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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ЗВІТИ І ВИБОРИ в комсомолі
шкільному комсомолу, щоб голос комсо
мольської організації був вирішальним. 
Подумайте, порадьтесь про це на звітно- 
виборних зборах. Порадьтеся з педаго
гами, які питання шкільного життя ви 
беретеся вирішувати самі, а в яких бу
дете їхніми надійними помічниками. Про 
розвиток учнівського самоврядування 
сьогодні треба говорити иа повну силу. 
І не просто говорити, а діяти. Адже у 
школі немає двох: учнівського і педаго
гічного колективів. Є лише один. Вчи
тельська комсомольська організація 
спільно .з комітетом комсомолу школи 
мають бути ініціаторами і організатора
ми всіх добрих справ.

Окрема тема для серйозної розмови 
на зборах —- наша робота з піонерами.

Заслухайте звіти загонових 
вожатих, подумайте над 
тим, яку допомогу треба на
дати піонерам. Важливо не
формально підійти і до ви
борів вожатих — повпре
дів комсомолу в піонерських 
загонах.

Важливо також, хто очо
лить комсомольську органі
зацію, кому . буде вияв

лено довір’я членів ВЛКСМ. Нехай це 
будуть справжні лідери шкільних ко
лективів. Тож до виборів секретарів ко
мітетів комсомолу треба підходити сер
йозно. В області є добрі приклади, коли 
на посаду секретаря пропонується від
разу кілька кандидатур. Тож можна 
зробити так і в шкільних комсомольських 
організаціях. Обговоріть кандидатури 
напередодні зборів, принципово і прямо 
скажіть про позитивні риси і недоліки.

Важливо, щоб звітно-виборні збори 
пройшли зацікавлено, жваво, в обста
новці відвертого і правдивого обміну 
думками. Нікому не потрібні виступи по 
папірцях, гучні слова і рапорти про ус
піхи. Не потрібне й критиканство, за 
яким часто проступає позиція сторон
нього спостерігача. Якщо критикуєш, то 
пропонуй, що треба зробити. А голов
не — треба діяти, працювати, наповню
вати комсомольське життя новим зміс
том, конкретними добрими справами.

НАШ СУЧАСНИК

«Твій син тебе не посоромить!»

Почалися звіти і вибори в шкільних 
комсомольських організаціях. До XX 
з’їзду ВЛКСМ вони мають пройти в 
класних, а в квітиі-травиі — в комсо
мольських організаціях шкіл. Отож ни
нішня звітно-виборна кампанія проходи
тиме в період підготовки і виконання рі
шень XX з’їзду ВЛКСМ і XXV з'їзду 
комсомолу республіки.

Сьогодні більше 80 про
центів поповнення комсомо
лу одержують комсомоль
ські квитки в школі. Тому 
шкільний комсомол повинен 
взяти на себе головну від
повідальність по поліпшен
ню справ зі вступом до на
шої Спілки. До редакції
надходить чимало листів, пройнятих
стурбованістю тим, що саме в школі на
самперед здійснюється «валовий» підхід 
до прийому в члени ВЛКСМ.

Нині, коли йде перебудова в усіх сфе
рах нашого життя, шкільному комсомо
лу треба швидше і рішучіше позбавля
тися застарілих форм і методів роботи. 
У цьому насамперед повинні посприяти 
звіти і вибори.

На XXV з’їзді ЛКСМ України під
креслювалося, що треба активно розви
вати учнівське самоврядування, як на
дійний спосіб підвищення відповідаль
ності юнаків і дівчат за міцні знання, фор
мування життєвої позиції. Перебудові по
трібні люди, готові брати активну участь 
в управлінні ділами суспільства, свого 
трудового колективу. 1 вчиться цьому 
треба в школі, де формуються перші на
вики, якщо хочете, смак до громадської 
діяльності, зміцнюється віра у власні 
сили. Дорослі повинні більше довіряти

Чи знайдете ви сьогодні 
село, колгосп, місто, де не 
було б будівельного май
данчика? А у будівництві 
вже точно не знайдете бу
дови, де обходилося б без 
молоді.

Молоді обирають профе
сію. Одні шукають роман
тики, іншим подавай пере
шкоди, треті прагнуть до 
самовизначення через пра
цю. Прагнень багато, але 
спільним знаменником буде 
те, що молоді прагнуть 
працювати, внести свою 
частку у велику справу пе
ребудови і прискорення.

Не шукав легшої долі й 
Олексій Кондратенко. Най
більший потяг був до тех
ніки. Ота любов і привела 
його в Олександрійське 
СПТУ № 7: забажав стати 
машиністом екскаватора. 
Професія вабила і роман
тикою, і складністю, і усві
домленням того, що без 
неї зараз майже ніде не 
обходяться, а тим більше 
на будівництві.

Нині він згадує ті щасли
ві і безтурботні роки. Там, 
в училищі, він вперше свої
ми руками доторкнувся до 
важелів сталевого . богати
ря. Там, ще на практиці, 
вийняв і свій перший кубо
метр грунту. То був поча
ток. Були невдачі, промахи. 
Та відчував, що впевненість 
приходить з кожним днем, 
місяцем. А нині у будівель
но-монтажному поїзді № 704 
його вже знають, як визна
ного майстра своєї справи.

Першопрохідцями будови 
завжди є механізатори. Во
ни готують котловани і тран-

шеї під фундаменти й інже
нерні комунікації. А вже 
потім ідуть монтажники, 
муляри, їхня праця на ви
ду. А про працю перших не 
завжди і згадають: вона 
під землею.

Залишив свої трудові ав
тографи Олексій Кондра
тенко на будівництві від- 
ділкового гуртожитку, гур-
тожитку для профтехучили
ща № 12. Тут працювалося 
з радістю. Адже сам ко
лись був «петеушником». 

На
Олексія говорять 
непосидючого: не 
його шукає, а він 
його натурі, щоб

підприємстві 
як 

робота 
її. Не в 

техніка

про 
про

простоювала.
І на комсомольських, і на 

загальних виробничих збо
рах говорить спокійно, ва
гомо, аргументовано.

...Був щасливий вересень. 
Радісна пора відпустки. Вже 
зібрався поїхати провідати 
рідних. У листах сповіщали, 

.що батько захворів. В ки
шені лежав квиток. Дру
жина лаштувала чоловіка у 
дорогу. У супутники наби
вався дворічний син Руслан: 
«І я хочу до бабусі і до ді
дуся < Та довелося поїздку 
відкласти.

На той час ще ятрила ра
на Чорнобиля. «Немає чу
жого болю» — звучало по 
радіо і телебаченню. Країна 
віддавала все. щоб прибор
кати атом,-котрий вирвався 
з під контролю людини. По- 
требувалася і допомога 
Олексія Кондратенка. І ком
сомолець без хвилинного 
вагання, як і належить сол
датові. ступив крок уперед.

Він пам'ятав, коли в ар
мії. присягаючи на вір
ність Батьківщині, говорив: 
«Клянуся віддати всі сили, 
знання, досвід, а якщо тре
ба, то і життя». І ось при
йшов такий час випробу
вань.

Там, у Чорнобилі, призна
чили у пожежний підрозділ. 
Майже двадцять разів Олек
сію доводилося брати участь 
в операціях. І завжди вони 
виходили переможцями. У 
підрозділі він був групком- 
соргом. Владою свого сер
ця, владою комсомольської 
совісті він мав бути попе
реду, вести за собою. І він 
вів. Жодного кроку назад 
не.було.

Того дня теж була зви
чайна робота. Надвечірнє 
сонце хилилося до заходу. 
Підрозділ пожежників по
вернувся у розташування. 
Тут на Альошу чекала теле
грама: помер батько. Оточи
ли друзі, старші товариші;

Та які слова могли утіши
ти? Хотілося побути на са
моті. Стисло у грудях. Під
котився зрадливий клубок...

— Батьку! Батьку! Прости, 
пробач, але не зможу про
вести тебе в останню путь. 
Він залишився на своєму 
бойовому посту

«За зразкове виконання 
службових обов язків, за 
виявлені мужність і героїзм 
при ліквідації аварії на 
Чорнобильській АЕС»... — 
такі слова записані у шести 
особистих подяках і вдяч
ному листові на ім’я керів
ництва партійної, комсо
мольської організацій по
їзда.

З Олексієм зустрітися не 
вдалося. Повернувшись з 
відрядження, взяв відпустку 
і поїхав провідати матір. 
Взяв із собою і подяки. Пі
де він і на могилу до бать
ка, подумки скаже: «Бать
ку! Свій обов’язок я вико
нав. Твій син тебе не посо
ромить...».

О. ГОЛОБОРОДЬКО.
м. Знам’янка. •’
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-------------листи З ВІДСТАЮЧОГО КОЛГОСПУ
ЕКРЕТАР комітету ком 
сомолу колгоспу іме

ні Карла Маркса Н. Комар 
розмірковує: необхідне
колективне вирішення пи
тань, щоб не вийшло, як у 
древній притчі — голова 
опинилася по один бік 
дверей, а ноги ніяк не 
встигають за нею. Давай
те і ми разом з Надією 
подумаємо про те, що 
може утримати нерубай- 
ських хлопців і дівчат у 
рідному селі. Відданість 
рідній домівці, любов до 
землі? Можливо. Тим па
че, що сама секретар як
раз і належить до катего
рії людей, котрі на певно
му етапі життя раптово 
дійшли висновку: ніякі 
принади не здатні заміни
ти звичного оточення, бу
денних клопотів, серед 
яких зростав, і які вкар
бувалися в пам’ять на
завжди.

2. КОМУ БУТИ ГОСПОДАРЕМ?

Н. Комар працювала в 
Черкасах, була будівель
ницею. Мала дівчина й ви
ди на житло: через це й 
подалася на будмайдан- 
чик. Та зрозуміла якось, 
що з часом все важче й 
важче обходитися без ми
лого серцю шматочка лі
состепу, без села, що ту
литься побіля Зеленої 
Брами. Тоді й почала зби
рати чемодани.

Чи жалкує про це нині, 
адже стільки проблем на
валилося? «Ні, не задуму
валась над цим, — відпо
відає. — Просто часу за 
роботою не вистачає..,».

І цим, вважай, все ска
зано. Ношу вона на себе 
звалила й справді нелег
ку. Тепер вже й сумніває
ться: чи варто було дава
ти згоду на секретарю
вання, приймати від Гали
ни Бевзюк справи? Та по
їзд, як мовиться, пішов, і 
питання це так і залиши
ться риторичним. Адже їй 
довірили комсомольці, і 
нині Надю Комар хвилює 
все та ж проблема: як 
припинити міграцію мо
лоді з села?

Звичайно, перше і най
головніше — увага до неї 
керівників господарства, 
добра участь у важку 
хвилину. Інакше кажучи, 
поява вчорашніх випуск
ників місцевої десятирічки 
на тій чи іншій ділянці ви
робництва накладає кон
кретні обов’язки на пред
ставників адміністрації, 
громадських організацій 
колгоспу.

Питання принципове. 
Адже не випадково на січ
невому (1987 р.) Пленумі 
ЦК КПРС підкреслюва
лось, що оцінюватись ро
бота керівників повинна 
не лише за повне і своє
часне виконання планових 
показників, але й за ре
альними зусиллями, спря
мованими на поліпшення 
умов праці і побуту лю
дей. А саме питанням соц
культпобуту в господарстві 
приділяється недостатня 
увага. І найперше, що дає 

про себе знати, — житло
ва проблема. Мало зво
диться в Нерубайці жит
ла, правління не допома
гає й індивідуальним за
будовникам.

Але давайте розглянемо 
проблему з іншого боку: 
чи все зробили самі ком
сомольці колгоспу імені 
Карла Маркса, аби життя 
стало насиченим не лише 
німими запитаннями, вза
ємними претензіями, а й 
добрими трудовими діла
ми, змістовним дозвіл
лям?

Хотів я познайомитися з 
діяльністю штабу «Комсо
мольського прожектора», 
переглянути матеріали пе
ревірок, випуски «КП». 
Надія Комар довго пере
бирала папери, вагалася. 
Врешті зізналася: не ді
йшли іще руки до цієї ро
боти.

То може господарство 
може похвалитися трудо
вими успіхами комсомоль
сько-молодіжних колекти
вів? Секретар розводить 
руками, даючи зрозуміти, 
що КМК в колгоспі просто 
не існує.

Тим часом, можливості 
для створення молодіж
них загонів і ланок в кол
госпі є. І немалі: скажімо, 
тільки в першій трактор
ній бригаді успішно тру
дяться молоді механіза
тори Анатолій Гребенюк, 
Юрій Говорунов, інші 
хлопці, у другій — Ва
силь Комар, Григорій Ба
лашов, у автогаражі — 
Василь Дроботун, Петро 
Крижанівський.., Трудя
ться кожен сам по соб;. А 
чому б їм не об'єднати 
зусилля, не взяти на себе 
таку складну й відпові
дальну ділянку зернови- 
робництва, як вирощуван
ня кукурудзи? Перекона
ний, що А. С, Остапчук, 
голова правління, прого
лосував би за подібне по
чинання обома руками. 
Тобто, мова йде про мо
лодіжну ініціативу (в да
ному випадку — про її 
відсутність), без якої про
сто неможливо уявити пе
ребудови, тих глибоких 
перемін, курс на які взято 
у нашій країні.

Будь-якій справі, як ві
домо, передує несприй- 
няття того, що вже від
жило своє. І початком кон
кретної роботи можна 
вважати слово. Гостре, 
принципове, яке не лише 
відкидає чи засуджує за
старілі погляди, а й стає 
прологом до утверджен
ня нового. Та давно вже 
не було в господарстві 
комсомольських зборів, 
на яких би молоді кол
госпники принципово по
вели розмову про біди і 
проблеми, про відпові
дальність за економіку 
колгоспу. Навіть тоді, ко
ли обговорювався проект 
Статуту ВЛКСМ, доводи
лося Надії Комар запро
шувати всіх мало не пер

сонально, по-старинці го
тувати виступаючих.

...До пізнього вечора 
сиділи ми в невеликому 
кабінеті комітету комсо
молу. Разом з інструкто
ром райкому комсомолу 
Костянтином Жорою на
магалися з ясувыи: в чо
му вони, слабкі місця ком
сомольської організації 
колгоспу. Саме так: з ясу
вати і допомогти хоч сло
вом, доорою порадою, а 
не загнати на слизьке.

У деяких аспектах ді
яльності поверховість, а 
то й відверта недбалість 
проглядаються, як на до
лоні. Ьим, не в характері 
це Надії — пригладжуза 
ти, видавати Оажане за 
дійсне. Ось хоча 6 спор
тивна робота, 5анедоана 
вона в господарстві, мо
же тому, що немає в селі 
спортзалу,, не відповіда
ють вимогам інші спор
тивні споруди. Але ж хто, 
як не молодь, комітет 
комсомолу, повинен тур
буватись про споруджен
ня нових і реконструкцію 
вже діючих майданчиків?

А от за кулы урно-мосо- 
ву роооту секретарю чер
воніти не довелося. Ціка
ві заходи в будинку куль
тури проводяться, хоч і 
не так часто, як це було 
раніше. Коротко розпові
мо про два останні, тим 
більше, що мають вони 
безпосереднє відношен
ня до сьогоднішніх справ 
у господарстві.

...Дружніми оплесками 
зустріли односельці Юрія 
Мельника, Володимира 
Мосіна, Юрія та Петра 
Говорунових, коли підня
лися ті на сцену. На гру
дях останнього — солдат
ська медаль «За відвагу». 
Хлопці розповідали про 
те, як виконували інтерна
ціональний обов'язок в 
далекому Афганістані, про 
своїх бойових побратимів, 
щиро ділилися планами на 
майбутнє. Характерна де
таль; усі четверо виріши
ли пов'язати подальшу до
лю з сільськогосподар
ським виробництвом.

— Після того вечора 
зрозуміла, — розповідає 
Надія Комар, — що вій
ськова доблесть юнаків 
іще раз переконує; мо
лодь готова відстоювати 
наші ідеали не лише са
мовідданою працею, а й 
ціною власного життя.
. 1 прозвучали ті слова 
без зайвого пафосу. Біль
ше того, тепер усі четве
ро комсомольців — на
дійні Надині помічники, 
люди, на котрих можна 
покластися в усьому.

Інший епізод. Зустріч 
членів клубу веселих і ви
нахідливих. Змагаються 
механізатори і водії кол
госпу. Знову переповне
ний зал, знову оплески. І 
сміх. То реакція на до
шкульні дотепи Василя 
Дроботуна і Сергія Литви
нова, котрі гостро викри
вали тіньові сторони жит
тя колгоспу: бракороб- 
ство, пияцтво, замаскова
ний бюрократизм.

Несприйняття ганебних 
явищ, розуміння, що доб
ре, а що й не дуже — це 
вже дія, стверджувала 
секретар комітету комсо
молу. Що ж, погодимося 
з нею. Та чи не пора б 
комсомольцям від підки
дання «шпильок» в заву
альованій формі перейти 
до діла? Тобто, якщо кри
тикувати — то на повен 
голос?...

М. ЧЕРНЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Новоархангельський 
район.

-------—ДО НЕНАДРУКОВАНОГО

СКІЛЬКИ
Лист родини Скрипничен- 

ків з Кіровограда бив на спо
лох:

«Шановна редакціє, якщо 
на сторінки вашої газети 
потрібно щось смішне і до 
сліз жалісне, завітайте до 
нас в гості на вулицю Героїв 
Сталінграда, 10. квартира 
212. Кутки кімнат такі мок
рі, 'що вода капає на підло
гу. Мокрі шпалери відклею
ються. стіни покрилися зе
леним мохом, а батареї зов
сім не гріють. Квартира вуг- 
лова і дуже холодна. Пода
рували нам це «диво» буді
вельники з будівельного уп
равління №• 1 «Кіровоград- 
міськбуду» і БУ-52В «Запо- 
ріжсантехмонтаж». Коштує 
такий подарунок немало-не
багато — 51 карбованець 72 
копійки щомісяця: коопера
тивна в нас квартира. Але ж 
такі гроші треба платити за 
якісний дім? Сьомий рік ми 
пишемо в усі інстанції, при
ходять комісії, дивляться на 
наші біди, хитають голова
ми, і... Сім років!».

Скажемо одразу: ніяких 
перебільшень тут нема. Але 
на власні очі ми побачили 
це після повторної скарги 
Скрипниченка. Копію пер
шої скарги редакція напра
вила до міського житлово- 
експлуатаційного об'єднан
ня. За місяць отримали від
повідь, підписану виконую
чим обов’язки начальника 
об'єднання Ю. Г. Мален- 
ком:

. «Факти, вказані в листі, 
частково мали місце. Вихо
дом на місце 28 січня 1987 
року встановлено, що тем
пература повітря в кварти
рах була І8°С — це відпо
відає нормі. Батарея розмі
щена згідно проекту. Стіни 
місцями покрились плісня
вою, оскільки волога прони
кає через стики будівель
них блоків.

Рішенням виконкому мі
ської Ради народних депу
татів ремонт стиків було зо
бов’язано провести БУ-1 
тресту «Кіровоградміськ- 
буд», однак за ремонт так 
і не взялися. На цей рік ре
монт стінних блоків покла
дено на РБУ по ремонту 
житлофонду. Скаржникові 
дано відповідь усно».

_ Питання, здається, роз
в'язано. Але коли я після 
повторної скарги прибув на 
квартиру, то жахнувся: на
че потрапив у лабораторію, 
де вивчається вплив підви-

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

«ПАМ’ЯТКА ІСТОРІЇ...
ЧИ БАКАЛІЙНИЙ СКЛАД?»

Уже втретє за останні п'ять місяців цей заголовок 
появляється на сторінках нашої газети. Автор першої 
публікації К. Терентьева («МК» за 2 жовтня 1986 р.) у 
бесіді з головним архітентором області Б. О. Раком та 
заступником голови правління обласної організації 
Товариства охорони пам’яток історії та культури Г. П. 
Медведєвою порушувала, зокрема, питання збережен
ня Понровської (Ковалівсьної) церкви та колишнього 
магазину «Турист» у Кіровограді. Говорилося і проте, 
що студенти історичного факультету педінституту 
могли б внести свій внлад у поширення знань про 
пам’ятки історії свого краю.

ЗО грудня 1ЭЕ6 рону газета прокоментувала відпо
відь на вищезгадану статтю голови виконкому Кіров- 
ської районної Ради народних депутатів В. Є. Алек
сандровича. То була, власне, відписка, де йшлося 
тільки про переміщення проекту реставрації та інших 
паперів з приводу ремонту церкви по інстанціях.

І ось як на цю замітку під рубриною «Відписалися» 
відреагував в, о. начальника міського житлово-екс
плуатаційного об’єднання Ю. Г. Маленко:

«Документація на ремонт Понровської церкви зна
ходиться в міськвідділі культури, виконкомі міськра
ди народних депутатів, де вирішується питання даль- 
шого проведення робіт по цьому об’єкту».

Папери рухаються, «питання вирішується», а па
м’ятка історії як світила ребрами, тан і світить.

Наступна відповідь — завідуючої міськторгвідділом 
А. В. Бендеченко — звучить оптимістичніше: «Примі- 
щення магазину «Турист» після ремонту буде вико
ристане під Будинок архітектора з влаштуванням на 
першому поверсі постійно діючої виставки робіт про
ектних інститутів міста».

Секретар комітету комсомолу Кіровоградського пед
інституту імені О. С. Пушкіна О. Рафальський написав 
нам, що «справді, студенти інституту мало уваги 
приділяють пропаганді краєзнавчого матеріалу, сла
бо знають історію рідного краю». В зв’язку з цим у 
вузі планують провести кілька заходів разом з крає
знавчим музеєм і обласним архівом. В тематику кур
сових робіт включені краєзнавчі теми.

Особливу надію вселяють останні рядки листа 
и. нафальсьного: «Найближчим часом кільна глате- 

Н а кРаєзнавч> теми буде запропоновано вашій 
хппТІ?’>м^Л0 >М коли> нарешті буде вжито дійових за
ходів? Не на словах, а на ділі?

ГРІЄ ОБІЦЯНКА?

обі-

щеноі вологості на люд
ський організм. Шпалери 
відклеїлись од стін, цвіль, 
краплі води. Почали гни ти 
вікна й двері... Словом, все 
було так, як описували в 
своєму листі Скрипннченкн. 
Температура в квартирі не 
досягала +12о.

— Знала комісія коли при
йти, — сказав Л. М. Скрип- 
ничепко, — тоді саме по
тепління було. А коли на 
вулиці мінусова температу
ра... Вже набридло скаржи
тись, та й не знаю куди вже 
скаржитись. Сім років три
ває тяганина, сім років хо
дять комісії різні. І всі сім 
років обіцяють довести 
справу до кінця. Але 
цянки уже не гріють.

Недавно надійшов лист від 
ветерана Великої Вітчизня
ної війни, пенсіонера Ф. По- 
нова, що мешкає на вулиці 
маршала Конєва, 15 (ЖБК-39). 
В ній автор ставить питан
ня: коли нарешті в будинку 
буде тепло, адже цієї зими в 
квартирах будинку була тем
пература не вища 12 — 14 
градусів?

«Всю війну я мерз в оно- 
пах і землянках, потім до 
1960 року перебивався в та
бірних наметах, потім жив в 
будинку без комунальних 
послуг. Нарешті доченався 
квартири, а в ній холодно. 
То чи відчую я тепло на схи
лі свого віку? Чи відчують 
його маленькі дітки з нашо
го будинку? Якщо так, то 

ноли?» — рядки з його листа.
Аналогічні усні скарги ви

словили і працівниці «Друн- 
машу», члени ЖБК-40 В. М. 
Хомотюк і Я. О. Сизорова. І 
□ їхніх квартирах весь час 
було холодно. А тому я ви
рішив навідатись до ЖЕДу, у 
житлово-будівельні коопера-

Начальник ЖЕДу Л. І. 
Савченко — недавній ви
пускник КІСМу.

— Знаю, — каже Леонід 
Іванович, — про всі біди з 
теплом. Але скажу відвер
то: я очолив ЖЕД тоді, ко
ли вже не могло бути й Мо
ви про якісну підготовку до 
зими. Дещо, правда, встиг
ли зробити: перевели всіх 
слюсарів (а від них багато 
дечого залежить) на бри
гадний підряд і тепер їхня 
зарплата складає 150—200 
крб. Позбулись і деяких 
байдужих до роботи лю
дей. В нашій роботі байду
жих не повинно бути. Тре
ба сказати, що й міськви

І

конком дивиться на наші 
біди крізь пальці. Щоправ
да, зараз міськвиконком 
склав длан-графік виконан
ня ремонтних робіт: замазу» 
ваяня стиків на 1987 рік, 

розказував «/і. і. Савчен
ко про досвід хмельнкчан 
(недавно їздив вш на по
ділля). іам останнє сливо 
за керівником жнтливо-екс- 
нлуаіацінноі дільниці ко
оперативу. ЯКЩО начальник 
/х\ЬАУ не поставив підпису 
під приймальним актом, то 
ніхто не має права постави
ти СВІЙ ПІДПИС. А ВІД ЦЬОГО 
виграє загальна справа: бра
ку ставиться надійний за
слін.

— А в нас, — усміхається 
Леонід Іванович, — дохо
дить до парадоксів. Ось ска
жімо гЛ-и2о «Запор їжсан- 
гехмонтаж» споруджує всю 
систему опалення. 1 в усіх 
рудниках, зведених за ос
танні 7—10 років, скрізь од
ні її ті ж недоробки. При
ходжу я до начальника ьУ- 
о2Ь Іванова, розказую, а у 
відповідь чую: «при чому 
тут яґ ідіть до такого-то 
інженера!», і називає прізви
ще. іож і з явилась думка; 
чи не випадкова людина в 
ЬУ-528 Іванов, якщо не мо
же дати конкретної відпові
ді за свій брак?

В дусі останніх постанов 
партії та уряду такий під
хід здається справді пара
доксальним. 1 як наслідок 
з'являються скарги Скрип
ниченка, Попова та інших 
мешканців.

Керівник ЖЕДу змуше
ний і надалі роздавати обі
цянки, які не гріють. Доки?

С. КОЛЕСНИКОВ, 
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара».
ВІД РЕДАКЦІЇ: Редакція 

згодом перевірить: як іде 
підготовка будинків житло
во-будівельних кооперати
вів до зими, вже наступної. 
Ми повернемось до кварти
ри Л. М. Скрипниченка та 
інших. Питання не знімає
ться з порядку денного. А 
зараз чекаємо конкретних 
ремонтних робіт за вказа
ними адресами.

«Рейс
на витривалість»

Під таким заголовком 20 
грудня минулого року була 
опублікована критична ко
респонденція про незадо
вільне обслуговування па
сажирів. В ній зокрема 
йшлося про поганий авто
бусний зв’язок у селах Ус- 
тинівського району.

Редакція одержала від
повідь від заступника на
чальника обласного управ
ління автомобільного тран
спорту М. п. Котенка, який 
визнав, що наведені в 
респонденції г 
місце. З метою поліпшення 
транспортного обслугову
вання у квітні 1987 року а 
переходом на весняно -літній

Р < Д буде переглянуто 
розклад руХу автобусів- в 
Устинівському районі. 
иД°Р-КлУстинівській ав™- 
ямі ОуяЛо в«ДІлено 5 но* 
В х автобусів із ю існую
чих. цьОГо року планується

ЩЄ ОДИН Н0ВНв автобус ПАЗ-672

ко-
факти мали



— «Молодий комунар»
ІНТЕРВ’Ю

«АЛЛО, БАКУ?

ДОСВІД НАШИХ ДРУЗІВяз-

ВІДПОВІДАЙТЕ 
КІРОВОГРАДУ!»

бу-
не

телефо- 
платять.
зв’язок 
Згодна.

і нас —

по 
до-

Сьогодні люди звикли користуватися послугами те
лефону. Вигідно. Зручно. Але чи завжди вигідно і 
зручно користуватися телефоном в обласному центрі? 
Про це мн запитали у начальника цеху міжміського 
телефонного зв’язку О. Д. КОВАЛЕНКО.
О. Д. КОВАЛЕНКО: А ви 

часто користуєтесь послу
гами міжміського зв

Доводиться і, 
ду відверта, далеко 
завжди з успіхом.

U, К.ї Щодня мій осо
бистий телефон не замов
неє. Люди дзвонять, скар
жаться. «Як це так — за
мовив Москву, півдня че
кав, а потім повідомили, 
що дадуть завтра. Мені 
сьогодні потрібно!».

КОР.: Так на Москву ж 
код є.

и. К.: Я йому так і пора
дила, але у відповідь по
чула стільки слів, що вто
ропала лише одне: або
нент не зобов’язаний ро
бити те, за що 
ністкам гроші 
Наш телефонний 

Ilfs задовольняє? 
Але зрозумійте
у телефоністок всього 15 
каналів. А замовлень ду
же багато. Щодня 5—6 
тисяч людей говорять по 
телефону. 1 не тільки з 
Москвою. Тими канала
ми, що у нас є, ведуться 
розмови з містами, яких 
по коду не набереш. Хі
ба важко «сердитому» 
абоненту самому набрати 
Москву, а не чекати, поки 
дійде його черга.

КО?.: Але ж часто 
півдня крутити диск 
водиться.

О. К.: Ми завжди допо
можемо, якщо не вихо
дить.

КОР.: А ще якого ха- 
Q рактеру ви одержуєте 

скарги, крім згаданих ви
ще1.

О. К.: Буває, скаржаться 
на грубість телефоністок. 
Ми кожній новій телефо
ністці говоримо про те, 
що робота наша вимагає 
особливого терпіння. Ад
же клієнти є різні. З різ
них причин дзвонять во
ни, нервують, можливо, 
від ЦИХ дзвінків щось за
лежить у їхньому житті, 
отже, треба бути не тіль
ки ввічливими, а якщо хо
чете, запобігливими, щоб 
людина відчувала, що ти, 
телефоністка, зацікавле
на саме її турботами. Ро
зумієте? Отже, працюючи 

ijg'/ сфері зв’язку, треба бу
ти ще й психологом. Вся 
наша робота спрямована 
на задоволення потреб 
наших клієнтів. Тож тим, 
хто не хоче усвідомити 
цього для себе раз і на
завжди, треба займатися 
іншими справами.

КОР.: Ольго Дмитрівно, 
а які можливості у нашо
го зв’язку? З якими міста
ми ми можемо розмовля
ти?

О. К.: Практично з будь- 
яким куточком земної ку
лі. Хоч і з Берегом Сло
нової Кості, скажімо...

КОР.: Берег Слонової 
Кості в даний момент нас 
не цікавить, а ось, примі
ром, з містами Кавказу 
поговорити не так легко...

О. К.: Дійсно, вихід на 
Кавказ у нас обмежений. 
Все з тої ж причини: ма
ло каналів. Цього року 

і нам обіцяють їх збільшити. 
В перспективі Ленінград і 
Кишинів. Ви, звичайно, за- 
питаєте ще про перспек- 

® тиви. Скажу: вся телефон
на служба поділена на 
вузли. І в недалекому 
майбутньому автоматич
ним шляхом зможемо ви
ходити на будь-який ву
зол. Тоді і міста Кавказу

будуть не далі, напри
клад, с. Іванівни Добро- 
величківського району...

КОР.: ...до якої сьогод
ні додзвонитись не наба
гато легше, ніж у Баку, 
скажімо.

О= К.: Сільський зв’я
зок — це наша турбота 
номер один. Він знаходи
ться в досить скрутному 
становищі. Додзвонити
ся до тієї ж Іванівни не 
так важко, але поговори
ти — проблема.

КОР.: Кілька слів і 
ваш колектив. Адже 
бота служби зв'язку 
першу чергу залежить 
телефоністок.

О. К.: Не тільки від 
лефоністок, у нас багато 
служб. Просто телефоніст
ки — це ті, кого ми знає
мо, з ким спілкуємося. У 
нас хороші дівчата пра
цюють. Таня Горбань, 
групкомсорг комутатор
ної зали, ввічлива, добра, 
ініціативна. Добре пра
цюють Іра Антипова, Ан
жела Гарлицька, Валя Ла- 
піцька.

На комутаторі працює 
дві комсомольсько-моло
діжні бригади, що зма
гаються між собою.

КОР.: Ольго Дмитрівно, 
робота міжміського зв’яз
ку у так звані «години 
пік», тобто святкові дні, 
мас, напевно, підвищений 
статус?

О. К.; Знаєте, у святкові 
дні напруга на комутаторі 
зменшується, а ось перед 
святами чи під час екстре
мальних ситуацій (напри
клад, землетрус у Киши- 
неві) працювати дуже 
важко. Доводиться мобі
лізувати всі наші можли
вості. Підсилюється зміна, 
використовуємо весь мож
ливий резерв. Особливо 
у новорічну ніч «дістає
ться» нашим телефоніст
кам. Хоч працювати в цей 
час, як не дивно, вони 
люблять. Дзвонять незна
йомі люди, щоб привіта
ти зі святом самих теле
фоністок, дзвонять з про
ханням якнайоперативні- 
ше зв'язати з абонента
ми. Звичайно, ми намагає
мося не псувати людям 
настрій. І не тільки ми, а 
й телефоністки, які прий
мають наші замовлення в 
інших містах, А знаєте, я 
скажу, іноді ми ще не до- 
оцінюємо роботу телефо
ністок, всю Ті складність, 
хоч умови їхньої праці 
сьогодні набагато поліп
шились.

КОР.: Ольго Дмитрівно, 
у документах XXVII з’їзду 
партії говориться про не
обхідність підвищення 
рівня автоматизації між
міського телефонного
зв’язку до 70 процентів. 
Що вже зроблено?

О. К.: У Кіровограді за
раз 75 процентів вихідних 
телефонних розмов авто
матизовано. Підвищився 
рівень транзитних розмов, 
тобто, коли телефоністки 
району виходять на всю 
країну через нашу стан
цію. Нині закінчується бу
дівництво нової АТС, на 
яку ми покладаємо вели
кі надії, бо це, як уже за
значалось, і збільшення 
кількості каналів, і розши
рення можливостей авто
матичного зв'язку...

КОР.: 0, будемо віри
ти, — його якості.

О. К.: Безперечно. 
Бесіду вела В. ЛЕВОЧКО.

про 
ро- 
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ЧИ ПОТРІБНО«БОРОТИСЯ»з МОЛОДДЮ?
Таких карнавально-строкатих панків, як цей, що 

бадьоро крокував по платформі станції берлінського 
метро, мені доводилось бачити лише в кіно. Перехожі 
з посмішкою проводжали його очима, червоноволосого, 
з індійським чубчиком на маківці, обчіпленого яки
мись ланцюжками і значнами, в коротких, плямистих 
штанях і обідраній куртці. До уваги преси він явно 
не звик і навіть був збентежений тим, що мене заці
кавив його зовнішній вигляд.

Виявилось, що панк цей тільни зовні — панк, що 
працює він, як багато його ровесників, на одному з 
підприємств столиці, що є у нього і сім'я, і будинок, 
що незабаром він піде служити в армію. Словом, зов
нішня атрибутика виявилась головним чином дани
ною моді, а також певним символом, що означає при
четність хлопця до однієї з груп молоді, яку нам зро- 
зуміліше буде назвати придуманим недавно словоспо
лученням «неформальне об’єднання».

Зустрів я цього хлопця, коли йшов на бесіду із 
секретарем Спілки вільної німецької молоді Йоханом 
Велердингом. _ ..

Про те, як ставляться в СВНМ до існування □ НДР 
«неформальних груп» молоді, і було моє перше запи
тання.

— Спокійно, — усміхнув
ся Иохан. — Це наша прин
ципова позиція. Поділять 
молодь на правильних і 
«тих, що заблукали», — 
шлях помилковий, як пока
зує досвід. Адже у нас не 
дві молоді, 'а одна. Тому ми 
намагаємося не говорити 
про будь-яких панків, хіппі, 
любителів авангардистської 
музики у третій особі — 
вони. Це все — мн, і проб 
леми у нас одні й ті ж. 

, Певний час вважалося, що 
спонтанно організована мо- 
[лодь, яка екстравагантно 
одягається, яка слухає не
звичну музику, — про
дукт західного впливу, що 
з подібними явищами у на
шому суспільстві неодмінно 
треба боротись. Порочність 
таких уявлень підтверджує
ться на практиці. Всілякі 
спроби примусити змінити 
поведінку, стиль танців чи 
довжину волосся призво
дили до різкого протесту З 
боку тих, кого мн хотіли 
перевиховати. 

І Сьогодні для нас оче
видно; молодіжна культура 
у кожного покоління зав
жди своя. І ставитися до 
неї треба шанобливо. Зов
нішні її форми нерідко за- 

| носяться до нас із Заходу, 
і наше завдання або, якщо 
вони суперечать нашій мо
ралі, протиставити щось 
краще, або, якщо це немож- 

|ливо, заповнити їх новим 
змістом. Так було, напри
клад, з рок-музикою. Спро- 

I буйте-но сьогодні пробити-

дальшого підвищення про
дуктивності праці. Вихован
ня підростаючого поколін
ня — турбота не тільки мо
лоді ясної спілки, але й усієї 
держави. А головним ін
струментом правильного 
виховання завжди залиша
лось довір'я. Легко крити
кувати юнаків та дівчат за 
інфантильність, важче дати 
їм таке завдання, від якого 
прямо залежала б доля 
справи, в якій вони могли б 
гідно себе проявити. В нас 
в НДР кожен, хто після 
закінчення вузів чи техні
куму приходить на роботу, 
одразу отримує таке зав
дання. Ми вирішили не про
водити межу між поколін
нями. Хай молодь відчує 
себе невід'ємною часткою 
нашого суспільства. Хан у 
неї буде можливість на кон
кретній, потрібній справі 
проявити свою критичність, 
новаторство, навіть і невдо
волення тим, що робили їх 
попередники. Адже юнаць
ка непримиренність, нон
конформізм можуть стати 
дуже важливим елементом у 
роботі на виробництві.

— А що залежить у дано
му випадку безпосередньо 
від СВНМ?

— Немало. Досить, напри
клад, сказати, що в берлін
ському житловому будів
ництві за ініціативою СВНМ 
бере участь 20 тисяч моло
дих добровольців, і. незва
жаючи на природну на цих 
ділянках плинність кадрів, 
цифра ця • залишається не
змінною протягом кількох 
років. Звичайно, перекона
ність важко виміряти ста
тистикою. але. однак. нам 
усе ж таки вдається довести 
до розуміння юнаків та дів
чат. що само від них зале
жить. чи буде протягом най
ближчих років у 
публіці повністю 
житлове питання

ся на концерт нашого «Ка
рата»!

Часто-густо ми надто ба
гато говоримо про склад
ність роботи з молоддю і 
тим самим нібито заля
куємо самих себе. Ті ж пан
ки в більшості сумирні на 
вулицях і ніяких проблем із 
соціалістичним способом 
життя не мають. 1 треба 
добре подумати — а чи є 
резон бити на сполох, як
що вони, такі строкаті, 
створили якусь свою .групу. 
Чи хвилювалися б ми, якби 
взнали, що звичайно одяг
нені хлопці об'єднались у 
компанію? Наша мета в 
цьому випадку одна: дати 
їм молодіжний клуб, де б 
вони змогли збиратися, від
почивати. Ми впевнені; не 
так важливо, що у підлітка 
на голові, куди як важливі
ше — що у нього в голові. 
Як допомогти йому в гро
мадянському і моральному 
становленні — це питання 
турбує нас сьогодні в пер
шу чергу. А судити про по
літичну благонадійність мо
лодих по їх зовнішньому ви
гляду чи манері танцю на 
дискотеках — погодьтеся, 
не зовсім розумно.

Позиція Спілки 
німецької молоді у 
питанні однозначна: 
діжна політика і 
провадитись у комплексі з 
рішенням загальнодержав
них соціально-економічних 
завдань. Не можна відмежо
вувати проблему вільного ча
су від проблеми, скажімо,

нашій рес- 
вирішене 

чи ні. Ад-

вільної 
' цьому 

моло- 
повинна

же участь у цьому будів-. 
ннцтві грунтується головним 
чином на свідомості кож
ного.

Інше — тісна взаємодія 
членів СВНМ на виробництві 
з керівництвом підприємств. 
Головним принципом прове
дення зборів первинних осе
редків Спілки є конкрет
ність. тобто обговорення в 
першу чергу животрепетних 
питань своєї роботи. Юнь 
пропонує і шляхи удоскона
лення виробничого проце
су, про які потім доповідай 
керівництву. А керівництво, 
в свою чергу, не може від
махнутися від них, тому що 
пропозиції ці надходять но 
від людей, що працюють на 
підхваті, а від тих. хто без
посередньо бере участь у 
справі.

Таким чином, у підсумку 
створюється такий ланцю
жок; пряма участь Молоді 
прямо з-за шкільної парти 
у виробництві породжує їх 
заінтересованість в його 
удосконаленні, а значить, і 
інтенсифікації, збори орга
нізацій СВНМ на різнома
нітних рівнях набувають 
конкретного і творчого ха
рактеру, а керівництво під
приємств не може обійти 
увагою молодіжні ініціати
ви, оскільки саме виявляє 
довір'я спеціалістам-почат
ківцям.

Коли я вийшов із старо
винної будови на Унтер ден • 
Ліндеи, в якому знаходить
ся Центральна рада СВНМ, 
то побачив, як молоді люди 
демонтували риштовання, що 
обліпили тільки-но рекон
струйований будинок на
проти. На його стіні красу
вався червоний плакат «Іні
ціатива Спілки вільної ні
мецької молоді», його була 
видно здалеку.

Дмитро ПОЛЯКОВ,
АПН.спецкор

Берлін—Москва.

займатися підлітками, що вдягаютьсяР. 8. Кому 
незвично, шокуючи своїм виглядом оточуючих? Чому 
виникають невгамовні багатослівні дискусії, покли
кані «докопатися до суті», яка почасти стає одкро
венням як для самих підлітків, так і для тих, хто 
вперто намагається «зрозуміти», чому у когось у ву
сі — сережка, а на рукаві — заклепка, чому один 
надів потерті джинси, а інший — шорти, чому у цьо
го голова наголо, а у того — «як запущений сад»? І 
що за всим цим криється? Чи не якийсь небачений 
рух?.. І нове питання: а чи так вже потрібна така 
пильна увага до подібних речей? І все-таки, кому 
займатися підлітками, які незвично одягаються? Мі
ліції? Пресі, яка досягла особливих успіхів на цьому 
поприщі? Чи комсомолу? А, можливо, залишити юиь 
у спокої? Запитання...

Малюнок Георгія ПОГОРЄЛОВА. 
(АПН).

Вашінгтонсьна адміністрація 
продовжує виношувати плани 
знищення Сандіністської рево
люції. Згідно даних компетент
них органів Нікарагуа, Цент
ральне розвідувальне управлін
ня США готує нові вторгнення 
самосівських банд у республі
ку з метою захопити і постави
ти під їх контроль частину те
риторії нраїни.

У рамках підготовки до вторг
нення, у розташованому на те
риторії Гондурасу таборі «кон
трас» Агуакате, агенти ЦРУ 
розпочали інтенсивне навчан
ня найомників методів диверсій 
і саботажу. У Гондурасі ж про
водяться військові ігрища Пен-. 
тагону, під час яких відпрацьо
вуються варіанти «надання до
помоги» «контрас».

На знімку, американські 
вояки на території Гондурасу»

Фотохроніка ТАРС.
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♦АМУРСЬКІ
ХВИЛІ»
І ЕСТРАДА

...«ііам песня строить 
жить помогает...». Ці рядки 
відомої пісні з полною мі
рою можна віднести до ме
ханізаторів та доярок, робіт
ників та культармійців До- 
лниського району, які зі
бралися на другий тур дру
гого Всесоюзного фестива
лю народної творчості, при
свяченого 70 річчю Великої 
Жовтневої соціалістичної 
революції

Близько 500 аматорів де
монстрували на районній 
сцені свою майстерність у 
піснях, музині. танцях...

Відкрив концерт хор КОЛ
ГОСПУ імені Шорса, яким ке
рує заслужений працівник 
культури' УРСР А. Добро- 
вольський 
лесками 
виконаний
«Ам\ рські 
велениям

«Молодий комунар» 21 березня 1987 року

МОДНИЦІ З ПЕРЕДМІСТЯ ТЕМПЕРАМЕНТ

ь

І ЦІКАВО 9

Дружними оп- 
глялачі зустріли 

хором вальс 
хвилі». Із задо- 
глядачі сприйма

ли пісні хор\ колгоспе іме
ні Кірова. яким керує 
М. Кир’яи. народної само
діяльної чоловічої .хорової 
капели Долніїського РБК, 
де керівником І’ Бєльська., 
чоловічого вокального ан 
самблю ветеранів війни та 
праці м. Долннськоі. Л.Орн- 
шко з БоТланівсі-кого СБК.

Широко у концерті були 
представлені й музичні ко 
ЛЄК.ТИВИ району — ансамбль 
народних інструментів пук 
розаводу, естрадний оркестр 
Долинського РБК. троїсті 
музики Лаврівського сіль
ського клубу.

У фойє районного будин
ку культури гості оглянули 
чудові вишивки М. Маидзнк 
із колгоспу імені Фрунзе, 
Г. Бенько та Є. Грущак із 
села Першотравпевого то
що.

І
і

В. ГРИШИН.

Байдужість з бо
ку деяких відповідаль
них працівників облас
ного центру стала при
чиною багаторічних 
страждань родини.

* Менше місяця за
лишається до відкрит
тя XX з’їзду ВЛКСМ. 
Кіровоградщина 
цей важливий 
мольський

на
К0МС6- 
форум 
двад-представлена 

цятьма делегатами. 
Чергова розповідь про 
одного з них — меха
нізатора колгоспу іме
ні Чкалова Новомирго- 
родського району Ва
лерія Височина.

Днями «Сівачеві» 
минає двадцять років 
з дня заснування. Зві
тують члени кірово
градської міської мо
лодіжної літературної 
студії при «Молодому 
комунарі».

«Молодой коммунар» - 
орган Кировоградского 
областного комитета 

ЛКСМ Украины,
На украинским языке

Схоже. — \сназЯлн 
М. М. Крищенко. модельєр* 
конструктор експеримен
тального цеху Кіровоград
ського ательє № 1. — ско
ро законодавцями моди 
стануть... японки. Ні. ні, 
Крістіану Діору і В. Зайце
ву нічого не загрожує, але 
Японія виходить на арену 
світової моди. Очевидно, це 
пов’язано зі зміною су
спільної ролі японської 
жінки. Раніше японська 
дівчина могла бути над- 
модною, наслідуючи захід
ні зразки, але як тільки 
виходила заміж. одягала 
кімоно і. як кажуть, «про
щавай. квітучий травень». 
Сьогодні молода японка 
повинна прислухатися’ до 
веління моди

— Маріє Миколаївно, а 
що диктує мода нашим 
співвітчизницям? Все-тани 
їм хоч і не більшу частину 
життя проводити у домаш
ньому халаті, бальні сунні 
теж не часто одягати до
водиться, особливо після 
одруження. Втім, наші 
модниці з передмість да
дуть фору японнам, при
стосовуючи їх кімоно.

— Кімоно, «летюча ми
ша» залишається прикра-

сою гардеробу жінки 1 сьо
годні. Наша молодіжна мо
да останнім часом виділи
лася в окремий асорти
мент. Сьогодні вона дик
тує. тобто пропонує не 
класичний стиль, а індиві
дуальну участь у створен
ні свого образу Модно те, 
що красиво. Я цілком 
згодна з цією істиною. Але 
красиво ніколи не буде, 
коли жінка не вміє фанта
зувати над своєю зовніш
ністю і вбранням. Що про
понує мода у новому сезо- 
ні'.’ Насамперед спідниці- 
годе. В чому їх особли
вість?^ Вони пасують будь- 
якій жінці, тому що пря
мий силует розширюється 
дзвоном нижче лінії сте
гон. Взагалі для моди-87 
характерний прямий си
лует 3 його варіантами. У 
сукнях і піджаках (які. до 
речі, з приходом тепла ста. 
ПУТЬ особливо популярни
ми) модні широка лінія 
плечеіі і в таких випадках 
завужєннй низ.

— Кажуть, нове — це 
добре забуте старе. А як у 
моді реалізується ця -----
рість?

— Входить у моду 
який щільно облягає

муд-

ночу фігуру, 1 спідниця в 
іспанському, циганському 
стилі. Йоли поритись у на
шій пам’яті, то це мода 
кінця 50-х років. Довжина 
моделей найрізноманітні
ша — від середини коліна 
до кісточки ноги. Тільки 
раджу бути обережними. 
Якщо невисока повна жін
ка одягне відверто подов
жену сукню, не впевнена, 
що це викличе захоплення 
тих, хто її- оточує. Чолові
ка, насамперед, нехай і в 
медовий місяць! Отже, не 
треба вважати, що мода 
не впливає на сімейні від
носини. Якщо молода жін
ка у погоні за модою ви
трачає сімейний бюджет, 
а чоловік її не Рокфеллер 
усе-таки, то до сімейного 
благополуччя і злагоди це 
не приведе.

— Тоді як сучасній жінці 
одягатися, щоб це було де
шево і сердито?

— Зовсім не треба су
часній жінці одягатися де
шево: Існує парадоксальна 
істина: «Мій чоловік не на
стільки багатий, щоб я ку
пувала дешеві речі». Тре
ба одягатися економно. 
Зовсім не обов’язково ма
ти десяток модних суконь.

Досить однієї вихідної і па
ри ділових, але, щоб вони 
були на рівні вимог сучас
ної моди. Коли молода жін
ка з’являється на роботу, 
ледве не щодня змінюючи 
туалети, це не свідчить 
про її внутрішню культуру.

— А ян бути з брюка
ми? Не зайві вони у гарде
робі молодої ЖІНКИ?

— Ні в якому випадку. 
Брюкам належить «почес
не» місце. Модні брюки, які 
дуже нагадують чоловічі.

Кілька слів про біжуте
рію. її може бути багато, 
але обов'язково до вечір
ніх туалетів.

— Маріє Мииолаївно, а 
що радить мода для дому, 
для сім’ї?

— Вдома треба одягати
ся зручно. Добре мати 
брючний ансамбль і ніко
ли не одягатися виклично, 
приймаючи гостей. Адже 
якщо господиня одягнена 
з претензією, гості почува
тимуть себе не в своїй та
рілці.

І останнє, що б я хотіла 
порадити молодій жінці: 
пам’ятати чеховську дум
ку про гармонійність роз
витку особистості. Модна 
сукня і красива зачіска не 
врятують людину, збіднену 
інтелектом.

Розмову вела 
Л. КАРІМОВА.

НА 0К0
Перу болгарського 

і- професора Кирила Ва- 
X силева належить книга 
І «Любов» (у нас видава-
♦ лась двічі), назва якої
* вичерпно говорить про 

зміст. Нам у ній здали
ся, поміж іншого, ціка
вими міркування про 
темпераменти людей, еід 
комбінацій яких не в 
останню чергу залежить 
успіх сімейного союзу. 
К. Василев вважає, що 
значною мірою психіч
ний склад людини видає 
зовнішність. Ось до 
яких висновків прийшоз 
автор, враховуючи й 
думки інших дослідників.

Холерики звичайно 
мають карі чи темно-зе
лені очі, більшість флег
матиків — голубі, мелан
холіки — темно-сірі. Що
до форми очей — для 
холериків типові опуклі, 
для меланхоліків — по
рівняно невеликі, глибо
ко посаджені.

Чимало скажуть спо
стережливому фізіоно
місту й губи. Тонкі й су
хуваті губи з опущеними 
куточками характерні 
для меланхоліка, повні, 
пружні — для холерика. 
Загнуті куточки вгору — 
для сангвініка/ строго 
горизонтальні — для 
флегматика. Нижня губа 
виступає вперед — озна
ка цілеспрямованості й 
твердої волі, але часо/* 
у поєднанні з безцере
монністю, зверхнім став
ленням до оточуючих. 
Твердо стиснуті губи — 
ознака рішучості, але, 
можливо, й холодного 
раціоналізму. Нечітких 
контурів, напіврозтулені 
губи — свідчення того, 
що людина слабо себе 
контролює, безвольна, 
піддається чужим впли
вам. Виразно окреслені, 
стиснуті без напружен
ня губи типові для лю
дей із рівним характе
ром.

Великий ніс із горбин
кою може свідчити про 
холеричний темпера
мент, довгий і тонкий, за
гнутий на кінчику — про 
меланхолічний. Широ
кий, круглий ніс має на
лежати флегматикові, 
гострий чи кирпатий — 
сангвініку. Прямий, «рим
ський» ніс — свідчення 
динамічної рівноваги.

Гіменей

ліф.

ОБРЯДИ НАШІ.
РАДЯНСЬКІ

Серед
гостей

№. >

День свого весілля уче
ниця Олександрійського 
культосвітнього училища 
Лариса Кравцова і вчитель 
Новопразьної середньої 
школи Віктор Мочернян 
відзначили в центральному 
будинку культури. На ве
сіллі не пили нічого «для»; 
настрою», але веселий сміх/ 
лунав з усіх куточків залу./ 
Представники місцевої де-«< 
сятирічни, райкому комсо-$ 
молу, культосвітнього учи-й 
лища, однокласники моло-да 
дих, їх’батьки, родичі, дру->» 
зі читали вірші, дарували 
жениху і нареченій пісні. 
Всіх охопило хвилювання,? 
ноли Валентина Сергіївна 
Кравцова, мати Лариси, 
виконала пісню «Дорослі
шають діти», а батьно, Ва
лерій Йосипович, прочитав 
цілу композицію із різних 
віршів і пісень.

Все це на високому рів
ні організувала Тетяна Ми
колаївна Безсмольна. Всі 
були зайняті у влаштова
ному нею спектаклі. Тут 
з’являвся Гіменей, зачиту
вались накази, поради мо
лодим, проводились кон
курси на вміння вести до-, 
машнє господарство. Всіх 
захопив турнір майбутніх; 
бабусь і дідусів.

Цікаву програму 
торжества підготував 
Новопразького ЦБК 
рівник В. Волошин). Допо
могу в організації весілля 
подали виконком селищ
ної Ради народних депу
татів, кафе «Мрія», ди
ректор ЦБК Є. С. Логвин, 
фотограф райпобуткомбі- 
нату В. А. Смородін.

Добре було б, 
культосвітнє училище 
помогло в 
рів, котрі 
товувати і проводити без
алкогольні 
ня з урахуванням віковіч
них традицій.

Для 
ВІА 
(ке-

аби 
до- 

кад-

£а

підготовці 
могли б влаш-

народні гулян-

М. ТКАЧОВА,
Нова Прага,
Олександрійський район.

■

V?. ' >'■
Уу, ..

190 хлопчиків і дівчатон приходять щодня у компаніїеський дитсадок «Пролі
сок». Погляньте на веселі вдоволені личка вихованців молодшої групи — видно, 
непогано вони почувають себе під опікою виховательки Наталії Іванівни ОЛІЙНИК, 
депутата Компаніївської селищної Ради. Десять років вона на цій роботі,І, мабуть, 
найкраще визнання за вкладені в неї зусилля — оті маленькі ручки довкола шиї... 

Фото В. ГРИБА.
смт Компаніївка,

МОЛОДІЙ ГОСПОДИНІ НА ЗАМІТКУ
ТІСТЕЧКА 
«КАРТОПЛИНКА»

Печиво пропускають че
рез м’ясорубку або труть 
на терці з дрібними отво
рами, змішують з вершко
вим маслом, какао-порош
ком, цукром, формують з 
утвореної суміші кульки і 
обкачують у подрібненому 
печиві. Підготовлені тіс
течка кладуть у холодиль
ник.

1 кг готового печива. 
500 г вершкового масла, 
З столові ложки какао-по
рошку. 2 з половиною 
склянки цукру-піску.

КЕКС ІЗ СИРОМ
Яйця старанно розтира

ють із цукром-піском. До
дають розм’якшене верш
кове масло, 
кислом оло чи и й 
сіяне борошно, 
промитйй і

протертий 
сир. про- 

старанно
... . .................... висушений
ізюм, соду та сіль і замі
шують тісто. Поділивши 
його на дві рівні частини, 
кладуть їх у змащені мас
лом форми і випікають 
протягом 50—55 хвилин 
при температурі 180—190

НАША АДРЕСА: 

316050. МПС, 
м. Кіровоград, 

аул. Луначарського, 36.
БК 02128.Індекс 61103.

*

Готовий кекс по- 
цукровою

1 склянка 
столових

нуд

Цукру- 
ЛОЖ’ОК 
250 г

градусів, 
сипають 
рою.

1 яііце, 
піску, 5
вершкового масла, 
сиру, 2 склянки пшенично
го борошна, півсклянки 
ізюму, питна сода та сіль 
на кінчику ножа, 1 чайна 
ложка цукрової пудри.

цукру-піску (в тому ЧИСЛІ 
1'склянка для тіста). 300 г 
вершкового масла, пів чай
ної ложки питної соди, 
пів чайної ложки трипро
центного оцту, 300 г ва
рення. 2 склянки пшенич
ного борошна. 200 г ядер 
волоських горіхів.

ТОРТ «МЕДОВА ГІРКА» «ГАВ-ГАВ!»

ТОРТ «ЮВІЛЕЙНИЙ»
Жовтки старанно розти

рають з цукром та роз
м'якшеним вершковим 
маслом. Додають погаше
ну оцтом соду. просіяне 
борошно і замішують тіс
то. Ділять його на п’ять 
частин, і кожну розкачують. 
Випікають при температурі 
180—200 градусів. Коли 
коржі охолонуть, їх обма
зують кремом, посипають 
подрібненими ядрами горі
хів і з’єднують. Верхній 
корж обмазують кремом, 
посипають крихтами з пе
чива та подрібненими го
ріхами. Крем готують так: 
білки збивають із цукром- 
піском та чорносмороди
новим варенням.

4 яйця, півтори склянки

Розмішують яйця, вси
пають просіяне пшеничне 
борошно і замішують тіс
то, як на локшину. Розка
чують на тоненькі смуж
ки. які нарізають на дрібні 
кусочки. Обсмажують їх у 
добре нагрітому жирі, 
укладають гіркою 1 поли
вають сиропом. Для його 
приготування розтоплю
ють мед, додають цукор- 
пісок, воду, добре перемі
шують і доводять до ки
піння. Облиту сиропом гір
ку обсипають подрібнени
ми ядрами горіхів і вдру
ге поливають сиропом. Ви
ставляють на холод.

4 яйця, 1 склянка меду, 
1 столова ложка цукру-піс- 
ку, по 1 склянці пшенич
ного борошна та ядер во
лоських горіхів, 2 столові 
ложки води. 1 пачка кулі
нарного ясиру.

Нечасто при розгляді 
справ про розлучення 
доводиться стикатися з 
такими претензіями по
дружжя, як одному бель
гійському суду. Колишні 
чоловік і дружина ніяк 
не могли поділити пуде
ля/ що жив у них. До
велося викликати в суд 

які показали:свідків, 
більше про собаку пік
лувалася господиня. їй 
і залишили пса. З умо
вою, що вона дозволя
тиме колишньому чоло
віку навідувати пуделя 
по вихідних.

й Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
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