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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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Славимо працю, що творить добро!
тат — 0- Мельник вклалася
у відведений час.
— Тепер час вирушати за
нагородами, — з усмішкою
сказав
керівних групи з
НРБ Дмитро Димитров, яко
го обрали до складу жюрі.
ЕНІНСЬКА кімната мо
— Мої земляхи вже зорієн
лочнотоварної
ферми тувалися і працюватимуть
колгоспу «Україна». Там зі не гірше, ніж у себе вдома.
бралися передові тварин
По дорозі на ферму дів
ниці Кіровоградського ра чат уже й че розрізниш.
йону. Ось-ось мав розпо Всі в білих халатах, жваво
чатися районний конкурс перемовляються. Не відчу
професійной майстерності. вався й мовний бар єр: сло
Чекали на болгарських ко в'янська говірка подібна.
лег, які завітали е госпо
— Яка у сас велика фер
ма — проглозляє до Серадарство.

Л

майстерність зіграли свою
роль: результати порадува
ли.
...Судді ніяк не могли ви
значити переможців.
— Хоч бери і три перші
місця виділяй, — сміється
Рена Петрівна Бихоаа, нау
ковий співробітник
НВО
«Еліта».
Після уважного підбиття
підсумків визначилися пере
можці. Перше місце ,у кон
курсі професійної майстер
ності виборола Мірена Мзртиноьа. Друге — Іаня Корсеа з колгоспу «Расове'«,
третє — Марія Петрова.
— Та хіба справа в місцях?
Про це дівчата не говорять
зовсім. Навпаки, розмова
ведеться про досвід. Всі ба.
мили, лк болгарські колеги

На фермі —міжнародний конкурс
Дівчата жартували: який
же це районний конкурс,
він же
перетворюється в
міжнародний!
— Звичайно, міжнарод
ний, — заявила Валя Мель
ник із колгоспу імені Уль
янова. — Давайте так і на
зиватимемо його. Що нэ ка
жіть, а
приємно і цікаво
позмагатися з колегами із
братньої Болгарії.
...Після теплих слів зна
йомства гості зайняли свої
почесні
місця. Головний
єуддя змагання, завідуюча
відділом тваринництва об
ласного НВО «Еліта» Н. Г.
Бондаренко
ознайомила
усіх з умовами конкурсу.
З'ясувалося, що болгарки
працюють на доїльних апа
ратах «Імпульс», а тут за
стосовують «Майгу».
— Це не страшно, — за
певнила гостя Філка Івано
ва. — Покажіть їх нам у
процесі розбирання і скла
дання.
Коли Валя Мельник на час
розбирала апарат, Галя Ов
чарова, гостя, разом з На
дією Воронцовой), тварин
ницею з
колгоспу імені
Крупської аж піднялися з
місця.
Підбадьорювальні
слова болгарською мовою
були зрозумілі всім. Резуль-

фигли Королько, колгоспни
ці з господарства імені Ульянова, Марія Петрова. — У
нас — вдвічі менша.
— А скільки ти надоїла
минулого року? — запитува
ла Серафима.
І, почувши, не заздрить,
а радіє успіху своєї колеги,
яка одержала від кожної
корови по шість тисяч кіло
грамів. Ще й попросила: «А
ти покажеш мені, як працю,
сш, може і я так доїтиму».
Серафима
розповіла про
своїх товаришок, в яких по
казники такі, як у Мерії.
Коли через декілька хвилин
знову підійшов до доярок,
почув, що їхня розмова тор
кнулася сім’ї.
— У мене чоловік теж
трудиться в сільському гос
подарстві. Він — електро
технік. Живемо в невелич
кому містечку Шабла.
С. Королько поділилася з
новою
подругою своїми
турботами. У цьому році
дівчина вже надоїла по три
тисячі кілограмів молока
на корову. Попереду — чо
тири місяці.
— ‘Ми, як у себе дома,
почуваємося на фермі, —
ділиться
думками Мірена
Мартинова. — Думаю, і на
дою стільки ж, як у Болга
рії.
Корови стривожені: нозі
люди, голосні розмови. До
свідчені тваринники заува
жували: можуть бути погані
надої. Але спокій, впевне
ність доярск,
професійна

виконують виробничі опера
ції. Тут були деякі відмін
ності. Гості краще роблять
масаж під час доїння. Наші
ж трудівниці вправніші в
руках. Було навіть і так. що
вже й на конкурсі наші дів
чата, побачивши, як трудя
ться
болгарські
колеги,
пробували так само засто
совувати масаж. Це вже —
запозичення досвіду на місці, — хвалить дівчат Р. П.
Викова.
У той день їх неможливо
було не похвалити. Вони са
мі ж говорили, що міжна
родний конкурс професій
ної
майстерності навчив
багато. І приємно, що знан
ня у даній справі стали над
банням усіх. Таня Каргва,
наприклад,
так і сказала:
«Поїду до себе на ферму,
розповім про новинки в
роботі подругам. Будемо і
ми їх застосовувати».
Не меншу радість цей
конкурс приніс і болгарам.
Адже БОНИ вперше Б житті
брали в ньому участь. Те
пер, за їхніми словами, і б
себе спробують
провести
аналогічний.
— Ми повеземо в НРБ не
лише призи, сувеніри, а й
ваш передовий досвід, —
казали болгарські доярки.
— Це — найкращий подару
нок.
Ю. ЯРОВИЙ,
спецкор «Молодого ко
мунара».
Кіровоградський район.

АЛТАНАС ВЕДЕ БОРОЗНУ
склад гумусу (якісний по
казник) в грунті, і скільки
землі в цьому ооці відведе
но під пар. і які сівозміни.
Поговорити було про що, але
дорога лежала у село Комишувате, тож. обмінявшись
подарунками вирушили ту
підтримують зв'язки при ди.
тягом служби Повернувся
У колгосп; и.-.ен XX з'їзду
— два роки матимеш дод.г НПРС бригадиром трактор
бригади працює двічі
гок до-заробітку, півціни ної
Герой Соціалістичної Праці,
наданого житла внп.тачувз почесний голова міжнарод
ного клубу механізаторів
пімсш у кредит.
«•Кіровоград —
Толбухін»
Будинок культури зусі
рів тишею. Ясно. початок О. В. Гіталос На жаль, Олек
сандр Васильович не зміг
робочого дня. не до відпо
зустріти гостей з Болгарії —
чинку. Але у спортзалі все
був у від’їзді.
таки знайшовся м’яч. І Ал
ганас Демиров та Іван Сто
У музеї трудової слави
янов тут же затіяли імпро села екскурсовод Людмила
візовану гру. Секретар паот. Валентинова розповіла бол
організації Л. Д
Федорова гарським друзям про істо
показала гостям, крім спорт рію
Комишуеатого, його
залу. музичну вітальню де славних людей, про досяг
проходять вечори, зал. де нення колгоспу.
відбуваються концерти, кон
Ангелу ілієву музей спо
курси художньої самодіяль добався.
кості, провела екскурсію в
музеї бойової та трудової
— Мене найбільше вра
слави колгоспу.
Наш шлях лежить у дру зило, — говорить він. — що
гу тракторну бригаду ком Олександр Васильович, за
сомольсько-молодіжну. керує плечима якого уже сімде
якою кавалер ордена Лені
на В. П. Ковпак. Віктор Пет сят три роки, І! досі грудирович
бригадиром
рівно гься. Дуже хотілося б зу
двадцять років.
стрітися з цією .подітою. У

МІЖНАРОДНИЙ КЛУБ МОЛОДИХ МЕХАНІ
ЗАТОРІВ «КІРОВОГРАД - ТОЛБУХ1Н» У МЕР
ГОВИЙ РАЗ РОЗПОЧАВ СВОЮ РОБОТУ ПА КІРОВОГРАДЩИНІ. СЕКЦІЯ «РОСЛИННИЦТВО
ПРАЦЮВАЛА В НОВОУКРДТНСЬКОМУ РАЙОНІ

Сові робочі спецівки пе
підбирались спеціально за
їхнім зростом, але сиділи па
хлопцях гарно — видно, іц<
не звикати їм ю робочого
одягу. Жовтий
- пазик
мчить їх від другої трактор
ної бригади колгоспу імен
Ленінського комсомолу II
поле. Там уже чекають на
них трактори. Біля кожпо
го, при землі, невеликий чер
вопий прапорець. Від них
поведуть свої борозни пс
українській землі болгарські
механізатори. Здригнувся
ожив найближчий Т-150
потяг у поле за собою плу
га. То почав орати Бісер
Косев, за ним Ніколай Асе
пуф...
Восьмеро механізаторів,
голова
зернопромпслової
бригади, двоє представників
Толбухінського окружкому
комсомолу та науковий спів
робітник Інституту пшениці
і соняшника побували у Но
воукраїнєькому районі. Го
лова колгоспу імені Ленін
ського комсомолу В. М. Пет
ров розповів гостям про
господарство, його масшта
би й спеціалізацію, успіхи,
проблеми, плани.

— Вам вперше доводить
ся зустрічати гостей з Бол
гарії?
— Ні, вже кілька разів
бували в пас.
— І шо дають такі зуст
річі?
— Цікаво знати, як вони,
наприклад, вирощують такі
стабільні врожаї, про їхню
техніку, організацію праці.
Мова зайшла про оплату Хлопці мої
після таких
праці механізаторів, шофе відвіднії працюють краще.
рів.

— Яка все-таки межа оп
лати? — цікавиться науко
вець Басил Василев.
Володимир
Максимовим
розповідає детально:
— Люди працюють на ко
лективному підряді. Сьогод.
ні певну роботу виконують,
наприклад. 20 чоловік, а
завтра з нею справиться 15.
Ясно, що заробіток зростає.
І межі такого
зростання
практично нема. Інша спра
ва — доплати. Вони у нас
ідуть за стаж роботи, за
класність, за економію паль
ного, гуми і не повинні пе
ревищувати суми основної
заробітної плати.

Далі голова розповідав
про роботу з молоддю. У
колгоспі чимала комсомоль
ська організація, яка постій
но поповнюється. Йдуть мо
.тоді механізатори в армію,
їх урочисто проводжають.

Толбухінському окрузі теж
є зпаменитнй хлібороб, двічі
Герой Соціалістичної Праці
Мипчук Райчев. Ми обов’яз
ково розкаже •:<> йому про
Гі галова

У Номишуиаіськ»й серед,
ній школі, де діє знаменита
учнівська виробнича брига
да, що стала лауреатом пре
мії Ленінського комсомолу,
гостей зустрічає директор
школи кандидат педагогіч
них наук Н. А. Калиничен
ко. Вона знайомить болгар
Таня Чижикова — пред ських друзів з шкільною
ставник сімейного екіпажу. бібліотекою, з кабінетом бі
Працюють
вони з чолові ології, з роботою клубу ін
ком Олександром у дві змі тернаціональної дружби.
ни. На одному тракторі.
На прощання секретар
— А бачитесь поли? —
жартує Ангел Ілієв.
Тол бу хінського
окружко

Бісер Косев на запитання,
що він хотів би побачити,
дізнатися у цій поїздці, не
заду м у ючись відлові в:
— Усе.
Коли вийшли па подвір’я
бригади, де стоять сівалки,
комбайни, механізатор при
знався, що його луже ціка
вить техніка.

му комсомолу Стефан Митов вручив подарунок пар
торгу колгоспу Б. І. Скоморосі і запевнив:
— Думаю, паша дружба
й надалі .міцнініме.
Найближчими днями бол
гарські гості побувають у
Світловодську.

С. ОРЕЛ.
Дуже хотіли болгарські
механізатори познайомити
Новсухраїнсьхий район.
ся з роботою агрегату «Дон,
1500». Тані машини у них
На знімках: у тракторній
тільки-тільки почали з'яв бригаді № 2 колгоспу імені
лятися,
але у тракторній Ленінського
комсомолу;
бригаді № 2 їх нема.
бліц-інтерв’ю (зліва внизу).
Багато що цікавило бол.
гарських хліборобів. 1 який
Фото В ГРИБА.
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«Молодий комунар»
•лул'//.- л

АНКЕТА ЧИТАЧА «МК» —
Шановний читачу!
Другий місяць триває передплата на газети і жур
нали, зокрема, на твою сОласну молодіжну газету
«Молодий комунар». Журналісти
газети нині часто
зустрічаються з читачами в трудових
колективах,
навчальних закладах. Однак на зустрічі віч-на-віч з
усіма читачами не вистачить, зрозуміло, ні часу, ні
взаємних бажань. Тому хочемо запропонувати таку
розмову заочно.
Не сумніваємось, шановний друже, що найбільше
прочитуєш щодня рядків о нинішню пору гласності й
широної демократії саме рядків газетних. Журна
лісти газети прагнуть, аби значну долю їх становили
публікації «Молодого комунара». А для цього треба
знати свого читача. Допоможи нам. Вислови свої
враження про цьогорічну газету, поділись роздумами
про те, яким тобі бачиться «Молодий комунар» завт
ра, у 1988 році.
Отже, відверта розмова. Наші — запитання — твої,
читачу, відповіді:

1. Ти читаєш матеріали «Молодого комунара», в
яких йдеться про перебудову в комсомолі? Спробуй
оцінити їх. Якщо ти комсомолець, то напиши: чи
відчутні кроки перебудови у твоїй первинній органі
зації? Якщо так, поділись досвідом. Якщо пі, то —
чому? Спробуй проаналізувати стан справ________

2. Чим ти цікавишся, матеріалів па які теми чека
єш у нашій газеті? Чи зодовольняють воші тебе?

3. Які молодіжні темп газета рідко виносить на
свої сторінки? Які зовсім не виносить?_________ _
Є новий матеріал! Молоді спсрдловсьиі вчені кан
дидати технічних наук С. ЧЕШНИЦЬКИИ (зліва) та
р. КОЖЕВНИКОВ ведуть пошук керамічних з’єднань,
йкі мають високотемпературну надпровідність.
Фото В. БУШУХІНА.
(Фотохроніка ТАРС).

ИВНИЙ парадокс спостерігається з торгівлі ос
таннім часом: ,у навчальні заклади по даному
профілю «не проб'єшся», а на дверях і вітринах
багатьох магазинів красуються оголошення «пот
рібні на роботу продазці». Це в містах. А в селах
подекуди і того гірше, — магазини просто-напрос
то зачинені, бо нікому працювати. І проблема ця
типова для кожного району нашої області.
Невеличка довідна: комісія з Укоопспілки, що реві
зувала область і з’ясовувала причини, чому зачине,
ні сільські магазини, установила, що одна з най
головніших — їхня низька матеріальна база в біль
шості районів.
Ось взяти для прикладу хоча б Новоукраїнський.
Тут зараз у селах закрито 4 магазини. Причина —
нема кому працювати. Це проблема перш за все
«глухих» сіл. Хоча, скажімо, Рівне — далеко не
глухе, а, скоріш, найбільше в районі. Але навіть
сюди,
бідкаються у райспоживспілці, непросто
знайти голозу сільського роздрібно-торговельного
підприємства. А картина, що у Веселому Куті, мож
на сказати, характерна для багатьох інших сіл: за
п’ятирічку там змінилося 6 продавців. І до того ж.
щоразу виявляють нестачі.
Якщо сказати, що Новоукраїнська райспоживспілка терпить від нестачі кад
рів, то це не буде пере
більшенням. Щоправда, іс
нує й інша думка, що да
ний район чи не в найкра
або Коли змажуть
щому становищі по відно
області
шенню до інших районів
області. Але
про
це
далі. Отож, кадрів бракує, і головне — молодих,
кваліфікованих.
У нинішньому році, як сказала виконуюча обо
в’язки заступника голови райспоживспілки по кад
рах Г. І. Коваленко, до них прийшло 14 випуски 4ків Кіровоградського кооперативного технікуму. Всі
вони працюють товарознавцями та інструкторами.
За прилавок, ззісна річ, ніхто не стаз. Та й нічого
дивного, адже стазка у товарознавця вища і мате
ріальної відповідальності, на відміну від продавця,
ніякої. Тож потрібні продавці - випускники коопе
ративного училища. А таких... Одним словом, у ни
нішньому році лише одна випускниця. На весь ра
йон!
Але проблему з кадрами мають можливість вирі
шувати і самі райспоживспілки. У кожному районі
діють школи, де готують продавців. У Новоукраїнці
при ноопунівермазі вона теж працює, щороку випуснає в середньому 20 спеціалістів. Але перегля
немо список розподілу. У нинішньому році випус
тили 20 продавців, у села поїхало лише 6. І знову ж
Рівне, Ганнівка — великі села. А інші? Переважна
більшість залишилися працювати у самій Новоукра
їнці. Адже й тут кадрів не вистачає, то чому ж ку
дись їхати? Логічно. Але головна причина в тому,
що половина учнів школи є жителями міста, не сільсьні.
Пригадується, як у розмові начальник планового
відділу райспоживспілки М. Г. Рубан сказала: «Го
ловна причина в тому, що не підбираємо кадри з
місцевих». Дійсно, якщо не взяли із села нікого
вчитися, то нікому туди і пззертатися. Виходить
райспоживспілка може заздалегідь подбати про
кадри для сіл, де найчастіші «прориви»? Може. Як?
В арсеналі лише профорієнтація в школах. Агіту
ють, пропонують, направляють на навчання. У тор
говельні училища, технікуми, як відомо, і так охо
че поступають. Та назад, у село, випускники пере
важно не повертаються. Цікаво, чи бували такі ви
падки, щоб якийсь колгосп направив навчатися кого-небудь у школу продавців? Як виявилося, ні.
Ось і виходить, що контингент учнів переважно
складають міські. Адже так зручніше усім. І райспожизспілці теж, бо то все для них «додаткові»
турботи з житлом і тому подібне. Але ж в селі
все одно комусь треба працювати. Райспоживспілка
направляє молодих продавців у глухі села, але «чу
жаки» просто-напросто тікають звідти. Між іншим,
як і місцеві, адже приїжджих там тим більше ніщо
не утримує. Ніхто не утримає.

Д

4. Кілька
зменшений
пуски були
літератури,

—«

країні... Чи запам’ятались вони 'гобі?_Які тематичні
році?
номери хотів би ти отримати в наступному
г ' ;

5. Що тебе не задовольняє в «Молодому комунарі»?
6 Запропонуй газеті нові рубрики, назви тематич
них сторінок. Які із теперішніх тебе не влаштовують?

7. З якими цікавими людьми ти хотів би зустрі
тись на сторінках «МК»?------------------------8 Зараз газети й журнали гостро піднімають пи
тания охорони природи, культурних пам яток. Пише
мо про це й ми. Читачу, що, на твою думку, потре
бує захисту? Підкажи нам конкретну адресу -------

9. Художні твори з продовженням в кількох по
мерах: чи знаходять вони свого читача? ------------

10. Чи передплатив, чи збираєшся ти передплатній
«Молодий комунар»? _______ _ — Чому? - ----------

Може дорогий читачу, ти хотів би відповісти на
запитання якого нема в анкеті. Пиши на окремому
аркуші і сам відповідай на нього. Як і інш. запитамня зауваження, поради. Редакція уважно поставиться
до твоїх пропозицій.

Можеш при бажанні назвати свої:
прізвище, ім’я та по батькові —---------------------адресу
___________________________________
місце роботи чи навчання
. ________________ —

разів цього року газета виходила вдвічі
форматом на восьми полосах. Ці спецви
присвячені питанням контрпропаганди,
розвитку гласності й демократії в нашій

Заповнену анкету відправляй на адресу редакції:
316050, м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36, «МИ».
Заздалегідь дякуємо за відповіді.
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зинах не хочуть працювати через низьку заробітну
плату, — говорить М. Г. Рубан. — Можу навести
не один приклад, коли сільський продавець отри
мує 140—160 карбованців. Це у великій мірі зале
жить від його дисциплінованості, розпорядливості.
Адже оплата праці йде за кожні 100 карбованців
фактичного товарообігу. Причина в іншому.

'Марія Григорівна має на увазі умови праці —
непристосовані для торговельної точки приміщен
ня, подекуди без опалення, з низькими стелями,
сирими стінами. Запитується, якій дівчині, що про
ходила практику у просторому міському магази
ні з широкими вітринами, кахельними підсобками,
захочеться працювати у вищеописаному приміщен
ні? Та якщо ще додати до цього, що ніде жити, що
промислових товарів (і
повсюди недопостачання
це особливо позначилося на селах), а імпорт, який
ще кілька років тому так заохочував молодих, різко скорочено... Так можна продовжити й далі. Тому рідко бачимо ми у темних приземистих сільмагах молоденьких продавщиць. «Більшість працює
таких, хто не має спеціальної освіти. Звична річ,
когось підучили, показали. А жінка місцева, так і

ДЕЩО ПРО «БІДНИХ» БАГАЧІВ,

— Неправильне судження, що в сільських мага-
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замки на дверях сільських магазинів
працює в магазині», — це також почуто й занотовано в Н оз оук раї н с ь к і й рай спожив спілці.
Отож висновок такий: школи продавців, які ство
рено в кожному районі і які покликані забезпечу
вати приплив свіжих кадрів особливо □ села, свою
функцію виконують лише частково. Це на прик
ладі одного району. Час подумати райспоживспілкам про тісний зв’язок із колгоспами. Думка спе
ціалістів така, що тепер, коли колгоспам дано пра
во самим реалізувати лишки продукції на ринках,
вони не зможуть обходитися без своїх кваліфіко
ваних продавців. А зрозуміло, що тоді колгосп по
дбає І Про ЇХНІ УМОВИ Праці І, ГОЛОВИе, ПРО 7Є, щоб
затримати в селі.

Кілька слів ще про одну «кузню», яка готує
кадри продавців для села. Це Кіровоградське коо
перативне училище. Для початку поцікавимось ще
й училищем радянської торгівлі. Воно, по суті, є
філіалом СПТУ № 15, хоч і розмістилося у примі
щенні технікуму радянської торгівлі. Училище го
тує продавців виключно для міських магазинів. А
чи може якось допомагати сільським? Завідуюча
філіалом К. О. Фурсихова аідповідає
ствердне.
Могли б. Зараз вони мають право укладати дого
вори із райспоживспілками і навчати для них спе
ціалістів, але... не можуть. Причина та ж, про яку
будуть говорити і в кооперативному училищі, —
слабка матеріальна база. Училище не має езого
гуртожитку, і тому із великої кількості бажаючих
беруть переважно місцевих. Із сіл та інших міст
області приймають тих, хто може забезпечити себе
житлом, а це не так просто. Бажаючих вчитися е
цьому училищі приїздить багато і з сіл.
— А ми мусимо їм 'відмовляти, — говорить Ка
терина Олександрівна. — Дітей шкода, адже при
ймаємо після 8-ми класів.
Ось така дивна ситуація складається: замість за
охочувати, відмовляють,
У кооперативному училищі з набором скрут
но. Приїздять вступати, але часто «перебігають»
у вищезгадане училище, туди, «де для міських ма
газинів вчать». А умови ті ж самі, — як там, так і
тут гуртожитку немає.
В училище приймають випускників 10-х класів,
але ось уже другий рік набирається група з незакінченою середньою освітою. Тут проблем немає,
бажаючих вдосталь. Крім того, цих учнів забезпе
чують^ місцями □ гуртожитку, які виділяє коопера
тивний технікум. Старший майстер торговельної'?
відділення А. М. Грецька, яка виконує обов’язки й

заступника директора училища з на-зчально-виробничої праці, висловлює думку, що аби училище
мало змогу приймати но одну, а кілька груп вось
микласників, проблема з кадрами для села вирішу
валася б виключно у кращий бік. Тоді вона й наз
вала Новоукраїнський район в числі найбільш за
безпечених.
А от Онуфріївський, Світловодсьний — у наба
гато гіршому стані. Там поряд Кременчук з таким
же училищем, яке має свій гуртожиток, хорошу ма
теріальну базу. Туди набагато охочіше їдуть посту
пати світловодчани й онуфріївці. Та тан і осідають
у Полтавській області. До речі, в селах Полтавщини
практикують
будівництво
магазинів-нвартир за
проектом Центральної спілки споживчих товариств.
Це дуже зручно. Продавець приймає магазин, де
одночасно має вже й своє особисте житло. Але від
нас у Полтавську область поки що їздять лише на
екскурсії, щоб помилуватися тими магазинами-квар
тирами, не більше...
Але повернемося до наших кадрів. Яка реаль «а
картина на сьогоднішній день? У цьому році, на
приклад, Кіровоградське кооперативне училище
випустило 63 продавці. Для області така кількість,
зрозуміло, замала. А щоб ситуація була реальніша
варто навести уривки з анкети, яку т^ут провели у
перший же день нинішнього навчального реку. На
питання, чом.у абітурієнт обрав саме це училище,
більшість відповіла, що не поступила у тахий-то
навчальний заклад. Найчастіше називався педінсти
тут і медучилище (воно майже поруч, тож доку
менти не носити далеко). Виходить, кооперативне
училище стає для декого надійним причалом, де
можна пересидіти 10 місяців. Питання, чи будуть
такі випускники в подальшому працювати у тор
гівлі, таким чином, риторичне: число 63 можна від
разу ж прийнаймні удвічі зменшити.
Дійсно, права Алла Михайлівна, що треба наби
рати учнів після 8-го класу. Там і конкурс буде, і
все-таки за 3 реки, хоч це і важче, але можна ви
ховати правильне ставлення до обраної професії.
Але ж... матеріальна база, навіть аудиторій не вис
тачає. У приміщенні на Уфімській, 22, де училище
знаходиться, воно по суті, у приймах.
— Над нами, на 4-му поверсі, п'ять аудиторій
займає проектний інститут. От коли хоча б ті при
міщення — та нам, Ужа 5 років пишемо доповідні
із цього питання в облспоживспілку — брз наслід
ків, ■— говорить директор училища І. І. Токар.
Як же так, кооперація і така бідна?
Одна з «найзаможніших» організацій в об
ласті, — уточнює Іван Ілліч.
Виходить, бідний багач? Не інакше.
В нашій області в одній із перших у республіці
було збудовано кооперативний технікум з гурто
житком, 1957 року. Але вже в 70-х роках постало
питання і про будівництво кооперативного училища.
Тодішнє керівництво облспоживспілки вирішило
з^Г/Дувати інженерно-лабораторний корпус і підсе
лити туди училище (де воно і займає нині два по
верхи). Досить скоро вже стало ясно, що поступи
ли нерозпорядливо. По суті, НІ проектному інсти
туту з лабораторіями, ні училищу ніде розвернути
ся. Треба було, очевидно, віддавати корпус під
училище, а інсти-пут будувати занозо. Укоопспілка
не дала >оді дозволу на будівництво ще одного
інституту, мовляв, ви ж, товариші, бачили, що тво
рите. А потім В облепожнвепілці відбулася зміна
керівництва, і на деякий час вирішення цієї справи
взагалі припинилось.
Лише тепер можна із впевненістю сказати, що
?М|НИ на краще вже плануються. В Укоопспілці по
грджено тип . проект нового кооперативного тех
нікуму з два ятиповерхозим гуртожитком, де ВИСмА,ЧИпТ’г„«ІСЦЯ ' ,учили^у- А старий корпус техніку
після ремонту облспоживспілка передасть під
ЇХНИИ ,НСТИТуТ- Здійснення усіх цих планів роз
почнеться вже 8 наступному році
шЛЛТ Щ0 напрошУ€ться такий висновок: із за

тому шо поМ^0АИХ "?°ДавЦів «а селі туго ще і
тому, ЩО, по суті, закріплювати зараз... нікого.
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ЗАВТРА — ДЕНЬ ТАНКІСТА

МИ-З БРОНЕТАНКОВИХ!
Танкова гвардія Країни
щину, відстоювати її від
шляху
танкові
війська
Рад своє становлення про окупантів!»
демонстрували
безприк
йшла у грізні дні битви
На всьому
бойовому
ладні зразки героїзму, на
за столицю нашої Батьків
щини. «Не відступати на
жодній ділянці фронту!»
такою стала клятва танкіс
тів. І так було! Палала зем
ля, палали бойові машини,
але бронетанкові війська
стояли до кінця. Це під
твердилось у запеклому
бою за підмосковне село
Скирманово. Тоді четвер
та танкова бригада Михай
ла Катукова вступила у не
рівний бій з фашистськи
ми панцерниками і перемогла, визволивши тринадцять сіл навкруги, За сміливість і відвагу бригаді
було присвоєно звання
Першої гвардійської, а її
командиру полковнику Ка
тукову — звання генералмайора.
Через два дні після ції події Г. К. Жуков із за
хопленням казав: «Ось катуковці довели, як треба
Зустріч на полігоні.
битися за свою
Батьківv■

УСПІХ СТАНІСЛАВА
СААИРНОВА

У Дніпропетровську про
йшли змагання чемпіонату
України з суднобудівного
спорту, в яких взяли участь
ІЗ збірних команд респуб
ліки і міста Києва. В осо
бистому заліку честь Кіровоградщини захищав май
стер спорту Станіслав Смир
неє, який працює керівни
ком автомобільного гуртка
клубу юних техніків «Маяк»
Кіровоградського
заводу
радіезиробів.
Спортсмен
вийшов
переможцем
у
двох класах радіскеровачих
моделей фігурного курсу.
А через тиждень Смирнов,
Ї^В>;:<0Г0 включили до складу
збірної України, посів дру
ге
місце і в чемпіонаті
СРСР. Цей успіх дає йому
право на присвоєння ззангія
«Майстер спорту міжнарод
ного класу».
С. МАКСИМОВ.

ЛИСТИ ДО ВЧИТЕЛЯ
Не у мріях про тихе жит
тя, не в спочиванні на лав
рах зустрічав своє 80-річчя
Борис Іванович Федоров,
відмінник народної оезіти
СРСР і УРСР, людина, яка
віддала школі 55 років. За
служений відпочинок тіль
ки сниться, бо й тепер, у
міру своїх сил, він буває
в своїй 14-й школі,
яка
стала йому рідною на все
життя. А життя людини ви
значається не тільки кіль
кістю прожитих років.
18-річним юнаком пере
ступив поріг сільської шко
ли після закінчення пед
технікуму. Батьки
Бориса
Івановича теж були вчите
лями, зазнавали неоднора
зових переслідувань з боку
царських властей за те, що
висловлювали перодоєі на
той час думки. Бід них син

родженого ще під Моск
вою. І саме еони прокла
ли головний шлях до Бер
ліна.
Велика заслуга в
цьому і конструкторів, які
працювали на танкобудів-

них заводах. І нам, вете
ранам бронетанкових, ні
коли не забути батька і
сина Патонів, котрі в Ниж
ньому Тагілі у важких умо
вах працювали на Пере
могу. Саме вони розроби
ли новий спосіб стиково
го зварювання лобової
броні товщиною 380 мілі
метрів. Це прискорило ви
робництво надійних бойо
вих машин...
Нині, крім мене, в Кі
ровограді мешкають ще
чотири колишні катуковці — Віктор Литвинов, Ва
лентин Зінов’єв, Микола
Кигим і Іван
Семеняка.
Щороку 13 вересня ми зу
стрічаємося, радіючи успі
хам сьогоднішніх броне
танкових військ — міцним
фортецям, які у вправних руках радянських воїнів здатні вирішити найважливіші завдання по захисту рідної Батьківщини.

ЕРШУ світову війну вія
узнав
вісімнадцяти
річним, в окопах, під са
мий її кінець. Зате свідо
мо прийняв революцію і
на мітингу на привокзаль
ному майдані у рідному
Єнакієао вступив до лав
Червоної гвардії.

У громадянську війну
громчз білих у Першій
Кінній армії. На все жиггя
запам’ятався епізод: в од
ній із шалених атак його
було поранено, миттю впав
з коня. Та його Зайчих ке
стаз метушитися, борсати
ся і не побіг, тж інші ко
ні, котрі втратили під час
бою вершника. Стояв по
ряд нього, чекав. Коли зі
брався з силами, дотяг
нувся до повідка, поклав
коня на землю, виліз на
нього. Зайчик таки довіз
його, непритомного до гос
піталю...
Це із спогадіз Героя Ра
дянського Союзу генералполкозниха І. М. Манага
рова (1898—1981), із його
книги
«8 сражении за
Харьков» (3-є
видання,
1983 рік),
Із роману «Залізний по
тік» О. Серафимовича ми
добра знаємо про геро
їчний похід
1918 року
Таманської армії,
яка в
тяжких умовах, маючи при
собі десятки тисяч біжен
ців, пройшла з боями півтисячі кілометрів по воро
жих тилах і розгромила
дивізію та п'ятнадцятитисячний заслін білогвар
дійців у Туапсе та в райо
ні станиці Бєлореченської.
Один із її кіннотників —
І. Мещеряков мешкає ни
ні в м. Могильові-Подільському на Україні.
Розвідником брав участь
у тому поході Іван Олен«

сандрович. А в запеклому
бою коло Армавірського
залізничного депо, де за
кулеметом був командарм
Ковтюх (в романі — Ко
жух), саме він підносив
кулеметні стрічки. Як по
відомила газета «Красная
звезда» 3 серпня 1985

перейняв і любов до своєї
професії. З 1932 року не
змінно працював у Кірово
градській середній
школі
№ 14 (до 1947 року вона
була № 21 Одеської заліз
ниці). Завжди у своїй робо
ті домагався міцних знань
від учнів,
прищеплював
практичні
навички,
вчив
самостійності, і сам завжди
був людиною високоосвіче
ною, з передовими погля
дами в педагогіці і в житті.
З його ініціативи у школі
організований клуб інтерна
ціональної дружби,
яким
керував Борис
Іванович
близько ЗО років, і який
давно вже став гордістю
Кіровоградської СШ № 14.
Тут зібрано багато цікавих
експонатів, що розповіда ни», — пише випускник
ють про зв’язки школярів 1937 року, ветеран Великої
з ровесниками в країнах Вітчизняної війни, генерал-

службу в Червону Армію.
Начальником школи був
колишній генерал Л. А.
Буєвсткий. Курсанти одер
жували як загальноосвіт
ню підготовку, так і спеці
альну.
Як засвідчує І. Маната
ров, вчили їх добре. Сам

респондент.

м. Кіровоград.

Череону Армію своїми
кращими представниками
— і це теж мало велике
значення у перемозі спра
ви Великого Жовтня.
Син донецького шахта
ря Іван Манагаров членом
КПРС став у 1919 році.
Він
проводив й активну

ЧЕРВОНІ КАВАЛЕРИСТИ
року, про цей бій та про
незабутні
героїчні
дчі
Іван Олександрович часто
розповідає піонерам і ком
сомольцям.
І. М, Манагеров та І. О.
Мещеряков
— яскраві
представники старшого по
коління, яке
присвятило
езоє життя справі побудо
ви соціалізму та зміцнен
ню обороноздатності Кра
їни Рад, а потім і захисту.
Батьківщини в роки Вели
кої Вітчизняної війни. Во
ни у свій час закінчили
військові академії. А зга
дуємо ми їх ще й тому,
бо наше степове
місто
залишило визначний слід
у їхньому житті: тут, у ко
лишньому Єлисаветграді,
жили вони три реки під
час навчання у 5-й кавале
рійській школі імені Пер
шої Кінної Армії. І були
в числі перших її випуск
ників, закінчили відмінни
• ками,’Іван Манагаров за
першим розрядом.
Школа займала примі
щення (вони збереглися
до нашого часу) по обид
ва беки від широкого пла
цу, (де тепер парк імені Ле
ніна), мала численні ко
нюшні для верхових ко
ней. Викладачами тут пра
цювали ще колишні офіце
ри царської
армії, які
добровільно вступили на

Із СПТУ — у вуз
3. Антоніна з Помічної
Добровеличнівського райо
ну звертається до редакції
із двома запитаннями: 1. «Чи
мають право затримувати
донументи після закінчен
ня училища? 2. Янщо дип
лом із відзнакою, дається
направлення на роботу чи
видається вільний диплом?
Після закінчення Кірово
градського швейного учи
лища, додає 3. Антоніна, я
не можу одержати доку
менти для вступу у вуз,
оскільки направляють на
роботу. Але ж я хочу про
довжувати навчання в пед
інституті, а на шляху ста
ють такі перешноди».
На запитання відповідає
завідуючий
юридичною
консультацією обласної Ра
ди професійних
спілок
М. Ф. ДИГАЛО:

Адміністрація професій
но • технічних навчаль«
А. ЛАВРЕНТЬЕВ,
них закладів не має права
ветеран Першої гвар
затримувати видачу доку
дійської
танкової
н ментів випускникам.
Фото В. ПЕСЛЯКА.
(Фотохроніка РАТАУ).
бригади.
Н
Згідно п. 40 Положення
про професійно • технічні
навчальні заклади СРСР,
затвердженого постановою
соціалізму, в союзних
та
РОЗПОВІДАЄМО
Ради Міністрів СРСР від
автономних республіках.
ПРО ВЕТЕРАНІВ
11 квітня 1980 року № 296,А ще невід’ємна частка
випускники СПТУ, одер
його життя — листузання. майор запасу І. І. Вакулен
жавши диплом або атес
Листів багато. Десятки, сот ко, який нині живе в Києві.
ні з усіх кінців нашої Бать А випускник 1941 року, ве
тат з відзнакою, користу
ківщини. В них слова вдяч теран Великої Вітчизняної
ються перевагами при роз
ності колишніх вихованців. війни і праці, гвардії майор
поділі па роботу, а також
Ось деякі витримки з тих у відставці,
правом вступу у вищі і
визволитель
листів: «Дорогий мій вчи рідного міста,
середні спеціальні навчаль
колишній
тель і
друг,
настазник льотчик другого класу Й. І,
ні заклади безпосередньо
юності, ветеран праці і
після закінчення навчаль
життя Борис Іванович», — Найштут засвідчує в листі:
ного закладу.
«Ми,
ветерани
війни
і
пра

так починає свого
листа
Випускники СИТУ, отри
колишній учень першого ці, пишаємося нашою мо
мавши диплом із відзна
лоддю,
адже
такі
риси
ха

випуску — 1935 року, вете
кою, при вступі до вищих
рактеру заклали їй вчителі,
ран Великої
Вітчизняної
навчальних закладів котакі
як
Ви,
шановний
Борисе
війни, полковник у відстав
р нотуються
пільгами,
Івановичу.
І
запевняю
Вас:
ці О. П. Будак, який нині
встановленими
для
випус
є □ нас гідна зміна!».
живе в Москві. «Ви в моєму
кників
загальноосвітніх
Р. ДАЙДАКУЛОВ,
юному серці заклали
та
шкіл, нагороджених золо
ветеран Великої Вітчиз
кий заряд любові до рід
тою
медаллю і випускни
няної війни і праці,
ної Вітчизни, який допоміг
ків середніх спеціальних
дійсний
член
Геогра

нам вистояти в грізні роки
навчальних закладів з дип
фічного
товариства
Великої Вітчизняної
вій
ломом з відзнакою.
СРСР, громадський ко
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КОЛОНКИ
ЗАПИТАНЬ
і ВІДПОВІДЕ^

агітаційну роботі'/ серед
начальник школи був взір
товаришів по зброї та міс
цем дисципліни, ширскоцевого населення. Ціка
освіченою людиною, вик
вий такий факт із його
ладав не тільки військові
біографії.
предмети, а й літературу.
Хоча й мав він офіцій
Леонід Анатолійович Буно лише початкову освіту,
євський був особисто зна
та, як тільки була змога,
йомий з Володимиром Іл
уривав час для навчання,
лічем Леніним, прибув у
самотужки: читав книжки,
серпні 1920 року на поса
людей,
ду начальника кавшколи
слухав бувалих
за призначенням Голови
вчився на курсах червоних
командирів, Почаз
Раднаркому.
здібний хлопець писати
Однак жили курсанти —
учорашні герої громадя <вірші про те, що бачив,
ської війни, в тяжких умо
що пережив. Коли заповвах. Як пише І. Мещзрянився зошит, недовго роз
ков у листі до автора ці
думуючи, надіслав його
від 7 жовтня
єї статті
нашому земляку Дем'яну
1985 року: «То був час,
Бедному (коли читав то
коли всюди була розріуха,
варишам, одержував зав
і навіть голод (І921 рік
жди схвальні відгуки). Вір
був неврожайним). Кожен
ші юного поета-кавалерисіз курсантів щодня зі сво
та сподобалися відомому
революційному поету: зго
го мізерного пайка виді
дом в кавалерійську шко
ляв по п’ять-десять гра
мів хліба дитячому будин
лу, у Єлисаветград, прий
шло на ім'я командування
ку, а цукор весь віддава
прохання
за
підписом
ли дітям. Перемагали хо
лод і голод, але вчилися
Д. Бедного командирува
ти курсанта Манагарова
старанно».
Було й тривожно: «Знач
як поета на курси Пролет
ну частину часу, — пише
культу 8 Москву. Він на
далі Іван Олександрович,
курси на поїхав, залишиз— ми приділяли бороть
ся «товаришем червоним
бі з різними бандами в ра
кавалеристом», але вірші
йоні станцій Знам’янки та
писав усе життя, і багато
з них друкувалися у ар
Цибулеве, в інших пункмійських газетах.
тах». Народ підтриміував
Радянську владу, Комуніс
У своїй книжці, яка за
тична партія зміцнювала
короткий час вийшла вже

третім виданням, Іван Мефодійоаич написав:
«Протягом півстолітньої
служби в рядах Радянсь
кої Армії я не раз згаду
вав із почуттям вдячнос
ті 5-у кавалерійську шко
лу. Саме їй я, мабуть, зо
бов’язаний тим, що стаз
кадровим військовим».
Цю
ж кавалерійську
школу у нашому місті за
кінчив 1927 року наш зем
ляк маршал Радянського
Союзу двічі Герой Радян
ського Союзу Петро Кирилович Кошовий. Був сек
ретарем комсомольського
бюро школи, делегатом
VI Всеукраїнського з'їзду
комсомолу у 1926 році. У
воєнній кар'єрі цього та
лановитого
полководця
Великої Вітчизняної війни
школа 8
кавалерійська
стояла на
Єлисаветграді
початку шляху...
Гадаю, що варто увічни
ти ту визначну роль, яку
відіграло Єлисаветгрвдсь*
ке кавалерійське училище
як військовий навчальний
заклад у становленні та
зміцненні
Радянських
Збройних Сил. На голов
ному будинку варто вста
новити меморіальну дош
ку з відповідним написом.

С. БОНФЕЛЬД.

м. Кіровоград.

Випускники
технічних
училищ, які отримали дип
лом з відзнакою і вступа
ють до вузів на навчання
без відриву від виробницт
ва за спорідненою спеці
альністю,
зараховуються
на навчання поза конкур
сом при одержанні пози
тивних оцінок на вступних
екзаменах.
Випускники СПТУ і ТУ,
які мають відмінні і добрі
оцінки з усіх предметів та
успішно витримали квалі
фікаційні екзамени, мають
право вступати в денні ви
щі навчальні заклади з
відповідної спеціальності
(до 10 процентів випуску)
за рішенням педагогічної
ради безпосередньо після
закінчення училища.

Допомога по
вагітності й родах
Наша читачка Н. Козак
з Бобринця в листі до реданції розповідала: «Я навчаюсь в технікумі, закін-.
чую третій курс, залиши
лось ще рік вчитися, але
на стаціонарі не можу. Пе
реводжусь на заочне відді
лення, бо вийшла заміж і
йду в декретну відпустку»
Останні два місяці п нав
чалась і працювала. Мене
цікавить; чи маю я право
на одержання плати (дек
ретної) на дитину від ор
ганізації, в якій працюю
до відпустни — залишився МІСЯЦЬ!»

На лист відповідає заві
дуючий юридичною кон
сультацією обласної ради
професійних спілок М. Ф.
ДИГАЛО:

— Н. Козак має право
на одержання допомоги по
вагітності й родах в тій
організації, де вона працю
вала. при умові, якщо во«
на з тією організацією не
перервала трудового дого
вору.
Підставою для призна
чення допомоги по вагіт
ності і родах є виданий в
установленому порядку лі
карняний листок.
Тому
Н. Цозак необхідно пред’«
явити профкому за місцем
роботи лікарняний листок.
Якщо ж вона звільнилась
з роботи, то лікарняний ііа
виплатять.

------------ - —— 12 вересня 1987 року —

«Молодий комунар»

ТЕТ-А-ТЕТ

Р УТІНКИ огортали подвір’я районної лікарні,
коли тишу сполохав стогін-плач жінки:
— Ой, де ж моя доня
рідна, де ж зона, людонь
ки?
Медсестра в палаті зас
покоювала: нічого не тра
пилось, операція пройшла
успішно. Та жінка мов не
чула. Дочка ж дивилася

і часто приносила в дім
такі новини. Максим ди
вився, мов розумів, а то
ді казав хоч і таке: «Сьо
годні їздив у райцентр, во
зив мотор на ремонт». Ва
лентина добродушно сміялася, а„ в-н НСВДОВОЛЄ1ІО
кліпав очима: що, знову
щось не так почув?
Якось побачив її в магазнні веселу, радісну з ко-
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Максим же порадував:
— Недовго тут пожи
вем. Збудуєм «врем’янку»,
а тоді й хату.
Ставився він до Надій
нії добре. У райцентрі ку
пив дитячих книжечок,
вечорами сидів і показу
вав малій картинки. Щас
ливо було на душі у Ва
лентини, коли чула їхній
сміх. Невдовзі почали бу-
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Не любив тільки, як при- {
ходила мати Валентини. /
Коли побачив, що знову у
принесла листа, не стер-/
яів і вигнав її з хати.
\
Ішов час. Тріщина в сто- /
сунках між тещею и зя- /
тем збільшувалась. То ма- /
ти побачить, шо Надійну/
послали в магазин здана-{
ти пляшки, і вже крику па /
весь куток: зобнжає зять^
дитину' й дочку, ні вдяг- і
тися, ні наїстися. То купи- \
ла молода сім’я теличку, і /
тут їй пе вгодпли: хіба ж <
можна дев’ятилітню дити
ну посилати з кошиком
рвати траву?
— Як не його дитина,,
так можна її, сирітку ма-і|
леньку, на роботу посн-/
лати?
/
Недавно Валентину при- \
хотів апендицит, проопе- /
рували у районній лікарні.,
Мати розплакалася й там... г/
...Ми розмовляємо г
ІЗ :/
Марією Олександрівною у і
неї вдома. Раз-по-раз в її/
тьмяних очах народжую- £
ться великі краплини сліз. /
— Я хочу, щоб Валя £
щаслива була, — говорить/
вона, — щоб її дочки жп- /
ли без лиха. А він...
/
Довелося старій жінці/
переказувати слова її доч-/
ки, яка при зустрічі ска- /
зала:
/
— Ми щасливі. Максим /
що до Націнки, що до б
(ринки — однаковий. Ско- /
ро перейдемо у нову хату.
Важко було, але трудно- /
іці вже позаду. Я б хотіла, £
щоб мати приходила до /
пас, але не з черговими ,
доріканнями і повчання-/
ми, як жити, як вихову- £
вати дітей.
/
Марія
Олександрівна, /
мов не розуміє:
£
— То що мені, до них /
і не заходити?
£
Такою, як раніше, хоті-^
лося сказати, краще не/
треба...
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ТРАПИЛАСЯ ЦЯ ІСТОРІЯ В ОДНОМУ З СІЛ
НАШОГО РАЙОНУ. ПРІЗВИЩА, ІМЕНА ЗА ПРО
ХАННЯМ МОЛОДОЇ СІМ'Ї ЗМІНЕНО

ла матір не тепло, а якось
з печаллю.
— Доїло, доню... Не пу
щу я тебе до нього, це він
гебе довів, ЦС він.
...Валентина Кушнір пер
шого разу
одружилась
невдало. Думала, Микола
покине пиячити, обіцяв
же. Та лише перший мі
сяць у них ішло все більшдобре.
Потім
менш
повертався, серпізно
коли
говори
дився,
ли щось проти. А одно
го дня, як їхній Надійні
був уже місяць, зібрав
нишком чемоданчик і по
дався у світ, не попро
щавшись. Мати заспокою
вала:
— Нічого, дошо, нічого.
Ти красива, ще знайдеш
пару.
її,
двадцятилітню,
справді вподобав хлопець
зі свого села. Високий на
зріст, худорлявий, Максим
Ткаченко мав одну ваду:
був глухуватий. Скаже Ва
лентина, приміром, йому:
«Оце завезли сорочкн-безрукавки, пішов би, поди
вився, може куплю?» Во
на працювала у магазині

З БЛОКНОТА ;
ЖУРНАЛІСТА '
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лншнім однокласником і
приревнував. Посварили
ся. І розумів, що негаразд
робить, але не стримався.
Можливо б, та сімейна су
тичка між молодим под
ружжям скоро забулася.
Але втрутилася мати.
— Не треба нам такого
приймака! Іди, звідкіля
прийшов! — кричала, щоб
почув.
Коли Максим вийшов,
стукнувши зопалу двери
ма, мати заспокоювала
дочку:
— Нічого, доіпо, нічого.
Знайдеш собі ще пару...
Валя плакала. Начебто
й правильно вчинила ма
ти, недобре чоловік зро
бив, але ж вона знала, ще
у неї буде друга дитина.
Та й Максим не такий, як
Микола. І-Іс п’є, пе палить.
Цс паче вкусив
його
якийсь гедзь...'
Помирились через тиж
день. Перейшла Валентив а
до свекрухи, в якої своїх
троє дітей: пе хотів Мак
сим бути приймаком.
— Ой, доню, чує моє
серце недобре... — випро
воджала мати Валю з На
дійною.

дувати тимчасове житло.
Не могла Валя дивитися,
як Максим усе сам робить,
бо батька ні в неї, пі в
нього не було. Хоч мала
скоро народити дитину,
глину місила, лампачі ро
била. Якось стало їй по
гано. Мати почула, наро
била крику:
— Та воші ж із тебе
наймичку дробили!
Максим після того кри
ку мов води в рот набрав
— похмурий, злий, сам сті
ни будує. А одного дня
приходить додому, а теща
з хати. Розминулись —
мов на вовка глянула.
Зайшов у кімнату, а Ва
лентина лист читає, пла
че.
Дала і йому почитати.
Від Миколи, виявляється.
У Кривому Розі працює на
шахті, па машину вже за
робив. «Не п’ю, добрі гро
ші маю, хочу з тобою по
миритися, жити разом».
Опустив очі Максим, не
знав, куди сховати руки.
— Це твоя справа, Ва
лю, як хочеш, — промо
вив похмуро.
— Ну що ти, милий, ку
ди ж я без тебе... — об
няла його, приголубила.
А невдовзі народила йому
доньку. Наче вдруге іїі
світ народився Максим.

І. ЗАКРЕВСЬКИЙ,
працівник
районної
Газети «Колос».
Новоархангєльсь'Кий
район.

Ананаси на десерт;
Хочете мати вдома тро- /
пічний
сад? Придбайте 0
книгу «Сад на підвіконні» 5
'М. В. Михайловсьіхої.
та^
С. М. Приходько, випіуще- /
- £'т
ну київським видавництвом «Урожай» в минуло- £
му році. Ця назелика '
книжка містить багато цін- /
ної інформації щодо ви- /
рощування в кімнатних £
умовах та закритих примі
щеннях лимона, апельси
ні,
мушмули, ананаст,
хурми, персиків, фейхоа,
інших плодових культур І
— всього близько ЗО най
менувань. Тут є поради і
боротьби зі шкідниками і
та хворобами
плодових /
культур в умовах закри /
тих приміщень.

Пригощайся, поді

У Дитфїойу садну

Зяям створені гарні

«Дружра» Онуфргївського району його малолітнім
моїй Для □ідпбчинйу й занять.
Фто В. ГРИБА.

Сьогодні ми започатковуємо нову рубрику, під
якою плануємо вмішувати матеріали про культуру
стосунків, у тому числі й інтимних, між чоловіком
та жінкою. Під рубрикою «Тільки вдвох» відповіда
тимемо на ваші запитання, які можете надсилати
анонімно.

Легке дихання
Іноді люди, котрі про
жили разом не так бага
то, скаржаться, що їх дра
тують у чоловікові чи дру
жині певні звички чи на
буті вади зовнішності, па
які до одруження не звер
талася увага і до яких
(за винятком справді не
стерпних)
звикають при
багаторічному шлюбному
стажі.
«Дихання жінки неод
мінно має бути легким!»
— говорила юна героїня
оповідання І. Бувша, яке
письменник так і назвав
— «Легке дихання». Роз
ширивши що думку, ска
жемо: намагайтеся якомо
га печутпіше не тільки
дихати, але і їсти, вмиватися, робити фіззарядку,
Якщо відверто, то тут
більше можна дорікнути
чоловікам: воші частіше і
борщ сьорбають
надто
гучно, і вночі
хропуть.
Звичку стежити за собою
за обідом виробити не так
важко, а от щодо хропін
ня слід звернутися до лі
каря. Хоча допомагає і без
цього повна відмова від
куріння. Дратує багатьох
і звичка читати під час
їжі. Позбувайтесь її.

Пелюшку
у ванночку...
У сім’ї з'явилась нова
маленька людина... Пропо
нуємо кілька рекоменда
цій по догляду за немов
лям,
Новонародженому виді
літь найзручніше і най
більш світле місце. Із кім
нати винесіть усі зайві
речі, щоб на них не зби
ралася пилюка. Ліжко для
дитини має бути із твер
дим матрасом. Біля ліжеч
ка поставте шафочку чи
тумбочку для пелюшок і
розпашонок
дитини. На
стіні (але не над ліжком)
повісьте поличку для збе
рігання предметів догляду
та аптеку. Для брудних
пелюшок виділіть корзину
з кришкою, а для прання
— таз. Для купання прид
байте ванночку. Кімнату
прибирайте щодня.
Приміщення провітрюй
те щодня зранку та ввече-

Для тих. хто бажає опа. і
нувати основи фітодизайну.,
зібрані
поради о розділі /
«Розміщення рослин
ь
в(.!
сучасному інтер’єрі». Нни- г
/
га гарно ілюстрована.
/

Чоловікам часто не по- :
-добається, що жінка ля^
гає спати із кремом на ,
обличчі. Крім усього, це іі
шкідливо: вранці на об
личчі, особливо під очима,
з’являються припухлості.
Тож маски з крему накла
дайте ще задовго до сну
і приймайте їх лежачи,
тому що при ходінні маса
маски деформує шкіру,
відтягує її.
Дехто полюбляє інтен <>
сивно користуватися ду о
хами, туалетною водою,
дезодорантами. У шлейф
цих ароматів приємно,
тралити на вулиці, але щц
вдихати постійно... Тому
старайтеся перед сном поз
буватися різких парфю
мерных запахів — прийміть
душ чи ванну.
Ніжний пушок па облич
чі жінки надає йому схо
жості з персиком, чого не >
скажеш про грубі темні
волосинки. Застерігаємо:
не збривайте їх. не вищи
пуйте, не тріть пемзою.
Ефективний метод — електроепіляція, яку проведуть
у косметичному кабінеті.
Уникайте також біокремів — вони стимулюють
ріст волосся на обличчі.

рі, а в теплу погоду три- ж
майте вікна відкритими ці- $
лий день. У жодному ра- а
зі не >кіуріть у кімнаті, де
знаходиться дитина.
Одяг новонародженого
має підтримувати нормаль
ну температуру тіла дити
ни — 36,5—37,2°С. Найкра
щі тканини — ситець, ба
тист, фланель, байка.
Щодня
обдивляйтеся
шкіру дитини. Почервонін
ня терміново змазуйте
прокип'яченою олією. Ку
пати дитину треба щодня
до 6 місяців, а після —
через день. Температура
води
повинна
бути
36—37°С, вода кип’ячена.
На дно ванночки покла
діть чисту пелюшку, скла
дену вчетзеро. Вийнявши
дитину з води, закутайте
її у чисте
простирадло.
Шкіру обережно обсушіть,
потім надіньте маляті чис;
ту білизну. Купати треба«
не більше 5 хвилин, кра
ще ввечері, перед сном.
Один—два рази на тиж
день
купайте з милом,
виключно дитячим.

Перекресток
Па перекрестке двух судеб —
Звезда, и-дерево, и камень.
Но разделён насущный хлеб
Неравноценными кусками.
И ты не знаешь, как горька
Моя краюха и судьбина.
Вог снова дрогнули слегка,
Как будто крылья мотылька,
Ресницы дремлющего сына.
На перекрестке двух судеб
Звезда упала, срублен’ ясень,
и11 весь, до крошки, съеден хлеб.
А нот исход судьбы — .неясен.
лЛ может, я настолько слеп?
А может, все же мир прекрасен?
Р. ЛЮБАРСКИЙ.

В. ШИЛО.

Редактор
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