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КРАЇНА РАД: 
НОВИНИ ДНЯ

ПЕРЕДЖОВТНЕВА
ВАХТА
ТЕКеТИЛЬНИКІВ

ІВАНОВО. Достроковим 
випуском дво мільярдного 
метра тканини з початку 
введения підприємства г. 
дію ознаменував ударну 
вахту па честь 62-ї річниці 
Великого Жовтня колек
тив Іваповського меланже
вого комбінату імені К. I. 
Фролова. Перший мільярд 
мсі рів тут виготовили за 
50 років, а другий — вдаое 
швидше. Прискорення тем
пів виробництва — резуль
тат комплексного ТСХІІІЧ- 
•ю.го переоснащення під
приємства.

УСПІХ ПЕРЕДОВОЇ 
БРИГАДИ

КРИВИМ РІГ (Дніпро
петровська область). Брига
да Героя Соціалістичної 
Праці В. Міфонснка з ГІів- 
.денпого і ірішчо-збагачу- 
вального комбінату відван
тажила мільйонний з по
чатку п’ятирічки кубометр 
металургійної сировини по
над план. Вона першою в 
басейні достроково завер
шила п'ятирічне завдання. 
Таких результатів у вико
ристанні чотирикубових 
машин не добпвавей 
жоден колектив галузі.

ШВИДША
РОЗВІДКА

sue

ФРУНЗЕ. Випереджаючі 
темпи приросту розвіданих 
запасів корисних копалин 
забезпечує ударна праця 
гсолої ів. Високої швидкос
ті проходки гірничих виро
бок досягла бригада Ган- 
тулли Ахметжанова з Са
ри- Джазі, кої геологороз
відувальної експедиції. З 
початку п’ятирічки колек
тив підготував понад де
в'ятії тисяч метрів розві
дувальних штолень, вико
навши п’ятирічне завдан
ня і соціалістичні зобов’я
зання па честь 62-ї річниці 
Великого ?Коутня.

ВДБАЛИ
І ПРО ВЕСІЛЛЯ

РЕЗЕКИЕ (Латвійська 
РСР). У подорож по ма
льовничих місцях Рсзск- 
ненського району вирушив 
весільшій кортеж автобу
сів. Ного в пору сільських 
весіль падав молодожонам 
і гостям місцевий Будинок 
побуту. Це ДВОХСОТИЙ вид 
послуг, організований для 
жителів села працівника
ми побутового обслугову
вання республіки.

(ТАРС — РАТАУ).

ЗВІТИ І ВИБОРИ В КОМСОМОЛІ

«У міру зростання нашої економіки і зростання 
добробуту радянських людей дедалі більшого зна
чення ■ їхньому житті набувають такі форми суспіль
ної діяльності, як торгівля і побутове обслугову
вання...

І я думаю, комсомолові слід узяти під свою по
стійну й неослабну опіку сферу торгівлі та обслуго
вування. Встановіть над нею ефентивне шефство... 
Візьміться-но зв цю справу, друзі!».

(З промови Л. І Брежнєва па XVIII з'їзді ВЛКСМ).

Доповідали
про... бездіяльність

їх 211, спілчан, які пра
цюють на кіровоградській 
фабриці «Індпошиття» в 
численних ателье різного 
призначення. Разом зби
раються вони дуже рідко, 
і тому думалося, що на 
звітно-виборних комсо
мольських зборах мова пі
де про нерозв'язані проб
леми, про скорочення 
строків і підвищення якос
ті виконання замовлень 
жителів і гостей міста.

Але цього не сталося. 
Секретар комітету комсо
молу Любов Колодиста у 
своїй міні-доповіді до су
ворого аналізу діяльності 
комсомольської організа
ції не вдалася, констатую
чи лише той факт, що 
Епсрше за останні шість 
років підприємство не 
виконало дев'ятимісячно
го плану. Не прозвучало є 
доповіді ні критики, ні са
мокритики.

Та й у своїх виступах 
комсомольці Олена Брб- 
нич, Олена Скобська, Ва
лентина Кулачок, Алла 
Люшина і деякі інші жод
ного слова не сказали про 
проблеми, що стоять нині 
перед підприємством, а 
значить і перед ними. Во
ни лише нарікали

що незадовільно працю
вав сектор культурно-мо- 
совоі роботи, слабо дбає 
про дозвілля молоді...

Що ж, їх можна зрозу
міти... Та насторожує ін
ше: про питання, які по
винні стояти в числі пер
ших не порядку денному 
комсомольських зборів, за
говорили на зборах не 
комсомольці. Ці питання 
порушили комуністи — за- 

. відуюча стельс № 5 Б. С. 
Третьякове і головний ін
женер фабрики Ж. Т. Бо- 
риско.

Виявляється, що баї атг. 
вчорашніх випускниць учи
лищ не з усією серйозніс
тю ставляться до своєї 
справи: часто спітнюю:ься 
ча роботу, багато з них не 
виконують норми, не бе
руться освоювати суміжні 
спеціальності.

На адресу того чи іншо
го ательє часто надходять 
скарги від замовників: не 
вкладаються побутовмки ь 
строки виготовлення за
мовлень, не завжди висо
ка якість роботи.

...Юнак замовив собі но
вий костюм. Настзз час за
бирати — не пришито гуд
зиків. ДІЬЧИНа, ЩО ВИДсЕй-

ДЛЯ ВРОЖАЮ-80
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Чо-.нри роки минуло відтоді, як Ейсилкна ЕУЛИННС 
закінчила курси трантсристів при Еерблюзьному від
діленні Новгород нівсьної райсільгесптехнінн. Тепер 
вона працю« о колгоспі «Жовтнева революція» иього 
ж району. Успішно справляється зі своїми завдання
ми Про це свідчить щоденне перевиконання нею 
норм. Молода виробничниця завжди там, де пстрівиі 
н механізаторська кмітливість, вправність у роботі.

Фото С. ФЕНЕНМА.

І
СТВОРЕНО 
СПЕЦІАЛЬНІ 
ЛАНКИ

Майже завершивши 
комплекс осінніх польових 
робіт, механізатори кол
госпу вже приступили до 
ремонту техніки і поста
новки її на* зимове збері
гання. 11а сьогодні пола
годжено, пофарбовано і 
змащено (де треба) зерко-

ві й спеціальні сівалки. В 
стадії ремонту культива
тори, борони та інша грун
тообробна техніка. В кож
ній тракторній бршаді 
створено спеціальні ре
монтні лапки. Вони зобо
в’язалися до Г5 грудня за
кінчити ремонт сільгоспма
шин, посіавили їх на л 
нійку готовності.

Г НЕБЕСНИЙ, 
секретер партнему кол
госпу імені Кругської 
КіроЕсградськсгс 
кону.

ЇХ не ПрИШИВсЄ- 
таних нема.
ж у квитанції 
що за операцію 
відповідну су-

ла готові вйооби, байдуже 
знизала плечима:

— А ми 
мо. Ниток

— Але 
значиться, 
заплачено
му, — здивувався замов 
ник.

— Треба ж якось план 
виконувати... — пояснила.

Подібні приклади зустрі
чаються і в редакційній 
пошті «Молодого комуна
ра». І дуже дивно, що всі 
ці недоліки в роботі ко
лективів ателье (не обі
йшлося ж і без відповід
них записів у книгах скарг 
та пропозицій) не хвилю
вали ііі комітет комсомо
лу. ні штаб «Комсомоль
ського прожектора». Оль
га Насока, колишній на
чальник, а тепер член шта
бу, признається, що випус
ки «КП» — то в основному 
поздоровлення працівни
кам з нагоди свята, вико
нання плану і тане інше. За 
звітний період спромогли
ся провести лише один 
рейд-перевірку якості ро
боти молоді в кількох 
ателье. І навіть виявлені 
недоліки не схвилювали їх, 
не примусили активізувати 
свою роботу.

Словом, на звітно-вибор
них зборах комітет комсо
молу і його секретар роз
писалися у своїй бездіяль
ності, ь тому, що не зумі
ли повести за собою моло
дих побутовиків у борги- 
бі за поліпшення обслуго
вування населення, за доб
рий настрій замовників.

Новообраному коміте
тові спілчан е над чим по
думати, щоб у майбутньо
му фабрика «індпошиття» 
повністю відповідала своє
му призначенню — задо
вольняти потреби кожно
го свого замовника зокре-

ЗАПРОШУЄМО ДО РОЗМОВИ

УРОК ВЕДЕ
СЕРПИ ГРАЖДАН
Портрет фізкультурного активіста

Ц А ЙОГО уроках нема 
•* байдужих. Додомаг.х 
чудова "матеріально-техніч
на ба.із десятирічки. Спор
тивний зал оснащений не
стандартним обладнанням, 
конструкція якого відповідає 
віковим особливостям учнів, 
сприяє розвиткові у них ос
новних фізичних якостей. 
Перший гімнастичний сна
ряд, Який створили вчителі 
фізкультури з допомогою 
шефів із заводу друкарських 
машин, — то перекладина 
довжиною 22 метри. Па Ніл 
одночасно працює 20 учшз 
/\ поруч — пристрій для пе
ревірки гнучкості, тросова 
опора для занять з худож
ньої гімнастики. Розбірний 
тренажер «Геркулес» допо
магає учням виробляти си
лу, швидкість 
вправ.

1 все ж ніяке 
найефективніше 
ІІС зможе 
практичну 
його 
невміле,

найновіше, 
обладнання 

викопати свою 
функцію, якщо

використовуватимуть 
абияк. У цьому

перекопаний учитель фі і- 
внховашія С. С. Граждап. І 
вій ретельно продумує кож
ний став уроку.
ПРИГАДУЮ відкритий 

урок, то його проводив 
Сергій Сергійович для фіз
культурних працівників об
ласті. Під склепінням про
сторого спортзалу майже всі 
45 хвилин лунала музика. 
Воші бадьорила, спонукала 
дітей працювати творчо, 
натхненно.

Після уроку гості дивува
лися тій легкості і невиму
шеності, з якою показував 
Граждал зразки виконання 
команд. Багатьом пс відомо, 
що перед ними був у неда
лекому минулому професій- 
пальний танцюрист, вихова
нець прославленого- ансамб
лю танцю «Ятрзпь»...

Не секрет, що відкритий 
урок, підготовлений за <да- 
легідь, по насиченості від
різняється від інших, ямі 
прийнято палива ги «рядови
ми» Тож мені дуже хотілося 
(Закінчення HS 4-й стор).

Р. МАРЧЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Фото В. ГРИБА.

Фото в. ГРИБА.

Ось і закінчився обласним огляд-конкурс естрадних оркестрів та вокально-ін
струментальних ансамблів, присвячений 35-річчю визволення України від німець
ко-фашистських загарбників. Заключний тур його відбувся минулої суботи у при
міщенні Кіровоградського районного Будинку культури. А наступного дня на 
сцену вийшли лауреати. Називаємо їх: вокально-інструментальний ансамбль Кіро
воградського технічного училища Н° 4 «Гарний настрій», вокально-інструменталь
ні ансамблі Хащуватського сільського Будинку культури Гайворонського району 
та Кіровоградського районного Будинку нультури. І солісти: Анатолій Медведєв 
(ВІД Кіровоградського РБК), Сергій Дьомін (учасник художньої самодіяльності 
Будинку культури працівників державної торгівлі), Олександр Забровський (ор
кестр ресторану «Весна»).

На знімку (праворуч): лауреат конкурсу — вокально-інструментальний 
ансамбль «Гарний настрій».

«Пісні боротьби і перемог» — під таким девізом про
йшов у Палаці культури імені Жовтня ще один обласний 
огляд-нснкурс Еснаг.ьно-інструментзльних ансамблів 
культосвітніх закладів профспілок.

Усі нолеитиви (а їх було п'ять) представили на суд 
глядачіс і жюрі цікаві, своєрідні програмні концерти. 
І все ж, за одностайним рішенням жюрі, пальму пер
шості віддано учасникам БІА «Кристал » Будинку культ у - 
ри «Ювілейний» Ульяновського цукрономбінату. Друге й 
трете місця поділили ансамблі «Алегро» Кіровсграпсьиєго 
Палацу культури імені Жоетня, «Папірус» Олексан/'Р'й- 
ської фабрики діаграмних паперів.

знімну (ліворуч): співас «Кристал».
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НЕВИМУШЕНІ ДІАЛОГИ

ПРО РОЗКАЧКУ І ЩЕ ДЕЩО
восьмого «Б» ряснів 
і п’ятірками.

Журнал 
четвірками

— У навчанні наш клас силь
ний, — говорить відповідальна 
за акадсмсектор Алла Шанд
ра. — Цю чверть половина уч
нів закінчить на «добре» і «від
мінно».

— А якщо порівняти цю ва
шу успішність з успішністю ос
танньої чверті минулого на
вчального року?

Алла замислилась:
— Здається, знизилась. Нині 

V .час менше відмінників. Та й 
добрих оцінок тоді більше 
було.

— Отже, спад?
— Цілком закономірний, — 

втручається в розмову класний 
керівник Тнна Валентинівна 
Резннк, і я не зрозумів: жар
тує вона, чи говорить серйозно

класу.

тьох

Чому закономірний?
Перша чверть для бата- 
важка.
Не все ще.з програми під 
восьмикласникам? На за- 
так би мовити, бар’єр між

силу 
Еаді.
сьомим і восьмим?

Виявляється, річ ис в цьому. 
Самі восьмикласник)! назвали 
інші причини:

— Розкачка. Не встигнеш 
увійти після літа п ритм на
вчання —- а тут уже й кінець 
чверті...

Цією «хворобою» перехворів 
навіть комсомольський актив

___ . «Вистояло» небагато уч
нів: Тоня Яценко, Олена Сам- 
борська... І тільки Світлана Ба
бич стала навчатися значно 
краще порівняно з минулим 
роком. Прошу Світлану поділи
тися секретом:

— Мрію стати вчителем ро
сійської мови і літератури. \ 
вчитель повинен знати все. огі 
треба вчитися на «відмінно«-.

Так просто, виявляється! І 
секрет п’ятірок — у мрії? То;:!. 
як із мрією в інших?

І тут виявилася інша законо
мірність, така от «арифметика», 
або, говорячи мовою старшо
класників, — математичне рів
няння: кількість учнів, у кого 
знизилась успішність, дорівню
вала кількості тих самих учнів. 
хто ще пс обрав собі майбут
ньої професії.

Цікаве рівняння. Хоч я й не 
певен, що тільки воно визначає 
успішність учнів. Про ге мені 
сподобався «секрет» Світлані’ 
Бабич, і я почав наводити при
клади з життя видатних, ' 
свої 14—16 років уже рС’ОТі.ііі 
великі відкриття. Та десь 
«Камчатки» донеслось:

— Ну-у, знайшли порівняння! 
У нашому класі таких немає.

— А може?..
В. БУБИР. 

спецкор «Вітрил». 
Знам’янська СШ N2 2.

ІЗ

АКТУАЛЬНО!

КОМСОРГ-ЦЕ...
Десятин «Б» клас Новгород- 

ківської середньої школи № 1 — 
цс сімнадцять дружних і завзя
тих. енергійних і згуртованих 
комсомольців, і вчаться вони 
майже без трійок, і працювати 
вміють (на останньому субот- 
ннку зібрали більше тонни ме
талолому), і артисти чудові (до 
6Ї-Ї річниці ВЛКСМ підготува
ли цікавий вечір).

ВИ ЗАПИТАЛИ У «ВІТРИЛ»

ЛИСТ

Пенсіонер з колгоспі' «Роди
на» Долннського району А. С. 
Пізюн пише: «Всі наші старщо- 
і .часники з сіл Антонівки, Роз
дільного, Широкої Балки на
вчаються в Молодіжпснській 
середній школі. Донедавна уч
ні. починаючи з 9 класу, набува
ли у школі якусь одну профе
сію. Нинішнього року професій 
дві — шофера і електрослюса
ря. Поділені вони між двома 
дев’ятими класами. І виходить 
так. що декому доводиться опа
новувати справу, яка йому пс 
до душі. Скажімо, хлопці-з 9-А 
хотіли б вивчати автосправу, як 
і ровесники з 9-Б, а їх готують 
до роботи електрослюсаря...

Як їм бути?» 
ПОЯСНЕННЯ

Кореспондент «Вітрил» побу
вав у Молодіжненській серед
ній школі. Ось що розповіла 
йому директор школи В. Г. 
ГОНЧАРЕНКО:

— Справді, раніше старшо
класник!! у нас вивчали лише 
автосправу, і після школи йш.'В, 
як правило, працювати шофе
рами на МолодЬкпєнськпй цук
ровий завод Але тепер авіо
на рк заводу не може забезпе
чити всіх бажаючих роботою 
за спеціальністю, і два остан
ніх роки частина наших ви
пускників змінювала професію 
на місці.

Дирекція, партком, комітет 
профспілки заводу звернулися

Кореспондент «Вітрил» зу
стрівся з десятим «Б», щоб по
творити про їхні насущні спра
ви. Непомітно мова пішла про 
комсорга класу Світлану Бур
лаченко, кожен юнак чи дівчи
на згадували Світланинс ім’я.

Ось деякі уривки з їхніх роз
повідей.

Ватажок класної комсомо
лі! — це перш за все душа ко
лективу. Це та людина, яка 
дбає про все і про всіх, багато 
знає і вміє, на будь-яке запи
тання може дати відповідь чи 
розумну пораду. Саме такою і 
є наша Світлана Бурлаченко, 
яку ми вдруге обралп комсор
гом класу.

В. КЛЯЦЬКИЙ.
Світлана, наш комсорг, т- 

всссла, дотепна, енергійна, спра
ведлива. Вимоглива до себе і до 
своїх однокласників, «права ру
ка» Людмили Андріївни, май
стер на всі руки: і декламує 
прекрасно, і співає, і танцює.

Т. БЕЛЬДЕМАН.

Мені і Володі Бєлінському 
важкувато даються точні на
уки. Світлана Бурлаченко вирі
шила допомогти нам. Тепер ми 
часто разом розв’язуємо задачі, 
виконуємо домашні завдання з 
інших предметів. Наші з Воло
дею справи пішли на краще.

С. ГАВРИЛЕНКО.

Комсорг — приклад своїм 
однокласникам у всьому: на
вчанні, поведінці, громадській 
роботі. Цс дається нелегко. Па 
собі переконалася, адже напри
кінці минулого року мене обра
ли секретарем шкільної комсо
мольської організації. Світла

на — моя найближча подруга,з

і ми часто радимося одна з од
ною про комсомольські справи.

Н. ЛЄСНОБА.

ВІД «ВІТРИЛ»: Ось так, з 
пропозиції десятого «Б» Нов- 
городківської СШ № 1 народи
лася думка порозмірковувати 
над особистістю комсорга кла
су, школи. Адже, за словами 
повгородківців, від комсорга 
багато в чому залежить робота 
комсомольської групи чи орга
нізації. Про цс. до речі, йде
ться і в останній пошті «Віт
рил». «Протягом першої чверті 
навчання, — пише Л. Войтенко 
Долннського району, — у нас

було багато хороших справ. До 
кінця навчального року ще да
леко. а заду.мок у нашого ком
сорга — не злічити...».

Тож пропонуємо всім чита
чам «Вітрил» домашнє завдан
ня на тему: «Якби я був ком
соргом...» Ваші роздуми, розпо
віді про цікаві справи комсо
мольців вашого класу, школи, 
г.ро проблеми, які ви вирішуєте 
разом зі своїм комсоргом, про 
цікаві задуми допоможуть нам 
написати колективний портрет 
комсорга. Ну, а вам це допомо
же в комсомольському житті 
класу і школи!

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ЗА РОЗКЛАДОМ?
до нас з проханням розшириш 
крофільність, врахувавши те, 
шо заводу потрібні електрослю
сарі. Тепер у школі випускники 
отримують три спеціальності — 
подія, електрослюсаря і куліна
ра (дівчата). Крім того, ду
маємо ніс вводити швейну спра
ву і машинопис.

Як бути з дев’ятикласника
ми? Хлопці -всі до одного (ма
буть, діє сила інерції) -- захо
тіли вивчати автосправу. Ство
рі; ги дві груші за інтересами 
ми пс можемо. Не можна ще й 
? тієї причини, що учитель тру
дового навчання у школі один, 
веде він і автосправу, і слюсар
ну справу. Створення груп за 
таких у мов порушувало б ро ,- 
клад і в результаті — весь на
вчальний план.

Тому задовольнити прохання 
всіх бажаючих ис маємо змоги. 
Ті хлопці, кого медична комісій 
'■взнає непридатним для водін
ня машин, перейдуть до 9-А. І 
навпаки. Крім того, право пере
ходу буде надане кращим з 9-А. 
-І КОМЕНТАР,

Постановою ПК КПРС і Ра
ди Міністрів СРСР «Про даль
ше вдосконалення навчання, 
виховання учнів загальноосвіт
ніх шкіл і підготовку їх до пра
ці» передбачено здійснення ря
ду заходів щодо всебічного по
ліпшення трудового виховання 
у загальноосвітній школі, під
готовки учнів до праці у сфер:

матеріального виробництва. Од
ним з таких заходів є запро
вадження ефективної поглиб
леної трудової підготовки у 
школах, проведення цілеспря
мованої профорієнтаційної ро
боти серед учнівської молоді з 
урахуванням потреб найближ
чих до школи підприємств, кол- 
юспів, радгоспів та організацій.

Гірп цьому школа, проводячи 
профорієнтаційну роботу, вра
ховує також бажання учнів і 
можливості набуття ними (за
лежно від стану здоров’я) тієї 
«ш іншої спеціальності. Зрозу
міло, що при запровадженні в - 
школі поглибленої трудової 
підготовки з однієї спеціальнос
ті врахувати зґадані тут фак
тори практично Неможливо.

Справа ускладнюється і ба
жанням учнів * набувати так 
гваних «популярних» спеціаль
ностей. У Мододіжненській се
редній школі, такою виявилась 
•автосправа. Дівчат же у шко
лах області найбільше цікав
лять машинопис і основи су
часного діловодства. Саме цим 
пояснюється тс, що до міських, 
районних і обласного відділів 
народної освіти звертаються і 
учні, і батьки з проханням до- 
волити запровадження в шко

лах тільки таких 
иостей.

Але прохання в ...............
більшості випадків не грунтую
ться на свідомому '

спсціаль-

переважпіїі

виборі май-

Сутньої професії учнем, не зав
жди відповідають його фізич
ним і психологічним можливос
тям, і, головне, не враховують 
потреб місцевих виробництв у 
певних кадрах. А тому після 
закінчення школи виникають 
трудноті з працевлаштувап- < 
пям за набутою спеціальністю, 
а звідси — розчарування.

Складна проблема більш 
вільного вибору учнями за
гальноосвітніх шкіл майбутньої 
професії позитивно розв’язує
ться в міжшкільних навчально- 
г.пробничих комбінатах, де по
глиблена трудова підготовка 
старшокласників одночасно 
здійснюється за 5—15 спеціаль
ностями, а тому кожен старшо- 
і .часник має широкі можливос
ті обрати улюблену.

Зараз в області працює 20 
міжшкільних комбінатів, які 
об’єднують понад 14 700 стар
шокласників, або 65 процентів 
від загальної кількості. До кін
ця 1980 року буде завершено 
створення міжшкільних кЬмбіна- 
-ів в усіх районах і містах об
ласті, в тому числі і в Долин- 
ському районі. Тоді, гадаємо, 
всі проблеми будуть розв’язані. 
Hv, а поки що у Молодіжнен- 
ській середній школі знайшли 
непоганий внхіД.

І. БАБАНСЬКИЙ, 
інспектор облвно по тру

довому навчанню і проф
орієнтації.

І

ДИСК-ЗАЛ 
«ВІТРИЛ»

...Було в жит
ті п’ятирічної 
дівчинки піані
но— строге, чор
не. ЯК Г””!...... •••■
костюм 
Була 
ніжна 
«Осіннє __
Був двір з Бі' 
кою. Гариком 
Ваничем. які ра
зом складали 
дворовий во
кально - інстру- 
мсііта.іьпнй ан
самбль.

А далі було 
життя. коли 
більше лаяли 
ній; хвалили. Ра
дили співати чВ 
колі друзів», за
прошували в 
поїздки, де піа
ніно ваміїпова- 
лося портатпг- 
ною гітарою, і

вихідний 
тата, 

мамин; 
пісня 

: листя». 
*’І

У

Щаслива зоря
Алли Пугачової

Лист хвилював і тривожив: 
десь у Олександрійському ра
йоні є школа, є десятий клас, у 
якому хлопці і дівчата розгу
били, розміняли чи не найго
ловніше в своєму житті ---
дружбу...

А втім ось він, цей лист. Ми 
не викинули з нього жодного 
рядка.

І «Здрастуй, редакціє!
1 Можливо, неправильно роб- 
I лю, що пишу вам, але дуже 
і хотілося б почути думку Мої* 
І однолітків, а також старших то- 
[ варишів.
І Навчаюсь я в десятому класі, 
/взагалі, идш клас непоганий. 
І Але не дружний.
І Справа я тому, що між на- 
I тими дівчатами виникають не- 
І порозуміння, ми сваримось і 
' навіть ділимось на дві групи. 
Подібного ніхто ніколи не по
бачить між нашими хлопцями. 
Коли потрібно щось зробити, 
то краще попросити про 
хлопця. А від дівчат
почути: «Іди, як тобі хочеться», 
«Роби сама», «Що, мені більше 
всіх потрібної».

Дівчата не поважають одна 
одну. Кожна намагається виді-

головніше — це дружба. 
потрібно думати не тільки про 
своє спокійне життя, а и пп:: 
товаришів, однокласників.
!ЦО з того — ТІЛЬКИ Г 
«О, вискочки...».

Не подумайте, що все цс я

пре 
Та 

й чуємо:

Коли ми вперше прийшли в 
наш 9-1, то спочатку стояли 
групками по двоє, троє. 9-1 — 
математичний клас, тому тут 
зібрались хлопці і дівчата з різ
них шкіл. Нічого приховувати: 
і в нас зразу не все було га-

■^"гява" «ВІТРИЛА» СТРИВОЖЕНІ

су, то свій десятий ви ще за
пам'ятаєте дружним, нєповтор-
НИМ':,

ВИ НАМ ПИСАЛИ... ,

гл

ДАВАЙТЕ

ІЯМ

це 
можно

придумала. На жаль, це правда.
Підкажіть, як бути, що роби

ти, щоб цей останній рік на- 
. .........— .....*■’ запам'ятався 

запам’ятався
вчення в школі 
нам надовго. І 
добрим, дружним.

Ніна Т„
10 клас».

♦ ♦ ф

«Вітрила» сподіваються, що 
лист Ніни не залишить байду
жими вас, дорогі друзі, 
адресовані Схвильовані

кому 
рядки,

разд.
Дружба в нашому класі на

родилась якось непомітно. Па
м’ятаю, пішли ми збирати ме
талобрухт, а потім вирішили 
спекти на багатті картоплю. Так 
і просиділи до сутінок. Котрась 
із дівчат взяла з собою томик 
Блока. Читали вірші. Потім спі
вали. Додому поверталися ра
зом. Здавалося б, нічого незви-’ 
чайного не було, все буденне. 
Та після цього в класі стало ці-

О. РУДЬКО.
«Прочитала твого листа, Ніно, 

і доаго думала над ним. На
вчаюсь я, як і ти, в ^десятому. 
1а можу сказати про своїх од
нокласників — це чудові, чуйні 
хлопці й дівчата. Не подумай, 
що цс заради красного слівця. 
Лопсім ні. Я справді такої дум- 
ки про своїх однокласників.

До восьмого я вчилася в ін
шій школі. Наш клас нагадував 
ваш десятий. Дівчата сварилися 
між собою, та й х/шщі вели 
себе не краще. Через це й до 
школи ходила неохоче.

Потім — нова школа, новий 
клас. І вересня минулого року 
ми лише здивовано поглядали 
один на одного. Та ще й захво
рів наш класний керівник, до
велося знайомитись самим. Не 
пам'ятаю точно дня, коли наше 
знайомство перетворилося в 
дружбу. Але він був.

А тепер... Тепер важко уяви
ти себе без класу. Важко сиді
ти дома, навіть коли хворієш. 
І товариші пзйом ять. ппихо-

«...Хотілося б, щоб «Вітрила * 
частіше розповідали про нові 
наукові відкриття, досягнеш;? 
техніки. Щоб більше було руб
рик, присвячених шкільномуі 
комсомольському життю...».

Наталка СИНЄНКО, 
десятикласниця. І

Онуфріївська СШ.«... Друкуйте частіше мятг-Ьія- 
ЛИ Про ЖІНТЯ НЗІиНХ |)ОВССГ'Ж!В

а рубежем...»
л. колос. В

Шишкина,ка СШ,
Компаніївський район.
«...Розповідайте, будь ласка,' 

про тс. якими були видатні лю
ди в 16 років. Що вони вже 
зробили в такому віці...»

Іван Л.
Більшанський район.
«...Чому «Вітрила» мало пи

шуть про дружбу, кохання, му
зику, зачіски, танці, культуру 
поведінки? Пропоную також і 
таку тему для розмови: «Яким! 
повинен бути сучасний хлопець*.

В. ГУЖВА.

ІУстинівська СШ

репертуар був 
(«Все одно, що 
співати», — < 
.та Пугачова із 
вією).

Пішла в цирк. 
«Арлекіно» тому і 
но», що співачка...... ...... .. .......
ку і жести, пісню «одягла в те
атральний одяг». Можливо, але 
тільки блиск її перемоги пс міг 
обманути серйозну і вдумливу 
людину: талант тому засяяв, що 
його довго шліфували. Сліпач
ка говорила: «Життя артистів— 
важке життя... Артистом стагп 
легко, якщо зумієш відмовити
ся від особистого благополуччя, 
якщо можеш щодня по ті’ять— 
шість годин репетирувати, а 
ввечері поспішати па концерт; 
якщо звикнеш до дорожнього 
♦ комфорту», до сніданків на
швидкуруч. якщо зумієш виби
ті: 25-ту годину в добі...».

1977 року А. Пугачова удо
стоєна високого звання ласлу- 

I жеііої артистки РРФСР. А і;.>- 
І ступного —- здобула Головний 
приз конкурсу Інтербачення і; > фсстпік.’.-гі естрадної пісні іі 

і польському МІСТІ С'огготІ. Грошову премію - - РО тисяч .злотих — под-ipvn.ma дитячому Ov йінпсу Імені Япупта Коп'тпш». ц» 
речі, діти дуже люблять BHCTV- 

і гін артистки, і вона багато спь маються надовго. Глядачі поба- 
нао для них, як ніхто миліш , --

І уміє створити добрий настрій, 
І атмосферу свята в дитячій ауди- 
I торії.
І А.че оплески, квіти — все це 
І Суло потім. 'А спочатку? Шлях 
І артистки до пісні почався ще 
11965 року. Навчалася на дири- 

. ! гентсъко-хороМому факультеті
«Вітрила» разом з Юрієм І музичного учцлища імені Іпо- 

літова-Івакова. В двадцять років 
стала професійною співачкою^ 
З агітбригадою радіостанції 
«Юність» Всесоюзного радіо ви
сі упала на багатьох ударних 
комсомольських будовах нашої

необмеженнй. 
співати — 

скаже пізніше 
сумною

аби
А;:- 
іро-
щоКажуї ь. 

став «Арлекі. 
вивчила мімі-

ПІСЛЯ УРОКІВ

MCE: АБІТУРІЄНТ
десятикласник. Ходиш 
пи, сидиш »la уроках,

Ти — ;
до школи, _ „_ г
отримуєш коли що.., 
ти почуваєшся в школі, 
своєму рідному домі.

СЛОВОМ, І 
як у І 

___ __ г . Але ти І. 
ПЖЄ Не Просто школяр. Однією І) 
ногою (лівою чи правою — хто! 
як) ти вже стоїш поза нею, ти І 
обережненько так намацуєш! 
грунт у технікумі, вузі... Корот-І 
ко кажучи, мрієш акіи студен-1 
том. Що ж, хай тобд’астить!

А чи знасш ти, що це за на
род такий — студенти? Не ду-І 

же? Ц , 
Шаніним, автором випущеної 
недавно в бібліотеці «Перця» 
Малої Студентської Енцикло
педії (скорочено МСЕ), відва
жились тобі трохи допомогти.

Хоч кількість різних енцикло
педій зростає майже з такою ж 
швидкістю, з якою їх розбира
ють передплатники та окремі 
неорганізовані громадяни, до
нині на розкішній онциклопс- 

• - і* лПи’ігї

почуваєшся

країни, на імпровізованих сце
нах, польових станах, v малень- 
ких клубах. Потім — направ- 
.іення в Лигґецьку філармонію. 
Там працювала солісткою ан
самблю «Новий електрон». Шу
кала свій шлях в естраді, пра
цювала на;( словом, жестом, ін
тонацією. З особливою внмог- 
.-.ивістю співачка добирала ре
пертуар. Корисною була і робо
та з джаз-оркестром під керів
ництвом Олега Лундстрема. А 
пізніше, виступаючи ансамб. 
лем «Веселі хлоп’ята». Пугачова 
стає лауреатом Всесоюзного та 
міжнародних конкурсів, завойо
вує любов глядачів.

Головним У своїй творчості 
артистка вважає щирість, від
вертість і правдивість. Тому н 
пооживає на сцені кожну пісню. 
Пише музику до пісень, а інко. 
ли й слова. Вона дужо любить 
хорошу поезію.

Па концертах у Києві, які 
проходили у рамках VII Всесо
юзного фсСТИІМІЛ« МЛСТСЦІ'Г 

ill їв сыта вссіі.'і-79>'Л присіїя-іс- ного O25~ptvna воза’гущання і. 1 рг.їіпг я jPoa»<-’>o. А.-г.ал Піт-і’іон 'f гюь-аз.-ога ттону- лро/р.іл> v. Л1> .п/ f rty до бРГЬИГОі'тГ пісСігь. стпоріглп f 
гюча сахїа. Концерти, на йкнхі 
побували тисячі киян, вапам'я-!

нили справжній естрадний 'ге! 
атр. одержали насолоду і від-тїі-1 
сепь, і від їх викоп ліня- І

...Ми ловимо гоп?с співачки! 
на всіх хвилях і екранах, рве-! 
моє я на її концерти, але споді-1 
гаємося. що вона розуміє, як 
важко втриматися на вершині' 
цієї вимогливої любові.

А в Москві, на Мінському тло. 
се. де мешкає майстриня естра
ди. допізна не гасне світло: там 
народжується нова пісня.

За матеріалами преси 
підготувала Т. БОРИСОВА.

Звездное лет©
-Мгкжтп Д -ІТХвГАтУЙВОИ. Слол.тИ РЕЗННКА.



Лист хвилював і тривожив: 
десь у Олександрійському ра
йоні с школа, є десятий клас, у 
якому хлопці і дівчата розгу
били, розміняли чи не найго- 

і повніше в своєму житті — 
і дружбу...
І А втім ось він, цей лист. Ми 
І не викиї^и з нього жодного
І рядка.
І «Здрастуй, редакціє'.
І Можливо, неправильно роб- 
І пю, що пишу вам, але дуже 
і ^дноиігків’ а тайон< старших то- 
І паришів.

Навчаюсь я в десятому класі. 
Взагалі, 1^)10 клас непоганий. 
Але не дружний.

Справа в тому, що між на
шими дівчатами виникають не
порозуміння, ми сваримось і 
навіть ділимось на дві групи. 
Подібного ніхто ніколи не по
бачить між нашими хлопцями. 
Коли потрібно щось зробити, 
тс краще попросити про це 
хлопця. А від дівчат можна 
почути: «Іди, як тобі хочеться-:, 
«Роби сама», «Що, мені більше 
всіх потрібної».

Дівчата не поважають одна 
одну. Кожна намагається виді
литися з-поміж інших, але це 
тільки на словах, а на ділі мало 
від кого доб’єшся чогось ко
рисного для всіх і в тому чис
лі — для них же самих.

Що ж треба для того, щоб 
дівчата поважали одна одну! 
Щоб вони могли порівну діли
ти між собою радощі і невдачі? 
Щоб на першому місці у кож
ної стояло не «я», а «ми»!

У вас, звичайно, виникне за
питання: «А що ж ти сама ро
биш для цього?» Сама я мало 
що можу, але разом з деякими 
дівчатами ї хлопцями намагає
мось переконати всіх, що най-

голошнішс — це дружба. Що 
потрібно думати не тільки про 
своє спокійне життя, а й пре 
товаришів, однокласників. їа 
іцо з того — тільки й чуємо: 
«0, вискочки...».

Не подумайте, що все цс я

■м„вітрила» СТРИВОЖЕНІ 'V

І

на- 
запам'ятакся 
запам’ятався

придумала. На жаль, це правда.
Підкажіть, як бути, що роби

ти, щоб цей останній рік 
вчання ■ школі 
нам надовго. І 
добрим, дружним.

Ніяа Т.,
10 клас».

**
що 

байду- 
кому

♦
«Вітрила» сподіваються, 

лист Ніни не залишить б 
жими вас, дорогі друзі, 
адресовані схвильовані рядки. 
Переконані: відверті ваші роз
повіді, роздуми про дружбу 
допоможуть і Ніні, і її одно
класникам.

А для початку ми ознайоми
ли з Ніниним листом десяти
класників Кіровоградської се
редньої школи № 34. Ось що 
БОНИ відповіли.

«Коли я прочитала одноклас
никам твого, Ніно, листа, в кла
сі стало дуже тихо. Ніхто не пе
решіптувався, не крутився, 
як це часто буває. Всі сиділи 
мовчки, думали. Сказати свою 
думку не поспішали, роздуму
вали.

Коли ми вперше прийшли п 
наш 9-1, то спочатку стояли 
групками по двое, троє. 9-1 — 
математичний клас, тому тут 
зібрались хлопці і дівчата зріз
них шкіл. Нічого приховувати: 
і в нас зразу не все було га-

разд.
Дружба в нашому класі на

родилась якось непомітно. Па
м'ятаю, пішли ми збирати ме
талобрухт, а потім вирішили 
спекти на багатті картоплю. Так 
і просиділи до сутінок. Котрась 
із дівчат взяла з собою томик 
Блока. Читали вірші. Потім спі
вали. Додому поверталися ра
зом. Здавалося б, нічого незви
чайного не було, все буденне. 
Та після цього в класі стало ці
кавіше. До кінця першої чверті 
здавалось, що ми знайомі вже 
дуже давно і не проміняли б 
свій 9-1 на інший. А 
було ще три 
та в колгоспі. < 
десятому, і нам 
дивним, що хлопці приносять 
дівчатам пальта з роздягальні, 

додому всі

потім 
чверті, робо- 

Ось ми уже в 
' не здається 

приносять

проводжають нас 
разом.

Шкода, що у вас 
кої «картоплі», яка 
клас. Але не варто 
дію. За дружбу треба бороти
ся! І якщо це зрозуміє хоча б 
невелика частина вашого кла-

не було та- 
б здружила 
втрачати на-

су, то свій десятий ви ще за
пам’ятаєте дружним, неповтор
ним::.

О. РУДЬКО.

«Прочитала твого листа, Ніно, 
: довго думала над ним. На
вчаюсь я, як і ти, в десятому, 
їа можу сказати пр* своїх од
нокласників — це чудові, чуйні 
хлопці й дівчата. Не подумай, 
що це заради красного слівця. 
Зовсім ні. Я справді такої.ДУ&т 
к и про споїх однокласників.

До восьмого я вчилася в ін- 
тій школі. Наш клас нагадував 
ваш десятий. Дівчата^варилися 
між собою, та й хлулці вели 
себе не краще. Через це й до 
школи ходила неохоче.

Потім — нова школа, новий 
клас. 1 вересня минулого року 
ми лише здивовано поглядали 
один на одного. Та ще й захво
рів наш класний керівник, до
велося знайомитись самим. Не 
пам’ятаю точно дня, коли наше 
знайомство перетворилося в 
Дружбу. Але він був.

А тепер... Тепер важко уяви
ти себе без класу. Важко сиді
ти дома, навіть коли хворієш. 
І товариші дзвонять, прихо
дять, розповідають новини.

Ми часто збираємось разом, 
'одимов кіно, зустрічаємо свя
та. Власне, про це можна роз
повідати багато. Та, очевидно, 
ти не знайдеш у цій розповіді 
готових рецептів. їх немає вза
галі. Є проста доброзичливість 
у ставленні один до одного, 
поважання в кожному з одно
класників людини зі своїми ін
тересами і переживаннями. І 
немає сварок»

Л. ЛЕОНОВА.
Друзі, «Вітрила» чекають ва

ших розповідей, порад, розду
мів.

Він вихопився з гамору 
шкільних коридорів — малень
кий. зі скуйовдженим чубом, 
веснянкуватий. Ноги нетерпля
че танцювали на місці, готові 
вмить зірватися. Щось чисто 
дитяче, хлоп’яцьке. Мало ски
далося на те, що Павлові Яб- 
лонському вже чотирнадцять.

— Малюнки? Вонп вдома. Я 
зараз...

Ми сиділи у вже втишеному 
вестибюлі, і я розглядав кілька 
десятків альбомних аркушів і 
березових дощечок, принесених 
ним.

...«Літо». Зелене розмаїття 
садів, журавель на хаті, річ
ка — синя-синя? (Десь уже я 
бачив подібну картину. Тільки 
де?.. Згадав: по дорозі до шко
ли ішов біля річки...).

— Малювати почав іцс в ди
тячому садку. Потім—у школі. 
Нам дадуть тему, скажімо: «Лі1 
то», я й малюю. Мама допома
гала порадами. Вона викладає 
малювання у молодших класах.

...«Друзі». Трохи кумедні, але 
щирі и зворушливі у своїй 
дружбі. Лисичка і півник. Кінь, 
прнмарлнвий, як вітер, біжить 
звечорілим полем.

— Найбільше люблю малю
вати тварин. Бони такі гарні, 
довірливі. І беззахисні... А ше— 
з натури люблю малювати. 
Пробував райдугу зобразити. 
Перебрав усі кольори, а точно 
передати не зміг. Малював бе
резу — вийшло. Спробував себе 
намалювати. День сидів перед 
дзеркалом. Верхня частина об-

Г олуба
лнччя вдалась, нижня — ні. 
Треба ще раз...

... «Хлопчиш - Кибальчиш». 
Трип-тих. Різкі, чітко викресле
ні на папері характери. Одвіч
ний двобій світла й мороку. 
Торжество дитячої (чи дитячої 
вже?) мрії, віра у цс тор
жество.

— Якось були ми на екскур
сії у Ленінграді. Бачив малюн
ки Пушкіна — його графіку. 
Сподобалось. Почав малювати 
одним тоном... А Кибальчиш — 
мій улюблений герой.

...Голубий голуб па фоні го
лубої Землі тримає у дзьобі го
лубу троянду миру.

— Мені подобається цей ко
лір: Погляньте у вікно — його 
найбільше. Чи не так? Ми жи
вемо на голубій планеті... Пи
таєте, чого вже не відмінник? 
?. хто вам сказав? Мама? Ну. 
добре, тільки по секрету: ма
люнки забирають багато часу. 
Але я знову стану відмінником. 
Обов’язково...

Мама: «Бувало, малим на
фантазує такого на папері, що 
я зроду не додумалася б. ' 
підріс — все йому до рук ішло 
випилювати, вирізати, випалю 
Бати, стругати що-небудь. Те
пер більше малює. Мабуть, це 
вже надовго...».

Він стояв і слухав нашу роз
мову мовчки, опустивши голо
ву, як першокласник. А нетерп
лячий носок його черевика ма-

тржида
лював на паркеті великого кра
сивого голуба над планетою,'з 
трояндою у дзьобі...

Д. БОНДАР, 
спецкор «Вітрил».

Ульяновська середня 
школа № 2.

ВЕРНІСАЖ
«ВІТРИЛ»

НА ФОТОРЕПРОДУКЦІЯХ — 
МАЛЮНКИ ПАВЛА ЯБЛОНСЬНО- 
ГО.



ВИ НАМ ПИСАЛИ... .
- ----------------------------------—•

■ «...Хотілося б, щоб «Вітрила:' 
частіше розповідали про нові 

І наукові відкриття, досягнення 
техніки. Щоб більше було руб ( 
рик, присвячених Шкільному* 
комсомольському життю...».

Наталка СИНЕНКО, | 
десятикласниця.

І
Онуфріївська СШ.

за рубежем...» Я. КОЛОС, 
сш,Шишкинська

І
Компаніївський район.
«...Розповідайте, будь ласка,’ 

про тс, якими були видатні лю
ді: в 16 років. Що вони 
зробили в такому віці...»

Іван 
Вільшанський район.

І
 «...Чому «Вітрила» мало 

шуть про дружбу, кохання, му-І 
зику, зачіски, танці, культуру 
поведінки? Пропоную тако.кі 
таку тему для розмови: «Яким 
повинен бути сучасний хлопець»!

В. ГУЖВА. І 
Устинівська СШ.

І «...На сторінці для старшо- 
I класників мені хотілося б пого-| 
І порити про дружбу юнаків І 

дівчат. Про сучасну молодь. (-] 
серед неї такі хлопці і дівчата,] 
якими питаються старші, але сі 
й такі, з якими ще багато треба! 
і оворити про культуру, красу, 
моду і естетику...» ’ І

Валя МІСАРАШ. | 
с. Березуватка,

_ Устинівський район.
1 ВІД «ВІТРИЛ»: Друзі, ми] 
н обов'язково зважимо на ваші* 
І прохання і пропозиції при під- 
■ головці наступних випусків. П 

«Вітрила» щиро вдячні всім! 
своїм адресантам. Пишіть нам.І

вже

л.
ІІИ-І

мгкя&родшгх конкурсів, запоно
■ і-ус любов глядачі».
, Головним у своїй творчост 

артистка нвпж.'и: щирість, від
; вертісті» і правдивість. Тому і 

поожнвис иа сцені кожну пісню. 
Пінно музику до пісень, а Інко. 
ли й слова. Вона дуйте любить 
хорошу поезію.

На концертах у Києві, які 
пооходили у рамкдх VII Всесо-і 
юзного фестиваль мистецтві 
< Київська весна-79ї* присвяче-І 
ного 325-річчіо возз’єднання Ук-І

,’ір; їй/, Л1ИІЦІ шд.'ішті««’
ся цід особистого благополуччя, 
якщо можеш щодня ио п’ять- 
ціісті» годин репетирувати, а 
г.вочері поспішати на концерт; 
якщо звикнеш до ДОРОЖИЬОЕО 
«комфорту-, до сніданків на
швидкуруч. якщо зумієш виби
ти 25-ту годину в добі...», 

і.077 року А. Пуґачова удо
стоєна високого звання заслу- 

Ти — десятикласник' Ходиш І женої артистки РРФСР. А на- 
иплі/лї Іступного — здобула Головний до школи, сидиш на ур 'І приз конкурі у Інтербачення на

отримуєш коли що.., словом, [-фестивалі естрадної пісні в і
1 ' "----- : Гро- риїни з Росією. Л:і:ш Пугачова

г зло- показала нову програму. Музи- 
тих подарувала дитячому Су- ну до більшості пісень створила 

ги артистки. 1 вони багато гін 
ній: для них. як ніхто Інший уміє створити добрий настрій, 
атмосферу сізята в дитячій ауди
торії-Але оплески, квіти - пес це 
було потім. А спочатку? Шлях 
артистки до пісні почався іне 
1665 року. Навчалася на дири
гентсько-хоровому факультеті 
музичного учи-чища імені Іпо- 
дітоваЛванова. В двадцять рокіз 
стала професійною співачкою; 
З агітбригадою радіостанції 
<Юність» Всесоюзного радіо ви
ступала на багатьох лдарнях 
комсомольських будовах нашої

ПІСЛЯ УРОКІВ

MCE: АБІТУРІЄНТ

ти почуваєшся в школі, як у І польському місті Сопоті.
Дпр ти июву премію ЗО тисячсвоєму рідному домі. Але ТИ 

вже не просто школяр. Однією 
ногою (лівою чи провою •— хто 
як) ти вже стоїш поза нею, ти 
обережненько так намацуєш 
грунт у технікумі, пузі... Корот
ко кажучи, мрієш сА?и студен
том. Що ж, хай тобі^астить!

А чи знаєш ти, що це за на
род такий — студенти? Не ду
же? «Вітрила» разом з Юрієм 
Шаніним, автором випущеної 
недавно в бібліотеці «Перця» 
Малої Студентської Енцикло
педії (скорочено МСЕ), відва
жились тобі трохи допомогти.

Хоч кількість різних енцикло
педій зростає майже з такою ж 
швидкістю, з якою їх розбира
ють передплатники та окремі 
неорганізовані громадяни, до
нині на розкішній енциклопе
дичній клумбі не було однієї 
пишної квітки — Енциклопедії 
Студентської. Тепер вона є. 
(Жаль, що досі немає Шкільної. 
Ви згодні з «Вітрилами»? Тож 
погортаємо з вами сторінки 
/АСЕ. Гадаємо, що частина про
читаного, вам, як сказав поет, 
«в жизни пригодится».

Отже, літера А: Абітурієнт.
У наш час абітурієнтом нази

вають того, хто вже не школяр, 
але ще й не студент. Взагалі ж, 
це латинське (як і більшість ву
зівських термінів) слово озна
чає: той, хто має піти. Тобто 
людина, яка закінчує школу і, 
природно, залишає її. Бо в се
редні віки, коли появилися пер
ші університети, думка про 
вищу освіту відвідувала серед
ньовічні голови значно 
ніж сьогодні недбайливі 
денти відвідують лекції, 
більше, ЩО і отих голів, і 
верситетів було тоді 
менше, ніж тепер.

Сучасних абітурієнтів 
поділити на три групи: 
ровані (вони самі вирішили, ку
ди і навіщо їм вступати), керо
вані батьками і взагалі некеро- 
сані (останнім абсолютно одна
ково, ким бути, бо хвилює їх 
не стільки майбутній фах, 
скільки справний документ про 
вищу освіту).

Головна відмінність вступни
ка від досвідченого 
полягає в тому, що 
переконаний: треба
все, шо зазначено у 
І здебільшого виявляється, що 
цс — зовсім зайве. Бо екза.ме- 
наторів чомусь цікавить не 
тільки ге, що ви знаєте, а й те, 
чого ви не зн-зєте. Тому краще 
знати все. В усякому разі, цс — 
найвірніший шлях гіерстворен- 
!-л абітуріснта на студента.

Постскриптум «Вітоил»: поки і 
ще не пізно, вчіться!

нбоупазпі тисячі кили, капам л- таються падоигси Глядачі побл- 
чили справжній естрадний те. 
а- р. одержали иасоярлу І від*пі- 
сепь. і під їх вИКОіуУдня.

...Мн ловимо голос співачки 
па всіх хвилях і екранах, рве
мося на її концерти, але споді- 
г.асмося. идо попа розуміє, як 
ряжко втриматися на вершині 
ЦІЄЇ ВИМОГЛИВОЇ ЛІОООВІ.

А в Москві, на Мінському шо. 
се. де мешкає майстриня еспа
ди. допізна не гасне світло, там 
народжується нова пісня.

ІЗа матеріалами преси 
підготувала Т. БОРИСОВА.

Музик а-'А .'ТІ УГАУЄВОИ. Слова-И. -РЕЗНИКА.
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їВСЯ ^ЗЄМ-ЛЯ^ТЕП-ЛОМ ео-ГРЕ-ТА,

СВЕ-Т:ЯТ ..-МНЕ АА-.ЖЄ ДНЕМ. ДАЖЕ ДНЕМ). Я ТАК ХО-ЧУ.

ЧТО-БЫ ЛЕ-ТО НЕ КОНА-ДОСЬ ,ЧТОБО-НО ЗА МНО~Ю 
е -ф—0- ''

рідше, 
сту- 
Тим 
уні- 

значно

можна 
самокс-

студєнт-з 
абітурієнт 

вивчати 
програм'.

МНО-Н) 'ВСЛЕД-.

ЧГО-БЫ МА-ЛЕНЬ-КИМИ^ВЗРОС-ЛЫМ ~ V-ДИ-ВИ-ТЕЛЬ-ЧЫ-Е^

ЗВЕЗ-ДЫ ЛА-РИ-ЛИ СВЕТ. Ле-to, АХ'ЛЕ-ТО, ЛЕ-ТО

ЗВЕЗЛ-ЯО-Є . ЗВОН-ЧЄ ПОЯ' ЛЄ-ТО.

хочу я,

БУЛЬ со мной.А Є-то ZBEäß-HD-E

Вся земля теплом согрета, 
И по ней я бегу босиком, 
Я пою, и звёзды 
Светят мне даже

лета 
днем, 
даже днем.

Припев:
Я так хочу,
Чтобы лето не кончалось, 
‘•■лоб оно за мною

мчалось,
V 7! МНОЮ вслед,
Я так хочу,
Чтобы маленьким

и взрослым 
Удивительные звезды 
Дарили свет.
Лето, ах лето, 
Пето звездное,

звонче пой.

Лето, ах лето, 
Лето звёздное,

будь со мной: 
Дождь грибной играет

в прятки 
С ручейком и со мной, 

и со мной. 
Ветерок, надев крылатку, 
Манит в лее за собой,

за собой.
Припев.

Выше птиц езлететь

Чтоб взглянуть
с голубой выесть'

На страну мою большую, 
■-'г леса, на луга, на цветы.

Припев.

:-f,

I

Зимова репетиція
І к'

НАСТРІЙ

Злякані деревня шс палали 
осіннім багаттям. Вонн стояли 
тепер, захмелілі з відчаю, ви
ставивши напоказ свої кричу
що-червоні шалі.

І тут сипонув сніг. Ринув 
зненацька, густою повінню. 
Сполоханий горобець вдарився 
об шибку, закрутив ошелешено 
юловою, струсивши шапочку

мокрого снігу, і — стрімголов > 
теплий закуток під дахом. .Лис
тя завирувало у сніговій круго
верті. що на асфальті по-казко- 
г.ому оберталася на темну воду.

...У дворі, весь у білому, як 
ведмежатко, появився малюк 
Взяв у руку грудочку снігу, 
лизнув — і засміявся: вперше 
ж побачив таке дибо! Хлоп'ята, 
галасуючи, ліплять сніговика, а

"Ён розвалюється і тане. З ще
пок на обличчя їм т5;-ас гол: 
і слюстками горять розпаіііі •’ 
теки.

Я знаю: ще не раї граі::ме 
гіся у піжмурки бсшкст.иі-м 
■има з величавою осінню, исбо 
то сердито буркотітиме і:ІХО- 
юю, то лагідно всміхатиметься 

чистою блакиттю. Час, коли де
сятикласники 
зустріти свій 
рік у школі.

вже готуються 
останній Новий

C.JHAHÖSSL
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Так. Дніпров має рацію... 
Об'єднавшись, вони подвої: 
ли 6 свої сили. Завдання у 
них одне — несподівано 
завдати удару ворогові з 
тилу і тим самим перешко
дити йому спалити районй 
не тільки правобережної 
чаєтинн міста, а й Чечеле- 
вого, Маламівни, Білєцьиіс- 
ии, Свинаро-Павліеки, Де- 
ївии. Хіба не про це ж саме 
й він говорив тоді? Подару
вав Дніпрову ручний нуле- 
мет: у дніпровців зі зброєю 
сутужно. Нині, ноли си
туація круто змінилася і 
каші регулярні війсьна ма
ли не сьогодні-завтра фор 
єуеати Дніпро. їх союз ба
гато важив. З Дніпровим 
треба Суло побачитись не-

нувся надвір. Його брала 
досада на самого себе і на 
весь світ. Був чи не наймо
лодший серед набатівців: 
ледве виповнилось п’ятнад
цять. Усього з тиждень то
му, як прийняв присягу, і 
ось на тобі — заспав.

Уже на вулиці Гриць по
бачив матір командира їх
ньої бойової групи Крав
ченка.

— Тітко Санько, — ки
нувся до неї. — Іван дома?

— Тане скажеш... Схо
пився ще вдосвіта...

Вона похитала головою і 
поманила його пальцем: — 
Візьми оцей мішечон і пе
редай Іванові. Це патрони 
для його автомата. — І ле
генько підштовхнула хлоп
ця вперед: — Біжи вже, бі
жи...

Гриць не бачив, та й не 
міг бачити, як тітка Санька 
перехрестила його вслід 
своєю чорною, виробленою 
пучкою, як рукавом витер-

рнло Г рєчна вирвалися 
вперед, за ними поспішали 
Семен Кулик, Антон 
і решта набатівців.

Ураз посвітлішало, 
чиясь невидима рука 
ла завісу туману, І 
видно старі верби 
бік плавнів і самі 
які широкою смугою по
тягнулися за Назаренкову. 
Там, за Кутами, підпирала 
небо темна колонада вільх. 
Задними починався міша
ний Крилівський ліс.

Німці, що спочатку бігли 
понад кладовищем, тепер 
скотилися нижче, взяли лі
віше, до ветхого дерев’яно
го місточка біля одного з 
рукавів болота. Вже нільиа 
з них вискочили на місток, 
а решта бігли, важко загрі
баючи ноіами. Німецький 
офіцер — він був у довгій 
шинелі і нашнеті — раптом 
зупинився і щось закри
вав — квапив, очевидно, 
відстаючих.

Макар старанно приці
лився і вистрілив. Офіцер 
якось дивно, по-лелечому 
змахнув руками і впав.

Голу-4

наче 
підня- 
стало 

по той 
плавчі,

IM І ВЕДЕ

(Закінчення. 
Псч. на 1-й стор.|.

шу до колишньої лозомєб- 
лєбої артілі.

А Леглсшівка боролася. 
Налякані несподіваними 
діями набатівців, над усе 
боячись оточення, фашисти 
безладно тікали, залишаю
чи гармати, міномети, ма
шини, боєприпаси і спо- 
рядження. Наступаючи гіт
лерівцям на п’яти, групи 
Матюшенка і Третяка пере
слідували їх аж до будинку 
Білецьнівськоі сільради. 
Тут затято огризалися ар
тилерійські й транспортні 
підрозділи чужинців. Кіль- 
на гітлерівців попали в по 
лон. Підштовхувані прикла 
дами в спину — хлопці не 
дуже церемонилися з ни
ми, — вони високо трима
ли руки над головою.

Матюшенно, що був' на 
самому вістрі атаки, пиль
но стежив за тим, що від
бувалося на битому шляху. 
Він, обстріляний офіцер, як 
ніхто розумів: головне — 
не дати німцям оговтатися, 
треба скористатися _ їхнім 
сум’яттям у повній мірі, 
інакше все може обернути
ся катастрофою. Тому, ян 
тільки почув постріли Зілп 
Дніпра і зрозумів, що сло
божани — Гречна і Ні
мець — виступили, не став 
гаяти жодної хвилини.

Добре пам’ятав слива 
Уса: успіху бони доб’ються 
тільки тоді, коли всі групи 
виступлять одночасно й 
дружно. Ще сімнадцятого 
листопада, ноли в хаті Тро
хима Свистуна остаточно 
утверджувався план зброй
ного виступу. Ус притри
мав його за руку:

— Важно. звісно, псе 
врахувати. Але за всіх об
ставин, думається, завдан
ня твоєї групи, Федосію. 
найскладніше... Тому, як 
тільки німої почнуть тіка
ти, то обійди з хлопцями 
цегельню і відріж їм доро
гу на Сеинаро-Павлівну...

Біля цегельні окупанти й 
справді гарячково шукали 
виходу, але звідусюди їх 
зустрічав еогонь.

На поміч набатівцлгл уже 
поспішали односельці, мо
лоді й літні бігли з рушни
цями, ТрОїЬеЙНИМИ ГВИНТІ8- 
иами. обрізами що нсвідь- 
звідни взялися в їхніх ру
ках.

Частині ворожих солда
тів удалося прорватися 
крізь шпарину заслону, во
ни вихопилися на дорогу, 
що вела до Табурища. і, 
безладно відстрілюючись, 
пустирем нинулисп вздовж 
Радянського до Назаренно- 
вої. Хлопчаки, що, незнл- 

гвалт матерів, 
наступаючими, 
почали лічити 

було чимало:

ОЗБРОЄНІ
ВОЛОДИМИР 
БДЗИЯЕВСЬННк

гайно. Б лісі під Плзарен- ; 
новою. Так і звелів Зінчсн- 
ну передати в Крюнів. ,

Білецьківна жила в три
возі. Не знали, хто пустив , 
зловісну чутну: за саботаж, 
за активні дії невловимих 
набатівців фашисти зби
раються спалити село.

Повідомляв Іван Лагно: 
німці хочуть підірвати важ
ливу ділянну дороги ка пе
регоні Крюків — Знам’лн- 
на, недалеко від станції 
Бурти. З цією метою до 
нотлопана стягнуто міни. 
Ус не сумнівався: як стане 
ворогові непереливки, він 
зруйнує дорогу, щоб пере
пинити шлях нашим вій
ськам. Цього не можна бу
ло допустити.

Через Івана Кравченка 
викликав начальників бо
йових груп. Зараз, ноли 
польовій жандармерії і по
ліцаям було, судячи з усьо
го, не до Уса, вони все час
тіше збивалися в старій 
липіївській хаті.

Вночі групи Фсдосія Ма- 
тюшениа та Олександра 
Третяка пішли на завдання. 
Міни виявилися без за
пальників. Ворог розрахо
вував скористатися ними в 
останній момент. Хлопці 
скотили міни з насипу і 
відтягли їх подалі від ту
нелю.

А вже надійшов сигнал 
від керівника старобілець- 
нівської групи Кирила 
Гречки — німці замінували 
паровий локомобіль. Єди 
ний на все село млин був 
ян повітря потрібен бі- 
лецьнівцям, та й не тільки 
їм, а й довгожданим визво 
лителям. У багатьох дворах 
у потаємних схронах і за- 
нутнах для тієї нагоди бу
ло приховано від хижого 
окупантського она зерно 
нового врожаю.

Рятували млин утрьох — 
Кирило Гречка, Маиар Ні
мець та Василь Німець. 
Швидко зняли приводні 
паси, манометр, розібрали 
двигун. Утрьох і перенесли 
все те в надійне місце.

Сімнадцятого листопада 
1943 року в хаті Трохима 
Свистуна, що жив на око
лиці села під Назаренно- 
вою, Ус знову зібрав ко
мандирів бойоеих груп 
»Набату*.

— Завдання полягає б 
тому, щоб не дати німцям 
знищити село, вибити їх 
звідси до приходу наших 
військ... Ми повинні довес
ти боєздатність нашої ор
ганізації у відкритому бою 
з ворогом...

Обговорили план зброй
ного виступу, призначили 
зв’язкових. На засіданні 
був присутній лейтенант 
Дніпров.

6. НА СПОЛОХ!
■ ...Г риць Коваленко га-
■ небно заспав. Ще звечора 
|| із завтрашнім днем було

пов’язано стільни пережи- 
квань що він довго пере

вертався з бону на бік і за
снув пізно. Проснувшись, 
похапцем одягнувся і ки

ла очі: «Побережи їх, гос
поди... Діти ж іще, зовсім 
діти».

І тут Гриць раптом зга
дав, що у нього дома, у ви
копаному ним самим схро
ні, лежать «лимонки». Ті 
самі, яні він поцупис у 
німців, що потім перебра
лися в старе село, Гриць 
кинувся назад у двір, за
брав «лимонки» і знову ви
скочив на вулицю. Бігти до 
Оврамовича? Але ж Овра- 
гг-ович, а точніше — Дмит
ро Оврамович Гречка, жив 
на Радянському, чому ж 
тоді хлопці — він це щой
но помітив — побігли у про
тилежному напрямі? А звід
ти вже озвалися авто
матні черги, потім вони 
змістилися впраео, і Гриць 
помчав прямо туди.

Події на колгоспному 
дворищі розгорталися так. 
Група фашистів намагала
ся підпалити громадські 
сараї, розташовані на виго
ні, але Іван Кравченко, Ел- 
силь Хорольсьний і кол
госпники, що приєдналися 
до них. дружно кинулись 
на паліїв. Гітлерівці, від
стрілюючись, відступали в 
сади, а звідти в болото за 
хутір Радянський, де на 
них уже чатували хлопці 
Василя Лагна, Петра та 
Івана Кравченків.

Ще раніше вистудили 
старобілецьнівиі. бойові 
групи Кирила Гречни і Ва
силя Німця.

Задум Уса був простий: 
починають хлопці із Старої 
Слободи, змушують німців 
відступити вниз до Кутів, 
притискають до болота, з 
того берега б’ють по них 
новоселівці Василь Лагно 
та Іван Кравченко, водно, 
час лемешівсьні групи Ма
тюшенка і Третяка женуть 
ворога битими шляхами, 
мимо цегельні, де ліворуч 
останньою приєднується 
свинаро-павлівська група 
Петра Калиниченка,

Ця операція^ при умові її 
успішного здійснення, мог
ла б стати неводом для бі- 
лецьківсьиого ворожого 
гарнізону разом з його гар
матами, мінометами, тран
спортом і запасами зброї. 
До того ж підкріпити ви
ступ білецьківців мали бра- 
ї лісці, маламівці і. за спри
ятливого збігу обставин, — 
дніпровці.

Групи Кирила і Василя 
Німця єдарили одночасно, і 
гітлерівці (їх було чоловік 
п’ятнадцять), що не споді
валися на такий поворот, 

' кинулися врозтіч.
У ті перші хвилини бою 

І заеіажали нервозність і ме
тушня: дуже великим було 
бажання розквитатися з 
окупантами. Але ян тільки 
Василеві Німцю та Семено
ві Кулику вдалося підтяг
нути свій «максим», а Ма
нар Німець та Антон Голуб 
стали їх прикривати — фа
шисти, не витримавши, 
поодинці вискакували з 
пристріляного місця і пере
біжками від хати до хати 
кидалися по схилу вниз.

Хлопці дружно вдарили 
по втікачах із гвинтівок та 
обрізів. Макар Німець і Ки-

— Є! — закричав Манар, 
не тямлячи себе від радос
ті. — Влучив, хлопці!

Тим часом куля, пущена 
чиєюсь справною рукою, 
дістала ще одного німця.

Ур-ра! — злетіло над 
оболонню і покотилося до 
Криліесьного лісу.

Зелені мундири сахнули
ся лівіше, солдати бігли 
тепер понад самою стіною 
плавнів, і Кирило, яний ви
передив своїх, подумав, що 
ось-ось хлопці дістануть 
фашистів і з того берега...

Саме в ту мить, коли 
Гриць Коваленно домчав до 
наших окопів, гітлерівці, 
гнані старобілецьківцями, 
отямились: автоматні чер
ги шелеснули прямо над 
головою. В онопі вже були 
Іван Кравченко, Василь Хо- 
рольсьхий, Іван Чорновол, 
брати Лагни, Микола Різ
ник і ще кілька чоловік.

Несподівано по 
болота появилася 
ней, що тягнули 
глецьні гармати.

— Вогонь! —

той 
пара 
дві

6ІК 
ко- 
ні-

голосно 
ириннув Іван Кравченко.

Прицілитись як слід за
важали густі зарості очере
ту. Деа німці, певно, з гар
матної обслуги, 
між коней. 
прпгли їх 
гармати 
зникли з 
ми.

Майже 
су на піщані кучугури ви
скочила безтарна. В ній 
стояв, випроставшись на 
повен зріст, дебелий німець 
і. туго натягнувши віжии, 
притримував розгарячілих 
коней. На хвилину пізніше 
з лісу виїхав вершник. Він 
повернув коня е бік наших 
окопів і підніс до очей бі
нокль. Очевидно, намагав
ся збагнути ситуацію.

— Що ж це ми, братці, 
га? — заметушився Іван 
Лагно. — Ану, за роботу...

Кілька пострілів прол/. 
нали майже одночасно. Ні
мець, що стояв у безтарці, 
впав, сполохані коні підхо
пили воза, круто, мало не 
перенинувши його, роз
вернулись і понесли в ліс. 
Вершник шарпнув коня за 
повідок і подався слідом.

— Утік, собака, — лай
нувся Василь Хороль- 
ський. — Ну. зажди, ми ще 
тебе дістанемо!

Нараз розмови урвалися. 
Всім спало на думку одне і 
те ж — як там справи в ін
ших? Шо діється на Леме- 
шівці? Звідти час від часу 
гриміли постріли, долітали 
якісь крики, вони то ближ
чали, то знову віддалялися.

— Ось що. Коваленку. — 
суворо сказав Іван Крав
ченко, знімаючи руну зі 
свого новеньнсго ППШ. — 
тобі, як зв'язковому, дору
чено оперативне завдан
ня — негайно вирушай на 
Лемешівну і дізнайся, як 
там у групах Матюшениа і 
Третпка.

Грицеві йти від своїх не 
хотілося, але наказ є наказ 
і його треба виконувати.

йти прямо не зважились: 
небезпечна була зараз від
крита дорога, і він вирішив 
городами пробратися спер-

СКОЧИЛИ 
шеидно рсз- 

і, полишивши 
напризеоллще, 

ніньми за вільха-

водночас із-за лі-

жаючи на 
бігли за 
першими 
трофеї. їх ,. . 
важних і середніх гармат — 
11. автомашин — 31, з них 
22 в повній готовності, під
від — 32. коней — 20. бага
то боєприпасів і військово
го’споря вжени я.

Приспіли маламіві'і. Очо
лювані Григорієм Зіі«-"'н- 
ком. еони очистили своє 
село віп окупантів, захопи
ли три підводи обозу з про
дуктами та зброєю і вже в 
Чечслєгому, наступаючи, 
відбили у ворога три гар
мати і взяли в полон 
го німця.

Звісно, про все це 
Коваленко не знав, 
знав і про те, що Ус . 
з Касилем Мосналенком іще 
вночі подалися в Павліг.ку, 
щоб попередити групу Пет
ра Калиниченка і як слід 
зустріти відступаючого во
рога.

Але хто вони, оці люди. 
Що йдуть назустріч? Скоро 
впізнав Катерину Хороль- 
сьну. а ось ті двоє... Чим 
більше вдивлявся Гриць, 
тим більше не довіряв сво
їм очам: на сірих шапках 
пломеніли справжні п’яти
кутні зірки.

— Ти чому стоїш, хлоп
че? Скучив, га? ч

Той, кому належали ці 
слова, був зовсім молодий, 
над верхньою губою у ньо- 
го лель пробивався темна- 
вий ріленьмий пушок.

— Нічого... Незабаром 
усім цим гадам капут. — 
дружньо поплескав хлопця 
по плечу. І тоді Гриць, плу
таючись і заїкаючись від 
надміру почуттів, пояснив 
першим радянським роз
відникам. шо пін зв’язко
вий групи Жаркого, вико
нує наказ номандира — 
має дізнатися і доповісти, 
що діється на Лемєизівці.

— Туди йти не треба. — 
сказав солдат, — там пов
ний порядок. — А як спра
ви у вас?

— Наша група. — сказав 
Гриць, — ударила по нім
цях, шо опинилися по той 
бік болота. Відбили у них 
дві гармати. Але німці за
раз у вільхах. Нам би оце 
допомогу...

одно-

Г онць 
Як не 
разом І

і

л еи оце g

(Далі буде}. /

побувати саме па звичайно- , 
му уроці, пересвідчитись, що ( 
він не напоказ, як школя , 
подейкують окремі вчителі < 
про уроки С. С. Граждана.

Вчитель використав метод , 
інтенсивно стиснутого по па- ( 
су комплексного уроку. Шо 
це означає? Передусім, про
думане використання кож- : 
пої хвилини, застосування 
такої послідовності мегоднч- ( 
них прийомів, котра дає , 
змогу підтримувати в учнів : 
не тільки певне фізичне па- , 
вантаження, а й поступово- 
рівномірне його збільшення. 
Не було жодної паузи.

Всі елементи уроку було 
підпорядковано меті, яку 
ставив перед собою вчитель: 
навчити учнів правильно 
брати низький старт, вести 
боротьбу па дистанції до 
кіпця. Одночасно йшла під
готовка до успішного скла
дання учнями нормативів 
комплексу ГПО.

Немає потреби детально 
аналізувати проведений 
урок. Були на ньому і еле
менти гри, і допомога слаб
кішим, і пояснення ЇХНІХ ПО
МИЛОК.

Наприкінці уроку раптом 
запитання: «Яка, па вашу 
думку, різниця між бігом і 
ходьбою?» Зацікавилися се
микласники, висловлюють 
здогади, аж поки не дійшли 
висновку, що в бігу є фаза 
польоту, коли можна від
штовхнутися від землі, фаза 
польоту, якої нема за і пін их 
умов. А вчитель продовжив 
думку, що й людина повин
на мати крила для злету у 
свою мрію, наближати її до 
реальності.

Він їздив до середньої 
інколи № 37 м. Севастополя, 
де добре налагоджено фіз
культурно-оздоровчу роботу 
серед учнів усіх класів. При
віз багато вражень, ділиться 
міркуваннями про те. як умі
ють там підтримувати повіг- 
ряішїі режим і яка користь 
від цього. Граждан тоді за
уважив: к

— Хіба ми неспроможні 
постійно виводити учнів па 
перерви, проводити з ними 
ігри, поки клас провітрюва
тиметься? Чому цим зай
маються лише вчителі фіз
культури?

Я погодився з ним. Бо й 
справді, саме завдяки тому, 
що паші фізкультурні акти
вісти виконують останнім 
часом велику обсягом по- 
закласпу роботу, вихованці

иашої школи виборюють 
призові місця па районних 
за міських змаганнях з різ
них видів спорту. Почесні 
спортивні трофеї — пам’ят
ні кубки, вимисли, грамотії, 
якими нагороджено шко
лу, — па пайвпдиішому міс
ці. Як і куток спортивної 
слави, що ніші оновлюється.

Наприклад, виступаючи п 
Харкові па чемпіонаті УРСР 
з багатоборства комплексу 
ГГ10 па призи газети «Ком- 
сомольская правда», шести
класник Олег Лопаті» пока
зав найкращий резуліл-ЙГ 
серед багатоборців першо
го ступеня в стрибках у дов
жину. Ного показник —■ 
5 метрів 42 сантиметри. Віп 
і чемпіон області з багато
борства ГГЮ. Олег навчає
ться в повостворсному спор
тивному б-Ж класі, а пя 
ного представників учителі 
фізвиховапия покладають 
великі надії.

Непогано виступає в скла
ді збірної області її багато- 
борка дев’ятикласниця Оль
га Артемепко. Спортсмени 
вдержують першість у місті 
з плавання, перші в області 
на «Стартах надій» і другі в 
місті (після давнього супер
ника — СІП № 13) з піонер
ського чотириборства «Дру
жба».

У нашій школі вчаться уч
ні, які виступають на різних 
турнірах за програмою кан
дидатів у майстри спорту. 
Серед них — Наталка Азн- 
мова, Оксана Граждап. На
талка Осадча, сестри Горді
єнко. Радує успіхами в спор
ті срібний призер першості 
України з футболу учень 
восьмого класу ОлСЯеиІ 
Юдіїї. 1 всі вони зобов’язані 
С. С. Граждапу. Бо перший 
гарт отримали на уроках 
фізкульт урн.

А. САРЖЕВСЬКИЙ. 
заступник директора 
пс наечально-вихогнін 
роботі середньої шка
ли № 19 м. Кірово
града./

Від редакції: А що ви ду
маєте про ефективність ро
боти вчителя фізкультури, 
мого становлення, ЙОГО ТВОП- 
чпй підхід до спрпин? До 
розмови запрошуємо педаго
гів, фізкультурних та комсо
мольських активістів, спорт
сменів. Що скажуть школярі 
про свого наставника, вчите
ля фі.чвиховання?
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