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НАЗУСТРІЧ XX З'ЇЗДУ ВЛКСМ

Поправки до календаря
Саме так, із поправками 

до виробничого календаря, 
трудяться члени комсомоль
сько-молодіжних колекти
вів водіїв автомобілів Боб- 
ринецького районного агро- 
промтрансу. Особливо доб
ре йдуть справи у’ хлопців 
з КМК водіїв на ММЗ-554, 
яким керує В. І. Чернишен- 
ко. При плані 1 мільйон 73 
тисячі 880 тонно-кілометрів 
результати виявилися крас
номовними: уже за перший 
рік XII п’ятирічки молоді 
водії самоскидів досягли 
цифри 1 409 060 тонно-кіло
метрів,

Це відчутно сприятиме й 
тому, щоб узяті назустріч 
XX з'їзду ВЛКСМ соціаліс
тичні зобов’язання були з 
честю виконані. А ударна 
робота таких водіїв, як 
Анатолій Дробот, та інших 
його колег, поза всяким 
сумнівом, втілиться у висо
кі результати і в змаганні 
«План двох років XII п’яти
річки — до 70-ї річниці Ве
ликого Жовтня».

В. слонь,
групкомсорг.

м. Бобринець.

Добра слава закріпилась за комсомольсько-моло
діжним колективом служби контрольно-вимірюваль
них приладів і автоматики Олександрівського 2-го іме
ні Петровського цукрокомбінату, який очолює В. А. 
Скічно, групкомсорг Ю. Гресь. КМК успішно виконує 
виробничі завдання, взявши підвищені соціалістичні 
зобов’язання до XX з’їзду ВЛКСМ.

Фото В. ГРИБА.

ПОВІДОМЛЕННЯ ЦСУ УРСР
Трудящі Української 

РСР, втілюючи в життя рі
шення XXVII з'їзду КПРС, 
добились у 1986 році по
зитивних зрушень в еко
номічному і соціальному 
розвитку республіки, внес
ли вагомий вклад у зміц
нення єдиного народно
господарського комплек
су країни. У всіх галузях 
забезпечено прискорен
ня зростання і підвищен
ня ефективності вироб
ництва. Про це говориться 
в повідомленні ЦСУ УРСР 
про підсумки виконання 
державного плану еконо
мічного і соціального роз
витку Української РСР у 
1986 році.

Вироблений національ
ний доход становив близь
ко 100 мільярдів карбо
ванців (у фактичних ці
нах). Продукція промисло
вості зросла порівняно з 
попереднім роком на 6 
мільярдів карбованців і 
досягла 146 мільярдів кар
бованців. Продукції сіль
ського господарства одер
жано на 48 мільярдів кар
бованців, що на 2,6 міль
ярда карбованців, або на 
6 процентів більше, ніж 
в середньому за рік в 
одинадцятій п’ятирічці.

Прискорення науково- 
технічного прогресу базу
валось на якісному пере
творенні машинобудуван
ня. Розширилось вико
ристання прогресивних 
технологій. Зміцнювались 
зв’язки науки з вироб
ництвом.

В агропромисловому 
комплексі під урожай 1987 
року озимі на зерно, ви
рощувані за інтенсивними 
технологіями, зайняли 52 
проценти озимих зерно
вих, проти 49 процентів 

(під урожай попереднього 
року.

На технічне переозбро
єння і реконструкцію дію
чого виробництва направ
лено коштів на 21 процент 
більше, ніж у попередньо
му році при збільшенні 
загального обсягу капі
тальних вкладень на 6 про
центів.

У народному господар

стві введено в дію основ
ні фонди вартістю 24,7 
мільярда карбованців, у 
тому числі виробничі — 
понад 18 мільярдів кар
бованців.

Раціональніше почали 
використовуватися трудо
ві ресурси. За рахунок 
підвищення продуктив
ності суспільної праці 
одержано весь приріст 
національного доходу, за
безпечено економію пра
ці більш як 0,7 мільйона 
чоловік.

Виконано встановлені 
завдання по економії ос
новних видів матеріальних 
і паливно-енергетичних ре
сурсів.

У промисловості в но
вих умовах господарюван
ня працювало 1,7 тисячі 
виробничих об’єднань і 
підприємств, які виробили 
більш як половину загаль
ного обсягу промислової 
продукції. План реаліза
ції продукції виконано на 
100,8 процента. Дещо по
ліпшилось виконання до
говорів по поставках про
дукції.

Перевищено завдання 
по випуску більшості най
важливіших видів виро
бів, достроково виконано 
річний план видобутку ву
гілля, газу, нафти, вклю
чаючи газовий конденсат, 
виробництва чавуну, ста
лі, приладів, засобів авто
матизації та обчислюваль
ної техніки, хімічного ус
таткування, автопокришок, 
хімічних засобів захисту 
рослин, синтетичних мию
чих засобів, паперу, ра
діоприймальних пристроїв, 
меблів та інших.

Продуктивність праці 
зросла на 4,3 процента 
при плані 3,2 процента, за 
рахунок цього одержано 
майже весь приріст ви
робництва. Зростання її 
випереджало підвищення 
середньої заробітної пла
ти.

У 1986 році виготовле
но товарів народного спо
живання на 61 мільярд 
карбованців. Планові зав-- 
дання перевищено з біль
шості видів товарів.

У нових умовах госпо
дарювання працювали під
приємства і організації 
агропромислового комп
лексу. Загальний обсяг 
продукції сільського гос
подарства збільшився по
рівняно з 1985 роком на 
1,9 процента. Продуктив
ність праці в суспільному 
секторі сільського госпо
дарства зросла на 5,2 про
цента. У колгоспах і рад
госпах велась робота по 
ширшому використанню 
економічних методів ке
рівництва, вдосконаленню 
організації праці.

Урожайність зернових 
культур становила 26,5 
центнера з одного гекта
ра, що на 9 процентів ви
ще від середньорічної 
врожайності в минулій 
п'ятирічці. Зібрано 19,1 
мільйона тонн пшениці, 
10,4 мільйона тонн ячме
ню, 8 мільйонів тонн зер
на кукурудзи. Порівняно з 
минулим роком збільши
лись закупки картоплі, 
овочів, плодів і ягід. У 
колгоспах, радгоспах і 
міжгосподарських під
приємствах виробництво 
м’яса і яєць зросло на 
7 процентів, молока і вов
ни — на 4 проценти.

Виробництво лікеро-го
рілчаної і виноробної-про
дукції зменшилось майже 
вдвоє.

У 1986 році введено в 
дію основних фондів на 
1,1 мільярда карбованців 
більше ,ніж у 1985 році. 
Капітальних вкладень за 
рахунок усіх джерел фі
нансування освоєно 26,5 
мільярда карбованців. Пе
ревиконано плани по вве
денню в експлуатацію жи
лих будинків, об’єктів ос
віти і охорони здоров’я.

Вантажооборот усіх ви
дів транспорту зріс на 5,5 
процента. Порівняно з 
1985 роком обсяг послуг 
зв’язку зріс на 5 процен
тів. (

На основі зростання еко
номіки здійснюється про
грама соціального роз
витку і підвищення народ
ного добробуту, прийнята 
XXVII з’їздом КПРС Се

редньомісячна грошова 
заробітна плата робітни
ків і службовців у народ
ному господарстві стано
вила 179 карбованців про
ти 174 карбованців у 1985 
році. Середньомісячна 
оплата праці колгоспників 
становила 142 карбованці. 
Зросли реальні доходи на
селення.

Здійснюється робота по 
реалізації комплексної 
програми розвитку вироб
ництва товарів народного 
споживання і сфери по
слуг. Роздрібний товаро
оборот державної і коопе
ративної торгівлі становив 
56,9 мільярда карбованців 
і зріс порівняно з 1985 
роком, у порівняльних ці
нах, на 3,1 мільярда кар
бованців.

Збільшились масштаби 
житлового будівництва. За 
рахунок усіх джерел фі
нансування здано в екс
плуатацію 19,8 мільйона 
квадратних метрім загаль
ної площі жилих будинків, 
або 350 тисяч нових впо
рядкованих квартир. Спра
вили новосілля більш як 
1,6 мільйона чоловік.

Різними видами навчан
ня охоплено 19,5 мільйона 
чоловік.

Чисельність лікарів усіх 
спеціальностей зросла на 
4 тисячі, кількість лікар
няних ліжок — більш як 
на 7 тисяч.

Поліпшились демогра
фічні показники. Кількість 
новонароджених у 1986 
році в розрахунку на 1000 
жителів становила 15,5 
проти 15.0 у 1985 році. По
казник смертності знизив
ся до 11,0 проти 12,1, що 
обумовлено головним чи
ном посиленням бороть
би з пияцтвом і алкого
лізмом.

Чисельність населення 
республіки за минулий рік 
збільшилась на 0.2 міль
йона і становила на 1 січ
ня 1987 року 51,2 мільйо
на иоловік.

Загальна сума затрат на 
охорону навколишнього 
середовища і раціональне 
використання природних 
оесурсів (включаючи ви
трати на ведення лісово
го господарства) станови
ла близько 7 мільярдів 
карбованців

(РА1АУ).

Автографи 
миру

Щомісячне видання тол- 
бухінської окружної газети 
для молоді «Пламчк» опуб
лікувало на своїх сторінках 
сім листів і портретів своїх 
читачів, які гнівно засуд
жують паліїв війни. Пер
ший лист належить перу 
Івана Станчева, учасника 
Вітчизняної війни, актив
ного борця проти фашизму 
та капіталізму: «Війна в 
ядерний вік — безумство. 
Відвести загрозу війни — 
обов’язок усіх і кожного». 
Петя Атанасов — учень 
училища імені Христо Ботє- 
ва написав: «Не бути війні 
ніколи!». Секретар коміте
ту ДКСМ заводу високо
вольтної апаратури Іван 
Вилчев: «Мир дорогий усім. 
В епоху науково-технічного 
прогресу наші машини по
винні служити мирному 
життю, а не війні!»...

На антивоєнному мітингу 
в окружному Будинку мо
лоді було вирішено надіс
лати телеграму на ім'я пре
зидента Всесвітньої Ради 
миру Ромеша Чандри, в 
якій наголосити, що юнаки 
та дівчата Добруджі пов
ністю схвалюють мирні іні
ціативи СРСР в ім’я щастя 
всього людства.

Наказ 
звітно- 
виборних 
зборів

Швейний завод імені Доб
рі Орлова експортує свою 
продукцію в Радянський 
Союз та в 13 інших країн 
Європи, Америки й Афри
ки. Кожен другий працівник 
на підприємстві — комсо
мольського віку. На звітно- 
виборних зборах в органі
зації ДКСМ відзначалося, 
що в молодіжно-трудових 
колективах імені Благоєва, 
Сатирова, Коларова, Хрис
това всі комсомольці опа
нували по 2—3 суміжні спе
ціальності на пошитті одя

гу, який відповідає високим 
вимогам сучасної моди.

Збори дали наказ ново
обраному комітетові ком
сомолу і кожному членові 
ДКСМ активно боротися за 
дострокове виконання пла
ну соціально-економічного 
розвитку заводу в 1987 ро
ці — другому році дев’я
тої п’ятирічки. Збори зажа
дали від комітету та бюро 
цехових організацій комсо
молу впровадити досвід 
молодіжного трудового ко
лективу імені Димитра Бла
гоєва, недавно нагородже
ного ЦК ДКСМ Почесною 
грамотою за досягнуті ви
робничі успіхи в 1986 році. 

Квартири-
молодим 
СІМ’ЯМ

Крушарська общинська 
народна рада з участю міс
цевого аграрно-промисло
вого комплексу багато ува
ги приділяє задоволенню 
запитів молодих спеціаліс
тів, які створили свої сім’ї. 
Всебічно розв’язують тут 
проблему забезпечення їх 
житлом. У кінці 1986 року 
в новий дев’ятиквартирний 
будинок вселилися сім’ї мо
лодих учителів. Найближ
чим часом ключі від квар
тир у споруджуваних бу
динках одержать 36 сімей 
спеціалістів, які приїхали в 
общинський центр і села 
після закінчення вищих і 
середніх спеціальних на
вчальних закладів.

У таких селах, як Кори- 
тен і Дяково, нині розпоча
то будівництво житлових 
блоків для учителів. До 
кінця IX п’ятирічки планом 
житлового будівництва пе
редбачено спорудити бу
динки, в яких житиме 50 сі
мей молодих спеціалістів.

Добірку за матеріала
ми толбухінської ок
ружної газети «Доб- 
руджанска трибуна» під
готував Н. ДОБРІМ.
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Давно не було в Кіровограді такої зи
ми. як нинішня. Втім, міцні морози, що

а' Ж

КОНКУРС 
СІЛЬСЬКИХ 
ТЕАТРІВ

Продовжується другий Все
союзний фестиваль народ
ної творчості, присвячений 
70-річчю Великого Жовтня. 
Ного складовою частиною в 
області є і огляди театраль
ної самодіяльності.

24 січня цього року па Кі- 
ровоградіцині розпочинаю
ться зональні огляди XV об
ласного конкурсу одноакт
них вистав за п’єсами ра- 
дянських драматургів. Твор. 
чі змагання сільських драм
гуртків проводяться на базі 
Голованівського, Кіровоград
ського та Олександрійсько
го районів. У них візьмуть 
участь переможці районних 
заключних оглядів, які були 
проведені у грудні минуло
го року.Півтора десятиліття тому 
на землі корифеїв україн
ського професійного театру, 
крім «Театральної весни- 
(конкурс багатоактних ви
став) було запропоновано і 
огляд сільських драматич
них колективів на країну 
постанозку радянської од. 
ноактівки. Цей захід ви
правдав себе. Налагодилася 
регулярна робота театраль
них колективів малих форм, 
виросла виконавська май
стерність аматорів, значки 
збагатилася режисерська 
палітра керівників.

Якщо до проведення кон
курсів одноактівок ми. зага
лом. говорили про великі 
колективи, яких було не так 
пасе й багато, то сьогодні у 
більшості районів можна 
називати десятки драмгурт
ків. які стали на міцну твор
чу основу. Тому в НННІІК. 
ньому огляді беруть участь 
його ветерани і ті. що ви
йшли на обласну орбіту 
вперше. Серед ветеранів 
змагатимуться за призові 
місця театральні колективи 
Піщанобрідського, Мощсп- 
ського. Оснтнязького. Подо- 
рожиенського. Комишу ват- 
ського будинків культури 
Добоовеличківського, Гпй- 
воронського. Ноиомиргорид- 
ського. Світловодського ра
йонів. Мечиславського сіль
ського клубу Ульяновського 
району. В числі дебютантів 
— драмгуртківці Ленінсько- 
го. Андріївського. Люшне- 
ватського. Степанівського 
будинків культури Ма.то- 
внсківського. Олександрій
ського, Голованівського. Ус- 
тинівського районів.

Обласний огляд одноакті
вок буде проведено в два 
тури. Переможці зональних 
оглядів візьмуть участь у 
заключному конкурсі, де й 
буде визначено володаоя 
перехідного призи імені 
Юрія Яиовського.

Г. ВОЙЧЕНКО.
Сі
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по- 
вчин-

■й спів...» — так писав ві
сімнадцятирічний Карл 
Маркс у вірші «Почуття» 
о листопаді 1836 року, 150 
років тому...

З чого починається лю
дина? — 3 дитинства,
юності, мрій:

Я не житиму спокійно, 
Бо горить душа моя. 
Бути лагідним постійно 
Я не можу — в бурі я!

Щоб зрозуміти особис
тість, недоснть знати, що 
зроблено нею в зрілі ро
ки. В житті людини не іс
нує покажчика, який чітко 
поділяв би його на пе
ріоди — ранній, зрілий, 
пізній... Але початок осо
бистості — в її перших ак
тивних свідомих вчинках. 
Дитячі та юнацькі вражен
ня, думки, переживання— 
це тайник, зазирнувши до 
якого, можна знайти 
яснення подальшим 
кам людини.

В дитинстві Карла 
чувало специфічне 
турне середовище. З юр
бою дітлахів він бігав 
схилами Маркусберга бі
ля воріт Тріра. В пам'яті 
хлопчика відбилися сліди 
минулого: знамениті Чор
ні ворота, палац рим
ських імператорів, терми 
(в V столітті н. е. Трір мав 
статус імперського міста— 
звідси Рим керував захід
ними провінціями)... Сім’ї 
Карлового батька — Ген
ріха Маркса і барона 
Людвіга фон Вестфалена 
підтримували тісні сто
сунки. До фон Вестфале
на (майбутнього тестя) 
Карл ставився з великою

ото- 
куль-

любов’ю й пошаною. Від 
нього на все життя успад
кував поклоніння Гоме- 
рові й Шекспірові.

8 17 років, по закінчен
ні гімназії, Карл вже мав 
свої переконання, усві
домлював своє місце в 
цьому світі. Письмова ек
заменаційна робота з ні
мецької мови — твір 
«Роздуми юнака при ви
борі професії» є свідчен
ням того. Рядки цього 
твору писала людина, го
това принести себе в 
жертву В ім’я —
ідеалів.
^ОСОБИСТІСТЬ 

ппслнала а

високих

ОСОБИСТІСТЬ Маркса 
поєднала в собі два, 

здавалося б, непримирен
ні напрями, якими йшла 
підготовка нового, «істин
но людського суспіль
ства» (т. З, с. 291). Маркс 
— спадкоємець античної 
філософії та поезії, зна
вець сонетів епохи Від
родження, геніального Ге- 
геля; вія же — продов
жувач справи Спартака, 
Томаса Мюнцера, Бабефа. 

Ф. Енгельс згадував, що 
в 30 — 40 рони 19-го століт
тя революційно настроєні 
робітники з підозрою ста
вилися до будь-якої осві
ченої людини. Аскетизм І 
вороже ставлення до осві
ти в робітничому русі вже 
набули у середині минуло
го століття по-сектантсько- 
му реакційного характеру, 
Маркс і Енгельс вели бо
ротьбу з вузьколобими 
ремісниками, «штраубін- 
герами», з тим ноструба- 
тим дрібнобуржуазним се
редовищем, яке Генріх 
Гейне висміяв у образі пе
редового ведмедя («Атта 
Троль»), Вчення Маркса і 
Енгельса провістило не
від’ємність комуністичного 
руху з досягненнями люд
ської думки в усіх галузях 
науки і мистецтва. В пра- 

цлх Маркса і Енгельса зу
стрічається безліч імен 
діячів літератури І мис
тецтва всіх часів і наро
дів. Гомер, Горацій, Овідій, 
Данте, Шенспір, Бомарше, 
Бальзан, У 1 томі «Капіта
лу» Маркс цитує твори ху
дожньої літератури: Баль
зака — «Гобсек», Бічева- 
Стоу — «Хатина дяді То
ма», Вергілія — «Енеїда», 
Вольтера — «Кандід», Ге
те — «Фауст», п'єси Шек- 
спіра, і це далеко не пов
ний перелін.
«Прометей прикутий» Ес-

«
хіла був улюбленим тво
ром Маркса. В передмо
ві до своєї докторської 
дисертації Маркс називає 
Прометея «найблагород- 
нішим святим і мучени
ком у філософському ка
лендарі» і цитує есхілівські 
рядки, де Прометей од
казує слузі богів Олімпу 
Термосові:

Одне ти знай, що я б 
не проміняв 

Своїх скорбот 
на рабське 

слугування;
Нехай до скелі буду я 

прикутий. 
Але не стану 

служником Завеса.
Сам К. Маркс мав блис

кучий філософсько-артис
тичний розум. В юності 
він мріяв не про кар'єру 
юриста, не про мантію 
академічного вченого. 
Маркс збирався стати 
поетом. Література й есте
тика були для юнака най- 
приваблівишими з дез’я- 

ти лекційних курсів, на 
які він записався, навчаю
чись у Боннському уні
верситеті. Палка любов 
до Женні привела Маркса 
до Клубу поетів Бонна. В 
грудні 1836 року Женні 
одержує від Карла три 
зошити віршів. В цих по
езіях — його несамовите 
бажання оволодіти наукою 
і мистецтвом, щоб озбро
їтись на боротьбу зі сві-

ПОЕЗІЯ З ЖИТТІ
том, якому він кидає ви
клик: «В тиші кабінетів я 
но можу звершити те, до 
чого прагне моя душа, і, 
тікаючи від спокою та за
доволеності, я пориваюсь 
до бою. Я хотів би ово
лодіти всіма багатствами 
богів, сміливо досліджу
вати асі галузі наук, утвер
дити себе в поезії та мис
тецтві». Вірш «Людська 
гордість» сповіщає про 
народження велетня духу, 
революціонера;

...Милуватися юрбою, 
Що пихато в небо 

підвелась?
Щоб з пустою суєтою 
І моя душа отак 

злилась?
Ні ж бо! Велетні 

й пігмеї.
Ви —як те громаддя 

мертвих брил, 
Вам не взять душі 

моєї, 
Погляду не взять — 

не стачить сил.
Я юрбу ту наскрізь 

бачу, 
Погляд мій, ян спалах 

блиснавиць,

В зали заліта, гарячий, 
І нікчем глузливо 

валить ниць.
Після переведення до 

Берлінського університе
ту Маркс відвідує Берлін
ський Докторський клуб, 
інші берлінські літератур
ні клуби. Його цікавие са
лон Беттіни фон Арнім, 
жінки, творчість 
яскраво виділяється 
ред імен німецької 
мантичної школи.

якої 
се- 
ро-

КАРЛА МАРКСА-----

ХУДОЖНЬО-ЛІТЕРА
ТУРНА творчість 

К. Маркса представлена в 
основному поезією. З біо
графічних джерел відомо, 
що він брав участь у літе
ратурному суперництві гет- 
тінгенських поетів. В 40 то
мі Зібрання творів 
К. Маркса і Ф. Енгельса 
вміщено 6 зошитів аір- 
шіз Маркса, що дійшли до 
нас. Чотири з них написа
ні його рукою, п’ята і 
шоста — рукою його се
стри Софі. Головним чи
ном, це вірші 1835—1837 
років, хоча перші літера
турні спроби Карла нале
жать до 1833 року.

Перший і другий зошит 
мають назву «Книга лю
бові», третій зошит назва
ний, ян у Гейне, — «Книга 
пісень». Вони адресовані 
«Моїй дорогій, вічно коха
ній Женні фон Вестфален». 
Четвертий зошит присвя
чений батькові — «Моєму 
дорогому батькові до дня 
народження 1837 р. як

слабка ознака вічної лю
бові». П’ятий зошит являє 
собою альбом состри 
Маркса Софі, а шостий — 
її записну книжну, куди, 
крім братових віршів, во
на вписувала твори інших 
улюблених поетів. За ха
рактером поезію К. Марк
са можна поділити на п'ять 
.жанрів. Це — ліричні по
езії, здебільшого у формі 
сонетів (позначився вплив 
улюбленого Шекспіра); фі
лософська лірика; вірші, 
присвячені видатним ні
мецьким мислителям (Ге
гелю, Гете, Шіллеру), епі- «

грами та балади. Особливе 
місце займають сцени з 
трагедії у віршах «Оула- 
нем», події якої відбуваю
ться в горах Італії.

На поезії Маркса позна
чився вплив Гете, Шіллє- 
ра, Гейне. Генріх Гейне 
був другом родини Марк
са. Один з перших відві
дав молодих Карла і Жен- 
ні у Парижі, на вулиці 
Ванно. Сучасний німець
кий дослідник Хайнц Монц 
встановив, що Маркс > 
Гейне були родичами, але 
вони не знали про це. У 
них було багато спільно
го: мова, культура, світо
гляд, любов до поезії, ми
стецтва, ненависть до мі
щанства, філістерства, ту
пості. Це підтверджують і 
такі рядки молодого 
Маркса:

На кріслах зручно 
вмостившись, сидить 

Німецька публіка 
й тупо мовчить. 

Хай гуркотять там, 
і тут буревії.

(2
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24 січня 1987 року «Молодий комунар» З С7ор.

«31?КА»-87: СТАВКА
НА МІСЦЕВУ МОЛОДЬ

Іг> січня кіровоградська футбольна команда виїхала 
до Світловодська, де проведе черговий етап підготовки 
до нового сезону. Наш кореспондент зустрівся з 
старшим тренером команди майстром спорту Володи
миром Михайловичем Спиридоновим. В 1962—1967 ро
ках Спиридонов втґетупав в душанбинскому «Памірі», 
потім грав за свердловский «Калінінець», «Пахтакор» 
(Курган-Тюбе). Разом з заслуженим майстром спорту 
Володимиром Мундяном тренував команду першої ліги 
СКА (Київ), а в минулому році очолював футбольну 
збірну СРСР товдрцртвр «Урожай».

- Володимире ’ Михайловичу, як «Зірка» готувати
ме і ься до нового сезону?

— Власне, підготовку до чемпіонату-87 ми почали 
ще наприкінці листопада минулого року. Нині ставку 
робитимемо на місцевих молодих футболістів. Я відві
дав майже усі районні центри, які мають футбольні 
команди. Було відібрано багато талановитої молоді, 
котру раніш керівники «Зірки» «не помічали». ГІід час 
двотижневого тренувального збору молоді гравці про
вели два товариські матчі — перемогли кіровоград
ський «Буревісник» (6:2) та поступилися «Радисту» 
(1:2).

17 грудня після відпустки зібралася вся команда. 
Після медичного огляду ми розпочали тренування. На 
початковому етапі підготовки головна увага приділя
лася високим загальнофізнчннм якостям кожного грав
ця. Тож в заняттях переважали вправи з важкої атле
тики. гімнастики, бігу. Приємно було працювати зі 
старшим тренером легкоатлетичної збірної області Вік
тором Іванцем, який запропонував цікаві тести, в ході 

котрих було визначено фізичний рівень команди.
У Світловодську ми пробудемо три тижні, де пла

нуємо зіграти кілька товариських матчів. А завершать 
підготовку до нового сезону два навчально-тренуваль
них збори в Ужгороді.

— Які зміни відбулися у складі «Зірки»?
— Я вже казав, що головну увагу при комплектуван

ні команди будемо приділяти місцевим резервам. Адже 
кому, як не кращим футболістам Кіровоградщнни, за
хищати честь «Зірки»? З Новоукраїнки запрошено 
Олександра Кулаковського, з Ульяновки—братів Андрія 
та Ігоря Білоконів, з Олександрії — Е-іктора Богатиря 
та Володимира Гнатченка, зі Знам'янки — Олега Му- 
равського. Кіровоградський «Радист» запропонував 
нам випробувати у справі Ігоря Резниченка. Після 
служби у лавах Радянської Армії прийшли до команди 
Сергій Степашко та Олександр Осипенко. Ще кілька 
гравців відібрано з футбольних шкіл обласного центру. 
Серед них — Володимир Бордюк, Ігор Макетов, Ко
стянтин Сосенко.

Також повернулися до команди воротар Борис Фі- 
латов, який минулий сезон провів у складі одеського 
«Чорноморця», і Валерій Бойченко — з охтирського 
«Нафтовика».

Усі інші гравці добре відомі болільникам — Юрій 
Колаковський, Анатолій Сальников, Євген Чижик, Ва
лерій Чернях, Олег Коробко, Сергій Улішькнй, Ярослав 
Бобиляк, Михайло Калита. Ще не приступили до тре
нувань після хвороби Валерій Самофалов, Владислав 
Іщенко, Станіслав Казаков, травмований Володимир 
Димов.
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Небо ще дужче 
і дужче чорніє, 

Разять блискавиці 
куди не поглянь, — 
Ніщо не збентежить 

и почувань.
В кращих своїх творах 

— сонетах, присвячених 
Женні, Маркс сповна роз
криває свою душу — ніж
ну, палку, пристрасну: 
НАГАДУВАННЯ ЖЕННІ 

Женні, дай мелодій 
неба 

і вогню, щоб попелив, 
Лиш тоді сягне до тебе 

Недовершений мій спів.
З часом Маркс зрозу

мів, що його покликання 
все-таки не в поезії. Він 
писав батькові; «Але по
езія могла і /лала бути 
тільки попутним заняттям: 
я повинен був вивчати 
юриспруденцію і насампе
ред відчув бажання спро
бувати свої сили в філо
софії».

Російською мовою вір
ші Маркса з’явилися 1975 
року у 40 томі Зібрання 
творів (здебільшого у пе
рекладі О. Старост іна). 
Українською — 1979 року, 
в 40 томі Зібрання творів 
К. Маркса і Ф, Енгельса 
(Політвидаз України), 
перекладах 
М.

ний талант молодого по
ета. «Скрипаль» мимоволі 
викликає асоціації із 
спогадами сучасників про 
гру геніального Нікколо 
Паганіні (переклад М. Ба
жана):

Скрипну скрипаль 
притуляє, 

Волосся з чола 
віднидає, — 

Шабля при боці 
висить, дзвенючи. 

Плащ геть подертий 
лежить на плечі, 

«Чом, скрипалю, 
граєш так, 

Викликаєш грою ляк? 
То кров кипить, 

чи ринуть хвилі? 
Так ти й смичка 

зламати в силі».
«Що граю я? Так хвилі 

грають, 
Коли об скелі 

ударяють.
Аж очі засліпли, 

аж дух перейма, 
Аж в пекло душа 

поринає'сама».

НА ПРОХАННЯ 
ТАЧІВ ДРУКУЄМО 
ТЕРІАЛ НАШОГО ПОЗА
ШТАТНОГО АВТОРА ПРО 
ТВОРЧІСТЬ В. ВИСОЦЬ
КОГО.
її М’Я Володимира Висоць- 
-*■ кого було популярним 

ще за життя. Передчасна ж 
смерть цього актора, співа
ка, поета загострила інте
рес до його творчості. 
Опубліковано вірші, статті, 

і спогади, кілька разів пере
видавалась перша книга. 
Платівки, магнітофонні 
стрічки з піснями. В. Висоць
кого знаходяться в центрі 
уваги як молоді, так і лю- 

I дей старшого покоління, 
і Володимир Висоцький — 
І автор оригінальних віршів. 
І Він знезажаа гордовитість і 
І байдужість деяких друзів- 
I поетів до його творчості; 
І «И мне давали добрые 
' советы.

Чуть свысока, похлопав 
I по плечу,
I Мои друзья —
|| известные поэты:
! «Не стоит рифмовать,
!і «кричу — хочу».
І Його вірші — про друж- 
| бу, вірність, про людські 
а взаємини. Нерідко вони би- 

сміюють вади—недалекість, 
І тупість, міщанство, обива- 
| тельство. Але особливе міс- 
| це займає тема війни — як 
і у поезії, пісні, так і в його 
і акторській творчості.
'І Володимир Висоцький на- 
и родився 25 січня 1938 року, 
й Коли розпочалася війна, 
В йому було три з полови- 
| ною. Тож на той час, коли 
И дитяча пам'ять особливо 
В міцно і живо все фіксує, 
В припали ті чотири страшних 
н роки, а потім повоєнні... Во- 
! лодя разом з матір'ю був 
І] евакуйований у місто Бузу- 
I нук Оренбурзької області. 
0 Там він разом з іншими 
І дітьми жив у дитячому сад- 
| ку, а мама працювала на 
і лісорозробках. Нечасто до

водилося бачитися, і Воло- 
і дя, чекаючи тих зустрічей, 
В тримав у кишені шматочок 
Я хліба, зекономлений під 
У час обіду. Для неї. І знову 
У ж: дитяча свідомість зафік- 
В сувала, що мати і хліб — 
Я найсвятіше. А ще — Бать- 
У ківщина. На той час у це по- 
0 няття входили рідний 
У будинок, кімната, де 
у так добре і затишно, 

хотілось повернутися.
Є Майже все його недовге 
іжиття минуло в Москві.Там 
І і тепер живе його мати — 

Ніна Максимівна Висоцька, 
у минулому — перекладач 
з німецької, співробітник 

і одного з московських НДІ, 
і нині — пенсіонерка. Це во

на прищепила йому любов

ЧИ- 
МА-

до театру. Вперше Володя 
потрапив на спектакль, ко
ли йому не було ще й трьох 
років. Виявилось, що він 
володіє чудовою пам’яттю, 
бо після тих відвідин теат
ру, згадує мама, образно, з 
гумором переповів своїм 
маленьким друзям усе, що 
бачив. Навіть у тяжкі роки 
Ніна Максимівна знаходила 
час, щоб повести сина в 
театр.

У Москві живе й батько— 
Семен Володимирович Ви
соцький, ветеран війни, офі
цер у відставці. Тут же, до

Ґа-
поеми

Гамлета

сцені він грав Галілео 
лілея, Хлопушу із 
Єсеніна «Пугачов», Маяков- 
ського. За роль 
Володимир Висоцький був
удостоєний головного пр 1- 
зу Шекспіровського фести
валю а Югославії. В 1967 
році був поставлений 
спектакль «Загиблі і живі» 
— про поетів, які не повер
нулися з війни. До нього і 
була написана відома пісня 
«Він не повернувся з бою».

Головним у житті і твор
чості Висоцького було спіл-

Да, голос мой любому 
опостылет.

Уверен, если где-то 
я совру,

Он ЛОЖЬ МОЮ 
безжалостно усилит».

Коли Висоцький виходив 
на сцену з гітарою, він міг 
лише мріяти про такий збір
ник, як «Нерв», який ви« 
йшов у видавництві «Сов
ременник». Якось в одному 
з інтерв’ю Володимира Се
меновича запитали, чи не 
виникало в нього бажання 
зібрати свої вірші у збір-

двір, 
було 
куди

речі, народились і живуть 
сини самого Володимира 
Висоцького — Аркадій і 
Микита.

Розповіді батька про вій
ну, а також рідного дядька 
Олексія Володимировича 
Висоцького, мали великий 
вплив на воєнну тематику у 
творчості Володимира Се
меновича як поета, співака, 
актора.

Висоцький закінчив шко- 
лу-студію МХАТу імені Не- 
мировича-Данченка. Ще на
вчаючись у школі, він від
відував драматичний гур
ток, яким керував актор те
атру Володимир Богомолов. 
Це і стало визначальним у 
виборі професії. З дипло
мом на руках Володимир 
прийшов у театр імені Пуш
кіна, де пропрацював два 
роки. Потім був Театр мі
ніатюр. З 1964 року Висоць
кий працює в театрі драми 
і комедії на Таганці. На цій

кування з людьми. Він ба
гато їздив, був чесним і від
вертим, у своїх симпатіях й 
антипатіях ішов до кінця. 
Тому мав і ворогів, але дру
зів було набагато більше. 
І не важливо, хто це був: 
кандидат, наук чи студент, 
актор чи слюсар. Головне— 
людина. У своїх піснях він 
сам бував і льотчиком, і 
слюсарем, і воротарем 
Яшиним, і спринтером Фе
дею, і скоморохом на ве
селому ярмарку. Багато 
образів поставало за зви
чайним займенником «я». 
Але всі ці пісні вимагають, 
щоб у них вслуховувались, 
бо є тут і біль за понівечені 
долі, спорожнілі душі, є бруд 
обставин й очищення лю
бов’ю. Людина у Висоцько
го така, якою вона є, тож 
нічого купляти для неї при
краси ціною брехні.

«И микрофону я не 
по нутру —

ник. Він відповів: «Виника
ло, але це залежить 
ше від мене. Не 
просити і оббивати 
редакцій зі своїми 
ми. Волію сидіти і 
щоб можна було потім спі
вати людям. Ось вийшла 
моя невелика платівка, а на 
обкладинці чомусь нама
льовані берізки, річечка, 
навіть лебеді видніються. А 
пісні зовсім про інше — 
пісні воєнні із кількох філь
мів, що я написав для кіно
студії «Білорусьфільм». Це 
— «Братські могили», «Піс
ня про новий час», «Він не 
повернувся з бою», «Пісня 
про землю»...

Ті пісні були для нього 
особливо дорогими. І на
віть згадане вище невдале 
оформлення, вважав, обра
жає їх зміст, адже вони про 
тих, хто поліг...

Рідні і друзі згаду
ють виняткову працездат
ність В. Висоцького. Вдень 
зйомка, увечері спектакль 
(«А Гамлет який!»). Він 
грав так, що сорочку його 
під час антракту, хоч ви
кручуй. Вночі сідав до сто
лу. Вірші — то була час
тинка життя. Глядачі пам’я
тають створені ним образи 
у фільмах «Погана хороша 
людина», «Кухарка», «Я ро
дом з дитинства», «Верти
каль» і, звичайно ж, Жит
лова з телефільму «Місце 
зустрічі змінити не мож
на».

Висоцький поспішав жити. 
Все робив швидко і, здава
лося, найповільніші біля 
нього починали жити і дія
ти в його ж ритмі. Він хотів 
багато встигнути. Але скіль
ки лишилося незіграних ро
лей, скільки пісень і віршів 
не написано...

Л. РИБАКОВА.

не ли- 
люблю 
пороги 
вірша- 
писати,

РЕПЛІКА

«СТРЕС

У 
Б. Олійника, 

Бажана, Д. Білоуса,- 
За життя Маркса тільки 

два вірші під загальним 
заголовком «Несамовиті 
пісні» («Скрипаль» і «Ніч
на любов») були надруко
вані в четвертому номері 
берлінського щотижневи
ка «Атеней» за 23 січня 
1841 року, тобто через 4 
роки після їх написання 
(з цьому журналі пізніше 
співробітничав Ф. Ен
гельс). Рецензія однієї з 
газет була схвальною, в ній 
підкреслювався оригіналь-

Франц Мерінг, перший 
біограф Маркса, вважав, 
що Карл розчарувався в 
своєму поетичному дарі 
Однак дослідник був ви
сокої думки про літера
турний стиль К. Маркса о 
його наукових працях — 
за його переконанням, ху
дожність мислення вели
кого вченого проявилася 
у його наукових ’працях 
Силою і багатством мови 
твори К. Маркса не посту
паються творам кращих 
майстрів німецької літе
ратури. Його стиль есте
тичний, відзначається по
чуттям міри; на відміну 
від деяких науковців, ге
ніальний Маркс був пев
ний, що нудний виклад не 
може і не повинен бути 
ознакою вченості.

К. ТЕРЕНТЬЄВА.

НА ЗАМОВЛЕННЯ»
і 1 листопада минулого ро

ку під таким заголовком в 
«Молодому комунарі» було 

1 'опубліковано критичну ко
респонденцію про незадо- 
івільну роботу екіпажу авто
буса (номер вказувався) 
маршруту № 74, зокрема— 

( кондуктора.
Редакція одержала відпо- 

і відь від начальника Кірово
градського автопідприємства 

Г 10021 Л. М. Облапа: «Не- 
?доліки в обслуговуванні 
1 мешканців обласного цент- 
1 ру дійсно мали місце. Не
правомірні дії кондуктора 

Хв. Звержинецької засудже
но рішенням зборів бригади, 
за коефіцієнтом трудової 

і участі вона позбавлена пре- 
і мії за листопад 1980 року 
1 (протокол № 11 зборів
’ бригади № І першої авто- 
1 колони від 11 грудня 1986 
' року). Стаття обговорена в 

Л колективі».

СКЛЯРЕНКО...

Отже, гри кіровоградські 
авангардівкп потрапили до 
десятки кращих! І вони по
винні гордитися ЦИМ, як і 
усі прихильники спорту на
шого міста. Однак просто 
захоплюють дух «астроно
мічні» показники інших міст. 
Наприклад, до першої де
сятки потрапило 53 киянки, 
31 дніпропетровчанка та 
харків’янка, 26 одеситок.

Отже, легкій атлетиці Кі- 
ровоградщини надто зама
ло бути представленій в рес
публіканських раиг-листах 
лише трьома легкоатлетка
ми.

А ХТО ЩЕ?
Відділ легкої атлетики 

Держкомспорту УРСР ви
значив десятки кращих лег
коатлеток республіки 1986 
року. Вісімнадцятирічна кі
ровоградська ававгардівка 
Наталя Грабар увійшла до 
першої десятки серед жінок 
па дистанції 400 метрів. її 
результат — 54,38 секунди. 
Слід відзначити, що цей по
казник є кращим в респуб
ліці серед спортсменок її ві
ку. Дистанцію 200 метрів 
Наталя подолала за 24,7 
секунди (четверте місце у 
десятці серед дівчат).

П’ятнадцятирічна Тетяна 
Булах — наймолодша серед 
спортсменок, які змагалися 
па дистанції 800 метрів. За тування на Кубок 
нею результат 2.09,9, третій 
рядок та добрі перспективи 
на майбутнє. А Ірина Скля
ренко займає четверте місце 
па дистанції 1500 метрів 
(4.29,7).

ваші» педагогічного інсти
туту першорозрядник Вале
рій Геращенко був другим 
па дистанції сім кілометрів, 
поступившись лише одному 
з найспльнішпх орієнтувала 
ників республіки черкащани
ну, майстру спорту Миколі 
Божко.

В. МАНОЙЛЕНКО.

ТУРНІР ШАХІСТІВ

Л. ЛЕЙБЕНЗОН.
м. Кіровоград.

З ЧЕРКАС
ІЗ НАГОРОДАМИ

В Черкасах відбулися гра- 
диційні республіканські зма
гання зі спортивного орієн- 

визво- 
лення міста від німецько-фа
шистських загарбників. Честь 
Кіровоградщиии в них за
хищали представники спор
тивного клубу «Зірка». Сту
дент факультету фізвихо-

Цікавий шаховий турнір 
організував Ленінський Па
лац піонерів міста Кірово
града. В змаганнях взяли 
участь дванадцять шкіль- 
них команд, у складі яких 
болільники побачили чима
ло відомих шахістів. На
приклад, учень середньої 
школи N2 34 Вадим Ломо- 
нос уже двічі перемагав у 
чемпіонаті Кіровограда се
ред чоловіків. Однак його 
команда поступилася пер
шістю збірній школи № 16, 
честь якої захищали Ігор 
Оляненко, Олег Січкар та 
Людмила Заїкіна. На тре
тьому місці—команда серед
ньої школи № 13. Усі при
зери тренуються під керів
ництвом Віталія Кожухаря.

Наш кор,
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О1Д ставу до нової ву- 
■* лиці — рукою подати. 
З пагорба добре видно чор
ний полиск ще невлежано
го асфальту і обіч нього 
два ряди гарних і по-сіль
ському добротних будинків. 
В молодих, у цю пору вже 
безлистих садках розгулює 
один лиш зимовий вітер. Та 
й навесні на фоні яблуне
вої заметілі чарівнянських 
садів цей червоно-цегля
ний масив ще не виглядає 
добре обжитим. Однак, на 
все свій час. Бо й сьогодні 
майже в кожній оселі щи
рим сміхом дзвенять дитя

У ДОМІ СЕРЕД
МОЛОДОГО САДУ

чі голоси. Живуть на новій 
вулиці — в основному мо
лоді трудівники радгоспу.

У Наталі і Григорія По
горєлових, як на нинішні 
часи, — сім'я чималенька. 
І треба ж таке. Якось, вер
таючись автобусом з рай
центру до села, слухала 
молода жінка просторіку
вання літнього дядечка. 
Ото, каже, раніше у людей 
було багато дітей! А тепе
рішня молодь, мовляв, ли
ше про себе дбає. «Ось ти, 
дочко, посміхаєшся, — зне
нацька звернувся до Натал
ии, — а сама, напевне, й од
ного на ноги не постави
ла?». «Та чого ж? — відка
зала Наталка повагом.—Се
меро їх у мене...».

Як би там не було, а тур
бот з такою сім’єю — хоч 
відбавляй. Та не кидає мо
лода мати роботи на рад
госпній фермі. А що ро
бить на совість, то давно 
про те її результати свід
чать. Подолала чотири
тисячний рубіж по надоях 
молока на корову. І ниніш
нього року вирішила одер
жати не менше, як по чо
тири тисячі кілограмів.

...Якось довелося побу
вати у п'ятикімнатному бу-

якої казки золотої мли, 
якої весняної заметілі 

динку Погорєлових на но
вій вулиці. І що найперше 
впало в очі: гарно прибра
на хата, меблі зі смаком пі
дібрані. КОЛИ ТІЛЬКИ ЕСТИ- 
гає?

Ледь більше десяти ро
ків, як Наталка Погорелова 
закінчила школу. Вчилась 
добре: в атестаті — лише 
«четвірки» та «п'ятірки». І 
для багатьох у селі було 
дивиною, що дівчина не по
їхала вступати до інститу
ту, а одразу вирішила пра
цювати в радгоспі.

Починала телятницею. А 
вже згодом запропонували 

групу корів доглядати. 
Добрим словом згадує од
ну з кращих у радгоспі 
доярку Н. В. Попійчук, кот
ра ще дівчинкою разом з 
сім’єю переїхала сюди. 
Вчила ще тоді, як була 
Наталка школяркою, і до
глядати корів, і доїти. От 
і згодилась наука, як при
вела життєва стежина дів
чину на ферму. Та й потім 
багато допомагала їй На
дія Василівна в роботі...

Отож нині з роботою у 
Наталки все гаразд. А ін
ше? Молода мати сміється: 
«Діти у мене хороші, чоло
вік добрий. Чого ще для 
щастя треба?». Справді, 
сім’я у них дружна. Кожну 
вільну хвилинку стараються 
разом бути. Синів і дочок 
Погорєлови змалку до пра
ці привчають. Виростуть — 
науку за плечима не носи
тимуть.

У селі кажуть: «Хороші 
діти у Погорєлових рос
туть». Хоч, звісно, не така 
то проста справа — семеро 
дітей виховувати. Тут вже, 
певно, така батьківська лю
бов потрібна, щоб на всіх 
діток вистачало і доброти, і 
ласки, й вимогливості...

Оці весілля посеред зими — 
Такі щасливі, світлі, сніжно-білі?!

Фото Г. КОШКА.

Є у родині цікаві, я б ска
зав, сімейні ритуали. На
приклад, «учнівські збори». 
Це коли старші, школярі, 
разом із мамою й татом 
перевіряють шкільні домаш
ні завдання, говорять про 
шкільні справи. Або коли 
менші, вже лежачи в лі
жечках, чекають матусино
го приходу із ферми: її 
доброго слова, поцілунку 
на сон грядущий...

А на вихідні сім’я нареш
ті збирається разом. Тато 
організовує різні ігри, мама 
вголос читає казки (книги— 
то її велике захоплення).

Часто читають книги і про 
героїзм радянського наро
ду у роки Великої Вітчизня
ної війни. Адже, дбаючи 
про добро для своїх дітей, 
не може вона не думати 
про те страшне, що несе з 
собою війна. Читаючи ді
тям про війну, вона хоче 
навчити їх, як то добре: 
жити в мирі.

Багато чого з того, чим 
живе сім’я Погорєлових, 
схоже на життя інших. Хо
ча специфіка певна обо
в’язково присутня. Ось хоч 
би питання сімейного бюд
жету. В родині Погорєло
вих воно, як ведеться, ви
рішується гуртом. Принцип 
такий: купувати перш за 
все необхідне.

Живлять бюджет сім’ї не 
лише заробітки в радгоспі, 
але й підсобне домашнє 
господарство. Щасливо і 
заможно живуть Погорєло
ви. Та заможних сімей у 
«Червоному землеробі» ба
гато, — вважай кожна. А от 
такого багатства, як у На
талки та Григорія, — стіль
кох синів та дочок — ні в 
кого нема.

О. ГАВРИЛЕНКО.
с. Чарівне, 
Бобринецький район.

МОЛОДІЙ ГОСПОДИНІ НА ЗАМІТКУ

ЯЛОВИЧИНА З ЧОРНОСЛИВОМ
Яловичину нарізають по чотири-п'ять шматочків 

на порцію, відбивають, посипають перцем, об
смажують на вершковому маслі і тушкують, У гор
щик нладуть злегка підрум’янену цибулю, чорнослив, 
тушковане м’ясо, просмажений з маслом томат-пю- 
ре, заливають м’ясним бульйоном, закривають звер
ху плескачиками з дріжджового тіста і ставлять у 
духовку на 20 хвилин. Подають у горщику. Як гар
нір подають салати, мариновані та солоні фрукти і 
овочі.

500 грамів яловичини (м’яноті), 2 склянки буль
йону, 4 цибулини, 100 грамів чорносливу, по 2 сто
лові ложки вершкового масла та томату-пюре, чор
ний мелений перець, сіль на смак; для тіста: 1 склян. 
ка борошна, 5 грамів дріжджів, півчайної ложки 
цукру-пісну, 4 столові ложки води.

ВІДБИВНІ З РИБИ
Для відбивних підійде свіжоморсжена риба (хек 

чи минтай). її помити, почистити, порізати на порції, 
потім кожен кусок розрізати по хребту пополам, 
вийняти кістки і легенько відбити. Потім шматочки 
вмочіть у яйце, обкатайте у борошно і смажте на 
олії.

ЗАЛИВНЕ
Розбити яйце, залишивши цілою більшу частину 

шкаралупи. На дно порожньої шкаралупи покласти 
калину, шматочок вареного м'яса чи язика, кільна 
листочків петрушки і залити бульйоном з холодцю 
чи желатином з водою до половини. Поставити їх в 
лоток для яєць, щоб захололи, потім розбити шка
ралупу і покласти на блюдо.

(Г* ІМЕННІ відносини — 
складна і своєрідна сфе

ра життя, тому інтерес до неї 
сталий і масовий. Великою 
мірою вона впливає на фор
мування особистості, на мо
ральне виховання молодо
жонів і дітей. Сьогодні дер
жава особливу увагу при
діляє молодим сім’ям, чи
мало заходів здійснює для 
того, щоб вони ставали 
міцнішими і дружнішими, 

---------- ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ ------------

ПРО КУЛЬТУРУ 
СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН

щоб поліпшувались умови 
життя і можливості вихо
вання дітей. А що для цьо
го треба звати і вміти мо
лодом}' подружжю? Поки 
що в школах тільки запро
ваджуються уроки етики і 
психології сімейного жит
тя, не так ще багато клубів 
і кафе для молодожонів, 
але є чимало науково-по
пулярних книг, які можуть 
стати молодим добрими по
радниками в тому, як готу
вати себе до сімейного жит
тя і в тому, як правильно 
його будувати з перших 
кроків. Кілька з них і хочу 
вам порадити.

...Сім'я, як соціальна си
стема, реалізує себе через 
різні види взаємовідносин: 
соціально-біологічні, госпо
дарсько-економічні, юри
дичні, моральні, психологіч
ні і естетичні. Є в сім’ї чо
тири найважливіші функції: 
репродуктивна (кількісне 
відтворення сім'ї), госпо
дарська, виховна і відбу
довча (взаємна підтримка 
здоров’я, життєвого тонусу, 
організація дозвілля, увага 
і турбота про кожного чле
на сім’ї).

Знати цс важливо і по
трібно, адже щороку в 
країні виникає близькб 
З мільйонів нових сімей, а 
більше 90 процентів насе
лення — живе в сім’ях. Для 
того, щоб сім’я була щасли
вою, треба вміти багато чо
го: планувати бюджет, вмі
ло використовувати час, 
знати основи виховання ді
тей. Але є ще одна «наука», 

без якої життя сім’ї станс 
одноманітним і нудним, — 
радість сімейного спілкуван
ня. Вона можлива тільки 
там, де є культура сімейних 
відносин.

Що це такс? Автор книг 
«Семья в социалистическом 
обществе» (М., 81), «Куль
тура семейных отношений» 
і «Работа клуба по форми
рованию культуры семейных 
отношений», виданих у 1985 

році, М. Соловков визначає 
цс поняття як сукупність 
кращих зразків відносин 
між чоловіком і дружиною, 
батьками і дітьми та інши
ми родичами, що характе
ризується любов’ю і друж
бою, взаємним довір'ям і 
рівноправ’ям, взаєморозу
мінням і взаємодопомогою,

На чому тримається сі
мейне щастя? На біологіч
ній, економічній і духовній 
зацікавленості чоловіка і 
дружини. Все цс взаємодо
повнюється в сім’ї, все не
обхідне для рівноваги вза
ємин. Але сьогодні духов
ний фактор — інтелектуалі
зація шлюбу для багатьох 
непідготовлених сімей стала 
бар'єром — адже для спіль
ного життя потрібне ве
лике і постійне напруження 
душевних сил, активний 
труд душі. Якщо цього не
ма і немає прагнення до 
цього — сім’ї загрожує 
конфліктна ситуація, а то й 
розлучення. Про цс все 
йдеться в книгах М. Со
ловйова. А остання з назва
них книг корисна буде, як 
самим членам молодої сім'ї, 
так і культпрацівникам’ 
працівникам служби зна
йомств, працівникам загсів, 
народних університетів та 
іншим людям, причетним до 
організації виховання і до
звілля молоді і молодожо
нів.

А. КОРІНЬ, 
редактор обласної на
укової бібліотеки імені 
Крупської.

’ ЯК БИИ 
ВРОДЛИВОЮ

їрапляється іноді, що 
після одруження молода 
жінка дбає про свою зов
нішність менш, ніж рані
ше. Брак часу, турботи то
що. І все ж, це поодино
кі випадки. Кожна жінка 
мріє бути вродливою. А 
для цього не можна за
бувати про службу краси, 
тобто про перукарню. Тут 
і справді за півгодини 
можна стати невпізнанною. 
Фантазія і смак перука
рів зроблять свою спра
ву. Основні форми зачі
сок, які сьогодні пропону
ють майстри салону — 
каскадні, каре і боб. Ко
жен стиль дуже різнома
нітний. Зачіски можуть 
бути короткими і довги
ми. Молодій жінці, у якої 
після одруження турбот 
додається, зручно носити 
коротку зачіску. Якщо час 
дозволяє посидіти у пе
рукарні, можна зробити 
завивку, яка в минулому 
сезоні знову стала мод
ною. Взагалі мода різно
манітна. Різному обличчю 
мода диктує різні форми 
зачіски.

Треба відзначити, що 
сьогодні повертається мо
да 50-х років. Звісно, вона 
модернізується. Зачіска 
молодої жінки 80-х років 
відрізняється від зачіски, 
яка була модною три де
сятиріччя тому, але осно
ва їх однакова — підріза
не волосся.

Тепер стосовно кольо-ч 
ру. Природний колір во
лосся завжди модний. 
Але сьогодні у пошані ме- 
лірування, тобто різноко
льорові пасми волосся, а 
також балаяж: чергування 
темного і світлого кольо
ру волосся.

І останнє. Часто мене 
запитують, чи модно но
сити коси. Модно. Краси
ве, довге волосся завжди 
прикрашає людину. Нині 
модні різні переплетіння 
з довгого волосся і прос
то заплетені коси. А вза
галі, даремно думають 
жінки, що догляд за 
своєю зовнішністю вима
гає багато часу. Не забу
вайте лише про послуги 
салонів краси.

М. ЄГОРОВА, 
майстер-перукар, за
відуюча салоном № Ю 
комбінату «Промінь». 
Пропонуємо вашій увазі 

кілька зачісок з популяр
ного польського журналу 
«Врода».
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Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
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