
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Субота, 25 квітня 1987 року № 62 (3871), Ціна 2 коп.Виходить з 5 грудня 1939 р.

СЛОВО ЧИТАЧА
ЕЩ0ДАВ110 у нашому колгоспі виник досить 

неприємний конфлікт. Це і спонукало мене ви
словитись.

Країна сьогодні готується до виборів у місцеві 
Ради народних депутатів. Часто чуєш по радіо, по 
телебаченню, в газетах читаєш: «Нетрадиційно про
йшло висування кандидатів у депутати»,... «Збори 
були незвичні...» — це свідчення всебічної демокра
тизації нашого суспільства. Настав час, коли кожен 
член суспільства задумався: «А може досить підні
мати руку за звичкою — кого б не обрали, мене не 
стосується...».

У нашому випадку йдеться не про висування кан
дидатів — хочеться вірити, що її затвердження скла
ду окружних виборчих комісій по Ганно-Требннів- 
ському виборчому округу № 23 послужило хорошим 
уроком. 1 щось подібне не повториться ні в нашому 
колгоспі імені Дзержииського, пі в яких інших...

Одного дня покликали мене до сільради і дали 
«відповідальне» доручення — написати протоколи 
Зборів по висуванню кандидатур до складу окруж
них виборчих комісій по виборах районної Ради на
родних депутатів двадцятого скликання від комсо
мольської організації колгоспу імені Дзержииського, 
І тут же голова сільради Шевченко Людмила Мико
лаївна подала мені список комсомольців, удостоєних 
•такої честі. Але ж кому, як не мені, секретареві ком
сомольської організації нашого колгоспу, знати кра
ше, що зборів таких не булої А якби й були, то ком
сомольці навряд чи надали б такої честі тим, хто 
місяцями не платить членських внесків, система
тично не з'являється на комсомольські збори, пору
шує трудову дисципліну, не бере у житті комсо
мольської організації аж ніякої участі. Можливо, у 
декого для цього є, якщо й не об’єктивна, то цілком 
^зуміла причина — декретна відпустка. Але в та
кому разі за яким принципом висунуто до окружних 
виборчих комісій комсомолок Людмилу Карпович, 
Ларису ІІІуфан (про яку громадську віддачу матерів 
немовлят може йти мова?)?

Виявляється, списки окружних комісій складалися 
за... родинним принципом. Ну, посудіть самі. Водій 
Валерій Шевченко — син голови сільради. І, мабуть, 
це було його головним достоїнством, бо про адмі
ністративне стягнення, накладене на цього комсо
мольця, чомусь забули. Головний економіст Людми
ла Карпович — дочка секретаря виконкому сільради 
Г. І. Панькової та секретаря партійної організації 
колгоспу А. В. Панькова. Швачка Лариса Шуфап— 
теж дочка однієї з працівниць сільради...

Але, як не дивно, усі ці мої доводи не змусили 
задуматися ні секретаря партійної організації Ана
толія Володимировича Панькова, ні працівників ви
конкому сільської Ради, ні присутнього тут же ін
структора Устинівського райкому партії (в недале
кому минулому досвідченого комсомольського пра
цівника) Миколу Донця. Більше того, мені стали 
погрожувати за мою непокірність звільнити від обо
в'язків секретаря комсомольської організації...

Довелось зателефонувати у райком комсомолу, у 
райком партії, у райвиконком. Всюди мене підтри
мали і попросили порадитись зі спілчанами, кого 
висунути в окружні комісії від нашої комсомольської 
організації. На жаль, для зборів уже не залишалось 
часу — списки про затвердження складу окружних 
комісій треба було друкувати в районній газеті.

Ми запропонували свої кандидатури. Я власноруч
но написала протоколи. І яким же було наше за
гальне здивування, коли районна газета надрукувала 
по Гаиио-Требииівському округу № 23 представників 
першого, «родинного», списку. «Нам своє робить...». 
Так виходить? Невже ні думка секретаря комсо
мольської організації, ні голови колгоспу В. Д. Тру- 
хіпа, який відмовлявся підписувати ті протоколи, ні, 
варенії і, громадськості сьогодні все ще нічого не 
варта?

Т. ФІЛІПОВА, 
секретар комітету комсомолу колгоспу • 
імені Дзержииського.

Устинівський район.

ВІД РЕДАКЦІЇ. Про ці факти говорила нам не 
тільки Гетяна Філіпова. До редакції приходили і бу
дівельник колгоспу Андрій Павлюк, і працівник рай
відділу внутрішніх справ, що проживає в Ганно-Тре- 
Г.инівці, Олександр Зінченко, і колишній секретар 
комсомольської організації, економіст по оплаті праці 
Надія Зінченко. Усі вони були занепокоєні подаль
шими стосунками парткому і комітету комсомолу. 
Це занепокоєння передалось і нам. Тож, сподіває
мось, що після справедливої критики там буде по- 
справжш.ому ділова атмосфера взаємодій, а не зве
дення рахунків, як це інколи трапляється.

Немеркнуче світло ленінських ідей
Чим далі той час, коли 

жив 1 працював Володи
мир Ілліч, тим яскравіше 
постають перед усім сві
том грандіозність і неми
нуще значення ідей 1 
справ геніального мис
лителя 1 революціонера, 
засновника Комуністичної 
партії 1 Радянської дер
жави. Ленін і сьогодні з 
нами: перебудова дедалі 
глибше утверджує в жит
ті партії і країни рево
люційний ленінський дух. 
Здійснюючи рішення 
XXVII з’їзду партії, січ
невого Пленуму ЦК

КГІРС, радянські люди 
звіряють свої діла 1 пла
ни з ленінськими запові
тами.

21 квітня в Києві від
булися урочисті збори 
представників трудових 
колективів, партійних, ра
дянських, громадських 
організацій міста та об
ласті 1 воїнів Київського 
гарнізону, присвячені 
117-й річниці з дня на
родження В. І. Леніна. У 
Палаці культури «Украї
на» зібралися ветерани 
партії, війни 1 праці, пе
редовики виробництва,

діячі науки і культури, 
молодь.

У президії були член 
Політбюро ЦК КПРС, 
перший секретар ЦК Ком
партії України В. В. 
Щербицький, члени і кан
дидати в члени Політбю
ро ЦК Компартії України 
Є. В. Качаловськнй, Б. В. 
Качура, О. П. Ляшко, 
І. О. Мозговий, В. О. Со
логуб, О. А. Титаренко, 
В. С. Шевченко, С. І. Гу- 
ренко, В. Д. Крючков, 
В. А. Масол, С. Н. Муха.

Урочисті збори відкрив 
голова Київського міськ-

виконкому В. А. Згур- 
ськіїй.

З доповіддю виступив 
кандидат у члени Політ
бюро ЦК Компартії Ук
раїни, заступник Голови 
Ради Міністрів УРСР, го
лова Держплану УРСВ 
В. А. Масол.

Учасники урочистих 
зборів виконали партій
ний гімн «Інтернаціонал».

Того ж дня керівники 
Компартії України і уря
ду республіки поклали 
квіти до пам'ятника В. І. 
Леніну в Києві.

(РАТАУ).

Господарства Головапів- 
ського району першими в 
області приступили до сів
би ранніх ярих. Нині біль
шість з них вже впоралася 
з цією роботою. Серед тих, 
хто посіяв ячмінь, овес та 
горох в найстисліші стро
ки, — колгосп імені Енгель
са.

Як і передбачалося пла
ном, спочатку роботи про
водилися на площах, роз
ташованих на пагорбах, а 
коли грунт добре підсох, 
було застосовано вахтовий 
метод сівби.

Леонід НАСТЕНКО, Ми
кола ЛЕПЕТУН та Микола 
ОБОДОВСЬКИЙ, яких ви 
бачите на цьому знімку, — 
члени комсомольсько-мо
лодіжного сівального екі
пажу. Хлопці щодня пере
кривали норми виробітку, 
працювали з найвищою 
якістю. Вони — в числі 
правофлангових соціаліс
тичного змагання за зраз
кове проведення весняного 
комплексу.

Нині екіпаж підсіває по
шкоджені плоті багаторіч
них трав.

Фото Г. КОШНА.

ЗА 48 ГОДИН
ПОСІЯЛИ РАННІ ЗЕРНОВІ ХЛІБОРОБИ 
КОЛГОСПУ ІМЕНІ КАРЛА МАРКСА 
КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Того дня не довелося 
почути жодного слова на
рікань на складні погодні 
умови, затяжну весну. Біль
ше того: настрій у голови 
правління колгоспу імені 
Карла Маркса Анатолія 
Андрійовича Сапіги був 
піднесений, а посмішка на 
його ледь притомленому 
обличчі здалася напрочуд 
щирою:

— Ось в таких екстре
мальних умовах і переві
ряються люди, — мовив 
він. — Наші механізатори 
екзамен склали успішно. 
І це — головне.

Дві доби тривав той іс
пит. Дві доби не залишали

поля трактори й культива
тори, сівалки. Власне, інак
ше й бути не могло: надто 
довго люди чекали ось цю 
довгожданну мить, коли 
можна працювати на пов
ну потужність, вкладаючи 
в роботу всю душу.

— За попереднім пла
ном проведення сівби пе
редбачалося використову
вати в полі вісім широко
захватних агрегатів для за
криття вологи, — розпо
відає А. А. Сапіга. — Та 
згодом ми зрозуміли, що 
цього мало...

Де взяти п'ять-шість ме
ханізаторів, аби укомплек
тувати всі агрегати, що е 
в господарстві? Це питання

досить гостро постало на 
останньому засіданні прав
ління. Вихід запропонував 
секретар комітету комсомо
лу Віталій Чумаченко:

— Якщо не буде запере 
чень. — мовив він. — на 
один трактор сяду я. А 
решту — доручимо на кіль
ка днів водіям.

Віталій знав, що члени 
КМК автогаража не відмов
ляться. прийдуть на вируч
ку І ВІН не ПОМИЛИВСЯ' без 
зайвих роздумів погодилися 
на його пропозицію ком
сомольці Василь Демченко. 
Віктор Даіцук, Валерій Пет- 
рухін...

Хлопці тоді, мабуть, і не 
підозрювали, що через 
кілька днів прийматимуть 
разом з молодими сівача
ми Олександром Довга- 
ленком, Миколою Коля- 
сенком, Володимиром Со
менком щирі вітання, по
дяки правління колгоспу 
за першу нинішньої весни 
трудову перемогу. Майже 
вдвічі довелося перекри
вати норми виробітку мо-

лодим хлібореоам, аби ви* 
йти на запланований ру
біж — підготувати площі і 
посіяти за сорок вісім го
дин 712 гектарів ячменю і 
58 — вівса. Усі операції, 
як засвідчила агротехнічна 
служба господарства, були 
виконані на найвищому 
агротехнічному рівні.

Комсомольці, які брали 
участь у сівбі ранніх ярих, 
з честю вийшли з нелегко
го випробування. Нині всі 
вони разом з керівниками 
механізованих госпрозра
хункових панок по виро
щуванню кукурудзи на 
зерно Дмитром Моргуль- 
цем та Володимиром Бон
даренком готуються до сів
би качанистої. І тут дове
деться докласти максимум 
зусиль, проявити високий 
професіоналізм, адже під 
культуру відведено майже 
800 гектарів.

Наш кор.



2 стор. «Молодий комунар»
ПЕРОМ ПУБЛІЦИСТА

— 25 квітня 1987 року

л ЗВИЧАЙНО, наше місто провінцій- 
не»... Цю фразу мені довелося 

чути не раз протягом дня. Зрозуміти 
її можна було по-всякому. І так: «Хоч 
наше місто й провінційне, однак...». 
І трохи інакше: «Ми — провінція, хіба 
тут можна дозволити собі те, що у 
великих містах?..». Певно, у того сак
раментального визначення міста Боб
ринця на культурній карті нашої об
ласті й країни були й інші відтінки, 
однак здебільшого вони зводилися до 
безсумнівного для хлопців: їм випала 
доля не жити, а існувати на околиці 
культури; там в «центрі» — кипіння 
пристрастей, там у середовищ молоді 
народжуються й зникають, стинаються 
й переплітаються різні стилі й моди, 
там до 'якого-небудь «рокера» чи «ме
таліста» шанобливо звертаються теле- 
й радіожурналісти, знімки обплута
них ланцюгами хлопчаків з «півнячи
ми» зачісками появляються на сторін
ках

не розуміють! —гово
рив мені вісімнадця
тирічний Сергій. —Та 
воно і ясно: ко
ли людині сорок- 
п’ятдесят, то в неї ін
ші погляди на жит
тя. Ось і мій батьно 
каже: «Ми носили «дудочки» та «кльош», 
а ви, як дурники, — «банани»...

Що це — ще один символ «конфлік
ту поколінь», ще один карколомний 
вибрик проблеми «батьки і діти»? Ні
чого собі яблуко розбрату: у формі 
«бананів»; чи й но привід для виступу 
в газетії Я вже ніби чую голоси своїх 
імовірних опонентів: «Чи не хочете ви 
сказати, що у нас всі так виховують?!». 

' Ні, не хочу! Бо таки не всі, в тому 
числі й у Бобринці (про це мова буде 

, згодом). Але — чи не стоїть за попу
лярною фразою про «провінційність» 

. Бобринця загальне переконання, 
( вирішувати 
І проблем тут 
І. вчорашнього 
І Відповісти 
і значно — це 
І нього зовсім, 
і ти на себе роль 
і просто спробувати розібратися: хто ж 
І ви такі, хлопці? 1 в які ігри граєтеся? 
, СПУСКАЮСЯ темними східцями
і (десь має бути вимикач, та я тут
і вперше — не можу знайти) і спиняю- 
I ся перед дверима підвалу, звідки крізь 
і щілину проривається вузенька сму- 
і жечка світла. Чую чиїсь приглушені 
і голоси, стукіт більярдних куль. Десь, 
І ніби аж з іншого світу, — голос те- 
I ледикторші «А зараз в нашій програ

мі...». Що саме—не дочув—у підвалі 
про щось засперечалися. «Мабуть, 
«Міжнародна панорама», — подума
лось, — саме час...».

За дверима я побачив прохід налі
во, до чималого залу, де кілька хлоп
ців стояло біля більярдного стола, а 
трохи далі ще двоє грали в теніс. Це 
був передпокій, а в глибині виднівся 
прохід до іншого чималого приміщен
ня, звідки чувся голос ведучого попу
лярної телепередачі...

Тут, у цій не без вигадливості 
оформленій кімнаті, хлопці на якийсь 
час залишили мене самого. Оглядаю
ся туди-сюди. Високі стіни й стеля су
ціль обклеєні яскравими афішами, са
моробними плакатами. На пофарбо
ваній бетонній підлозі проступають 
якісь літери. Читаю: «Форум», «Піни 
флойд»... Та це, виявляється, назви 
популярних ансамблів! В одному кут
ку по-домашньому гомонить телеві
зор, в інших — піаніно (на жаль, роз
строєне, дізнався згодом), програвач. 
Сідаю навпроти телевізора на одне з 
театральних крісел, що колись були 
розкішними (забігаючи наперед: їх 
власники підвалу одержали від колек
тиву самодіяльного народного театру 
«Спадкоємці», а той, у свою чергу— 
від обласного музично-драматичного 
театру імені М. Л. Кропизницького, 
коли там проводилась реконструкція 
глядацького залу...). , Отож сідаю на 
історичне крісло і втуплююся в теле
візор.

І
 АВТОРСЬКА РЕМАРКА. Нині, 

иже після розмови у підвалі, осо
бисто мені трохи жаль, іцо з усіх 
культурних набутків 200-літнього 
Бобринця у підвалі по суті про
писані тільки ті театральні кріс
ла. Що це — загальна тенденція: 
у молоді районних міст інтерес 
до небідних набутків національ
ної культури заглушають 
«важкого року» та громи 
лу»?

Аж ось ми знайомимося з
О. Медведєвим. Високий, 
з довгим чорним чубом. Ні, Олександр 
не з числа «королів підворіть». Він— 
інженер-будівельник, працює в Боб- 
ринецькій МПМК. Разом із сім’єю 
мешкає у квартирі якраз над підва-

солідних видань, а тут... 
Вони нас зовсім

лом. Він ініціатор і фактичний керів
ник та організатор переобладнання 
порожнього підвалу під «Клуб за ін
тересами».

— Повинен сказати, — говорить 
О. Медведєв, — що головний інтерес, 
який зібрав хлопців довкола цього 
підвалу, — це прагнення знайти для 
себе цікаву й корисну справу. А інте
реси у наших завсідників різні. Ось, 
приміром, і в музиці: декому подо
бається «хеві метал», інші віддають 
перевагу іншим напрямам — примі
ром, є прихильники «Бітлз». Це у нас 
не призводить до якихось конфліктів. 
Головне — терпимість у ставленні до 
захоплень іншого й можливість 
нятися думками, дізнатися про 
нове...

У клубу нема чіткого статуту 
чи потрібен він?). Немає у нього й гос
подаря, окрім самих хлопців. Остання 
обставина е серйозною перешкодою в

обмі-
щось

(та й

но, але у них своя компанія, та и не 
можуть всі туди ходити — місця не 
вистачить...

— От янби таких підвалів більше бу
ло! — вступає в розмову Володя. —хто 
їх зробить? А хоч би й ми. Мені здає
ться, що якби у нашій групі .запропо
нували взяти участь хоч би н в пере
обладнанні колишнього пивбару, то 
щонайменше чоловік із двадцять пі
шло б. Чого самі не запропонуємо? і а 
якось не прийнято...

— І що б ви танцювали у новому 
кафе? — запитую я. — Мабуть, брейк?

— Я думаю, — каже Володя, — що 
і брейк можна було б уміючи.

— Або й вальс, — додає Сергій, 
тільки ми не вміємо. А навчитись не
ма де.

— Невже немає о місті танцюваль
них гуртків?

— Гуртки є, в районному будинку 
культури, наприклад. Тільки там зби
раються старші, років по двадцять 
два... Нам якось не випадає туди піти.КОЛИ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ

Та на перших порах так і виходило. 
Коли ж настав той момент, коли все | 
почало мінятися на гірше? Певно, щоб 
прослідкувати той процес в деталях, 
треба вдатися до ретроспективного 
аналізу. Що ж було?

Ні, я не обтяжуватиму увагу читачів 
деталями. Та й по-всякому можна 
трактувати окремі подробиці минуло
го; однак було в ньому щось визна
чальне: хлопці часто не мали куди 
себе подіти. Винних у тому шукати ке 
будемо, інакше неминуче прозвучить: 
сім’я і школа, школа і сім’я. Сказати 
по-іншому: виною бездуховність — 
значить сказати все й нічого... Моло
діжне середовище, «вулиця»? Певно, 
впливало й воно на хлопців.

Це тільки Сергієві та Володі здає
ться, що їхнє нинішнє блукання містом 
в пошуках «пригод і задоволень» 
прерогатива їхнього покоління. А бу
ло ж таке і раніше, правда, декорації 
помінялись. Дев'ять років тому ні в 

Бобринці, ні в Ма
лій Зисці, 
вуть 
силь,
ми»
ло. 
і не

ГРА
1

і
і

і

що 
цілий ряд молодіжних 
намагаються методами 
дня?
на це запитання одно- 
значить не відповісти на 
Та й не хотілось би бра- 

судді. Хотілось би

становленні цього неформального 
об’єднання: ніде взяти обладнання, 
спортивні снаряди...

— На початку цієї справи, — зізнає
ться О. Медведев, — у мене були пла
ни куди далекосяжніші. На жаль, жи
ти довго подачками клуб не може. А 
фінансувати дообладнання підвалу ні
хто не береться... Ось хоч би й райком 
комсомолу: підтримує нас, але більше 
морально, по-іншому не може — ін
струкції не дозволяють. У райвно ми 
просили хоч 
знайшлось...

Тим часом
ві хлопці.

— Погано

би списані меблі — не

підходили асе нозі й но-

не тс, що не допомага
ють, — зауважив один з них, Костя 
(він працює водієм автобуса). — А то 
ще й заважають. Анонімки пишуть, ні
би ми тут притон який влаштували. 
Заводиш мову про спортінвентар, — 
одразу знаходяться всезнаючі дядеч
ки, починають бурчати: що це таке, 
для хуліганів спортзал обладнуємо, 
щоб здоровіші були... А скажеш про 
те, що більшості наших хлопців завтра 
в армію (особисто я вже відслужив), 
і що їм треба загартовуватися — тіль
ки рукою відмахуються; брешіть-бре- 
шіть, мовляв.

АВТОРСЬКЛ РЕМАРКА. Є в 
центрі Бобринця, 
будинку, ще один підвал, на який 
покладають надії 
чани. Раніше там 
ні — його переобладнують 
молодіжне 
пості... Так-от, 
охоче відгукнулися 
цію обкому комсомолу попрацю
вати там — пригодився й досвід 
роботи у «своєму» підвалі. А мо
же, варто було б уважніше при
слухатись до слів хлопців про те, 
що їм потрібна «справжня спра
ва»?

в старовинному

молоді бобрин- 
був пивбар, ни- 

під 
кафе на самоокуп- 

хлопці з «клубу» 
на пропози-

АВТОРСЬКА РЕМАРКА. У 
розмові з хлопцями найбільше 
здивувало те, що вони куди роз
судливіше й терпиміше ставля
ться до різноманітних захоплень 
інших, ніж дорослі. В усякому ра
зі, і про «металістів», і про «брен- 
керів» (які таки нема-нема та й 
появляються на молодіжному ко
ну «провінційного» Бобринця) ті ж 
Володя й Сергій, яким «більше 
подобається «Модерн токінг», го
ворили поблажливо: мовляв, це ж 
просто мода — так само, як у на
ших батьків були «дудочки» й 
«кльоші»...

ритми 
«мета-

самим 
плечистий

Що там казати, цікава розмова ви
йшла у мене із Сергієм та Володею.

— Які там у нас в училищі танці;— 
говорив перший, — коли у нас мало 
хто вміє танцювати! Та й дівчат немає, 
і залу. Правда, зараз і самі танці за
боронили, бо місцеві щось були не 
поділили з приїжджими...

Слово «заборона» не раз прозву
чало у моїх розмовах із молодими 
бобринчанами. Забороняють одягати
ся «по-сучасному» (так, як те уявляє
ться хлопцям). Забороняють танцю
вати «по-сучасному» — тобто, брейк 
(хоча його ніхто поки що й не вміє як 
слід). Забороняють «ліхтарі» 'на тан
цях, збиратися біля дівчачого гурто
житку технікуму пізно увечері, забо
роняють «вияснити відносини»... Хто 
забороняє? Міліція, педагоги, культ
працівники... Одним словом — дорос
лі, ті, кому по 40—50. А як порушиш 
заборону? Тоді — виводять з танціз, 
погрожують «викликати куди треба»... 
Тобто, по-своєму виховують. А спро
бувати зрозуміти отих «важких» хлоп
ців? Хоч би так, як це робить Мед- 
ведєв?

Отож пробую і я зрозуміти моїх но
вих знайомих. Ні, Сергій та Володя не 
з «особливо важних». Вони — «як усі».

— Незабаром в армію, — каже Сер
гій, — хотілося б мати що згадувати 
там. Поки що ж нема нуди себе подіти. 
Ходиш по місту, як неприкаяний. Кіно 
три дні йде в кінотеатрі — не будеш 
же туди увесь час ходити. На танцях 
нсцінапо. Бо тільки захочеш потанцю
вати, ям хочеться, — одразу зупиня
ють... Та й зал малий, туди у вихідний 
день не завжди й потрапиш. Був недав
но у Медведєва в підвалі, там непога-

Отже, хлопці поки граються. І зде
більшого цілком свідомі того. Та мені 
не хотілося б, щоб ця розмова закін
чилася банальною констатацією: спо
кійно, батьки й вихователі, хлопчики 
просто ростуть... Бо сказати так — це 
все одно, що відмахнутися від реаль
ного життя. А воно може й помстити- 
ся. 1 на тих вихователях, які відмежо
вуються від сьогоднішніх 16—18-літ- 
ніх стіною байдужості й показного 
непорозуміння (за якими, можливо,— 
добре засвоєна звичка «не висовува
тись», подібно до платоновського Ум- 
рищева). А самі хлопці — хіба не ри
зикують вони в пору свого станов
лення лишитися збоку справжнього 
життя (а не тільки напівімпортної кос
мополітичної лавини «хеаі металу» й 
брейку)?

]І| ИКОЛУ В. й Василя М., моїх зна- 
х йомих, певно, відносять до «іншо
го покоління» — їм уже по 26. Сергій, 
приміром, у цьому віці вже розраховує 
мати сім’ю, визначитися а житті. Що ж, 
у сімнадцять вісім-дев’ять років — це 
ціла епоха. Чим же став цей час для 
Миколи й Василя, чому їх навчив, до 
чого привів?

Обоє хлопців росли разом, в одній 
сім’ї — Миколині батьки взяли Василя 
з Інтернату до себе, Хотіли як краще.

де ЖИ- 
Микола й Ва- 

«метаг.іста- 
й не пах- 

а про брейк 
чули... Але й

тоді у світі дорослих було своє жит
тя, а в молодіжному середовищі — 
своє. Та чи не хочуть дорослі, конста
туючи це, перекласти всю відповідаль
ність на «безсозісну молодь»? і чи ::е 
хочуть, повторюючи те саме, молоді 
звалити 
дорослості 
нас своєю 
мом?

Питання, 
фільм «Чи 
там — асе про те ж: відповідальність, 
обов’язок, байдужість, уміння боро
тись і вистояти, зберегти в собі лю
дину...

Микола й Василь були «як усі». Тан
ці під музику «диско»... Вечірні блу
кання містом — у пошуках чого? При
год? Задоволень? А може — просто 
якогось заняття? Останнього вони так 
і не знайшли.

І ось я розмовляю з викладачами 
училища, де вчаться (точніше, числя
ться на навчанні Василь і Микола).

Майстер виробничого навчання 
В. Михайлова:

— Хлопці найстарші в групі, мали б 
бути й найсерйознішими, вони ж по
стійно пропускають заняття без будь- 
яких причин, а на практиці — то май
же не появляються... Недавно оце чу
ли — Василь на танцях побився з ки-’' 
мось, у міліцію потрапив.

Керівник навчальної групи Л. Ям
кова:

— Ніяк ми не можемо змусити 
хлопців учитися. Нічим не цікавляться 
— навіть своєю майбутньою профе
сією...

Ні, таки не втримаюсь, щоб не запе
речити педагогові. Є у хлопців інте
рес: тихо, «не висовуючись» (знову 
приходить на думку Умрищев), зай
матися «своїми ділами». Про ці діла 
свідчить хоч би той факт, що обоє 
стоять на обліку у райвідділі внутріш
ніх справ як особи, помічені у «неме- 
дицинському вжизанні наркотичних 
засобів», працівник міліції 8. Сьомка, 
повідомляючи мені про це, поставив 
і такий «діагноз»:

— Та вони й в училище влаштува
лися, щоб їх не перевиховували, н# 
ззинувачували в дармоїдстві...

Отака історія. Може, в чомусь і ба
нальна, а в чомусь — екстремальна. 
Далеко не асі з 17—18-літніх, які не 
мають себе куди подіти, закінчують 
курінням «конопель», як Василь з Ми
колою. Врешті, цього могло й не ста
тися. І, може, тоді ми навіть не по
мітили б, що хлопці й досі, у свої 
двадцять шість, не знайшли себе. Гра 
зайшла надто далеко. І чи просто, чи 
можливо повернутися?..

Знову пригадую слова мого бобри- 
нецького знайомого Володі:

Нас на третьому курсі училища 
водять у сад гіллячки збирати. Ну, 
просто смішно! Та ми ж могли б для 
своє щось справді потрібне зробити! 

не Довіряють вам якогось 
запитав я тоді.
й довіряють, та

не питають нашої 
діла виходить безділ-

всю відповідальність на світ 
— це, мовляв, він убив 
байдужістю й формаліз-

А

І

питання... Днями дививсі£ 
легко бути молодим?». І '

серйозного діла? —
— На словах ніби 

Не пропонують, 
Думки. . А без 
ля...

Чи не схоже 
замкнуте коло? 
даємо справді 
справи, більше 
до неї, а життя помщається. їхньою 
звичкою нічого не робити, нічого не 
думати, ніколи «не висовуватись». Чи 
штовхає їх від нас — до провалля 
космополітизму й нігілізму... Коли ж 
тут закінчується гра?

П. СЕЛЕЦЬКИЙ.

це, думаю я собі, на 
Ми їм, молодим, не 

цікавої, неформальної 
того, не пускаємо їх
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П 0Д1ЄЮ в житті науко- 
* 3 во-технічної думки об

ласті стало рішення Всесо
юзної Ради науково-техніч
них товариств про створен
ня і відкриття в місті Кі
ровограді Будинку техніки, 
прийняте в серпні 1986 ро
ку. Сьогодні обласний Бу
динок техніки відкрито, і 
за короткий час він роз
горнув широку діяльність 
по пропаганді науково-тех
нічних знань, техніки і пе
редового виробничого до-

ПІДКАЖИ ТЕМУ,
* СПЕЦІАЛІСТЕ!

пропозицій, 
для роботи 

організацій

свіду, винаходів і раціона
лізаторських 
став базою 
громадських 
науково - технічних това
риств.

У своїй діяльності наш 
Будинок техніки, як і всі 
інші (в РРФСР і деяких мі
стах України — Львові, 
Одесі, Кременчуку, Він
ниці, Луцьку, Черкасах во
ни функціонують уже ба
гато років), керується рі
шеннями і вказівками пар
тійних, радянських, проф
спілкових органів під ке
рівництвом обласного нау
ково-технічного товарист
ва. За тематичним планом, 
затвердженим президією 
НТТ, мн і працюємо. Та
кий план заходів по про
паганді досягнень науки і 
техніки, передового вироб
ничого досвіду на 
рік складено згідно 
ріалів XXVII з’їзду КПРС. 
XXVII з'їзду Компартії 
України. Пленумів ЦК 
КПРС і нарад з питань 
науково-технічного прогре
су. За період роботи з 
жовтня минулого року 
працівники Будинку техні- 

і ки брали участь в органі-

1987 
мате-

І
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СЛУЖБА СЕРВІСУ

Кудись поділась книга скарг
зації проведення в облас
ті тижня науки і техніки, 
нарад-семінарів, шкіл пе
редового досвіду, днів спе
ціалістів.

Про деякі заходи трохи 
детальніше. Найперше, їх
ня мета. Ось тільни на 
останніх семінарах «Удо
сконалення форм і мето-

дів інформаційної роботи 
на підприємствах і в орга
нізаціях області'», «Під
вищення якості продукції, 
введення державного прий
мання і реалізація цільо
вої комплексної науко
во-технічної програми 
«Якість на промислових 
підприємствах області», 
«Удосконалення форм 
спільної діяльності базо
вих підприємств, шкіл і 
навчально-виробничих ком
бінатів по поліпшенню тру
дового виховання, навчан
ня, профорієнтації школя
рів і організації їхньої 
суспільно корисної ви
робничої діяльності у 
світлі рішень XXVII з’їз
ду КПРС і вимог Ос
новних напрямів рефор
ми загальноосвітньої і 
професійної школи» роз
глядалися прогресивні 
напрямки у розвитку га
лузей народного госпо 
дарства. міжгалузеві пи
тання, обговорювались ре
зультати наукових розро
бок і виробничі досягнен
ня з метою їх практичного 
застосування, вивчається 
передовий досвід впро
вадження нової техніки І 
прогресивної технології.

Цікаво і корисно прохо
дять у нас дні спеціаліс
тів, коли збираємо спеціа
лістів однієї якоїсь галузі, 
обговорюємо тему, що 
представляє сщлвний інте
рес. Вони ДІЛЯТЬСЯ ДОСВІ
ДОМ, знаннями. Ми ж зна

науко- 
спеціа- 
госпо-

йомимо їх з новими ін
формаційними матеріала
ми, демонструємо фільми, 
збираємо замовлення на 
потрібну для роботи літе
ратуру.

Ну, і які ж висновни мо
жемо зробити з проведе
ної нами роботи? Зізнає
мось, що якість окремих 
проведених заходів нас 
усе ще не задовольняє. 
Ми помітили: чим конкрет
ніша і актуальніша тема, 
тим легша зібрати людей. 
Тому сьогодні для нас 
найважливіше — контакт 
з підпряємствагли. Адже 
мета у нас спільна •— 
спрямовувати нашу робо
ту на подальший розви
ток творчої активності ін
женерів, техніків, 
вих працівників, 
ЛІСТІВ сільського 
дарства, робітнинів-нова- 
торів у боротьбі за науко
во-технічний прогрес, по
стійне підвищення про
дуктивності праці, підви
щення якості і надійності 
виробів, зниження собі
вартості продунції, макси
мальну економію сирови
ни і матеріалів.

Сьогодні працівники об
ласного Буднику техніки 
разом з Кіровоградською 
обласною організацією то
вариства «Знання», облас
ною радою НТТ, Всесоюз
ною Радою науково-тех
нічних товариств готують 
науково - практичну кон
ференцію «Соціально-пси
хологічні проблеми активі
зації людського фактора». 
У вересні в Буднику техні
ки почнуть працювати ста
ціонарні 
технічної 
ловпе, па 
мо, — на 
ництво з
Наша робота повніша бу
ти конкретною, тоді Буди
нок техніки цілком ви
правдовуватиме своє при
значення.

гуртки науково- 
творчості. І то
що розраховує- 
тісне співробіт- 
підпрнємствамн.

s. куЩ, 
обласногодиректор 

Будинку техніки.

Таке лихо трапилось у 

Червонокам'янському гаст

рономі № 4, де працюють 

комсомолки Вікторія Ти

щенко — завідуюча мага

зином та чІрина Кравчен

ко — продавщиця. А ви

явилась пропажа так.

Відпускає і. Кравченко 
тозар: швидко зважує на 
вагах кому крупу, кому ри
бу морожену, кому цукер
ки... Вправно клацає на ра
хівниці, бере гроші, повер
тає здачу. Словом, торгує. 
І все ніби гаразд, та покуп
ці чомусь сором’язливо 
відводять погляд від про
давщиці, І знаєте чому? Бо 
покупцям більше соромно, 
ніж Ірині, що їх безпар
донно обважують.

Ось у цьому й наша біда. 
Кому потрібна така скром
ність? Нікому. А коли й по
трібна, то тільки тим лю
дям, які хочуть погріти ру
ки за рахунок інших. Тож 
добро, як не парадоксаль
но, повинно бути з кулака
ми. Інакше не можна. Бо 
якщо добро само себе не 
захистить, то злу це тільки 
на руку. На те воно й зло.

Отже, життя підтверд
жує, що перебудова почи
нається з психологічного 
фактора. Зокрема, для од
них — самолікування влас
ної совісті, для інших — 
самобичування, щоб бути 
борцем, а не спостеріга
чем. І головне — відректи
ся від стереотипного мис
лення і дій. Інакше нас за
тягне болото, ім’я якому— 
самоусунення, самоплив, 
самозаспокоєння.

Але повернемося до при
лавку названого вище ма
газину.

— Вибачте, але у вас ва
ги невідрегульовані, — 
зробила зауваження Ірині 
Кравченко одна з покуп
ців, молода жінка,

— Знаю, що не відрегу
льовані, — невдоволено 
буркнула І. Кравченко й 
пояснила: — Я коли зва
жую, то враховую це.

Ну, чи не ангел? Тільки 
що без крил!

— Так простіше ж від
регулювати, адже відхи
лення на вагах більше, ніж 
на 10 грамів...

Однак молода продав
щиця і не думала зреагу
вати на справедливе за
уваження. Лише коли спра
ва дійшла до книги скарг, 
вона стала підкручувати 
ваги...

— А ми на них і не ва
жимо, — прийшла на до
помогу своїй колезі заві
дуюча магазином В. Ти
щенко. — Ми важимо на 
отих вагах, — і показала 
пальцем на ваги, що стояли 
у другому перетнутому 
мотузкою відділі.

— Та ні! — заперечила 
жінка. — І мені, й чолові
кові переді мною важили 
саме на цих вагах. Зреш
тою, де ваша книга скарг?

— А в нас її нема. Нам 
її не передали, — друж
но відповіли господарки 
магазину.

— Як нема?.. Хто не пе
редав?..

— Річ у тому, що ми не
давно прийняли цей гаст
роном і при передачі кни
ги скарг і пропозицій не 

було, — внесла ясність 
В. Тищенко.

Чи не чудеса в решеті?!
Як виявилось, магазин 

вони прийняли місяць то
му від М. М. Бичик, що ни
ні працює ревізором Чер- 
вонокам'янського сільсько
го споживчого товариства. 
Проте Марія Михайлівна 
запевняє, що книга скарг 
лежала там... у шухляді 
стола. Раніше, мовляв, була 
на стенді «Куточок продав
ця», а зараз у столі, бо 
стенд замінили на «Інфор
мацію для покупця» (хоч 
пиши про «передовий дос
від»!).

Ціказо було почути дум
ку про таке «нововведен
ня» голови Червонокам’ян- 
ського споживчого това
риства Г. Д. Микитенко, 
Дійсно, вона підтвердила, 
що приїжджали до них 
якісь(?) із облспоживспілки 
і порадили саме так зро
бити (до речі, в райспожиз- 
спілці про таке не чули, 
щоб книгу скарг і пропо
зицій ховати подалі). На 
запитання: а як же бути з 
правилами радянської тор
гівлі, в яких сказано, що 
книга повинна бути на 
видному місці, і щоб до 
неї був вільний доступ 
покупців? Ганна Дмитрівна 
відповіла так: «За першою 
вимогою — давати..,».

Цікаво, чи це тільки а 
Червоній Кам’янці вводи
ться така форма «демокра
тії»?.. І не менше цікаво—■ 
чи відшукали книгу скарг 
господарки гастроному № 4, 
які обслуговують покуп
ців, на жаль, далеко не по- 
комсомольськи?

П. РУСЕНКО.
Олександрійський район.

«ЛЕНІНА ПАМ’ЯТАЄ ЗЕМЛЯ»
Тану назву носило черго

ве засідання інтернлубу 
«Мир», що працює при від
ділі літератури соціалістич
них країн магазину «Книж
ковий світ». На цю зустріч, 
щоб вшанувати пам’ять ве
ликого вождя світового про
летаріату, прийшли послан
ці різних нраїн — Куби, Сі
рії, Індії, Афганістану, Ні
карагуа, Мадагаскару, яні 
вчаться в Кіровограді. Ле
нінізм — но таке вчення, 
яке можна було б обмежити 
рамками тільки Радянсько
го Союзу. Сьогодні воно на
дихає всі прогресивні сили 
Світу на боротьбу проти 
(експлуатації, пригноблен
ня, за національне визволен
ня, демократію і мир.

Про вплив ідей В. І. Лені
на на шляхи розвитку сво
їх нраїн говорили кубинець 
Хуліо Пупо, сірієць Джума 
Ахмат, виступав і я, пред
ставник Індії. Студенти-Іно- 
земці з Кіровоградського 
інституту сільгоспмашино
будування підготували лі
тературний монтаж із вір
шів радянських поетів про 
Леніна.

У кінці вечора працівник 
«Книжкового світу» Л. Ф. 
Дремо ознайомила присут
ніх з новинйами літерату
ри про Леніна.

Вівен СІНГХ СЕНГАР, 
студент КІСМу.

м. Кіровоград.

КРИМСЬКА ОБЛАСТЬ. Учні 3 класу євпаторійської 
школи № 12 Іван Сокіл та Єгор Колтаков, займаючись 
у загальнотехнічному гуртку, змайстрували пересув- 
ний бордюроукладач, з допомогою якого переміщує- 
ться бордгарний намінь вагою до 110 кілограмів. При 
цьому продуктивність праці зросла майже у вісім ра
зів

На знімку: Іван СОКІЛ (ліворуч) та Єгор КОЛ- 
’ АКОВ з своїм бордюроукладрчем, .

Фото К. ДУДЧЕНКА. (Фотохроніка РАТАУ».

ікторина:
ТРЕТІЙ ТУР
На запитання першого 

туру вікторини для знав
ців Правил дорожнього ру
ху редакція одержала чи
мало відповідей. У них 
учасники не тільки відпо
відають па запитання, а й 
наводять цікаві факти з 
історії Правил дорожнього 
руху.

На перше запитання 
першого туру вікторини 
майже всі учасники відпо
віли правильно.

На друге запитання най- 
змістовніші відповіді при
слали учень середньої 
школи № 14 міста Кірово
града Сашко Івань, вось
микласниця з селища ІТов- 
городка Марія Коваль та 
багато інших.

На третє запитання не 
всі учасники відповіли 
правильно, але окремі від
повіді, як, наприклад, у 
Кіровограді^ В. Мороза, 
сподобалися.

Нескладним для учасни
ків вікторини виявилося 
четверте запитання, хоча 
дехто відповідь дав непов
ну.

Жюрі має прохання до 
учасників вікторини: ра
зом з відповіддю па за
питання третього туру на
писати короткі відомості 
про себе — назвати пов
ністю своє прізвище, ім'я 
та по батькові, в якому 
класі і школі навчаєтесь, 
чим захоплюєтесь, який 
раз берете участь у нашій 
щорічній вікторині.

У другому турі - взяли

ПОЗАШТАТНИЙ ПОСТ ДАІ

знаєш
правила дорожнього
участь значно більше шко
лярів, ніж у першому. 
Жюрі вирішило результа
ти перших двох турів під
бити наступного разу. Від
повідь па кожне запитання 
оцінюватиметься за три
бальною системою: найви
ща, три бали — за пра
вильну відповідь, два — 
за неповну правильну, 
один — за приблизну, і не 
нараховуватиметься жоден 
бал за неправильну від
повідь. А сьогодні, шанов
ні учасники вікторини, ви 
можете самі порівняти на
стільки успішними були 
ваші відповіді на запитан
ня другого туру.

Ось вони:
1. Населений пункт — 

забудована територія, 
в'їзди на яку і виїзди з 
якої позначені відповідни
ми дорожчими знаками 
5.22-5,25.

2. Пішоходи, вийшовши 
з автобуса, ні в якому ра
зі не повинні виходити 
з-за нього па проїжджу 
частішу. Потрібно дійти 
до пішохідного переходу 
чи найближчого перехрес
тя і там, перекопавшись у 
безпеці, переходити вули
цю.

3. Гальмівним назива
ється шлях, що його про
ходить транспорт віл по
чатку гальмування і до 
повної зупинки. Він зале
жить від швидкості руху, 
коефіцієнта зчеплення 
шин із дорожнім покрит
тям і від ваги транспорту. 
Гальмівний шлях вантаж
ного автомобіля, вага яко-

го не перевищує 8 топи, 
при швидкості ЗО кіломет
рів на годину становить 
близько 9,5 метра. Якщо 
дозволена максимальна ва
га його понад 8 тонн, то 
відповідно збільшується її 
гальмівний шлях — 11
метрів.

4. Порядок руху транс
порта такий: першим про
їде велосипедист, потім 
автобус і, нарешті, легко
вий автомобіль.

ПРОПОНУЄМО ЗАВ
ДАННЯ ТРЕТЬОГО ТУ-
РУ:

руху?»
1. З якого віку дозволе

но керувати велосипедом 
на вулиці з інтенсивним 
рухом транспорту? Які до
кументи повинен мати при 
собі велосипедист?

2. Що таке пішохідний 
світлофор та як він пра
цює?

3. На скількох дорожніх 
знаках зображено людей? 
Що це за знаки? Намалюй
те їх.

4. Хто на зображеному 
малюнку повинен посту
питись дорогою?

Чекаємо відповідей па адресу: 316050, м. Кірово
град, вул. Луначарського, 36, редакція газети «Мо
лодий комунар», вікторина «Чи знаєш ти правила 
дорожнього руху?».

Надсилати відповіді слід не пізніше як через 7 дній 
після виходу сьогоднішнього номера газети.

В. БІЛОУС, 
інспектор державтоінспекції управління 
внутрішніх справ облвиконкому.
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краще — маг-

ніж 
що

от, скажімо, ди- 
може співати 
речі, прислу-

ГОСТІ до вашої донькп-дошкільниці прийшли по
дружки. Вовтузячнсь Із ляльками, дівчатка заво

дять пісеньку. 1 тягнуть: одна правильно, а інші, й 
серед них ваша — хто в ліс, хто по дрова. Вам гірко: 
невже дитині ведмідь на вухо наступив, уже ж би час 
слухові прорізатися. Чи так. Помітивши, що еннок- 
шестилітка досить вправно підспівує пластинці «Что 
тебе снится, крейсер «Аврора?», ведете його в музшко
лу, потім із замилуванням слухаєте по кілька годнії 
у день фортепіанні <до-ре-мі-фа-соль>, а потім шу
каєте покупця на інструмент, бо хитрий хлопець, ви
являється, вже кілька місяців ходить замість «музи- 
калки» у секцію вільної боротьби. І тут досадно — 
так хотілося прилучити дитину до музики... Про му
зичне виховання в сім’ї ми сьогодні говоримо з ви
кладачем Кіровоградської СШ № 5 С. В. ГІРІЧЕМ.

НА СІМЕЙНУ РАДУ

ки чи ще 
нітофон.

— Ну, а 
тина йже 
простенькі 
хається й намагається від
творювати дорослі пісні. 
Які з них благотворно 
впливають на розвиток 
слуху?

— Я б сказав, що пе
редусім народні. Сучасні 
естрадні ритми... — стри
мано ставлюся до їх здат-

СИН ХОДИТЬ «НА МУЗИКУ» 8#»

МОЛОДІЙ 
ГОСПОДИНІ 
НА ЗАМІТКУ

ІІ

Володимиро- 
нам іноді до

водиться зустрічати лю
дей із непоганим голосом, 
що хочуть і намагаються 
співати, але не можуть — 
виходить зовсім не те. Та
на нечутливість до від
творення мелодій — при
роджена властивість чи 
просто нерозвинуті здіб
ності?

— Більш-менш пристой
ний музичний слух може 
мати кожна людина, 
що його розвивати 
вально з перших 
життя. Мамина пісня — 
найперша школа. Пісня 
м’яка, лагідна, проникли
ва. Немовля ще нічого не 
розуміє, але відчуває 
всім єством чаруючу гар
монію звуку. Коли дитина 
починає розмовляти, доб
ре прислужаться тут му
зичні казки. Вони діють

СЕРГІЮ 
вичу,

як- 
бук- 
днів

краще, ніж дитячі пісень
ки, оскільки сприйняття 
музики підсилюється ін
тересом до сюжету каз
ки. Хороший матеріал для 
цього — «Петя і Вовк» 
С. Прокоф'єва.

— А радіо, телебачен
ня — яне їх місце в при
лученні дітей до музини?

— З радіо я сам почи
нав. Потім батько гар
мошку купив, пізніше ба
ян. У музшколу пішов не 
одразу — попередньо до
дому до мене приходив 
музикант, ази допомагав 
засвоювати. Теле- і радіо
передач, що можуть тут 
прислужитися, вистачає, 
але вони йдуть в основ
ному вдень, коли дітлахи 
чи в школі або садочку, 
чи на вулиці гуляють. То
му надійніше — пластин-

ДОЛІ ЛЮДСЬКІ

Дитсадок для Поліни
Перше, про що попро

сила Валентина Трохимів- 
; на. коли ми почали роз-
• мову. — щоб розповідь не 
; прикрашалася «рожевим

світлом». Недарма в наро
ді кажуть: «В житті, як 
на довгій ниві. — усякого 
буває». Не може воно бу
ти одноманітним і постій- 

і но буяти під лагідним со
нячним промінням.

Загальний трудорий стаж
; робітничої сім'ї
• Івановича і 
; Трохимівни 
; вих налічує

Уся їх трудова 
фія пов’язана Із заводом 
«Червона зірка». Тут і по
знайомились у 1976 році, 
коли 18-річною дівчиною 
прийшла Валентина в ме
ханоскладальний цех № 2, 
де Михайло працював 
електрозварником. " 
врівноваженість, 
любність, ширість 
не показними, цінувались 
і зараз по-справжньому 
цінуються в колективі.

— Спочатку я й не ду
мала про те. що вийду за 

і нього, — розповідає Ва-
> лентипа Тр.охпмівна, — на-
> ша дружба нічим не від- 
- різнилася від інших: кіно,

квіти, прогулянки. Та зго
дом я стала помічати, що 
його увага до мене особ- 

■ лива, а під час побачень
> очі наповнюються теплом
> і радістю. Ми довго зуст- 
? річались. І коли краще
> взнали один одного, зро- 
; зуміли: потрібні один од-
> йому на все життя. Хоча 
» за характером ми різні (в 
І мене — запальний, в Ми

хайла — стриманий, м'я
кни), я була впевнена: це 
не вада, а доповнення.

1978 року вирішили од
ружитися. Зіграли весіл
ля. Та, на жаль, ніхто із 
запрошених із комітету 
комсомолу заводу та цехсґ- 
вого комітету профспілки 
так і не з’явився до пас па

Михайла 
Валентини 
Шес.тако- 

25 років, 
біогра-

Його 
праце-

були

інтенсивно стимулю- 
потяг до музики. 
Софії Ротару, Мус- 
Магомаєва, Михай-

ності 
вати 
Пісні 
ліма
ла Боярського — чудово!

— Досі ми говорили про 
вміння співати. Але ж ду
же багато батьків хочуть, 
щоб син чи доньна воло
діли якимось музичним 
інструментом. З яного ві
ку варто починати систе
матичні заняття?

— Вчитися гри на скрип
ці можна з 6—7 років, на 
фортепіано — з семи; для 
гітари й баяна оптималь
ний вік — 10 років. Тут 
треба, щоб пальці достат
ньо зміцніли.

— Багатьом батькам бу
ває прикро, коли діти за
лишають музичну шнолу, 
провчившись кілька ро
ків...

— Це найчастіше тоді, 
коли дитину примушують

без особливого їі бажан
ня ходити «на музику» з 
тим, ш.об во<;а «була при 
ділі» чи «культурно роз
вивалася», Я дивлюся на 
нинішніх дітей і роблю 
висновок, що більшість із 
них потребують скоріше 
спортивних секцій, 
музики. Та буває, 
здібній до музики дитині 
просто бракує витримки, 
наполегливості. Я сам пер
ші дза роки терпіти не 
міг грати геми. А батьки 
сказали — це ще не му
зика, вона попереду, але 
без цього її не буде. То 
справді так.

— Яким же чином бать
ки повинні виробляти в 
сина чи дочни терпіння 
до потрібних, але стомли
вих і нудних вправ?

— Переконувати, вмов
ляти, пояснювати, проси
ти. І облишити цю спра
ву, якщо «не діє». В жод
ному разі не можна кри
чати, погрожувати, кара
ти за небажання продов
жувати заняття тільки то
му, що їх так хочеться 
батькам. Коли відчуваєш, 

що музика — це 
то сам до неї будеш 
нутися. Я закінчив 
інститут, але зовсім 
музично-педагогічний 
культет. Та викладаю 
зику. У сина гострого ін
тересу до неї не спосте
рігаю, то й не наполягаю.

Бесіду вела 
Н. ДАНИЛЕНКО.

твоє,
тяг- 
пед- 

не 
фа- 

I му-

Рулет горіховий
Яйця розтирають 

цукром-піском, 
воду, всипають 
рошок і все 
розтирають, 
розм’якшене 
масло і також 
ють. Масу ставлять 
невеликий вогонь і, без
перервно помішуючи, 
дають трохи прокипіти. 
Знімають з вогню, вси
пають напільний цукор, 
перемішують і охолод
жують. В остиглу суміш 
кладуть нарізане куби
ками печиво, ядра воло
ських горіхів і все добре 
перемішують. Утворену 
масу кладуть на перга
мент або целофан і нада
ють їй форму рулета. 
Остиглий рулет, знявши 
з нього пергамент, нарі
зають скибочками.

2 яйця, півтори склян
ки цукру-піску, 2 столові 
ложки води, 2 столові 
ложки какао-порошку, 
300 і вершкового масла, 
ванільний цукор на смак, 
300 грамів печива, 300 
грамів ядер волоських 
горіхів.

Печиво

вливають 
какао-по- 
старанно 
Додають 
вершкове 
розтира

на

З ВІВСЯНИХ

свято. Про це я згадала 
до того, шо належної ува
ги до молодих сімей у нас 
на виробництві нема. Це 
добре, що сім’я у нас міц
на і заробляємо непогано. 
А скільки сімей за цей час 
розпалося через матері
альні нестатки і незабез
печеність житлом! Ми са
мі довгий час маялися — 
то на квартирі, то в гур
тожитку. Тільки два роки 
як одержали «малосімей
ну».

Якби не постійна допо
мога Михайла в хатньому 
господарстві, мені було б 
набагато важче ростити і 
виховувати наших доньок. 
Чоловікові завжди до 
всього є діло. Він прагне 
створити для нас справж
ній затишок. Майже всі 
меблі в квартирі зроблені 
його руками, він і ремон
том охоче займається, і 
крани полагодить, і в’яза
ти уміє, і книжки дітям 
читає. Я вже не кажу про 
те. скільки сил він віддає 
рідному заводу — працює 
іноді й у вихідні, 
наша профспілка 
не запропонувала нам хоч 
якусь сімейну путівку для 
спільного відпочинку. А 
дитсадка для меншенької, 
Поліпи, не знаю, коли 
дочекаюся. Вже 
місяців обіцяють, 
що мати Михайла 
змогу доглянути донечку.

Свої прохання і вимоги 
висловлювала і в цехкомі. 
Я вболіваю за те. що під 
час перебудови вирішення 
них дуже важливих для 
молодих сімей проблем чо
мусь ведеться дуже по
вільно.

₽. ЛИМАРСЬКИЙ.

Проте 
ні разу

Гі 
кілька 
Добре, 

має

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.
БК 01676.

Дівчина 
з прийдешнього
Соціологи, розмірковую

чи над образом дівчини 
майбутнього, виділяють у 
ній такі домінуючі риси: 
вона має бути діловою, але 
не кар’єристкою, діяльною 
без агресивності, розум
ною, доброю, жіночною. 
Дизайнери, зокрема, італій
ські, спробували створити 
портрет дівчини з прийдеш
нього. Журнал «Ровесник» 
вмістив цей портрет. М’я
кий, трохи сором'язливий 
погляд, відкритий лоб, зіб
ране у иузол волосся, на 
обличчі мінімум косметики. 
Зеленкувате плаття «міді», 
неглибоке декольте, жод
них прикрас, темні панчохи, 
туфлі без каблука.

мали
з
і

&

*

пластівців
Вершкове масло ста

ранно розтирають з цук- 
ром-піском та ванільним 
цукром, поступово дода
ють яйця (по одному). 
Коли цукор 
розчиниться,

ПОВНІСТЮ 
всипають 

вівсяні пластівці, попе
редньо змішані з борош
ном і дрібно посіченими 
ядрами горіхів. Усе 
злегка перемішують. Тіс
то беруть чайною лож
кою і кладуть на змаще
не маслом деко. Випіка
ють протягом 
хвилин. Готове 
обережно знімають но
жем.

100 г вершкового мас
ла, три чверті склянки 
цукру-ніску, ванільний 
цукор на смак, 2 яйця, 
півсклянки ядер будь- 
яких горіхів, 1 столова 
ложка пшеничного бо
рошна, 2 склянки вівся
них пластівців.

15-20
печиво

Солодкі сирні

спільного 
законом 

дівчина— 
ну ніби

жити без
шлю-

Для того, щоб швид
ше остудити чай або наву, 
опустіть у склянку або 
чашку одразу дві метале
ві ложечки.

Якщо потримати ли- 
мон 2 — 3 хвилини у кип'ят
ку. сік з нього витискува
ти легше і його буде біль
ше.

Мелена кава буде 
ароматнішою, янщо в ба- 
ночну, де вона зберігає
ться. покласти дрібку 
солі.

Картопля звариться 
швидше, якщо додати у 
воду, в якій вона вариться, 
трохи олії.

НАША АДРЕСА:

316050. МПС,
м. Кіровоград, 
еул. Луначарського,

Індекс 61103.

36.
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Додавши у воду під ? 
час варіння риби склянку < 
молона, ви не тільни змен- 8 
шите різний запах, а й по- р 
ліпшите смак і зовнішній ? 
вигляд риби, с

Для того, щоб при ? 
варінні рису зерна не зли- 5 
палися, додайте у воду > 
нілька крапель лимонно- ? 
го соку. <

Для того, щоб курна ? 
зварилася швидше, а м'я- > 
со було соковитим і м’я- > 
ним, натріть тушку со- ? 
ком лимона, а всередину с 
насипте трохи шкірочки < 
Цього плоду. $

квадратики
Свіжий кисломолочний ' 

сир та вершковий марга- ; 
рип пропускають через • 
.м’ясорубку, додають цу- ; 
кор-пісок, сіль і одночас
но оцет та соду, венпа- ; 
ють просіяне пшеничне ' 
борошно і замішують ті- і 
сто. Розкачують його до ; 
ТОВЩИНИ близько 0,5 ММ . 
і розрізають на квадра- ; 
тики розміром 8X8 см. 
На середину кожного ’ 
квадратика кладуть чай- ' 
ну ложку варення, злій- ! 
люють два протилежних 
ріжки. Випікають у ду- 
ховці.

0,5 кг сиру, 0,5 кг мар- . 
гарину, 1 склянка цукру- ; 
піску, 1 чайна ложка оц- ■ 
ту, питна сода на кінчи- ; 
ку ножа, 1 чайна ложка 1 
солі, 5 склянок пшенич- І 
ного борошна, 2—3 1 
склянки варення (полу- ! 
щічного, чорносмороди- ; 
нового чи малинового).

Дружина 
чи сестра?
Двоє південнокорейських 

молодих людей покохали 
один одного, але при 
оформленні шлюбу з’ясува
лося, що їм не можна од
ружуватися, бо ЗО поколінь 
тому вони
предка. Згідно 
1958 року юнак 
близькі родичі, 
брат і сестра.

Молодята стали
офіційної реєстрації 
бу. Та згодом їхніх дітей не 
прийняли до школи як «не- 
законнонароджених». Роди
на не витерпіла таких зако
нів і залишила Південну 
Корею.

«Кока» 
проти «Пепсі»
Службовка американсь

кої фірми по виробництву 
безалкогольних напоїв «Ко
ка-кола» закохалася в хлоп
ця, що перейшов на робо
ту до конкурентів — у «Пеп
сі-колу». Розлючена адміні
страція «Коки» запропонува
ла своїй працівниці одне з 
трьох: або відмовитися від 
шлюбу, або вмовити жениха 
повернутися, або самій роз
прощатися з місцем. Наре
чена вибрала четверте: по
дала на адміністрацію в суд, 
оцінивши завданий собі мо
ральний збиток в 600000 до
ларів. Керівництво фірми 
присмирніло і владнало 
конфлікт тихо,

Галопом 
по «Європі»
Відставний лейтенант по

ліції У. Спелласі підготував 
своїм онукам небувалий 
сюрприз — запропонував 
здійснити поїздку в Жене
ву, Відень, Ліссабон, Рим, 
Париж, Лондон. Дублін, 
Амстердам, Берлін, Варша
ву, Афіни. Дідусь не був 
мільйонером, котрому ніку
ди дівати гроші, але 
рож відбулася, 
зайняла всього 4 
надзвуковими
користувалися мандрівники. 
Всі названі європейські сто
лиці містяться в американ
ському штаті Огайо. Це не
великі населені пункти, за
те які гучні назви!

подо- 
причому 

дні. Ні, не 
лайнерами
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шень — 4-28-96; коректорської — 3-61-83.
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