, зокрема
у підростаючого поколін
ня, кращі моральні якості,
активну життєву пози
цію.
Багато
видасться, на
жаль, і такої літератури,
яка ’нічого не дає ні розу
му, ні серцю. Лежить вона
мертвим вантажем. А це
негативно впливає на кіль
кісні
показники роботи
бібліотек.
Не додають натхнення
молодим бібліотекарям і
незадовільні умови праці—
це стосується всіх дитячих
бібліотек нашого міста.
Залишається
гострою і
проблема житла для мо
лодих
фахівців-бібліотекарів.
Перед нами, як і перед
всією країною, стоїть зав
дання — добитися активі
зації людського фактора, в
тому числі і в бібліотечній
роботі. Без цього немож
ливо успішно справлятися
із завданнями комуністич
ного
виховання молоді,
прискорення
соціальноекономічного розвитку на
родного господарства кра
їни.
С. МИХАЛЬОВА,
директор
обласної
бібліотеки для дітей
Імені А. П. Гайдара.

Є ТАКІ ЛЮДИ
Всього кілька років тому
закінчив я Полтавський
кооперативний
інститут.
Наступні роки були для
мене не лише роками по
силеної громадської, зо
крема, комсомольської ро
боти, але й водночас —
роками дружби з книгою.
Працюючи вже тут, у
Бобрннці, навчаючись у
школі молодого лектора,
виконуючи комсомольське
доручення як член спецгрупи
дружинників по^
сприянню відділу по б.^~>
ротьбі з розкраданням со
ціалістичної власності, я
не раз звертався за кон
сультацією до бібліотека
рів. Зокрема, мене знають
як постійного читача в біб
ліотеці райкому Компартії
України.
1 ось про роботу біб
ліотекаря Катерини Коржук, яка недавно працює
тут, можу сказати лише
хороше. Прекрасно вона
орієнтується в світі книг,
завжди порадить. Недав
но, готуючи вечір «Нумо,
хлопці!», ми разом з дру
гим секретарем райкому
комсомолу О. Морозовим
мали пагоду ще раз пере
конатися у високому про
фесіоналізмі нашого біб-л
ліотекаря, в прекрасному^
її знанні новинок політич
ної літератури.

Певно, якби кожен мо
лодий спеціаліст (і не тіль
ки в бібліотечній справі,
але й у кожній галузі) так
ставився до своїх обов'яз
ків, як Катерина, то тему
сьогоднішньої
розмови
можна було б вважати ви
черпаною.
Переконаний, що особ
ливо нині. після XXVII з’їз
ду КПРС, який загострив
нашу увагу на ролі люд
ського фактора у виконан
ні народногосподарських
завдань, розмова про від
повідальність
молодого
спеціаліста перед суспіль
ством, важливість якомога^
швидшого його професій-’
ного становлення, посилен
ня турботи про нього є ду
же вчасною і потрібкою.
О. САПРОНОВ,
заступник директора
заготконтори Бобри
нецької
райспоживспілки.
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Що хоче сказати автор
заголовком своєї книжки?
Майже завжди — найсут
тєвіше із свого світобачен
ня, із свого життєнського
досвіду, із своїх вболівань.
Згадаймо
«Тихий
Дон»
М. Шолохова, «За далью—
даль» О.
Твардовського,
«Вершники» Ю. Яновського,
«Прапороносці» О. Гоичара.
Нову збірку поезій Василь
Юхимович назвав «Ровесни
ки гроз». І зразу думається,
твори про тих, хто
НАМИВСЯ в грозові роки,
хто утверджував правду і
добро в дні грозових битв,
хто трудився в роки грозо
вих звершень. Приємно, що
сподівання читача виправ
довуються, що він з допо
могою автора познайоми
ться з ліричним героєм не
показних
подвигів, таких
людських вчинків і дій, які
висвітлюють сутність ідей
та ідеалів, що пишуться з
великої літери, що вимов
ляються урочисто, що ви
карбовуються в нашій па
м’яті на все життя.
Вибір
єктів для худож
нього дослідження, тема
тична спрямованість поезій,
його громадянська позиція
визначає у даному разі й
дибір художніх засобів та
поетичної тональності. Ши
рокі читацькі кола знають
Василя Юхимовича як ніж
ного лірика, дотепного опота_ майстра пісенно
го жанру/ Що льон цвіте
синьо, синьо знають всі, але
пісня на ці слова В, Юхи
мовича викликала у серці
кожного не тільки почуття
ніжності, а й жагуче праг
нення зробити щось непо
мітно добре для своєї ма
ми, чи матері свого товари
ша, чи солдатської вдови.
Тепер же автор вдається до
поетичного речитативу і в
його поезіях голосно зазвучала поетична публіцистика.
Для людей старшого по
коління, до якого має честь
належати і автор збірки, ба
гато понять осяяно почуттям
святості, серед них: Хліб,
Дощ. Честь, Батько, Мати.
Можливо, тому один із роз
ділів збірки автор назвав
«Доки світиться хліб», «Від
коли ми зробились городя
нами, — говорить автор у
шжмї «Зерно стіни», — не
ЯР*- пашня змінилася...».
Змінюються й деякі понят
тя, життя йде вперед і по

«Молодий комунар»

требує нових вирішень, є трудну дорогу, якою при
нові пошуки і відкриття, та йшли ми в світ новий, і на
є поняття істини вічні. Вслу гадує нам, що нема нового
без старого і треба не загу
хайтесь в оці слова:
Але, за подвиг вдячні,
бити саме батьківську до
не за послугу,
рогу, співвідносить поняття
Коли вже нолос
«плуг» і «Першінги», і якщо
дослідний звиса.
Не можем уявити
знаряддям обробітку землі
низькорослого
треба користуватися з розу
Ні жита в ріднім полі,
мом, то яка відповідаль
ні вівса.
Годовані в селі земними ність лягає на тих, хто не
соками,
розуміє, які «скиби» на зем
Хоча й давно
лі розпанахає атом. І автор
прописано — міські.
Ще не настільки стали
пристрасно закликає:
ми високими,
Щоб звисока судить
про колоски...

І автор трепетно ніжно,
але безкомпромісно і твер
до стверджує, що істина в
стеблині і в зерні. 1 додамо
від себе, що спочатку ж та
ки пахнуть життям зелені
ниви, а вже потім не можна
надихатись запахом
пше
ничної соломи і аж тоді зро
зумієш, чим пахне хліб (а
хто не жив у селі, чи не тру
дився в полі, не зможе пов
ністю відчути життєдайності
стеблини і зерна), і повто
римо за поетом:
Ми жнив бентежних
памолодь сільська,
До рівня серця горнем
колосок.
Думками й до пшениці,
мов до матері...
А де ж є мати
для синів —низьна?!

На XXVII з'їзді партії Ге
неральний секретар
ЦК
К1ІРС М. С. Горбачов го
ворив про чистоту і чесність
партійців, у промовах деле
гатів наводились приклади
самовідданості в служінні
народові. А в резолюції ви
щого партійного форуму
говориться про необхідність
утвердження
людяності.
Партійні настанови про під
вищення вимогливості до
себе, про утвердження по
рядності, як норми життя,
про дотримання норм кому
ністичної моралі ще й ще
раз зринають у пам’яті, ко
ли читаєш поезії В. Юхимо
вича. Вірш «Нарком продо
вольства» так заклично і закінчуєься;
Питання Честь і Хліб
стояло руба,
Тож сіючи пшеницю
золоту,
Чи беручи службову
висоту.
Пригадуймо,
як Олександр Цюрупа
Тримазся
на спокусливім посту.

Автор вдивляється в гли
бину віків і вбачає и сьо
годнішніх трударях нащад
ків древлян, аналізує сьо
годення і бачить велику і

Споріднена з Європою
старою,
Америко, вкинь трунку
до труни:
Заборони хімічно-вбивчу
зброю
І ядерно-жахну
заборони!..

Справжня поезія завжди
життєствердна, справжній
поет — то борець за мир.
Публіцистичним закликом,
ніжним словом і чарівним
образом він формує у чита
ча розуміння сутності, жит
тя і необхідності берегти
його, значимості праці і зна
чимості людської доброти.
Хочеться особливо підкрес
лити полемічний запал і га
ряче прагнення автора не
просто підвести читача до
думки, а пристрасно висло
вити своє поетичне кредо у
вірші «Наш насущний». Він
починається епічно-розсуд
ливо:
З далеких днів
полярника й дуліба
Крізь бурі й грози
кожної доби
Життя ішло від хліба
і до хліба.
Від жнив
і до прийдешньої доби.

А потім яскравими фар
бами малює велич, склад
ність і притягальну силу
саме хліборобської праці,
співставляє хліб справжній
з творчими хлібами, худож
ню творчість з картинами,
що грунтуються боронами,
відповідальність художника
порівнює з безкомпромісною,
безприкладною і безмеж
ною відповідальністю орача

та агронома. І завершується
поезія апофеозом:
Вам в зоряні жнива —
зерна самоти
І в пилюзі —
двоповерховий шлях...
Вас, навчені в труді
і вузах люди,
Екзаменують Квітень...
Серпень... Лютий,
Бо Вічна Академія —
в полях.

------- З сторс----------В Берлін,
У Лейпціг,
в КарлмарксштадтІ.,

Сьогодні, коли світ при
йшов до крутого перелому,
коли світові проблеми зв'я
зують держави і народи,
коли боротьба за мир і
утвердження миру стосую
ться практично кожного, бо
тільки разом можна зберег
Ровесник буремної грози ти життя на Землі і плане
ніколи не забуде ні грому ту в , цілому,
творчість
руйнівного, ні блискавиць справжнього поста пропагує
спопеляючих, ні тих, хтоса- інтернаціоналістські
ідеї
дружби, мотиви людяності і
величі праці, правди та со
ціальної
справедливості.
В. Юхимович говорить про
взаємну чемність колишніх
воїнів, про їхню неможли
вість бути стопроцентно ци
вільними, бо й сьогодні тре
ба дивитися, до якого рейх
стагу ведуть за собою вер
махти і пентагони, в полі
його зору героїка минувши
ни і соціальний оптимізм
сьогодення. І вже не з гумо
ром, а з гнівом поет утверд
мс тоді проявив найблаго- жує:
І
Хоч хто б там знов
родніші із своїх якостей. Не
гарчав: «Потурим!»,
міг, не може, і, певне, не
Хоч хто про «штурм»
зможе оминути днів Вели
там розсичавсь.
По сей бік — час надій,
кої Вітчизняної війни і Ва
футурум.
силь Юхимович. Вона в йо
По той — перфент,
го змалюванні постає як
минулий час.
герць правди і зла, як бо
Голос, мотиви й ідеї друж
ротьба світла і чорноти, би глибоко розкриті у роз
як криваве зіткнення живо ділі збірки «З уральської
творного і відмираючого.
сюїти». Це тільки спочатку
Ми не вривались,
здається, що приводом до
як чумна навала, —
написання тієї чи іншої
До Перемоги йшли
поезії стає якийсь конкрет
на боротьбу
Й там, де фашистська
ний факт, подія, явище , чи
пиха плюндрувала.
Ми почали відродження зустріч. Насправді все на
доби.
багато складніше, бо поет у
Розділ збірки, що тема окремому факті бачить ти
тично розкриває проблему пове явище, що розкриває
боротьби за мир, називає сутність
навколишнього
ться «Презенс — час тепе життя, і тоді природньо
рішній». Думається, що ав звучать слова:
В труді, на дозвіллі
тор один із перших в ук
й на чатах
раїнській поезії, а можли
Єднаєм думки і серця.
во, це вже новий етап ху
Є в Часу братерства
початок,
дожньої розробки теми ми
Нема і не буде кінця.
ру, показує варварство фа , Саме
в сюїті дружби ра
шизму і миролюбність на дісно дзвенять слова любо
шого зовнішньо-політичного ві, іскристими барвами плокурсу через призму сього менить гумор, глибокі дум
дення. Показові у цьому ки і почуття звучать афо
плані поезії «Над Волоко- ристично. «Там добро не
ламським шосе», «Через ру сходить, де не сіяно...», —
біж війни», «Вогник», «На
нагадує пост. «Нема башки
радіостанції «Волга». Як ра, котрий не танцює, і ук
синтез минулого і сьогоден раїнця, котрий не співа», —
ня, як роздуми і утверджен
помічає він. «Чом відряд
ня звучать поетові слова:
жень голова профкому в
Тепер — товаришка
світ кохання не дає ніко
в камрад.
Вітають німці нас:
му,?..» — з посмішкою підмі
— Добридень!
Вони — до нас, до них — чає В, Юхимович.
Для кіровоградців особ
ми прийдем
У дім, і в цех, і на парад ливо приємно, що автор

Глибінь душі
— Люди в нас працьо
виті, багато про кого як
про сумлінного трудівни
ка можна сказати тепле
слово, — говорить секре
тар парткому Маловисківського
цукрокомбінату
Юрій Костянтинович
Лебединський. — А ще кра
ще за таких казати, якщо

технологом на цукрокомбінаті в Малій Висці, за
кінчила Київський техно
логічний інститут харчо
вої промисловості,
стала
начальником зміни. Хто
вчився, знає, чого вартий
лад у сім’ї, де мама у дво
бої (хай і символічному!)
з домашнім затишком, ви-

поцікавитись їхнім
позавиробничим життям. Час
то знаходиш відверто зо
лоті розсипи душ.

робничим порядком й сту
дентськими конспектами.
Та характер поміг здобути
перемогу і тут.

Познайомили мене з Ві
рою Іванівною Грешниковою. Неважко уявити бу
ло б її і вам: невисокого
зросту, привітна,
уважна
до співбесідника. А що не
новачок тут, то не мету
шиться, як декотрі,—чітко
знає, що, де й коли треба
робити, аби справа не
страждала.

— Віро Іванівно, що б ви
сказали про своє рішення?
(В. І. Грешникова першою

За Вірою Ізанівною ба
гато перемог. Хто з моїх
сьогоднішніх читачок мо
же,
поклавши руку на
серце, похвастатись, що
не доводилось поступати

ся чимось омріяним і сер
йозним тільки через те,
що ти — жінка і, значить,
мусиш неодмінно ділити
^*себе між сім’єю й робо
тою? Мало таких.
Віра Іванівна на сьогод
ні і класний спеціаліст, і
гарна домогосподарка. Бу
ли роки навчання в Сум
ському технікумі цукропромисловості.
уже працюючи

Згодом,
змінним

на своєму
підприємстві
вирішила
перерахувати
свою зарплату до Фонду
миру — на допомогу аф
ганським дітям).

— У мене Вадик ходить
у п’ятий клас, є в нього
все, що потрібно дитині,
аби вона була щасливою.
Та не можу я забути, що
сотні й тисячі його ровес
ників за кордоном змушені
тільки мріяти про це. Як
їм допомогти?
Вирішила
хоч у такий спосіб.

Спасибі вам, Віро
Іва
нівно! Хай знає той неві
домий їй афганський чи
нікарагуанський
хлопчик,
що прислані йому шоко
ладки чи іграшки, подару
вала
щиросердно його
доброзичливка з
Малої
Виски.

Наш кор.
м. Мала Виска.

опублікував цілий цикл вір.
шів «У світі — із хутора На.
дії». Він присвятив його
100-річчю українського те
атру. Переповідати поезію
не можна, але говорити й
писати, про що вона, тре
ба. В, Юхимович з синів
ською гордістю за своїх по
передників пише про кори
феїв українського театру,
про ту землю, яка породила
їх, про тих людей, хто шану,
вав і шанує високе мисте
цтво правди і справедли
вості. Вражає уміння авто
ра побачити животворні ко
ріння батьківської любові, ,
ніжну любов і вдячність си- 1
нів до своєї землі, невмиру
щу народну пам'ять у спра
вах, традиціях і святах, од
не з яких так і називається
«Вересневі самоцвіти». За
вершується цикл віршем
«Кіровоградові»,
який, ' в
свою чергу, закінчується
словами:

_

...Край, де рівнялись
брат на брата.
Де драматург умів
орати
И Гіталоа стільки
звершить встиг!..
Додай нові вінки до тих, і
Смаглявий наш
Кіровограде
В морях пшениці
золотих.

Поезія В, Юхимовича пі
сенна, образна і ніжна. Від і
уміння розуміти народну
мову, душу і мрію йдуть
особливості його поетики,
Назву Уралу поет розуміє
як відлуння подібного гро
му «УраІ», в свекровому ко
рені учительки з Уфи він
вбачає «бортницько—-бджолярськс», а родовід трьох
братів Тобілевичів веде від
трьох братів з Азова.
Вражає поетова скром
ність, самокритичність, від
чуття не тільки свого обо
в'язку, а боргу перед Віт
чизною і народом, перед
пам'яттю загиблих і перед
прийдешніми поколіннями,
І тоді мовляться слова «Си
нів навчили солов’ї, щоб нас
не турбували в травні», і
зазвучить пісня лейтмоти
вом «'Народних стрічань і
розлук».
...15 анотації до книжки
В. Юхимовича «Ровесники
гроз» написано: «Вірші при
ваблюють яскравою образ
ністю, поєднанням ліризму і
м'якого гумору».
Хочеться добавити: «...щи
рістю і сердечним трепеІ. ПАВЛЕНКО.

ТУРНІРНЕ
Десять найсильнішик
волейбольних команд Гайворонського району взяли
участь у розиграші призу
імені Героя Радянського
Союзу В. І. Гринчака —
свого земляка, яний здійс
нив подвиг, виконуючи ін
тернаціональний обов’язок
на афганській землі. Пе
ремогу на турнірі здобули
заваллівські . графітники,
друге і третє місця між
собою поділили волейбо»
лісти тепловозоремонтного
заводу та профтехучилища
№ 35.

Анатолій ГРЕБІНЬ працює трактористом на Новгородківському комбікормово
му заводі. Член КПРС, секретар комсомольської організації підприємства. А вдо
ма він — чоловік, хазяїн, батько і.... виконавець пісень із репертуару Ю. Анто
нова.
На знімку: син Сергійко, дочка Світлана і дружина Зінаїда, оператор ра
йонного відділення зв’язку — вдячні слухачі,
Фото С. ФЕНЕНКА.
емт Нозгородка.

ЗА ТРАДИЦІЄЮ
дні весняних шкільних ка
нікул співпадають із Тиж
нем дитячої та юнацької
книги.
Урочисте відкриття свя
та книги відбудеться у не
ділю, 23 березня в облас
ному центрі па площі іме
ні Кірова. На зустріч із
дітьми приїхали письмен
ники Москви і Києва'} ра

зом з ними у багатьох
містах і селах області ви
ступатимуть і місцеві літе
ратори.
Спеціальну програму під
готувала обласна юнаць
ка бібліотека імені О. БоГіченка: прем'єру політич
ної книги, бесіду про
творчість вйдаткої радян
ської співачки Клавдії
Шульженко, вечір, при

свячений 100-річчю з дня
народження С. М. Кірова,
зустрічі з акторами, при
урочені до Міжнародного
дня театру. ЗО березня у
бібліотеці викладачі, май
стри, учні профтехучилищ
розповідатимуть
школя
рам про робітничі профе
сії, покажуть продукцію,
предмети мистецтва, виго
товлені в училищних май
стернях.
Н. АЛЕКСЄЄ8А.

Майстер
спорту . із
Компаніївни
Олександр
Костиря,
виступаючи у
складі збірної області на
першості України з мото
кросу, четвертий раз став
чемпіоном
республіки в
класі машин 350 кубічних
сантиметрів. А його одно
клубник Петро Стасюк був
бронзовим призером серед
дтсаафівців, що виступали
на машинах класу 500 ку
бічних сантиметрів.

На спортивних базах
КІСМу відбулися фінальні
змагання Кіровського ра
йону м. Кіровограда за
програмою
гри «Веселі
старти», під час яких кра
щі спортсмени всіх вікових
груп
продемонстрували
свою майстерність у швид
кості, витривалості, силі,
спритності, проявили не
абияку взаємовиручку. Пе
реможцем тут стала коман
да
«Інарінтербуд»,
яка
об’єднала
спортсменів
спортклубу «Ікар», шнолмінтернату та СПТУ Мі 8.
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У минулому випуску
«Клубу молодої сім'ї» ми
вмістили під заголовком
«...Пішов од мене вкрай
сердитий» листа Діни Ос
тапенко зі Світловодська,
у котрої незадовго до
одруження виникли непо
розуміння з коханим: вій
не прийшов до неї, коли
хворіла, зустрічався з ін
шими дівчатами. ■ Читачі
близько до серця прийня
ли неприємності дівчини.

«Проти Руслана» і «за
Руслана» — так
можна
розділити листи. Почнемо
з перших.
«Діно, таке «кохання»—
це майбутнє зруйноване
життя, розбите серце. Рус
лан непорядний хлопець,
він тебе не поважає і
просто иевіїхований. Такі
зрадять будь-кого. Такий
у нас батько: все життя зну
щався з мами, пив, гуляв,
грошей додому не носив,
дома завжди насуплений,
невдоволений. Зараз живе
з іншою жінкою, а до нас
досі чіпляється... О. Стоян,
і 6 років. Кіровоград».
Таким самим невеселим
власним досвідом ділиться
й 23-річна кіровоградка
Л. Качалко: «Точно така
історія була. Зустрічалася
•з майбутнім
чоловіком
більше року. Спочатку що
дня, потім через два дні,
через
тиждень. Бачила
його з іншими дівчатами,
але все прощала. Що собі
зробила гірше, зрозуміла
тільки тоді, коли ми роз
лучилися після тримісяч
ного сімейного життя. Тож
краще перестань, Діно, зу
стрічатися з Русланом те
пер, ніж страждати потім.
Тоді ж може бути горе й
дітя м...».
Ще одна жителька об
ласного центру, 15-річна
О. Мусієико:
«Досвіду
життєвого ще не маю, але
знаю, що є вдосталь і хо
роших хлопців, і таких
підлих, як Руслан. Думаю,
що коли він одружиться,
то прпходнтнме пізно, бу
де грубим і спілкування з
дівчатами не припинить».
Тепер листи поміркова
ніші, стриманіші. «Мені
сімнадцять. — пише Люд
мила 3. зі Світловодська,—
теж зазнала такої зради,
але досі його люблю. З
Дінпного листа зрозуміла,
що вона теж кохає Русла
на. А може, він усвідомив
свою помилку, боїться
втратити кохану. Інакше
чого б дзвонив, просив ма
тір помирити? Не . всі ж
подібні історії закінчую
ться тим, що колишні за
кохані стають ворогами...».
Не всі. Наприклад, у
Людмили К. з Пстрокорбівки Новгородківського
району все закінчилося, як
вона вважає, дуже добре:

«Сергій був в армії, писав
мені. Коли повернувся,
дізналася, що в нього є ін
ша дівчина. Це мене дуже
образило, я теж Сергієві
зі зла сказала, що кохаю
іншого. Але страждала ;
недовго, бо та дівчина не >
вдовзі знайшла собі іншо
го, і тепер ми з Сергієм >
збираємося
одружитися. >
Думаю, що й у Діни з Рус- >
ланом так може трапити >
ся...».
>
Валентина В., Олександ
рівна: «Я теж покохала, та і >
любові перешкоджали де »
які обставини: Юрій слу >
жить далеко від мене. Все >
ж думаю, що зустріну ще
хорошу людину. І у Діни >
з Русланом ще все може >
налагодитися. Якщо маєш £
хорошу подругу, порадься
?
з нею...».
«Мне нс может НИКТО II >
нс должен помочь», — та ?
кі поетичні рядки згадала >
я, прочитавши листа Ді- >
ни, — заперечує
думку
попереднього автора Окса >
на С. з Кіровограда. — 5
Якщо ти, Діно, любиш 5
Руслана, а він тебе, то не ь
питан ні в кого поради».
Підведемо риску під ци <
татами з листів наших 411- ч
тачів і звернемося до ду <
мок древніх: «Ворог кп- <
нув у мене камінь, і я
сміявся. Друг, ударив мс-]<
не квіткою, і мені стало <?
нестерпно боляче». Справ-!г
ді, не прийшов би до хво- <>
рої Діни просто приятель,!
вона образилася б менше, ■>
навіть повірила б, що і>
справді не зміг — прашо-;>
вав, по дому був зайня >
тий, кудись ходив, їздив...
Але ж Руслан — друг... $
Ішов би по вулиці сьогод с
ні з однією, а завтра зів-,£
шою, скажімо, брат Діни;г
— ну її що, подумала б.
вона, це ж однокласниці,:г
сусідки, знайомі знайомих..?
Але ж
Руслан — друг/>
Спробувати самій, об'єк $
тивно і спокійно, ніби по-;

інформує Укрпобутреклама

Побутовики

студентам

Сьогоднішня наша
розповідь про послуги, які надають населенню
працівники
служби побуту. Розповімо про нове в
сфері побутового обслуговування, назвемо адреси ательє, перукарень, приймальних пунктів.
3 настанням весни
все в природі оновлюється: розкриваються бруньки на деревах, земля вкривається пахучим зеленим
килимом,
звідусіль
чути веселий щебет
птахів, ласкаво всміхається весняне сонце,
посилаючи на землю
теплі промінці. Радіють настанню весни і
люди: адже можна
зняти вже такий набридлий
зимовий
одяг, зодягтись яскравіше.
І як би не були зайняті наші студенти,
вони завжди стежать
за модою, йдуть з
нею в ногу. Але, треба сказати, що хоч би
як змінювалась мода,
не слід зраджувати
чуттю міри, облишати
постійні пошуки довершеності. Краса самобутня, її треба зуміти знайти, навчитипорівГЛЯДОМ збоку
ВІДДІЛИТИ'$ ся оцінювати,
за
зерно ВІД ПОЛОВИ В ПОВС-:% нювати і творити
дінці Руслана, тобто, від $ її законами.
ділити випадкове від за
кономірного — таку дода
мо пораду Діиі. Якщо вам
здається, що кохаєте лише
тоді, коли ви разом, а вар
то розстатися на якийсь
час, і хочеться вже підшу
кати іншого друга (як про
те пише Валентина В.),то
цс не кохання. 1 не друж
ба. Це просто проведення
часу, яке не зобов'язує до
відвідин, допомоги, по
стійної уваги. Та й навіть
при цьому прийоми на
зразок «Я йому сказала,
що кохаю іншого, хоч цс
не так», недоречні. І исдостойпі, аморальні, як і
будь-яка неправда.

Пропонують

швеиники

Відділ морально-есте
тичного
виховання
«МК».

Хоч листа й не було надруковано
В. Дробот з-Олександрії
скаржилась до редакції на
незадовільне
обслугову
вання в хімчистці.
Копію листа ми надісла
ли обласній фабриці хі
мічної чистки одягу. Ось
що відповів директор під
приємства А. Є. Лукавий:
— Факти, наведені в
листі, мали місце.
Наказом
...
__
по фабриці
№ 56 від 2-І лютого цього

року приймальниці прий
мального пункту № І О. І.
Блосі за несумлінне став
лення ДО роботи зроблено
зауваження.
Манжети знайшлися, шу
ба приведена в порядок і
відправлена замовниці.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

У наш час без опа
нування стилю важко
стати елегантним. Як
що раніше елегант
ність
обмежувалася
певними модними ат
рибутами, сталим пі-
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знанням класичного
стилю, то сьогодні во
на більш індивідуальна, значно чутливіша
до культурних оновПрагнучи до
лень,
елегантного виду, вже
не обійтись без від
чуття сучасної потре
би у природності й
невимушеності,
без
розуміння того, що
важливіше, доречні
ше й своєрідніше для
твоєї
особистості.
Найвищий прояв еле
гантності — самобут
ня чарівливість люди
ни, культура одягу,
єдність духовного й
естетичного.
Так, усі хочуть бути
гарно і модно зодяг
неними, але, на жаль,
не всі мають добрий
смак, відчуття гармо
нії і стилю. У такому
разі радимо вам звер
нутися до ательє фаб
рики індпошиву та ре
монту одягу, де вам
пошиють елегантний,
модний костюм, кра
сиву сукню.
В ательє № 1 (вули
ця Леніна, 8); № 2
(проспект «Правды»,
11); № 6 (вулиця Ле
нінградська, 85); № 4
(будинок побуту «Ін
гул»); № 12 (вулиця
Сугокліївська,
15);
№ 16 (вулиця Київ
ська, 96) приймаються
замовлення на пошит
тя легкого жіночого,
одягу.
Традиційним і до
сить зручним видом
вбрання є жіночий
костюм. Зробити за
мовлення на його по
шиття можна в ательє
№ 5 (вулиця Компа
нійця, 69); № 7 (вули
ця Героїв Сталінграда, 109-а); № 10 (ву
лиця Дачна, 16); май
стерні № 8 (вулиця
Пушкіна, 55). Тут же
можна пошити демі
сезонне пальто.
Та, як кажуть, жод
ний ансамбль не буде
повним без красиво
го, модного капелюш
ка. Адже він необхід
ний у будь-яку пору
року. Чи то фетровий,
хутряний, солом'яний.
Тому й не дивно, що
капелюшок так ре
тельно
вибирають.
Треба, щоб він пасу
вав вам до кольору
волосся, гармонував
із одягом, доповню
вав його. Тож необ
хідно
мати велику
майстерність та ху
дожній смак. Усім

цим володіють май
стри по пошиттю ка
пелюхів ательє № 13
(вулиця Леніна, 16);
майстерні № 2 (вули
ця Компанійця, 69), а
також ательє, що міс
титься в будинку по
буту «Інгул».
Хто не замилується
гарною вишивкою на
сукні чи кофтинці дів
чини. Зі смаком ви
шиту сорочку залюб
ки одягнув би й юнак.
Адже вишивка ніколи
не виходила з моди.
Ручне
вишивання

«гладдю»,
«хрести
ком», машинна ви
шивка значно прикра
сять вашу кофточку
чи сукню.
Добре освіжають і
прикрашають жіноче
вбрання ще й деко
ративні квіти. Як па
сує до костюму чи
вечірньої сукні краси
ва ромашка чи жор
жина, букетик фіалок
чи ніжні пелюстки
троянди. А весільний
віночок чи капелю
шок обов'язково по
винен бути виготов
лений із найніжніших
білих квітів.
Зробити гарну ви
шивку та декоративні
квіти
вам можуть
майстри ательє № 11
(будинок побуту «Ін
гул») і ательє № 1 (ву
лиця Леніна, 8).

Завжди
МОДНИЙ

і практичним

трикотаж
Кажуть, очі — це
дзеркало душі. Тоді
одяг — це своєрідне
дзеркало смаку. Саме
в манері одягатися
кожний виявляє свою
індивідуальність, ха
рактер, розуміння мо-

ТЕЛЕФОНИ: редактора — 2-54-26; відпо
відального секретаря — 2-55-65; відділів
робітничої молоді та внутріспілкового
життя, сільської молоді — 2-53-94; про
паганди, листів і масової ооботи —
2-59-82; учнівської молоді, моральноестетичного виховання — 2-55-65; вій
ськово-патріотичного виховання та спор
ту, фотолабораторії — 2-53-22; оголо
шень — 2-56-65; коректорської — 3-61-83.

Індекс 61103.

ди. І в цьому нам
значно допомагають
трикотажні
вироби.
Адже в'язана сукня,
костюм чи джемпер
зручні і для роботи, і
для відпочинку. Гар
на сукня, вив’язана із
застосуванням блфкучих ниток — краще
вечірнє вбрання. А
хто б міг подумати,
що вбрання наших ба
бусь—вив’язана хуст
ка повернеться до
нас і стане знову мод
ною, але вже в трохи
іншому вигляді, тон
кому, нарядному. Не
перелічити всю різ
номанітність
трико
тажного одягу. І тому
кожний може підібра
ти собі те, що йому
подобається,
варто
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лише звернутися
ательє
кіровоград
ської фабрики «Індтрикотаж». Досвідче
ні, кваліфіковані май
стри фабрики залюб
ки задовольнять за
пити
наймодніш^^
найвибагливіших
мовниць. Та воно й не
дивно. Адже кожна
модель народжується
в творчому процесі.
Художник - модельєр,
технолог, розкрійни
ця, в'язальниці разом
проробляють моделі
так, щоб вони були
не лише модними, але
й зручними і практич
ними для носіння.
Значним попитом у
жінок та дівчат ко
ристуються речі, ви
в'язані
на
ручних
японських апаратах.
Це в основному легкій
літні сукні та дже;™
пери.
Нагадуємо адреси
трикотажних
ательє
міста. В ательє «Па
вутинка» (вулиця Пол
тавська, 73) прийма
ють замовлення на
виготовлення трико
тажних
виробів на
ручних японських апаратах. У цьому ж
ательє можна зроби
ти ремонт вашій коф
точці,
костюму чи
сукні.
УКРПОБУТРЕКЛАМА.
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