ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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С АНДРУЖИННИЦІ ЧОРНОБИЛЮ
Аварія на Чорнобиль
ській АЕС схвилювала
всіх радянських людей.
Ми розуміємо, що допо
мога потерпілим з боку
держави буде чималою.
Але закон нашого су

могу у районних змаган
нях добровільно переве
дені у фонд допомоги
Чорнобилю.

Л. РОДІОНОВА,
спільства — чужої біди
не буває. Тому одно командир сандружини
інструментального це
стайним рішенням за
ху виробничого об’єд
гальних зборів сандружинання
по
сівалках
ни і санпосту інструмен
«Червона зірка».
тального цеху 110 кар
бованців премії за пере м. Кіровоград.
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ВІСТІ З УЛЬЯНОВСЬКОГО РАЙОНУ
Будинок буде газифіко
вано. В червні—липні уль
яновські цукровари справ
лятимуть новосілля.

НЕЗАБАРОМ
НОВОСІЛЛЯ
В місті

близу

Ульяновці, по

першої

середньої

райцсптрівської школи, бу-

КОМСОМОЛЬСЬКА НАГОРОДА
За високі виробничі показники і активну участь у громадському житті ко
лективу доярка колгоспу «Союз» Знам'янського району Лідія Кужснко наго
роджена Знаком ЦК ВЛКСМ «Трудова доблесть». Минулого року доярка на
доїла 6072 кілограми молока від корови, ставши переможцем соціалістичного
змагання молодих доярок області. Л. Куженко — депутат Знам'янської район
ної Ради народних депутатів, член комітету комсомолу колгоспу.
Вітаємо з нагородою!

дівсльшікп пересувної ме

ханізованої

колоші

«Кі-

ровоградбурякоцукроагро-

прому» споруджують

16-

квартпрншї житловий бу

динок

для

трудівників

цукрозаводу.

Хто за професією ця дівчина — здогадатись не важно. Навіть позувала нашому
фотокореспонденту — не випускаючи з рук доїльного апарату. Ось-ось мало роз
початися доїння, і в такий час Лідії ДЕМЧУК, доярці колгоспу «Дружба» Онуфріївського району, особливо ніколи. Проте довелося^ приділити кілька хвилин «для
преси». Адже рішенням бюро обкому комсомолу н занесено на обласну Дошку
пошани. Нині від своєї групи первісток молода доярка надоює не менше 12 кіло
грамів молока на корову щодня.
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Фото В. ГРИБА.
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Під керівництвом моло
дих спеціалістів виконроба
і майстра .Анатолія Лебе
дева та Віталія Збіиського будівельні роботи ве
дуться з випередженням
графіка.
Дружно і старанно пра
цюють бригади мулярів і
зварників, які очолюють
Г. В. Карпов та А. Д. Кор
сак. Внутрішню штукатур
ку її малярні роботи ви
конують ланки В. Кропив
ко, Л. Ковальчук і Т. За
їки. У трудовому супер
ництві не відстають від
них столяри П. Мельник,
Ф. Русавськшї, електрик
М. Зайченко, кранівник
О. ІІІтельмах. Найближ
чим часом трудівниці роз
почнуть зовнішнє штука
турення новобудови.

ГОСПОДАРСЬКИМ
СПОСОБОМ
З метою реконструкції
та розширення механічної
майстерні, дальшого по
ліпшення умов праці ро
бітників і службовців за
водська
рембуддільїпіця
(начальник В. І. Велично)
господарським
способом
восени минулого року роз
почала надбудову трегьо
го поверху адміністратив
но-побутового корпусу під
приємства.
Згідно проекту там пе
редбачається
розмістити
зал для відвідувачів, тех
нічну бібліотеку, музей
трудової
слави, відділ
прані і зарплати, інші кім
нати.
Надбудову
здійснює
бригада мулярів, очолюва
на І. Г. Горалем. Особли
во сумлінно працюють у
бригаді П. Холявко. В. Умрнхіи, Л. Смук, В. Озірииіі.

ВИБОРОЛИ
ПЕРШІСТЬ
Нещодавно в Ульянов
ському районі проведено
змагання санітарних дру
жнії і санпостів. Як і ми
нулого року першість ВИ

Є. БУДАРНИЙ: Усі

сім комсосомольсько-молодіжних колективів
підприємства нині взяли зустрічні
соціалістичні зобов'язання. І аналіз
їхньої роботи показує, що резервів
росту в бригадах залишається ще
чимало. Тож треба їх постійно ба
чити і втілювати в життя.
КОР.: Якщо говорити про особли
вості ведення соціалістичного зма
гання серед трудових об'єднань мо.
лодих виробничників «Автоштампа».
— чим воно є для вас? Хотілося б
знати, як комітет комсомолу заведу
долає формалізм у цьому?

Є. Б.: Пригадаємо події недалеко
го /минулого. Маю на увазі жовтень
1984 року. Тоді мене обрали ком
соргом заводу. До цього часу пра
цював тут же токарем 4-го розряду
у комплексній бригаді по виготов
ленню висадного інструменту. Це я
до того, що, ставши ватажком спіл
чан й молоді «Автоштампа», пречудосо орієнтувався, яких помилок
чи слабких методів роботи з людь
ми повторювати не варто. Саме со
ціалістичне змагання тут є ілюстра
цією.
Хай не сприйме колишній секре

тар комітету комсомолу Іван Ве
личко ці слова як негативну оцінку
його діяльності, висловлену поза
очі. Далі я доведу, що ситуація в
більшості випадків була позитив
ною, і моїм завданням на новій по
саді було принаймні втримати та
кий аввторитет комітету.
КОР.: Але повернімось до соцзмагання...

Є. Б.: Фактично організовувати
по-новому його ведення не було
потреби. Недоставало одного —
приземлити його, вивести з-під тя
гаря заорганізованості. Великим
плюсом у нас на заводі, вважаю, є
те, що його підсумки щомісяця під
биваються і окремо для КМК під
приємства. А спочатку так не було,
тому це, можливо, і служило од
нією з причин дещо формального
ведення соцзмагання. Були й тоді
рапорти колективів про трудові здо
бутки, але яким трудом і, знаю,
особистою енергією секретаря ко
мітету комсомолу давалися вони!
Не з наступного дня змінилася

борола сандружина Уль
яновського цукрового за
воду, з якою постійно про
водили практичні заняття
фельдшер
злоровпункту
підприємства В. А. Куче
ренко та командир*1 В. И.
Вдовиченко.
Під час змагань міцні
знання і хороші практич
ні навички виявили В.ІІедоступ, О. Легута, В. Сав
ченко, Г. Троянська, О. Під.
горна. Вони відзначені гра
мотами та пам’ятними по
дарунками.

ЗООЦИРК
І
МОТОАТРАКЦІОН
Протягом
п'яні днів
травня в Ульяіювці успіш
но гастролювали псресувнпіі зооцпрк з Москви та
мотоатракпіон з Ростована-Доиу.
Тисячі дітей,
підлітків і дорослих одер
жали задоволення, спосте
рігаючи за тваринами та
птахами багатьох країн
світу — левами, ведмедя
ми, вовками, пантерами,
мавпами, папугами тощо.
Загамувавшії подих, від
відувачі спостерігали вір
туозну їзду на радян
ських мотоциклах каска
дерів Миколи Торяипка,
Анатолія Асеева, Василя
Чуйка, Валентина Чсриишова та Аркадія Гаригенява.
Л. БАЖАТАРНИК,
громадський корес
пондент «Молодого
комунара».

ІНТЕРВ'Ю

Підтримав? Це найлегше.
Зустрічі із членами КМК у післяз їздівський період часом свідчать про нега
тивну тенденцію: про наслідки перебудови, визначеної для всіх радянських лю
дей за першочергове завдання, практично нічого говорити тому, іцо її учасники
так і не намітили своїх функцій у цьому стратегічному процесі. Відгороджуються
старою вивіреною лексикою: «поліпшимо», «переглянемо», «мобілізуємо», але й
зміст цих понять трактують по-вчорашньому.
Кожен трудовий, виробничий колектив має створити систему роботи на ви
сокий кінцевий результат з урахуванням як наявних можливостей росту, так і
резервів.
Сьогодні факти по-господарськи продуманої тактики пошуку нових форм і
методів діяльності сприймаються як здобутки, гідні наслідування. Про це й роз
мова нашого кореспондента із секретарем комітету комсомолу Олександрійсько
го зароду «Автоштамп» Євгеном Бударним.

Ціна 2 коп.

ситуація на краще і в мене. А про
те прогрес помітний: сьогодні та
кий самоконтроль діє результатив
но.
Доречно згадати: про інтерес до
змагання і серйозність намірів, оче
видне, свідчить той факт, коли до
комітету
комсомолу звернулися
представники монтажників радіо
апаратури і приладів з проханням
затвердити у них... одразу 2 КМК.
Знайомство зі 'станом справ на цій
дільниці і дозволило нам врахува
ти бажання молодих виробнични
ків — у них визріли умови для
створення комсомольсько-молодіж
них колективів. Так і народилися з
числа монтажників у січні цього
року два КМК. Одним керує В. І.
Силиверстов (групкомсорг Н. Самотуга), а другим — О. Г. Мудра
(групкомсорг О. Ставила). Заува
жимо — почали свої трудові біо
графії вони у дуже відповідальний
період — передз’їздівський, треба
було зразу не лише повноголосо
включатися у загальний трудовий
ритм підприємства, але й сказати
своє вагоме слово. Приємно, що
наші надії, зв’язані з цими новими .
колективами, виправдались: достро
ково виконали до початку роботи
XXVII з'їзду КПРС місячні завдання
лютого. А КМК О. Г. Мудрої ще й
перекрив план на 4 проценти. Утри
мують запал і нині — за підсумка
ми квітня цього року процент вико
нання ними соціалістичних зобов'я
зань склав, відповідно, 4,1 і 3,6.
Лідирує у соцзмаганні бригада
електромонтажників - схемників
О. Сорокуна (групкомсорг В. Вознюк). Цей колектив -неодноразово

перемагав серед КМК міста й об
ласті. І його заслуга як маяка вто
му, наприклад, що всі 5 КМК під
приємства XII п’ятирічку закінчили
достроково. Члени бригади О. Со
рокуна так само з випередженням
зустріли й день відкриття XXVII
з’їзду. А сьогодні вже за ними но
ва ініціатива — працювати з колек
тивною відповідальністю за стан
трудової і виробничої дисципліни в
КМК.
У всіх питаннях, де виникають ті
чи інші труднощі, розраховуємо на
допомогу адміністрації, профкому,
парткому заводу. Секретар партко
му Л. О. Матакова підтримує есі на
ші реальні починання, і це заохочує
до нових. Плід такого співробітни
цтва — клуб за інтересами, який
от-от почне працювати.
КОР.: А лн торкнулася перебудо
ва роботи самого комітету комсомо
лу заооду?

Є. Б.: Ми принципово проаналізу
вали її і зрозуміли, що ще є багато
слабинок. Не всі члени комітету чіт
ко знають коло своїх нових обов’яз
ків. У вигляді побажання перегля
нути свій стиль роботи назву таких,
як Тетяна Висоцька, Анатолій Шполянський. Перша очолює заводську
раду молодих спеціалістів, а другий
веде спортивну роботу. Ще дуже
мало ініціативності з боку цих моїх
помічників — сьогодні вже не ДО
СИТЬ лише підтримувати чиєсь ново
введення. А Василем Косенком, Іри
ною Гезенко та Ніною Висоцькою
задоволений:
спілчани прагнуть
свою енергію донести до кожного.
Працюватимемо, щоб кожен з оди
надцяти мав такий стиль.
Є й ряд цікавих задумів. Під
особливий контроль спілчан буде
взяте питання роботи на верстатах з
ЧПУ — їх на підприємстві все більРозмову вів І. КУЦЕНКО.

м. Олександрія.
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«Байдужість — від байдужих» — так підтягнути відстаючих. Та тільки чому ж
називалась критична кореспонденція в промовчали керівники РАНО?
газеті за 10 квітня. Мовилось у пін про
Більше місяця чекає редакція відпові
незадовільну організацію праці на вес дей па критичну публікацію «Чому галь
няній сівбі в колгоспах «Росія» й імені мує «Космос»?» від кількох організацій
Литвинова Новоархангсльського району, м. Кіровограда. Проблеми
масового
про низький рівень ідеологічної роботи. спорту житлово-експлуатаційної дільшш.
Матеріал був опублікований по свіжих № 8 мають розв'язуватись комплексно і
слідах, і редакція чекала негайної відпо не тільки на місці, а й на вищих рівнях.
віді від голови ради Новоархангельсько- Але поки що мовчать і заступник голові;
го районного агропромислового об єднан
ня. Виходить, дуже вдало підібрано за Кіровського райвиконкому М. С. Тригуголовок — «Байдужість — від байду бенко і голова міського спорткомітету
жих». Але дарма чекали ми ’ тиждень, А, С. Подільський, і перший секретар
другий... Сьогодні відповідь уже непо Кіровського райкому комсомолу Сергій
трібна — давно висе зійшло насіння, за Мальований. Єдина відповідь надійшла
горнуте в грунт напочатку квітня. І доб з виробничого об’єднання «Друкмаш»,
ре, якщо газетні рядки відкрили очі на але й вона формальна (дивіться рубрику
недоліки в організації праці, допомогли «Відписалися»). Отож, нагадуємо ще раз.

Під таким заголовком
12 квітни цього року в га
зеті була надрукована ко
респонденція про незадо
вільну участь радянських,
комсомольських і громад
ських організацій у Всесо
юзному рейді «За ефектив
ну працю і здоровий по
бут», піддавалась критиці
антиалкогольна робота в
Новоархангельському ра
йоні. На критику редакція
отримала відповідь голови
виконкому Новоархангельської районної Ради на
родних депутатів Т. Ф.
Наути:
— Публікацію «Складні
запитання» обговорено на
бюро райкому ЛКСМ Ук
раїни І в комісії по бо
ротьбі з пияцтвом райви
конкому.
У
першому кварталі
1986 року в Новоархакгельському районі додат
ково заборонено продаж
спиртних напоїв в дев’яти
магазинах, в тому числі п
магазинах № 13 села Тор
говиця і № 58 села Кри
нички. В чотирьох сіль
ських Радах народних де
путатів проведено місяч
ник «Здоров’я».

ресторану письмово попе
реджені про відповідаль
ність за порушення норм
відпуску спиртних напоїв і
відповідний порядок у міс
цях масового відпочинку.
Проведено також роз’яс
нювальну роботу з пра
цівниками готелю «Синю
ха» про належний поря
док в громадських місцях.
Регулярно
влаштовують
перевірки черговий пат
руль міліції і добровільна
народна дружина. Випад
ків розлиття спиртних на
поїв в готелі за останній
час не встановлено.
В районі працює агіт
бригада, темою якої є про
філактика проти порушен
ня норм соціалістичної за
конності та боротьба з ал
коголізмом. Комісія по бо
ротьбі з пияцтвом при
райвиконкомі постійно ве
де бесіди із злісними по
рушниками антиалкоголь
ного режиму.

«НА СВОЄМУ
ГОРОДІ
ПОСІЯВ БИ»

На критичну кореспон
денцію під таким заголов
ком, опубліковану в «Мо
лодому комунарі» 26 квіт
ня ц. р., надіслав відповідь
голова
НовомиргородРесторан «Ятрань» в да ського районного агропро
ний час не працює — ре мислового
об’єднання
монтується.
Працівники М. А. ПОСТИКА. Він по-

ВІДПИСАЛИСЯ

«Чому гальмує «Космос»?»
У статті під таким заголовком («ВіолоДИЙ комунар» за 19 квітня) йшлося, зо
крема. про. відсутність зразкових спор
тивних споруд в мікрорайоні, де госпо
дарює жед № 8 м. Кіровограда. Поряд—
виробниче об'єднання «Друкмаш». яке
могло б подати житлово-експлуатаційній
дільниці шефську допомогу, обладнавши
спортивне містечко, обновивши примі
щення дитячо.підліткового спортклубу.
Комсомольські 1 фізкультурні активісти
підприємства, що не мас- своєї спортив
ної бази, могли б тут також організову.
вати спої спортивні змагання, залучив,
ши до спортивно-масової роботи робітни
ків та їх дітей, котрі мешкають у цьому
мікрорайоні.
Однак друкмашівці чекали, поки їх
уклінно попросять це зробити працівни

відомив, що критичний ма
теріал газети обговорено
на зборах колективу трак
торної бригади № 1 кол
госпу імені Шевченка. Га
зетну критику за зволікан
ня сівби кукурудзи на зер
но визнано справедливою.
Нині сівбу цієї культури
в господарстві проведено
в оптимальні строки.
Дійсно, йдеться далі в
листі, колектив тракторної
бригади № 1 надавав
практичну допомогу в про
веденні сільськогосподар
ських робіт іншим брига
дам колгоспу. За колек
тивним підрядом перша
бригада працює недавно,
тому поки що позбавитися
недоліків в організації
праці не вдалося. Під час
зборів виступала більшість
членів колективу бригади,
які п вели мову про існую
чі проблеми підряду в їх
ньому колективі. Керуючий
першим відділком Г. І. Банул, а також бригадир
тракторної М. Г. Коровій
вживають заходів по ви
правленню становища, що
склалося. Головний еконо
міст районного агропро
мислового об’єднання Н. І.
Дахно впровадження ко
лективного підряду в трак
торній бригаді № 1 взяла
на контроль.

ки жед № 8. Заступник директора вироб
ничого об'єднання С. Вищницький так І
пише, відповідаючи на критику: «До цьо
го часу за допомогою по благоустрою
спортивних майданчиків жед № 8 но
зверталася в «Друкмаш». А далі: «Після
виступу газети начальник жед № 8 В. Г.
Горова разом з секретарем комітету ком
сомолу об'єднання К. Воіічуком намітили
заходи по благоустрою спортмайданчика:
установити спортивні снаряди і пофар
бувати їх».
Ось 1 все. що зроблено: намітили за
ходи. Діти і підлітки поки що збираю
ться вдень і ввечері в підвальному при
міщенні або пустують у дворах біля сво
їх будинків знічев'я. Крок до масовості
так і не зроблено — один педагог-організатор, не відчуваючи допомоги шефів,
проводить тренування на «позиченому»
майданчику СШ № 18 з мінімальною
кількістю юних спортсменів. А чи будуть
біля будинків тенісні столи, переклади,
ни. «сектори здоров'я», так-і невідомо. Бо
в друкмашівців давня позиція — < намі
чати заходи...».

свій

голос за народ

23—24 травня в ЧССР
проходять вибори до Фе
деральних зборів. Актив
ну участь у них взяли
будівельники з ЧССР,
які працюють на спо
рудженні поблизу міста
Долинської гірничо-зба
гачувального комбінату
но “переробці окислених
РУДДо цієї знаменної по
дії чехословацькі буді
вельники підготували ва
гомий трудовий дару
нок. Вони закінчили спо
рудження першої черги

містечка 1 виробничої
бази.
Нині на об’єкті сотні
будівельників з ЧССР, а
згодом їх кількість знач
но збільшиться, роботи
на зведенні гіганта чор
ної металургії вистачить
усім. Нагадаємо, що на
цій інтернаціональній бу
дові працюють також бу
дівельники з НДР, Угор
щини, Румунії 1 Радян
ського Союзу.
Дружною сім’єю при
йшли па виборчу діль
ницю інженери, водії, ре

вигук одного
{ЛЯКАНИЙ
з хлопчиків серед про

аналітична робота, коли з
сотні варіантів треба ви
брати один-єдиний, пра
вильний; коли версії роз
робляються одна за од
ною і зідпадають, як вми
раюче восени листя з дерез; коли від думок, здає
ться, зараз розколоться
голозз, а перед тобою — і
досі тупик... Та збочити або
відступити назад просто
не маєш права.
Отже, вдумливість, аналітичність, схильність до
філософських узагальнень
— незід’ємні риси праців
ника сучасного
карного

низаної золотими промін
чиками тепліні пролунав
раптово.
Скраю одного городу у
закинутій криниці
хлоп
чики побачили труп.
Пізніше експерти виязили, що він пролежаз тут
близько
півтора
року.
Вже навіть перший огляд
стверджував:
здійснено
збизстзо (руки й ноги по
терпілого було скручено
проволокою, на
грудях
висів бачок). Для праців
ників
карного розшуку

СЛУЖБА ДНІ І НОЧІ

ОГОЛОШЕНО РОЗШУК
райвідділу
внутрішніх
справ почалася звичайна
їхня буденна робота. От
же, оголошено розшук...
В різних ситуаціях їм
доводилося діяти неодна
ково. Часто, як кажуть,
треба іти просто «гарячи
ми слідами». Трапляються
й складніші, заплутаніші
справи. І завжди, коли
злочин здійснено, для цих
людей немає невідклад
нішого завдання, ніж ви
явити і затримати зло
чинця.
Карний розшук. Для лю
дини сторонньої він ото
чений якимось особливим,
романтичним чи що, оре
олом. Це й справді най
більш оперативна і бойо
ва служба міліції. І її пра
цівникам треба мати муж
ність, витримку,
уміння
швидко зорієнтуватися у
складних
ситуаціях. їм
часто доводиться ризику
вати. І під час розкриття
більшості злочинів на них
чигає небезпека. Засідки,
погоні, стрілянина. Все це
е. Але насамперед карний
розшук — це
вдумлива

розшуку. Життя ж щодня
пропонує
для розвитку
цих рис широке поле ді
яльності. От тільки... Май
же не залишає вільного
часу. Згодьтесь, не кожен
зміг би отак жити, коли
вихідний і відпустка —
часто просто умовні, а
святкові дні — найнапру
женіші...
О ЕСІЛЛЯ Василь Іванович Діордіяшенко (ни
ні начальник карного роз
шуку) та його білява Оленка (теж працівник міліції)
призначили на 10 листопа
да — в день свого про
фесійного свята. А тому,
звичайно, більшість запро
шених були колегами. На
передодні наречені ще
раз переглянули список:
чи нікого не забули? На
чебто все було гаразд. Во
ни ще не знали, що саме
в цей час в районі здійс
нено новий злочин і ба
гато
хто з їхніх гостей
прийде на весілля вже
аж під вечір...
Хоч як важко буває
розкрити злочйн, та від
вернути його не менш

монтники, будівельники,
монтажники з ЧССР,
щоб віддати свої голоси
за кращих представників
чехословацького народу,
за мир і щастя на землі.
Особливо хвилюючим був
цей день для 18 мододих
будівельників, які упер
ше брали участь у ви
борах.
Будівельників з ЧССР
тепло привітали зі святом народовладдя їхні
колеги з братніх країн,
представники
громад
ськості Долинського ра
йону.
С. АЛЕКСЄЄВ.

важливо.
Профілактика
правопорушень — одна з
функцій карного розшуку.
І виконання її ніколи не
буває легшим від опера
тивної роботи. Зате
яку
відчуваєш радість, коли
вдається зупинити людину
на грамі дозволеного, не
просто врятувати від кари,
а допомогти знайти пра
вильний шлях. Тож коли
доводиться
розглядати
справу одного з любите
лів легкого життя, який
ще не здійснив злочин (не
зупини його — завтра пе
реступить межу), його ні
коли не залишать у спо
кої. Або передадуть ін
шим службам міліції, або
ж
працюватимуть самі.
Адже саме
міщанська,
обивательська психологія,
недоліки виховання у сім’ї,
школі, трудовому колек
тиві породжують злочин
ність.
Як у випадку, про який
розповідалося на початку.
Одразу заспокою читачів:
злочинця було знайдено,
хоч це нелегко було зро
бити. Щоб зззуалюзати,
приховати вчинений ним
тяжкий
злочин, вбивця
здійснив ще один, але зже
набагато дрібніший, ду
маючи, що, відбуваючи по
карання за останній, змо
же уникнути кари. Та пра
цівники карного розшуку
передбачили і такий ва
ріант.
Розплата за скоєне настала.
...На закінчення нашої
розмови я запитала своїх
співбесідників:
• — Яким, на вашу дум
ку, повинен бути. ідеал
працівника карного роз
шуку?
Зідповідь не забарилася:
— Тут найкраще сказа
ти словами Фелікса Едмундозича Дзержинського: у
чекіста
повинні
бути холодна голова, га
ряче серце і чисті руки.
Н. ГАРдС.
м. Новоукраїнка.

ХОЧ ЛИСТА И НЕ БУЛО НАДРУКОВАНО
Молодь села Високі Бай кошти з мстою придбання
раки Кіровоградського ра апаратури для доукомплек.
йону написала нам про тації вокально-інструмен
своє невдоволення робо тального ансамблю.
тою місцевого клубу. СкарДиректору Впсокобайп гу відправили на розгляд рацького будинку культу
І обласному
управлінню ри К. У. Бондарю за ви
І культури. Ось що, зокре- явлені недоліки оголошено
І на, відповів редакції за- догану
та встановлено
І ступиик начальника управ- терміни для усунення не
I ліппя культури облвнкон- доліків.
■ кому 10. І. Компанієць:
* * *
Не працюють у даний
Скаргу молоді на неза
час хоровий та вокально- довільну роботу Калантаінструментальний колекти ївського клуб}' Світловодви через відсутність худож ського району ми направи
ніх керівників. Відділом ли у відділ культури міс
культури Кіровоградського цевого
райвиконкому і
райвиконкому
виділено одержали відповідь:“

І

«Питання роботи Калантаївського клубу заслуха
но на засіданні ради від
ділу культури. Намічено
заходи по поліпшенню ро
боти. Активізувалася ді
яльність драматичного ко
лективу, хору-лагікн, ор
кестр)' народних інстру
ментів.

Як повідомила директор
районної кіномережі Н. А.
Туманова, питання підве
зення кіномеханіка в с. Ка
лан гаїв вирішено позитив
но. Па даний час кінофіль
ми демонструються регу
лярно».
і — її
і/

З комсомольським завзяттям працюють монтажнини-регулювальнини головно
го заводу виробничого об'єднання «Львівприлад». Молоді робітники, а тут кожно
му другому немає ЗО ронів, не тільки виготовляють установки автоматизованого
контролю для газоперекачувальних станцій, але виїздять на будови, провадять
встановлення і налагодження своєї продукції. Це значно прискорює впроваджен
ня, дає чималий економічний ефект. Кожне відповідальне замовлення номсомоль.
Ці беруть під свій нонтроль.
На знімну: засідання комсомольського бюро цеху. Намічаються заходи по
освоєнню нової продукції, адже незабаром нові установки забезпечуватимуться
мікропроцесорною технікою. Зліва направо — монтажниця Світлана БОЙКО, ком
сорг цеху Наталія ПРОТАСОВА. Надія МАТЛАГА. Марина МИСИН і заступник бриґаДира Михайло КИЩАК.
Фото Б. КРИШТУЛА.
(Фотохроніка РАТАУ).
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ОДНЯ до порогу кіро
воградської СІІІ № 4
Щ
разом з батьками чимчику

«Молодий комунар»

що у шестирічному віці
малюки сприймають усе
набагато активніше від
самих себе вже семиріч
них, поглинають кожне
слово, жест, вираз облич
чя першої вчительки. Звід
си — велика відповідаль-

ють поважні й одночасно
весело-безтурботні школя
рі, котрим ще не виповни
лося семи років. Не віда
ють вони, що клас їхній,
точніше, група — експе
риментальна, перша в об
ласному центрі. Та від
цього не зменшується зна
чимість непростої роботи
першого на життєвій
ниві наставника — моло нісгь покладається уже на
дого педагога, комсомолки самого вихователя дитячих
Тамари Василівни Полюк.
душ. Усе, практично все,
Про неї і сьогоднішня роз на думку Тамари Полюк,
повідь.
що встигнеш прищепити їм
Досвіду навчання шес- у такому віці, переросте у
тиліток ще практично не звичку. Тут починається
має, мало що в змозі до поступове самовиховання,
повнити й біднувата мето формується власне харак
тер майбутніх громадян,
дична література. Тож у
їх особистість. І як важ
багатьох випадках іншим
разом у такі «важкі» кла ливо не помилитися у ви
си призначають досвідче борі ними самими (так!)
себе як людини!
них вчителів, з багатьма
Про дисципліну й поря
роками чи й десятками літ
педагогічної діяльності за док мова. Риси ці недостаплечима: хай підказує ін ють ледь не кожній до
туїція. Ось коли постала
рослій людині лиш тому,
що виховувати їх у проце
ця проблема й у четвертій
сі життєдіяльності наба
школі, вибір упав саме на
гато важче, ніж напочатТамару. У неї був не лише
досвід, хай і не такий ве ку, у дитинстві. Непросто,
ликий, як в інших, — був звичайно, й з малюками:
талант вихователя, орга так, одне—привчати до по
нізатора. Допомогли роки рядку переважний загал
навчання в Кіровоград «дитсадківців», а зовсім ін
ше, якщо дитина вихову
ському педагогічному інИ^гптуті на факультеті по валася вдома. Де й пес
чаткових класів, а ще біль тять надміру, і балують,
ша заслуга — у природно і опікають занадто.
му покликаній, справж
Тамара вчить їх усьому:
ньому таланті вчити добдо класу учні входять без
метушні, кожний простує
РУМалюків учити слід, не до свого місця, знає свою
переучувати. Цю незапе шафку. Давно вивчені, як
речну істину Тамара зро слід сидіти за партою,
зуміла добре. Починати піднімати руку. Черговий
можна та й, мабуть, варто
по класу знімає з поличок
з виховання відповідаль підручники, розкладає по
ності, Приміром, у роботі.
партах, а після занять так
Молодий педагог бачить, само акуратно кладе на

свої місця. Тому на робо
чих місцях (партах) зав
жди порядок і чистота.
Після 30-хвилинного уро
ку діти ідуть до їдальні—
тихенько, бо, вже знають,
за дверима, повз які веде
їх Тамара Василівна, вча

Добрий порадник

А ненавидять зони всіх: росіян,
євреїв, унраїнців, білорусів... Ну, і
звичайно, німців, які живуть в Ра
дянському Союзі. Саме так, за
штайгнерівською формулою, зони
співчувають громадянам німецької
національності, котрим, мовляв. цу-

ПРИВІТ
ІЗ сонячного
КРИМУ!
Саме цими словами по
чали свій виступ у редакції
«Молодого комунара» гості
з Криму. Сюди завітала
творча
група
агітпоїзда
«Комсомолець
України»,
який працював недавно на
області. Відбула
ся '5/каза розмова, під час
якої самодіяльні артисти
продемонстрували
свою
майстерність.
У складі групи — компо?итор, лауреат Всесоюзного
Республіканського
кон
курсів патріотичної
пісні

же важно живеться в нашій країні.
І освіти вони не можуть одержати, і
всі їх цькують, і 3 роботою у них
складності...

Л. Я. Роот (німець за національ
ністю) усе своє свідоме життя про
жив у Радянському Союзі і тому,
звичайно, він добре бачить і розу
міє, наскільки брехливими є вигад
ки «Німецької хвилі». За 36 років,
які він пропрацював у гірничій про
мисловості, не пам’ятає випадку,
щоб до нього ставилися гірше, ніж
до інших. Коли в 1920 році загинув
його дід, сім'я певний час була на
державному утриманні. І цей факт
Лев Якович не може кваліфікувати
ніяк інакше, як чуйне ставлення до
людини, незалежно від її націо
нальності.
З 1941 по 1977 рій сім’я Роотів
проживала у місті Балхаші Казах
ської РСР. Коли на заклик партії з
усіх кінців країни з’їхалисл тисячі
юнаків і дівчат піднімати цілину,
не міг стояти осторонь і молодий
Лев. Три роки він трудився в МТС,
був членом комсомольського бюро,
неодноразово відзначався керівни
цтвом за добросовісне виконання
своїх обов’язків.

Г. С. Квач, співак, лауреат
Республіканського конкур
су патріотичної пісні В. К.
Свалоа та жіночий зональ
ний
ансамбль
«Дружба»
Кримської області — лауре
ат Всесоюзного огляду на
родної тзорчості.
Зустріч проходила у фор
мі тзорчого ззіту компози
тора Г. С. Квача. Він розпо
вів про свою творчу спів
дружність із поетами кия
нином Леонідом Татаренком, москвичами Олександ
ром
Кулаковым,
Юрієм
Диктовичем,
севастополь
цем Костянтином
Вороніним, черкащанином Дени
гом Кононенком та іншими.
Прозвучали
пісні, серед
них — «Балада про кому
ністів», «Бій за Україну»,
«Черзонопрапорний Чорно
морський флот», «В містігерої Севастополі», «Комсо
мольська юність». Акомпа
нував сам азтор.
Тзорча група під керів
ництвом Г. С, Кзача вчетвер
те бере участь у роботі

серед своїх іграшок та мислення. Якась ознака
меблів — усе, як новень загальної втоми — увага
ке, лежить дбайливо по зразу переключається на
кладене на свої місця. Із інше: «Діти, у нас фізкласу вхід до ігрової кім культхвнлпикаї». Під рит
нати. Хоч вона невелика мічні
віршики
дітлахи
за розмірами, тут цілком роблять фізичні вправи і
досить місця, щоб побави знову за роботу.
|
тися усім тридцятьом. Та
Між учителем і учнями
ка ж чистота й порядок спілкування особливе: не
тут завжди, іграшки не лише словами, а погля
лише акуратно складені, а дом, жестами тощо. Для
й усі ціленькі, чисті — та того, щоб не переривати
кий, погодьмось, контраст, хід думки — і це дуже
із наслідками ігор в до важливо, зберігати на
машніх умовах. Бережли стрій. Ображених з тих чи
вість до іграшок, яку Та інших причин не полишає
мара виховує у своїх під на власний розсуд ладити
опічних, неодмінно пере з «вселенськими» образа
росте у бережливість до ми — розпитає, заспокоїть,
речей ширшого вжитку, дивись — усе й пройшло.
до власності як такої і І одночасно не спішить за
державної, зокрема.
хвалювати: хоч на похва
Поруч вхід до спальної лах діти й ростуть, як на
кімнати, тут також світло дріжджах, все ж варто
і привітно від порядку. знати міру: інакше такий
Дітлахи самостійно роздя (чи така) щасливчик вва
гаються, готують постіль жатиме себе взірцем в
до сну, а опісля самі ж усьому з усіма наслідками,
прибирають її. Т. Полюк що можливі при цьому. А
не втрачає нагоди, щоб зі слабеньким працює Та
не перевірити, як добре мара в поті чола — накри
діти знають норми пове чати чи насваритись прості
дінки, поводження між ше всього, а тут треба
собою.
працювати, переконувати
Хочеться сказати її про у неправоті, навернути до
методичну вправність мо рівня кращих. Тут Тамарі
лодого педагога. Гово допомагає й вихователь
рить з дітьми лагідно, ла- Л. Журба.
конічно. Тему кожного за
Про досвід роботі! Та
няття добирає вдумливо, мари Полюк можна гово
тому її слухають уважно її, рити багато. До неї повчи
наче іі не по-дитячому. Чи тися приїжджають і при
розповідаючи казку, чи чи ходять студенти педінсти
таючи про пригоди звірят, туту,
міські
педагоги,
вона уважно слідкує за завучі шкіл. Звичайно, не
аудиторією. Припиняє чи все ще вдається, процес
тання, перепитує, на чому триває. Однак
відрадно
закінчила, радіє, що ко те, що результати є. вже
жен легко відповідає. Та сьогодні і вони не забаря
кий психологічний контакт ться згодом. Бо зацікавле
між нею й дітьми важли ні в цьому такі люди, як
вий тому, що саме в цей Тамара Василівна Полюк.
час у дітей виховується
М. ОРЛОВА.
увага, витримка, логічне
м. Кіровоград.
======^і=и

...А ЇХНІ СТАРАННЯ ДАРЕМНІ
ЛІова йде про передачі радіостан
ції «Німецька хвиля». Радіокомен
татори із Кьольну навперебій нама
гаються розпалити в нашій країні
національну ворожнечу. Як під
креслював колишній директор зга
даної радіостанції В. Штайгнер
(пізніше його слова були повторені
Західнонімецьким журналом «Ауссенполітік»): «Наші ідеї слід протя
гувати у суспільне життя комуніс
тичних держав усіма засобами, не
нехтуючи ні майстерними психоло
гічними методами, ні привітністю і
Співчуттям до тих, кого насправді
ми ненавидимо».

ться інші діти, а їм потріб
на тиша. Чергові сервіру
ють столи. За весь час
учителька не робить жод
ного зауваження, хоч це в
кожного виходить одразу
вправно тримати виделку.
Це свідчить про хорошу
підготовку до сприйняття
нового. Усе важливо тут,
немає
ніяких дрібниць,
якими можна знехтувати.
Так само акуратно вмі
ють діти поводити себе

в країні дитинства

МИ — РАДЯНСЬКІ

Лев Якович тоді, при зустрічі, так
і сказав:
— Ні, не до вподоби мені ці ба
лачки. Якщо вони розраховують на
мене, то даремно надривають гоп-

З сторч

З 1977 року працює машиністомекскаваторником у Петровому. І край
йому наш подобається, і заробітки
має непогані, та й його за роботящі
руки, чуйне серце цінують у колективі. Старший син Лева Яковича
Сергій також стаз гірником, тепер
перебрався із сім'єю на Чукотку.
Середній Вячеслав закінчив у
році Дніпропетровський медичний
інститут і нині працює терапевтом о
одному з районів Дніпропетровської
області. 24-річнин Олег став офіце
ром Радянської Армії і зараз слу
жить у Приморському краї.
— Ви бачите, — сказав мені на
прощання Лев Якович, — всі мої
діти стали хорошими людьми. Ні
чим не обділені. Радості моїй немає
меж: здорові, гарні, роботящі. От в
такі хвилини й думається: добре
нам жити, тільки б піхто не заважав, тільки б мирно було. Не носіяти між нашими народами ворожнечі! Тепер з певністю можу сказати
не ляше за себе, але й за своїх сипів:
«Хай добродії з «Німецької хвилі»
на нас не розраховують. Ми — ра
дянські. І все радянське нам дороге
і рідне». . .
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БОРОТЬБА САМБО

Пам’яті «Спартака»
Ще донедавна нам доводилось говорити про те, що
географія популяризації боротьби самбо на Кірова*
градщині досить вузька. Тепер же цей вид спорту
культивується в Світловодську, Устинівці, Петровому,,
Голованівському районі. Тож в обласних турнірах бе
руть участь не лише кіровоградці.
Від масовості до майстерності роблять крок. юн{
самбісти тренера Д. П. Яровенка з селища Побузького Голоаанівського району.
Більше 80 спортсменів з Кіровограда, Петрового 0
Побузького зібралися на спортивній базі селища ме»
талургів. Місцеві самбісти здобули перемогу в три
надцяти вагових категоріях, три переможці — з Кіро
вограда, один — з Петрового. Вихованець Д. П. Яро
венка Сергій Солтик став переможцем в абсолютній
першості.
Командою перемогли побузьці, які й отримали приз
пам’яті героїв «Спартака».
Л. МЕДВЕДЕВ,
старший тренер ДЮСШ оолради «Колоса».

В. ПОНОМАРЕНКО.

Петрівський район.

агітпоїзда. За цей час дано
більше 200 концертів. Та на
Кірозоградщині гості Кри
му були вперше. Вони ви
ступали перед колгоспни
ками Долинського району,'
будівельниками,
учнями
профтехучилищ обласного
центру, робітниками вироб
ничого об'єднання по сівал
ках «Червона зірка», гірни
ками Олександрії.
Наш кор.

У ДРУЖБИ
6 ПОЧАТОК
Нещодавно в госгж у ро
бітників виробничого об’єд
нання «Друкмаш» побували
актори
Кірозоградг.ііюго
музично-драматичного те
атру імені М. Л. Кропизницького. Це була перша
зустріч і залишила вона
найприємніші враження і
спогади.
Гості показали друкма-

шівцям уривки з вистав
«Вільна тема», «Березова
гілка», «За двома зайцями»,
в яких були зайняті заслу
жені артисти УРСР Світлана
Мартинова та Анатолій Косяченко, актриса театру Ва
лентина Литвиненко та інші.
В програмі зустрічі були
також пісні, вірші, гуморес
ки.
Для акторів було органі
зовано екскурсію по заво
ду, Дуже дивувалися гості,
що друкарська
машинка
складається з майже 3 ти
сяч деталей.
Потім директор театру
В. І. Чхаїдзе запросив друкмашівців колективно відві
дати театр і подивитися ви
ставу «Березова гілка».
Обидва колективи вислов
люють надію, що ця зустріч
послужить початком друж
би між робітниками заво
ду «Друкмаш» і акторами
театру імені Кропизиицького.
С. КОЛЕСНИКОВ.

ФУТБОЛ

«ЗРКА»«НОВАТОР»—1:0
Звітним матчем «Зірка»
завершила перше коло по
переднього турніру команд
шостої зони другої ліги.
...За вісім хвилин до фі.
кального свистка захисник
«Зірки» Валерій Самофа
лов отримав м’яча у цент
ральному колі І пройшов з
ним правим флангом аж
до кута штрафного май
данчика гостей. Якби цей
епізод трапився на почат

ку гри, то Самофалов обо
в’язково віддав би м'я4
партнерам. Та дуже багато
моментів було втрачено зз
цю гру. Тому й виріши«
захисник
пробити сам,
метрів з тридцяти до во
ріт. Удар вийшов влучним
і зовсім несподіваним для
воротаря гостой.
«Зірка» виступала в та
кому складі: Ю. Колаиовський, В. Самофалов, Є. Чи
жик (В. Димов), О. Михай
ленко. С. УлНЦький, В. Черних (С. Казаков). М. Латиш, Л. Федоров, Я. Боби,
ляк (О. Коробко). М. Кали,
та, А. Сальников.
Друге коло турніру «Зір
ка» починає ЗО травня у
Горлівці з місцевим «Шах
тарем».
С. БОНДАРЕВ.

ЛЕГКА АТЛЕТИКА. Під
час республіканського тур
ніру авангардівців у Ялті
вихованка кіровоградського
тренера В. Іванця Олена
Скляренко була першою на
біговій дистанції 1500 мет
рів (4 хвилини 37.0 секунди)
і другою на 800_метрівцІ
(2.12,7), а її одноклубниця
Наталя Павловська стала третьою призеркою па 200-метрівці (25.5 секунди). Наталя Грабар найкраще пробігла
100 метрів — за 12,1 секунди і 400 мотрів — за об,Всо*
кундн. Віктор Капустіп, якого тренує разом з II. Іраоар
О. Тесленко здобув срібну нагороду на дистанції 1«иУ
метрів. Члени нашої збірної II. Грабар,. О. Скляренко,
Н. Павловська та І. Полякова першими принесли па ерініш естафетну паличку (4x100). Кіровоградці на цьому
Турнірі здобули командну перемогу.

ТУРНІРНЕ)

24 травня 1986 року

«Молодий комунар»

ЦИМІ більший вклад ми
99 “ робимо в розвиток на
родного господарства, тим
більше нам дає держава.
Багатша, міцніша країна,
щасливіша кожна сім’я»,—
так вважає
плавильник
Світлосодськсго
заооду

ВСЕ ВНАЧАЛЕ

молод ої сім!
НА ПОРОЗІ

ОГЛЯД АНКЕТ

сімейного життя
Редакція газети «Молодий комунар» спільно з обласною юнацькою бібліотекою імені О. Бойченка
провела анкетування читачів. їм було запропоновано відповісти на такі запитання:
1. За якими мотивами, на вашу думку, слід одружуватися: а) по любові; б) за матеріальним чи іншим розрахунком; в) тому, що «час настав»; г) через
бажання мати й виховувати дітей.
2. Які риси мають бути у ваших чоловіка та дружини?
3. Які риси в них небажані?
А. Коли в сім’ї не ладиться, що робити: а) розлучатися? б) шукати шляхи до миру?
Перед нами 42 анкети, заповнені 16—17-річними.
Сорок чоловік вважають, що одружуватися треба
лише з любові. Четверо дівчат додали сюди ще й
бажання мати дітей, один хлопець — розрахунок.
Одна дівчина вважає достатнім мотивом для одру
ження лише бажання мати дітей, а один хлопець вказав, що у шлюбі має бути присутнім комплекс перерахованих мотивів і багато інших не названих в анкеті.
У відпевідях на друге питання молоді люди від
значають, що передусім хотіли 6 бачити своїх май
бутніх обранців добрими, чесними і щирими. Часто
згадуються вірність, справедливість,
терплячість,
турботливість, працелюбство. Зовнішня краса назва
на на першому місці лише в одного хлопця, в решті
ж анкет вона майже не згадується.
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Печальных снов следы на утреннем лице,
То отблески судьбы на утреннем лице.
То отсветы беды па утреннем лице.
Беда сойдет, спадет
Ручьем, лавиной горной,
Смелей смотри вперед.
С судьбою спорь упорно.
Пусть часто рвется вить.
Без страха и печали,
Ты помни — нужно жить,
Как будто все — вначале.
И мир преображен.
Не снегом—белым садом
Твой дворик окружен,
И солнце в речке рядом.
Любовь — и жизнь, и сиет,
.Звезда в ночи кромешной.
И к пей, святой, безгрешной,
Прокладывай свой след
Сквозь беды и обман.
Отчаянье и сплетни
Спеши на дождик летний.
На солнечный тюльпан.
Ты знаешь — сердце просит
Светло и ярко жить.
Пусть часто рвется пить
И пусть любовь приносит
Дыханье перемен, 1-убительных порой.
Себе судьбы другой ты нс желай взамен.
Волшебных снов следы на утреннем лице.
То всполохи судьбы па утреннем лице.
То алый свет любви па утреннем лице.

Початок
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Р. ЛЮБАРСКИЙ.

чистих металів номсом<.
лець Ігор Білоус. І разом з
дружиною Світланою, вимірницею цеху № 8, він
старається, щоб вклад цей
був вагомим. Двадцятиріч
ний Ігор прийшов на під
приємство 1981 рону, де.
в’ятнадцятирічна
Світла
на — 1982-го. А 1983 рону
обоє стали ударниками ко
муністичної праці. Світ
лана працює в КМК, що
був неодноразовим призе
ром міських змагань ком
сомольсько-молодіжних но
лентивієї, Ігор за успіхи в
праці
та громадському
житті нагороджений граметою міськкому ЛКСМУ.
Кожне із подружжя —
групкомсорг своїх змін,
обоє дружинники. А далі
вже прихильності
розхо
дяться: Світлана — анти-

вістка сандружини, а ігор
співає в чоловічому во
кальному ансамблі. Неба
гато часу після цього за
лишається
на домашні
справи, та їх вирішення
для об'єднаної спільними
інтересами молодої сім’ї—
не гнітючий тягар, а прос
то ще одна справа, яну во.
ни роблять разом.
До речі, на нашому під
приємстві працюють і маи Ігоря Алла Миколаївна

династії
та батьно Володимир Гри
горович. Схоже, що зарод
жується одна з трудових
династій, яких на заводі
немало. І там, де е близь
ких людей тісно переплі
таються життя виробниче,
громадське та особисте,
ладиться і те, й інше.

О. ПОКРОВСЬКИЙ,
плавильник
ордена
Трудового Червоного
Прапора заводу чистих
металів імені 50-річчя
СРСР.
м. Світловодськ.
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долі людські

^7 ВОСЬМОМУ класі нас
V посадили за одну пар
ту. Ми подружилися, хоча
в оточуючих наші стосунки
не викликали схвалення,
та ми ні на кого не звер
тали уваги і зустрічалися
щодня. Перед
закінчен
ням десятого класу я по
трапив до обласної лікам^
ні. Писав звідти Люді,

ВЕСНА НА ЗАРІЧНІЙ ВУЛИЦІ
На тихій Зарічній вулиці за ставом
стоїть їхня хата вікнами до сонця. Ще
молодими побудувались тут Марко
Якович і Євдокія Петрівна Оводсики.
Тут народились їхні дві дочки та два
сини. Дочки вийшли заміж і випурхну
ли з батьківського гнізда. А син Олек
сандр цього не зробив. Привів невіст
ку в рідну оселю. Так і проживають
два роки разом з батьками. 1 це ні
скільки не обтяжує, молодих. Навпаки,
вважають вони, так жити легше. Олек
сандр працює скотарем, а Ліда — до
яркою. Рано починається їх трудовій
день. А в них маленький синок. Є ко
му побавити його, поки повернуться з
роботи. Бабуся Євдокія
Петрівна,
щоб допомогти молодим, перейшла на
віть нічним сторожем на ферму, щоб

удень мати можливість разом з діду
сем доглядати внука.
«Комсомольці Олександр і
Лідія
Оводенкн — працьовиті, — говорить
завідуюча фермою Л. І. Потапова. В
той час, як середній надій по фермі
становить близько Ю, Лідія одержує
но 12,5 кілограма молока на корову.
Олександр завжди добросовісно вико
нує »свої обов’язки. Поспішає і свою
роботу зробити, і дружині допомогти.
Троє старших дітей теж одружені,
за їх долю. Марко Якович і Євдокія
Петрівна спокійні. Змалку привчили їх
до роботи. Наймолодший — на служ
бі. Недавно батьки одержали подяку
від командира.

ЛИСТ У НОМЕР

А. РИБАК,
с. Велика Чечеліївка,
Новгородківський район.

Серед небажаних якостей і хлопці й дівчата най
частіше називають ревнивість, грубість, егоїзм, дра-.
тівливість, пияцтво, зрадливість, хворобливе само
любство. Рідше — жадібність, лінощі, схильність до
куріння, боягузетво, черствість, нахабство.
Взагалі
різниці між бажанням хлопців і дівчат тут не просте
жується, хіба що дівчата більше побоюються такої
риси в майбутніх чоловіків, як подружня невірність.
Жоден(І) з опитаних не збирається одразу розлуча
тися, коли в сім’ї почнуться непорозуміння — всі
передусім спробують шукати шлях до миру. «Розлу
читися завжди не пізно», «Обоє повинні поступатися
один одному», «Розлучатися лише в разі зради»,
Слід сказати, що відповіді читачів бібліотеки на
третє питання не співпадають з дослідженнями вчених-соціологів: у більшості з них ревнивість як не
приємна властивість характеру називається далеко
не на першому місці. У решті пунктів дані близькі
до загальностатистичних. Особливо показові відпо
віді на четверте питання: те, що дівчата частіше, ніж
хлопці, допускають розлучення, відтворює дійсну
картину статистики розлучень: ініціаторами 80 про
центів із них є жінки.
. Редакція дякує спитаним і працівникам бібліотеки
за участь в анкетуванні. Сподіваємося, що подана
тут інформація, стане в пригоді дівчатам і юнакам,
котрі стоять на порозі сімейного життя.

■

Десятки нлусів оздоровчо
го бігу і ходьби створені с
Саратовській області. Мар
кіровані і освітлені доріжки
для любителів бігу є в ба. г
гатьох житлових мікрорайо
нах, парках і на стадіонах.
На траси здоров'я в суботні
і недільні дні виходять ці
лими сім'ями.
На знімку: спортивна
сім'я Олександр і Світлана
НІНІШИНИ — члени клубу
любителів бігу «.Еврика» манобудівного заводу.
Фото Ю. НАБАТ6ВА.
Фотохроніка ТАР'С.

І
І

від неї не одержав жодного листа, Приїхас додому, а Люда каже: «Я люблю іншого, збираюся стати матір’ю...». На випуск
ному вечорі просила, щоб
пробачив її,'повторювала,
що кохає
мене й може
зробити так, щоб дитини
не було. Я повірив у її
любов, сказав, що нічого
робити не треба,
потім
пішов у армію.
За два роки багато чен
оте
змінилося. Дитина неяЯ
вою
народилась, Люда
вийшла заміж, тоді розлу
чилась, знову присягалась
у коханні до мене. Та в
мене серце
закам’яніло.
Я не розлюбив її, але зро
зумів, що все це — тіль
ки обіцянки...
І ось ми стрілися через
десять років. У свої трид
цять Людмила
самітня,
все шукає щастя, А я... Як
їй
сказати,
що в мене
дружина, діти?

І
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С. В.

Відділ морально-естетичного виховання «МК».

Голованівський район.
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МОЛОДИМ ГОСПОДАРЯМ

Умеблювання:
раціональний
мінімум
Нарешті це сталося: іодпокімнатиа квартира
ваша. Вона розрахована на
двох, але її поява третього
члена сім’ї не завдасть
ускладнень, якщо правиль
но розставити меблі.
Квартира починається з
передпокою. Він призначе
ний для зберігання верх
нього одягу, голошиїх убо
рів, взуття, тому слід пе
редбачити для цих речей
відповідні місця: вішалку
з поличкою для головних
уборів, вбудовану шафу,
ПОЛИЦЮ для взуття.

' Кухня стала в багатьох
квартирах найбільш обжи
тим місцем. Мабуть, через
те, що тут найчастіше ро
дина збирається разом.
Для зручності обладнання
має бути розташоване так:
мийниця — стіл — плита.
Хай це займе одну стіну.
Біля протилежної стіни —
холодильник. Біля вікна—
обідній столик. А посуд та
продукти кладіть до ша
фок, прибитих над столи
ком та мийницею. Вікно в
кухні немає потреби заві
шувати шикарним тюлем,
досить зробити шторку із
ситцю в горох, смужку чи
квіточку. Вона повинна
кріпитися до карниза і лег
ко пересуватися на ньому.

У жилій кімнаті виді
літь місце для роботи,
спання, відпочинку, дитя
чий куточок. Для спання
править днван-ліжко. Біля
вікна поставте
робочий
стіл, поруч книжкову ша
фу та шафу для одягу.
Телевізор чи магнітофон
можуть стояти на робочо
му столі. Великий обідній
стіл ставте не посередині,
а біля стіни иерозсунутим.
Біля нього — кілька лег
ких стільців. Два крісла
коло журнального столика
— і є куточок відпочинку.
Якщо після цього нікуди
поставити дитяче ліжко,
замініть книжкову шафу
відкритими настінними по
лицями. скажімо, над ди
ваном. Вони не забирають
місця і відшукати потріб-

ну книжку тут значно
легше, ніж у шафі.

І

Качка з цибулею
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Качку слід вибрати' не
дуже жирну. Тушку ре
тельно обробити, вимити,
а потім насухо витерти па
перовими або бавовняни
ми салфетками. Натерти
іззовні і всередині сіллю і
молотим чорним перцем.
Обчистіїтп 4—5
цибулин
середнього розміру і на
чинити ними качку. Заши
вати, як це роблять при
фаршируванні, не обов'яз
ково. Потім тушку добре
загорнути у фольгу або
чистий білий папір і запі
кати в духовці при помір
ній температурі протягом
2-х годин.

ГУМОР

ГОРДІСТЬ ЗОЗУЛЯСТОЇ
— Моє Курчатко доросло до рівня:
Погляньте, як довба старого Півня!

Р. ПОПОВИЧ.

ПОВЧАЛЬНА ІСТОРІЄ
Так, ось нарешті моя справжня любов! Яка гарна,
місцем
Треба спішити, не пропустити. Поступаюсь
бабусі і пробираюся по салону. Швидше, швидше,
скоро зупинка «Педінститут», вона, напевне, там виходить...
Ось пролунав її голос. Так, я не помилився — це
він говорив зі мною у найчарівніших снах. Ще кіль
ка рухів, і ми вже дивимося одне на одного. Навіть
не віриться, що щастя — ось воно, поруч! Вона
ніжно схиляє голівку на моє плече:
— Владику, я знала, що ти мене кохаєш...
Ба! Та це ж моя дружина!

О. ПЕРЛЮК.
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