
Готуються 
залізничники

Комсомольська органі
зація електромашинного 
цеху відома в Знам’ян- 
ському локомотивному 
депо як ініціатор патріо
тичного руху «110-й річни
ці з дня народження В. І. 
Леніна — 110 ударних
днів!» Активно готуються

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Виходить
з 5 грудня 1939 р.

к

ЗУСТРІЧ ВИБОРЦІВ
В. ЩЕРБИЦЬКИМз в

Багсмин еклзд у за
гальнонародну боротьбу 
за успішне завершення 
завдань п’ятирічки вно
сять трудящі України. Як 
і всі радянські люди, бо
ни прагнуть привести в 
дію резерви підвищення 
ефективності і якості ро
боти, прискорення тем
пів економічного роз
битну.

Про гаряче схвалення 
снутрішньої і зовнішньої 
політики КПРС і Радян
ської держави, прагнен
ня гідно зустріти 110-у 
річницю з дня народжен
ня В. І. Леніна говорили 
учасники зустрічі вибор
ців Баглійсьиого вибор
чого округу Дніпропет
ровської області з канди
датом у депутати Верхов
ної Ради УРСР — членом 
Політбюро ЦК КПРС, 
першим секретарем ЦК 
Ко/лпартії України Воло
димиром Васильовичем 
Щербицьким, яка відбу- ' 
пася 14 лютого в Дніпро- 
дзержинську.

Присутні з великим 
піднесенням обрали по
чесну президію в складі 
Політбюро ЦК КПРС на 
чолі з товаришем Л. І. 
Брежнєвим.

Довірена особа канди
дата в депутати бригадир 
апаратників Придніпров
ського хімзаводу Герой 
Соціалістичної Праці А. І. 
Бережний розповів про 
життєвий шлях, трудову і 
громадську діяльність 
В. В. Щербицького.

У своїх виступах апа
ратниця виробничого 
об’єднання «Азот» А. Т. 
Потоцька, завідуючий 
відділенням міської лі
карні Герой Соціалістич
ної Праці Г. О. Андрієм- 
ко, вчителька середньої 
школи № 20 А. К. Шерш- 
ньова та інші відзначати 
велике піднесення, що 
панує в трудових колек
тивах, висловили щиру 
рдічність за постійну 
уззгу, яку ВИЯВЛЯЄ това
риш Л. І. Брежнєі до 
свою рідного міса, йою 
трудівників.

на поклик «червоної.Суботи»

спілчани й до Всесоюзно
го комуністичного субот- 
ника, присвяченого юві
лею, В цей день вони зо
бов'язалися відремонтува
ти 8 тягових двигунів елек
тровозів. Комсомольці ре
монтних цехів полагодять 
19 квітня електровоз ВЛ- 
80Т, а молоді машиністи 
проведуть свої состави на 
зекономленій електро
енергії.

Кошти, зароблені на су-

Субота, ’{б лютого 1980 року •

3 промовою виступир 
тепло зустрінутий вибор
цями В. В. Щербицький. 
Він підкресли з, що ззо- 
жди вважав і вважає пе
риною честю бути у Вер
ховній Раді республіки 
представником дніпрс- 
дсержинців — чудових 
трудівників, які гідно 
гродовжуюіь славні тра
диції нашо_о народу, 
представником міста, в 
якому народився, про
йшов трудове і політичне 
загартування видатний 
керівник, нашої партії, 
глава Радянської держа
ви товариш Л. І. Брежнєв. 
Трудящі України, що, як 
і всі радянські люди, ви
сунули Леоніда Ілліча 
своїм першим кандида
том у дспутаїи, бачать у 
ньому політичного ліде
ра ленінського типу, який 
нерозривно зв’язаний з 
народом, присяятив йому 
своє життя, віддає усі си
ли піднесенню його доб
робуту, справі збережен
ня і зміцнення миру на 
землі.

Вдесяте народ України 
обирає свій найвищий 
орган державної влади— 
Верховну Раду республі
ки. Характерна особли
вість нинішніх виборів — 
те, що вони відбудуться 
в завершальному рсці 
десятої п’ятирічки, в пе
ріод, коли в республіці, 
як і в усій країні, на 
повну силу розгорнулись 
величезна робота по 
виконанню відповідаль
них завдань, поставлених 
листопадовим (1979 р.) 
Пленумом ЦК КПРС, ма
сове соціалістичне зма
гання за гідну зустріч 
110-ї річниці з дня на
родження В, І. Леніна.

Наш народ іде до ви
борів з добрим настроєм, 
з почуттям законної гор
дості за свою соціаліс
тичну Батьківщину, її 
історичні 
відзначив 
Переконливою 
страиією торжества 
нінської національної по
літики КПРС, непорушної 
братерської дружби і

Батьківщину,
і досягнення, 

промовець.
ДЄМОІІ- 

ле-

Кіропоградоька о5ла#йй 
<МлІо? уг.п іи ff. К,

ботнину, буде перерахо
вано у Фонд миру.

О. БРОНІН,
Інструктор Знам’ян- 
ського міськкому ком

сомолу.

ний ленінський суботпнк 
молоді виробничники Олен 
сандрійської фабрики діа
грамних паперів. Вони від
значать «червову суботу» 
ударною працею. Так. лі
дер заводського соціаліс
тичного змагання комсо
мол ьсько-мол одіж п а брига
да «Зигзаг» па чолі з Ми
хайлом Підпорним вигото
вить у цей день 200 тисяч 
квадратних метрів діаграм
них стрічок, що па 5 тисяч 
квадратних метрів більше, 
ніж у звичайну зміну.

М. ТРУХАНОВ.
м. Олександрія.

За прикладом 
лідера

Одностайно підтримали 
ініціативу москвичів про
вести 19 квітня Всесоюз-

єдності народів нашої 
країни стало святкування 
60-річчя утворення Укра
їнської РСР і 325-річчя 
возз’єднання України з 
Росією.

Охарактеризувавши ус
піхи трудящих республі
ки в розв язанні соціаль
но-економічних завдань, 
кандидат у депутати під
креслив, що ці досягнен
ня не прийшли самі по 
собі. Вони — результат 
героїчної праці народу 
під випробуваним керів
ництвом Ленінської пер
тії.

В оцінці досягнутого 
ми завжди самокритичні, 
продовжував про/исвець. 
У нас є, звичайно, упу
щення, нерозв’язані зав
дання. Але ми їх знаємо, 
наполегливо працюємо 
над їх розв’язанням і 
обов'язково розв’яжемо. 
Серед причин, що зумо
вили напруженість з 
виконанням наших планів 
по ряду позицій, чимало 
за своїм характером 
об’єктивних. Але в той 
же час, як відмічалось нг 
листопадовому (1979 р.) 
Пленумі ЦК КПРС, бага
то труднощів породжую
ться недоліками в плану
ванні та організації пра
ці, низькою технологіч
ною і трудовою ДИСЦИП
ЛІНОЮ на ряді підпри
ємств, невмінням окре
мих керівників поставити 
в центр уваги завдання 
підвищення ефективнос
ті і якості роботи, крок 
за кроком забезпечували 
здійснення намічених за
ходів. Першочергові на
ші завдання полягають у 
тому, щоб повсюдно за
безпечити намічені тем
пи зростання продуктив
ності праці, найбільш ра
ціональне використання 
виробничих фондів, ма
теріально-сировинних і 
особливо паливно-енер
гетичних ресурсів.

У здійсненні завдань 
господарського і куль
турного будівництва Цен
тральний Комітет КПРС 
завжди спирається на 
ініціативу, творчість міс
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СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗМАГАННЯ ТВАРИННИКІВ 
ІДЕОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ...
Б'ЄМО ТРИВОГУ: КУЛЬТАРМІЙЦІ КІРОВО 

ГРАДСЬКОГО РАЙОНУ У ЗИМОВІ ДНІ ЗАБУ 
ЛИ ДОРОГУ НА ФЕРМИ.

ПОТІ..’ 
сопне

ШКО.ТЯ-
Ользі 

та Ва-

ГТ ІСЛЯ кількох днів від- 
липі знову приморози

ло. Сиплеться лапатий 
сніг, вкриває пухнатою 
ковдрою стрічки вулиць 
Володимирівни, шо заляг
ла у вибалку, дахи при
земкуватих корівників і те
риторію молочнотоварної 
ферми, що отаборилася на 
пагорбі за селом. Тихо і 
білим-біло. Припорошено 
сліди людей, які прийшли 
сюди, па ферму, на робо
ту, колії від коліс авто
транспорту, що підвозив 
корми. Та раптом помічає
мо свіжопрокладепу сте
жину. Вона і приводить 
пас до одного із примі
щень ферми. Прочинили 
двері — і завмерли здиво
вані: чути хор дитячих го
лосів про тс, звідки почи
нається Вітчизна, —’ ‘ 
про посмішку та 
миру...

Концерт закінчено. До
ярки, завідуючий фермою 
Іван Лсонтійовнч Желток 
дякують за пісню 
рам і класоводам 
Якимівиі Ткаченко 
лептнні Микитівні Орло
вій.

Згодом 1. Л. Желток по
яснює, що їхня друга мо
лочнотоварна ферма пер
шого відділка колгоспу 
імені Пстровського у со
ціалістичному змаганні .за 
січень здобула^першс міс
це в господарстві, тож за 
доброю традицією учні 
перших—третіх класів при
йшли поздоровити піснею. 
Бувають па фермі з кон
цертами учні й інших кла
сів місцевої середньої 
ІНКОЛИ.

Іван Лсонтійовнч розпо
відає і водночас не зво
дить очей з ланцюжка 
школярів, які вже пряму
ють до села. Звідси, з па
горба, добре видно все се
ло і клуб у центрі.

— А учасники художньої 
самодіяльності у пас бува
ють у ні зимові дні? — за
питую завідуючого фер
мою.

Обличчя в Івана Лсоигі- 
йовнча відразу смутніє, і

цевих партійних органі- І 
зацій,1 трудових колекти- І 
вів. Двічі орденоносна 
Дніпропетровська об
ласть досягла в цій п'я- | 
тирічці у цілому добрих 
результатів. і

Обласна партійна ор- І 
ггиізація, яку у важкі І 
післявоєнні роки очолю- І 
кав Леонід Ілліч Бреж- І 
нєв, дбайливо зберігає і | 
примножує еєличєзний 
досвід мобілізації трудя- < 
щих на розв язання полі
тичних господарських 
завдань.

Говорячи про джерела 
динамізму і міцності со
ціалістичного ладу, кан
дидат у депутати сказав, 
що важливим серед них 
є справжня демократич
ність. Людина праці — І 
оєь головна діюча особа 
нашого суспільного жит
тя. І це законодавчо за
кріплено в Конституції 
СРСР, весь смисл, кожна 
буква якої спрямовані на 
те, щоб історична твор
чість народних мас все
мірно підтримувалась і 
неухильно розвивалась. 
Тільки на Україні до міс
цевих Рад обрано більш 
як півмільйона депута
тів, а в їх активі є близь
ко 9 мільйонів чоловік.

Спинившись наприкінці 
на питаннях міжнародно
го життя, В. В. Щербиць- 
кий відзначив, що політи
ка розрядки тепер за
знає суворих випробу
вань. Але зовнішньополі
тичний курс нашої дер
жави лишається незмін
ним. Як і раніше, він по
єднує послідовну миро
любність з твердою від
січчю агресії, рішучою 
боротьбою проти геге- 
моністських замірів імпе
ріалістичний держав і Ки
таю. РазолА з братніми 
соціалістичними країна
ми ми будемо й далі 
прагнути, щоб розрядка 
напруженості лишалась 
провідною тенденцією у 
відносинах з іншими дер
жавами, вживати заходів 
для гарантування міжна
родної безпеки.

(РАТАяиЛ

I ___
II ИЗвЗші

змагання 
квітня.

На знімку: новий ди
тячий номбінат- Кірово
градського заводу радіо- 
виробів.

Фото В. ФЕСЮК.

’ШШ

ШШ

Тематичний вечір
У жіночому гуртожитку 

№ 1 комбінату «Кіровоград- 
важбуд» відбувся тематич
ний вечір «Наша праця то
бі, рідна партіє».

Почесним гостем був 
знатний будівельник об
ласті. кавалер ордена 
«Знак Пошани» М. Я. Дуд
ник. Пого бригада стала 
ініціатором впровадження 
методу бригадного підряду 
в області: нині готується 
гідно зустріти Ленінський 
ювілей. Мулярн з колекти
ву Дудника одними з пер
ших підхопили почин киян 
«110-й річниці з дня на
родження В. І. Леніна — 
110 ударних декад». Проте, 
як планують зустріти зна 
мениу дату молоді буді
вельники, розповіла ком- 
СС'РГ комсомольсько-моло
діжної бригади 
рів Наташа 
ва. Члени 
якому працює 
ь„........
тичиі 
до 22

меля-
Гудуяіго-

колективу. в 
...__ __ Иатаща.

взялися особисті соціаліс- 
виконати

вій відповідає коротко:
— Ні, не бувають. Та іі 

художньої самодіяльності 
у нашому селі немає, на
віть завідуючого клубом 
уже рік чекаємо.

Прикро, але це не пере
більшення. Про відділко- 
гніі клуб забули і правлін
ня колгоспу, і районний 
відділ культури, і райком 
комсомолу. Більше року 
тому ентузіасти організу
вали хор, кілька гуртків 
художньої самодіяльності, 
але належної підтримки не 
сдержали. Тому-то сьо
годні й нікому, крім школя
рів, прийти па ферму з піс
нею.

А як справи в сусідино
му колгоспі імені Горько 
го, де є чудовий Будинок 
культури, директор якого 
щомісяця розписується у 
відомості 
зарплати? Тут, як і в кол
госпі імені • Іістровського, 
нинішнього року па фер
мах жодного разу не ви
ступали учасники худож
ньої самодіяльнеє"-і.

Па жаль, це не виняток. 
Не знаю, як у інших райо
нах, а в Кіровоградському 
культармійці чомусь у зи
мовий період забу ін доро
гу на ферми. Кілька разів 
виступили лише аматори 
Аджамського та 
ського сільських 
культури. В інших клубах 
очікують теплих днів.

У культармійців району 
є- досвід бойових, опера
тивних виступів під час 
жнив. Чому б не скориста
тися'цим досвідом у зимо
вий час? Адже зимівля 
громадської худоби -— не 
менш важлива справа, ніж 
збирання врожаю. Кажуть, 

' що сьогодні тваринництво
— ударний фронт. А чому 
ж культармійці не па пере
довій цього фронту, а в 
обозі?

Що морози скували зем
лю — це зрозуміло. j\ як 
трапилося, що воші замо
розили відповідальність 
культармійців. їх увагу до 
важливої справи?

про одержання

Покров- 
будипків

Е. ЦЕСТАЄВ.

На
пісні ...___,
невтомній пращ 
ликів.

вечорі прозвучали , 
та вірші, присвячені | 

1 будівель-!
В. НЕЛЮБ, 

вихователька гурто
житку.

«Гніздечко» 
приймає новоселів

Красень-комбінат «Гніз
дечко» на 240 місць Кіро
воградського заводу радіс- 
виробів приймає новоселів.

Будівельники управління 
.V 2 тресту < Кіровоград- 
міськбуд» здали об’єкт із 
ОЦІНКОЮ «відмінно».

На урочистому мітингу, 
присвяченому відкриттю 

; комбінату, головний інже
нер управління В. Л. Круп
ник від імені будівельни
ків вручив завідуючій 
Ф. С. Пилипенко символіч
ний ключ від «Гніздечка».

С. КОЛЕСНИКОВ, 
позаштатний корес
пондент «Молодого 
комунара».
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Про що вони! Багато лис
тів присвячено темі, яка бу
ла основною у січневому 
огляді пошти — коханню 
Продовжували надходити 
відповіді на анкету «Якби 
комсоргом був я...» Пові
домляють наші адресанти 
про новинки шкільного жит
тя, про підготовку до Ле
нінського ювілею. Отримали 
ми кілька нових творів ви
пускників на тему «Мій учи
тель», що надходять на кон
курс, оголошений недавно 
«Вітрилами». Проте кіль
кість їх мала б бути біль
шою. 140 читачів узяли 
участь в анкеті «Диск-залу» 
Є у пошті _новели, гуморес
ки, вірші старшокласників.

Усім вам велике спасибі! 
Чекаємо нових листів!

. ПОШТА

З ДНЯ ВИХОДУ ПЕРШО- 
і го ВИПУСКУ (12 СІЧНЯ 1980 
' РОКУ) «ВІТРИЛА» ОТРИМА-

«Дорогі «Вітрила»!
Розкажіть, будь ласка, де с 
нашім області є профтехучи
лища, що готують механіз’ато- 
рів широкого профілю для 
сільського господарства, на 
базі якої освіти ці училища 
приймають вступників, скіль
ки років потрібно навчатися,

чи .можна там здобути серед
ню освіту, спеціальність шо
фера III класу, у які кол
госпи і радгоспи направляю 
ться випускники.

Микола ІЛЬЧЕНКО».
с. Соснівка, 
Олександоівського району.

ВІДПОВІСТИ МИКОЛІ МИ ПОПРОСИЛИ НАЧАЛЬ
НИКА ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНО ТЕХ
НІЧНОЇ ОСВІТИ ДМИТРА ІВАНОВИЧА ДУЗЯ:— На території нашої області 7 сільських професійно-технічних училищ, які готують механізаторів широкого профілю. Це СГІТУ № 1 і № 3 е Олександрії, СПТУ А’Ь 2 в Бобршщі, СПТУ №5 в Гайвороні, СПТУ № 6 у

Новгородці, СПТУ № 7 в селі Оникієвому Маловисків- ського району, СПТУ № 8 у Голованівську. Всі вони приймають на навчання юнаків і дівчат, які закінчили вісім класів і яким до зарахування в училище виповнилося 15

років. У кожному з цих училищ створено також академічні групи для вступників із середньою освітою, а також для звільнених у запас із лав Радянської Армії. Зараховані в училище після восьми класів навчаються в ньому З роки, здобувають середню освіту і спеціальність тракго- риста-машиніста широкого профілю з умінням виконувати роботи слюсаря-ремонтника 1 водія автомобіля. Вступники із середньою освітою навчаються 10 місяців і набувають спеціальності тільки тракторнста-машииіста. Якщо .к вони мають довідку про те, що вивчали в середній школі сільськогосподарську техніку або автомобіль, їм виплачується стипендія в розмірі 96 карбованців на місяць.Всі юнаки і дівчата, які навчаються в СПТУ за направленням колгоспів і радгоспів, після закінчення їдуть на ро Соту в те господарство, яке посилало їх на навчання. При розподілі па роботу випускників, які вступали до училища без направлень, враховуються їхні побажання.

АНОНС

«...У Сашка Демченка зно- 
двійка. Звичайно, у математи' і 
він слабак... Може, допомогти?. 
А, занадто багато часу треба на 
це. Хай сам викручується. Не 
в мене ж двійка...

іАого викликали на педраду 
Побився з хлопцями? Ах 
знаю... Бачив... Але ж аін захи
щав від образи дівчину! Про
мовчав про це? Теж мені ге
рой... Може, піти їм все розка
зати... Втім, тільки зайвих кло
потів наберешся... Мене ж не 
викликали...

Виключають зі школи Саш
ка? За що? Два тижні прогуляв! 
Не прогуляв! Він доглядав хво
ру жінку! День і ніч сидів .там, 
сам бачив! Я проти! Та хіба ж 
послухають... Може, й справді 
прогуляв... Він може... Зреш
тою, чого це я так розкричав
ся... Не мене ж виключають...>■

Запишіть, товариші старшо
класники, нове домашнє зав
дання:

«Якою я уявляю свою актив
ну життєву позицію».

Чекаємо ваших листів.

Відмінниці навчання десятикласниці Олександрійської СШ Люба ШВЕЦЬ і Світлана КАШЕЛЬ. 
Фото В. ГРИБА.

і

ДЕБЮТ «МК»

МОНОЛОГ НАЧИСТОТУ

«ЯКБИ Я БУВ
шсонои,,,»

РОЗМОВУ ПРОДОВЖУЄ 
І СЕРГІЙ СТЕЛЬМАХ

(м. СВІТЛОВОДСЬК).

Комсорга вибирає не випа
док — вибирають товариш*. 
Вони чекають, вони довіря
ють тобі і сподіваються, що 
не підведеш. А ти, вперше 
зібравши комітет, не знаєш, 
із чого почати, і кожне слово 
здається не тим, і кожен жест 
неправильним. Та ось ти зга
дуєш, якими були очі ровес
ників, коли вони за тебе го- 

I посували, і відходить боязли- 
I яість, стають твердішими сло- 
I ва, зібранішими думки. Але 
І до перемоги ще далеко. А 

У школі вечір. Ведучі ог<*
• лошуюіь гру чи танець, в за

лі тиша, всі стоять 1 чогось мс-1 
/мають, о треба ж комусь по-1 

чаги. І тут у коло виходиш ти, І 
комсорг, і починаєш співати, 
танцювати. Але і це ще не гну 
ремога. д

Спочатку лунає сміх. Але] 
не той, що підтримує тебе 
СМІЮТЬСЯ ті, хто ніколи не пі
де першим ні в школі, ні 8 і 
житті. А ти продовжуєш кли
кати в коло, і ось воно збіль
шується, зал наповнюється ве
селим гамором, і таких, як ги, 
вже десятки, сотні — це пе
ремога.

Ти наповнив душі ровесми-

Пишу вам не вперше, і все 
ж хвилююся. А справа ось у 
чому. Минулого року я подру
жила із хлопцем. Він у дев’я
тому, я — у восьмому. Спочат
ку все було добре. Сергій при
ходив до мене додому, допома
гав учити уроки. Закінчилась 
перша чверть. У мене з’явилися 
дві трійки, в нього — теж. І 
моя мама заборонила йому при
ходити. Тепер ми бачимося ли
ше в школі, і то лише на пе
рерві.ЧИ МАЄРАЦІЮ МАМА?

Недавно мені виповнилось 15. 
Здавалося б, ие маленька, але 
батьки так не вважають. Знаю, 
що в такому віці мої ровесни
ці дружать із хлопцями, ходять 
разом у кіно, Я їм заздрю, lie 
хочу сказати, ш.о у мене поіаіп 
батьки, ні- Вони мене просто 

І /міють І ХОЧУТЬ, ШО-. 
виправила трійки, думаючи, ш.; 
заважає цьому дружба з Сер-

І гієм. А виходить якраз навпаки.
«Вітрила»! Допоможіть мамі 

зрозуміти, що я не маленька. 
Допоможіть їй .зрозуміти, що 
дружба — це шастя, шо без 
неї життя неможливе. Хай на
пишуть МОЇ ОДНОЛІТКИ, як < .'3.1- 
литься до цього їхні батьки.

Алла БАБИЧ,

с, Богданівна,
Зй.-тм'с’НСЬИИЙ ОІІИОН.

II

II

— Іване Петровичу! Розка
жіть йому про Защиту!

Ще цікавіше! Защита. Вона 
за три кілометри від його се
ла. Дві вулиці. Що ж тут спіль
ного з дисципліною?

Проте слухав, що розповідай 
старий Дорошенко. До них під-

ТТІСЛЯ 14—15 років хлопець 
чи дівчина непомітно для 

себе прощаються з дитинством. 
Настає цікавий період — дцє 
залишилось чимало звичок від 
попереднього життя, і разом з 
тим владно вривається юність: 
нові інтереси, погляди, почут
тя, уподобання, нові оцінки 
людей, навколишнього сиігу. 
З’являється бажання наслідува
ти старших, улюблени • героїв, 
з’являється серйозність, почут
тя відповідальнос.і й зо свої 
вчинки, і зо вчинки товариші«...

У шкільні роки це 8—9 кле- 
си. Це той період, коли дівчи 
ну чи хлопця ми називаємо під
літком. Всі вони хороші, своє
рідні, цікаві. У них 
пішність, зразкова 
вони беруть 
участь у корисних справах, у 
роботі

роші,
ус- 

I іоведінка, 
найактивнішу

гуртків, допомагають 
старшим, охоче працюють у 
навчально-виробничих бриг і- 
Дах. . , т -

Є и «важкі» підлітки. їх неоа- 
гато. Наш щасливий час — не 
той, коли жив Макаренко, коли 
після громадянської війни на 
ПОЛЫНЯХ залишалися сотні ти-

ходили й інші механізатори...
Коли почалась війна, Іван 

Петрович евакуював за Дніпро 
трактори. Василь чув про таке. 
Десь за Харковом Дорошенка 
мобілізували в діючу армію. ьін 
воював, відступав до Сталінгра- 
да, наступав, визволяв і Ніроно-

Таміла Мамажанова навчає
ться у восьмому класі Новоун- 
раїнсьної середньої шноли № 4. 
Це — її перші поетичні проліс
ки. Віршам Таміли ще бракує 
техніни, свіжих епітетів, порів
нянь тощо. Але в її рядках пуль
сує щирість і безпосередність 
сприйняття довколишнього сві
ту. А це вже заявка на справж
ню поезію.

Таміла Мамажакзва пише бі
лими віршами. Відсутність рим 
у її творах майже не відчуває
ться. Юна поетеса намагається 
свою думну передати органічно, 
заземлено, не вдаючись до сло
весної. еквілібристики, надума
ності.

Хай же їй щастить на нелег- 
ній творчій ниві.

Ленин
Наш Ильич
Любил природу
И свободу, и народ.
Всех любил наш добрый

Ленин,
А особенно детей.

К вам залетело.
Чтоб вы услышали, как птицы. 
Вам принесли
Весну на крыльях.

— ----------------------------------—-------- ----------і--------------------------- —

«Важкий» підліток. Він учиться з тобою поруч, він твій ро
весник — дванадцяти-, тринадцяти-, шістнадцятирічний, він 
такий же, як і ти. Але ні, не такий — «важний». Хто він? Чому 
«важкий»? Що треба для того, щоб перестав ним бути?

«Вітрила» сьогодні починають публікацію роздумів сільсько
го вчителя з цього приводу.

— Я, товариші, проти виклю 
чення Степана зі школи. Ви
ключити його, значить, виклю
чити й мене, перекреслити всі 
роки моєї праці. Десь, мабуть, 
прогледіла, десь щось недоро
била. Ви знаете, я дізналася 
про причину його біди..,

— Яку причину?
— Дозвольте зараз про 

не говорити. Мені здається, 
з ним не все ще втрачено.

Причина.., Ох, енількн їх є, 
невидимих причин! Сім'я Степа
на жила нерозкішно. Стара хво- 

невеликі.
надто 
все й 
часті 
одній

Тільни ЩО тоді могло б ста
тися із хлопцем?..

не бешкетують, не 

Але й не вчаться.

ке і 
що

ра мати, достатки 
Костюмчик у хлопця аж 
скромний. Може, з ньою 
почалося? Хлопець дедалі 
ше зупиняв погляд на . 
дівчині, йому подобалзсь її мо
ва, хода, її співучий голос, очі. 
Ось ще одно — то, що вриває
ться несподівано, нестримно У 
життя підлітка... Він умій тан
цювати, одного разу запросин

Іноді діти 
хуліганять.
Найлегше це пояснити тим, що 
у них немає здібностей до на
вчання. справа виявляється 
набагато складнішою. Матері
ально іакі сім'ї живуть дуже 
добре. Скажімо, мати — дояр
ка. Середній місячний заообі- 
ток — 200—240 карбованців. 
Батько — механізатор, зароб
ляє не менше. І от у дітей з'яв
ляються сорочка на п'ятдесят 
карбованців, костюм на сто 
гі ятдесят, наймодніші череви
ки. Все легко, як манна з неЗа.

градщину. і це не здивувало 
Василя, Три роки Дорошенко 
не був у рідному селі. У 1941 ро
ці залишив удома дружину, 
дворічну доньку, хвору матір. 
І не знав про їхню долю нічого.

— І от, голубе, мій полн виз
воляв Защиту. Я був від рідно
го села за три кілометри. Кажу 
ще раз — про долю рідних не 
знав нічого. Рвався др них. А 
ми, визволивши ЗащИгу, пішли 
далі, стискаючи фашистів у 
Корсунь-Шевченніисьиому кіль
ці.Василь зупини« Дорошенки:
- і аи не побували вдома? Че

кайте! А командир знав, Що ва
ша домівна за три кілометри 
від Защити?

— Знав. і.
— І не пустив првЗідати рід

них?!
— Після бою нас залишилось 

дуже мало. І він сказав мені: 
не можу пустити. Я на нього не 
образився... І лише коли демобі
лізували, я повернувся додо
му.,.

-- І кого ви застали?!
— Тільки доньку... Дружину

за поширення листівок фашисти 
вбили... Доньку врятували люди. 
А мати померла...

Василь не зводив очей з До-

Откройте окна, люди, шире, 
Чтоб пенье птиц

Наша память — это 
Действующий вулкан, 
Который затихает 
Только на время.

ДИСК-ЗАЛ «ВІТРИЛ»

Популярні
в 1979 році
'«"‘ ■'"■■■ РОЗДУМИ НАД АНКЕТАМИ

У МИНУЛОМУ випуску -Віт
рил - ми запропонували чи 

тача.м анкету, щоб визначити 
лауреатів Диск залу ■ аи 1979 
рік. Підраховуючи голоси, вищі- 
ристали ні і листи, які прийшли 
на адресу редакції. Кількість 
голосів визначалась таким чи 
ном: за порше місце в анкеті 
давалось ї< бали, :ш »руге і тре- 
гє відповідно 2 11.

(ЧіОЧВТКЧ- '.НІЯКІ ЛИНІ про чнтн-

V. ПЛАТІВКА ФІРМИ «МЕ
ЛОДІЯ».

1. А. Пугачова. «Дзеркало 
душі» — 175.

2. Д. Тухманов. «По иолпе 
моей памяти» — 101.

3. О. Рибнікои. «Зірка І 
смерть Хозкіно Мур’сги» —
54.

4. О. 3,тцегіін. Музика з те
лефільму «31 червня» 26,



Комсорга вибирає не випа
док — вибирають товариші. 
Вони чекають, вони довіря
ють тобі і сподіваються, що 
не підведеш. А ти, вперше 
зібравши комітет, не знаєш, 
із чого почати, і кожне слово 
здається не тим, і кожен жест 
неправильним. Та ось ти зга
дуєш, якими були очі ровес
ників, коли вони за тебе го
лосували, і відходить боязли
вість, стають твердішими сло
ва, зібранішими думки. Але 
до перемоги ще далеко. ! 

і V школі вечір. Ведучі
* лошують гру чи танець, 

лі тиша, всі стоять і чогось че-^
| каюти, а треба ж комусь по- 
I чати. І тут у коло виходиш ти, 
І комсорг, і починаєш співати, | 
І танцювати. Але і це ще не пі
* ремога.

Спочатку лунає сміх. Але 
не той, що підтримує тебе — 
сміються ті, хто ніколи не пі
де першим ні в школі, ні в 
житті. А ти продовжуєш кли
кати В КОЛО, і ось боно збіль
шується, зал наповнюється ве
селим гамором, і таких, як ти, 
вже десятки, сотні — це пе
ремога.

їй наповнив душі ровесни
ків упевненістю, в очах дру
зів, що пішли за тобою в ко
ло, побачив відблиск перемо
ги. А ці десятки, сотні комсо
мольців, які пішли за тобою 
тепер, підуть і завтра, і V 
важку хвилину, бо вони зна
тимуть: поруч друг. А цього 

х вже досить...

ЧИ МАЄ
РАЦІЮ МАМА?

OfC’ 1
й За

Недавно мені виповнилось 15.
Здавалося б, не маленька, але 
батьки так не вважають. Знаю, ' 
що в такому віці мої ровесни
ці дружать із хлопцями, ходять 

і разом у кіно. Я їм заздрю. Ід 
і хочу сказати, то у мене поіані 
•\ батьки, ні. Вони мене просто 

де розуміють і хочуть, шо» 
виправила трійки, думаючи, що 

. заважаг цьому дружба з Сер- 
ІСГі гісм. А виходить якраз навпаки.

J «Вітрила»! Допоможіть мамі 
зрозуміти, що я не маленька. 
Допоможіть їй зрозуміти, що 
дружба — це іцастя, що без 
неї життя неможливе. Хай на
пишуть мої однолітки, як став
ляться до цього їхні батьки.

Алла БАБИЧ.

с. Богданівна, 
Знам’янський район.

Р. «ВІТРИЛ». На жаль, у 
даному випадку допомогти Ал
лі ми не-можемо. Слово за ва
ми, товариші ровесники і бать
ки п’ятнадцятн-шістнадцяти- 
річних.

ЇТІСЛЯ 14—15 років хлопець 
чи дівчина непомітно для 

себе прощаються з дитинством. 
Настає цікавий період — дце 
залишилось чимало звичок від 
попереднього життя, і разом з 
тим владно вривається юність: 
нові інтереси, погляди, почут
тя, уподобання, нові оцінки 
людей, навколишнього світу, 
З являється бажання н слідува
ти старших, улюблениу героїв, 
з являється серйозність, почут
тя відповідальнеє і і й за євоі 
вчинки, і за вчинки товаришів..

1 І ШКІЛЬНІ роки це 8--- У кле-
си. Це той період, КОЛИ ДІВЧИ

І ну чи хлопця ми називаємо під
літком. Всі вони хороші, своє
рідні, цікаві. У них дй^а ус
пішність, зразкова поведінка, 
вони беруть найактивнішу 
участь у корисних справах, у 
роботі гуртків, допомагають 
старшим, охоче працюють у 
навчально-виробничих брига
дах.

Є й «важкі» підлітки. їх неба
гато. Наш щасливий час — не 
той, коли жив Макаренко, коли 

на 
ти
не-

Т

-»Важкий» підліток. Він учиться з тобою поруч, він твій ро
весник — дванадцяти-, тринадцяти-, шістнадцятирічний, він 
такий же, як і ти. Але ні, не такий — «важний». Хто він? Чому 
«важкий»? Що треба для того, щоб перестав ним бути?

«Вітрила» сьогодні починають публікацію роздумів сільсько
го вчителя з цього приводу.

ЗАПРОШУЄМО ДО РОЗМОВИ

ЩО СКАЗАТИ ТОБІ, ЮРО?
♦

І ВІН РВУЧКО розчинив двері,
з порога глянув повними

1 болю о'чнма:
— Скажіть, друг може... Ну, 

зрадити?
...Вони з Вадиком стояли біля 

вікна у шкільному коридорі. 
Навколо вирувала велика пе
рерва. Друзі розглядали значки.

Раптом із кабінету фізики 
вилетів здоровань, штовхнув у 
спину дівчину. Та не втрима
лась на сходинці, упала. Юрко 
мершій кинувся на допомогу. 
Дівчина вже підвелась. Ледве 
стримуючи сльози, ображено 
запитала:' «Ти чого штовхаєш
ся?»

Відповісти Юрко не встиг.
— Що тут таке? — почувся 

голос учительки. .Цідія Павлів
на вже стояла поруч. — Знову 
Петренко?!

— Та я...
— А сьогодні ж класні збо

ри! — скру^нно похитала голо
вою

їх ураз оточила юрба 
гліх. Десь подівся Вадик, 
мов

Лідія Павлівна.
ціка- 

не-
розчинився в натовпі.

На зборах після звичайної 
вступної частини про позедінку 
учнів Лідія Павлівна сказала: 

, — Оті сьогоднішній випадок. 
Юрко Петренко, правда, каже, 
що він не винен.

Клас загомоніз»
— Вічно цей Петренко...
— Хто там не винен, завжди 

у нього... — Тільки двійки ха
пати...

— Ганьбить клас...
Юрко зіщулився, зігнувся, зі

брався в клубок.
— Та ми можемо це з’ясува

ти, — вела далі вчителька. — 
Ось Вадим бачив усе. Будь 
ласка, Вадику, тобі слово!

Вадик неквапно підвівся з-за 
парти. «Нарешті»! — з полег
шенням зітхнув Юрко. — Зараз 
він скаже, він же свідок...»

Вадим відкашлявся, обвів 
очима клас. Сказав глухо.:

— Я... бачив. Так, ваша прав- < 
да. Це він штовхнув. .Він може. 
У нього ж і сім’я така — бать
ко — п’яниця,' та й узагалі...

Запала тиша. ' І
— Та й узагалі, — продовжу- І 

пав Вадик упевненіше, — ди
вуюся, як я міг із ним дру- о 
жити...

Гаряча хвиля ударила Юрко- у 
ві в груди. Зірвався з місця: І

— Та ти... Та як же ти... — І | 
прожогом кинувся з класу. 
Щось кричала навздогін йому = 
Лідія Павлівна, сперечалися | 
дівчата, хтось побіг за ни,м — 9 
Юрко біг звідти геть, геть...

...Він стояв переді мною — І 
розгубленні?, стривожений. Вія І 
питав поради.

Що сказати тобі, Юро? Па- ■ 
м’ятаєш, якими вірними друзя- в 
МИ були герої Островського, І 
Гайдара? 
хлопців із сусіднього будин
ку — Костика і Вітю. Коли Вік
тор тяжко захворів. Костик від
відував друга, читав йому 
книжки, учив із ним уроки. А в 
сім’ї Костика трапилась біда—• 
Віктор і його батьки забрали 
друга до себе. Згадай...

/X втім, чи можна це назвати 
дружбою? І взагалі — що таке 
дружба? Яким повинен бути 
справжній друг? Я ставила са
ма собі ці запитання і не зна
ходила на них відповіді. А Юр
ко терпляче чекав...

Що ж сказати тобі. Юро?

після громадянської війни 
вулицях залишалися сотні, 
сячі морально скалічених, 
щасних сиріт і напівсиріт, яким 
потрібно було повернути ДИ
ТИНСТВО, молодість, дати пу.-а- 
ку у велике життя. Але «важкі» 

■ підлітки є. І, на диво, вони ста
ли набагато «важчими».

Що знали, що бачили вихо
ванці Макаренка до колонії? 
Майже всі — неписьменні; їм 
не були відомі ні радіо, ні кіно, 
ні телебачення. У колоніях во
ни тягнулися до науки, до книг, 
що ставали для них сонцем. 
Теперішній «важкий» підліток не 
тільки вміє читати й писати, він 
чимало бачив, чимало чув. Пса- 
цювати з ним набагато складні
ше. Та ми повинні робити в- з. 
щоб «важких» не було... Як? 
Стандартної відповіді не може 
бути, рецептів ніхто не дасть... 
І все-таки кожній мелодій лю
дині з тих «важких» треба до
помогти повернутися до колек
тиву, до людей.

-з

Згадай звичайних

С. ЛІАНОВА.

ВІД «ВІТРИЛ». «Герой» цієї 
історії — конкретна людина, 
твій ровесник. І він чекає відпо
віді, поради. Сподіваємося, що 
ти не стоятимеш осторонь, стар
шокласнику.

Педагогічна рада розглядала 
питання про Степана Б. Він був 
здібним, розумним учнем, ба
гато читав, любив фізику, ма
тематику, креслення. Та ось у 

мінили. Поч'ав пропускати 
ки, не виконував жодного 
дання, зовсім занедбав 
вчання. Одержав двійку з ук
раїнської мови — демонстра
тивно на очах у вчителя і учнів 
вирвав аркуш із оцінкою, зім'яв 
і жбурнув на підлогу. Образив 
учителя біології. Якось умуд
рився у випадково залишеному 
на столі класному журналі всім 
учням наставити п'ятірок і чет
вірок. Коли в одного колгосп
ника зникло сорок кролів, по
дейкували, що, мабуть, там гос
подарював і Степан. Звідки ж у 
нього несподівано з'явився но
вий годинник?

Про його поведінку говорили 
на засіданні учкому, на зборах 
класу, школи. Марно. Якось він 
так побив одного хлопця, що 
того відвезли до районної лі
карні. На Новий рік добряче 
випив, бешкетував у клубі. Це 
переповнило чашу терпіння. Як 
же тримати такого в школі?

Рішення на педраді визріва
ло одне — виключити. В кінці 
слово надали класному керів
никові Галині Петрівні. Вона 
працювала в школі . майже’ 
тр’идцять років, її шанували 
учителі й учні.

дев’ятому цласі його ніби під
мінили. Почав пропускати уро- 

зав- 
на-

— Я, товариші, проти виклю
чення Степана зі школи. Ви
ключити його, значить, виклю
чити й мене, перекреслити всі 
роки моєї праці. Десь, мабуть, 
прогледіла, десь щось недоро
била. Ви знаєте, я дізналося 
про причину його бгди...

— Яку причину?
— Дозвольте зараз про 

не говорити. Мені здається, 
з ним не все ще втрачено.

Причина... Ох, скільки їх є, 
невидимих причин! Сім’я Степа
на жила нерозкішно. Стара хво
ра мати, достатки невеликі. 
Костюмчик у хлопця аж 
скромний. Може, з нього 
почалося? Хлопець дедалі часті 
ше зупиняв погляд на одній 
дівчині. Йому подобалась її мо
ва, хода, її співучий голос, очі. 
Ось ще одне — те, що вриває, 
ться несподівано, нестримно у 
життя підлітка... Він умів тан
цювати, одного разу запросив 
дівчину до танцю. А вона в гурті 
молоді насміялася над ним. 
сказала, що хай спершу залатає 
■ірки на своєму піджачнові. Це 

був страшний удар. Хлопець по- 
Счлів, аж поточився. Ціп розмо
ву чув один Підозрілий тип. І 
почав плести клубок павутинки 
над хлопцег, затягуючи його в 
провалля. Школа? Можна жити 
н без неї! Праця? Плювати! 
Костюми? Будуть у тебе костю
ми. І Красуні будуть!..

На другий день після педра
ди Галина Петрівна 
Степана 
Хлопець 
сказала:

— Ми
А він підняв очі:
— Навіщо ви це зробили? 

Хай би вже виключили! — І ч 
очах байдужість, і в очах зло.

— Хочеш знати? Ти ж мені 
дорогий. Я ж твоя друга мати. 
Я вчила тебе всього доброго. 
Скільки разів я переживала й 
плакала. Залишиш ти школу —; 
і мені туди дороги не буде.

Він помовчав.
— Та хіба я один у вас?
— Тож-бо й є, що не один. І 

за всіх вас мені боляче.
Він думав над словами 

тельки. Таке не кожному 
жуть.

— Я сам думав не йти 
школи. А тепер... тепер 
йду...

У школі вона знову розмов
ляла з ним.

— Дівчини тобі не поверну. 
Не чарівниця ж я. Таке трап
ляється в людей. Ти не чув про 
перше кохання Франка? Ти не 
читав його вірш «Чого являєш
ся мені у сні?» Франко тоді 
майже таким хлопцем був, як 
ти, і мені думається, що 
трагедія його ще більше 
гартувала...

Він мовчав, ще більше 
вуючись. Ніхто з ним так , 
не говорив. І від того проймав
ся більшою пошаною до своєї 
вчительки.

Однією розмовою не завойо
вують важких та ще поранених 
сердець. Але на добро відпо
відають добром. Степан зміню
вався, повертався до життя.

Він закінчив десять класіз, 
згодом Кіровоградський буді
вельний технікум, зі своїми 
друзями вже звів не одну бу
дову в колгоспах. Не забуває 
своєї вчительки, дуже дооогої 
для нього людини.

А могла ж вона поголитись 
ніби зі справедливим рішенням 
педради, підняти руку.

•ЗНСТСЇВКмЗ «ЯКБмХЖЖЯХШЯП

неї 
що

надто 
все й

одній

пішла до 
додому. Мати плекала, 
сидів похмурий. Мати

вже знаємо.,.

вчи- 
ка-

До 
при-

та 
за-

дм- 
досі

Тільки що тоді могло б ста
тися ІЗ Х4ЮПЦЄМ?..(4*01

*

І ІНОДІ діти не бешкетують, Не 
хуліганять. Але й не вчаться. 
Найлегше це пояснити тим, що 
у них немає здібностей до на- 

1 вчення. справа виявляється 
набагато складнішою. Матері
ально такі сім'ї живуть дуже 
добре. Скажімо, мати — дояр
ка. Середній місячний заробі
ток — 200—240 карбованців.
Батько — механізатор, зароб
ляє не менше. І от у дітей з’яв
ляються сорочка на п'ятдесят 
карбованців, костюм на сто 
п’ятдесят, наймодніші череви
ки. Все легко, як манна з неба. 
Потім зникає бажання вчитися, 
працювати.

Повторюємо: вони ходять цо 
школи, не пропускають урокіе, 
Щось роблять (чи вдають, 
роблять), але знань у них 
віть поверхових немас.

Однак і такі діти зовсім 
безнадійні. У них теж обов'язко
во с своя «ахіллесова п'ята»: 
ОДНІ захоплюються філателією, 
ін них приваблює спорт, 
подобається техніка.

Отаким був і Засиль Щ. 
восьмому класі в нього 
предметів зарясніли ,._____
Педагоги забили тривогу. Бать
ки на це особливо не реагува
ли. Не велика біда! Ми он, мов
ляє, університетів не кінчали, 
навіть середньої освіт« не має
мо. А живемо не те, що гірше, 
а навіть краще зс інших Є дім, 
є й у домі всього.

У класного керівника клопо
ту було доволі. Сорок учнів — 
спробуй усіх відвідати вдома! 
Змився й сам заочна. Проте 
знайшов собі помічників, яким 
не байдужа була доля хлопця.

Василь страшенно захоплю
вався машинами. Якраз по до
розі до школи була тракторна 
бригада. Він міг годинами стоя
ти перед велетнем-трантором, 
перед новим «Колосом». Під
ростав, а захоплення не ми
нало.

Те бачив бригадир тракторної 
бригади, людина добра, розум
на, сам батько. Влітку він брав 
хлопця в поле, багато показу
вав, розповідав, навіть доручав 
щось зробити, просив допо
могти.

Хлопець аж мінився від ра
дості.

Настала осінь. На стан прибу
ли два нові бурякозбиральні 
комбайни. Бригадир сяяв. І враз 
спохмурнів. Побачив Василя.

— А ти чого тут? У вас же 
початок занять?

— Знаєте, що мама каже? Як
що всі будуть агрономами, то 
хто ж тоді поле орагиме?

— Вибачай, хлопче, але твоя 
мама дурниці каже! Ти сам ба
чив, який важкий рік ^ув, а в 
нас усе вродило добре, буряки 
теж. Я міг би назвати тобі де
сятки причин, але назву найго
ловнішу — дисципліну-

Василь посміхнувся. Ну й ди
вина — дисципліна і врожай.

— Ти не смійся. Хочеш знати, 
що таке дисципліна? Послухай, 
що скаже тобі наш ветеран 
праці і війни Дорошенко.

— Отой дідусь?

шо 
на-

не

третім

У
з усіх 

двійки.

десь за Харковом Дорошенка 
мобілізували в діючу армію. Він 
воював, відступав до Сталінгра- 
да, наступав, визволяв і Кіроно- 
градщину. І це не здивували 
Василя. Три рони Дорошенко 
не був у рідному селі. У 1941 ро
ці залишив удома дружину, 
дворічну доньну, хвору матір. 
І не знав про їхню долю нічого.

~ І от, голубе, мій полк виз
воляв Защиту. Я був від рідно
го села за три нілометри. Кажу 
ще раз — про долю рідних не 
знав нічого. Рвався ло них, А 
ми, визволивши ЗащЬту, пішли 
далі, стискаючи фашистів у 
Корсунь-Шевченківському кіль 
Ці.

Василь зупинив Дорошенка;
— і ви не побували вдома? Че

кайте! А командир знав, що ва
ша домівка за три кілометри 
від Защити?

— Знав. ,
— І не пустив проїдати рід

них?!
— Після бою нас залишилось 

дуже мало. І він сказав мені: 
не можу пустити. Я на нього не 
образився... І лише коли демобі
лізували, я повернувся додо
му...

— І кого ви застали?!
— Тільки доньку... Дружину 

за поширення листівок фашисти 
вбили... Доньку врятували люди. 
А мати померла...

Василь не зводив очей з До
рошенка. А бригадир поклав 
йому руку на плече: •

— Оце тобі, козаче, правда 
про Защиту і про справжню 
дисципліну. І не стій більше 
7ут. рушай до школи, на уроки1 

Василь пішов. Та на стан про
довжував заходити. І не міг не 
помітити, що бригадир не 
же радий його відвідинам, 
важився спитати:

— Чого ви сердитесь 
мене?

— Бо є за що!
— Я ж нічого поганого не 

бив і не роблю.
— А двійка з хімії — це що? 

А дві двійки з мов?..
— Звідки ви знаєте?
— Ходім покажу.
Василь обімлів. На стенді, на 

великому аркуші паперу — 
екран успішності. Це вже ро
бота класного керівника.

Хоч скільки тієї осені було 
роботи, а бригадир викроював 
годину, прикочував на мото
циклі до школи. Цікавився на
вчанням своїх дітей і Василя. 
Раз навіть на уроці географії 
побував. Учитель викликав до 
карти Василя, і він, червонію
чи, не знаходив ні міст, ні рі
чок... і

Отоді бригадир сказав ко
ротко:

— Закінчиш школу, попро
сишся в бригаду, а навіщо нам 
такі неуки? Нам потрібні люди 
з міцними знаннями. Ти бачив 
«Ниви», «Колоси», потужні 
рякозбиральні комбайни? 
тям, без знань ми тебе й 
гарматний постріл до них 
пустимо.

А хлопця вразило не це. Вра
зило його те, що його долею, 
успіхами цікавиться людина, 
яку він дуже шанував, пова
жав...

— Більше у мене жодної 
двійки не буде.

Були ще двійки. Але їх ста
вало менше, а в десятому зник
ли зовсім. Василь став хорошим 
механізатором, знайшов не 
тільки місце, а й щастя в житті.

Велика справа — справжнє 
наставництво.

(Далі буде).

М. СТОЯН.

Весна Наша память — это
Действующий вулкан, 

Откройте окна, люди, шире, Который затихает 
Чтоб пенье птиц Только на время.

ДИСК-ЗАЛ «ВІТРИЛ»
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І
РОЗДУМИ НАД АНКЕТАМИ

У МИНУЛОМУ випуску «Віт
рил» ми запропонували чи

1 тачам анкету, щоб визначити 
І лауреатів < Диск-зи-іу» за 1979 
‘ рік Підраховуючи голоси, вико

ристали всі листи, які прийшли 
на адресу редакції. Кількість 
голосів визначилась таким чи
ном: за перш - місце в анкеті 
давалось З бали, за друге і тре- 
іс — відповідно 2 11.

Спочатку деякі дані про чита
чів (їх близько 140). які взяли 
участь У визначенні лауреатів. 
Серед них 1 процент — шести
класники, 4 —- семикласники. 
42 — восьмикласники. 5 — де
в’ятикласники. 11 • десяти
клясники. Решта 37 процент ів • 
учні технікумів та учиниш. 
Найактивнішими були читачі з 
Кіровограда, Олександрійського 
та Новоукраїнс.ького районів. 
Жодної анкети редакція _ не 
одержала з Вільшанського. Ком- 
паніївського. Новгородківсько 
: о, Новоархангельського. Пет- 
рівського та Устинівського ра
йонів. «Диск-зал» дякує всім 
вам. друзі, і сподівається на по
стійне співробітництво.

Лауреати «Диск-залу»-79.

V. ПЛАТІВКА ФІРМИ «ме
лодія».

1. А. Пугачова. «Дзернало 
душі» — 175.

2. Д. Тухманов. «По волне' 
моей памяти» — 101.

3. О. Рибнінов. «Зірка І 
смерть Хоаніно Мур’єти» — 
54,

4. О. Зацепін, Музика з те
лефільму «Зі червня» — 26,

5^«3 Новим роном» (1979)

Лідерами все іЦе залишаються 
платівки, які вийшли до 197.9 
року. Це пов'язано з об'єктив
ною причиною. Фірма «Мело
дія > неспроможна одночасно за
безпечити всіх бажаючих купи
ти ту чи іншу платівку.

КІНО- І ТЕ-

співає»

1.
1.
2. 

171.
3.
4.

58.
5.

СПІВАК.
Яак РІоала — 256.
Михайло Боярський —

ігор Іванов — 65 
Олександр Градський —
Юрій Антонов — 36.

Зверніть увагу на такий факт: 
імена більшості лауреатів ще 
кілька років тому були майже 
невідомі любителям естради.

II.
1.
2.
3.
4. 

36.
5.

СПІВАЧКА.
Алла Пугачова — 332. 
Софія Ротару — 161).
Ксенія Георгіаді — 90. 
Тетяна Анциферова

Ольга Зарубіна — 24.

Б Алла Пугачова. як 1 можна бу- 
В ло сподіватися, поза конкурсн
ії цією. її виразний голос люблять 

і діти, і літні люди. Недавно бб- 
п -’ор цих рядків був па денному 
В сеансі, коли демонструвався ди- 
І тячий фільм «Зоряне ліго» 
] (А. Пугачова виконала в ньому 
і за кадром три свої пісні).

ill. ВОКАЛЬНО-ІНСТРУ- 
d МЕНТАЛЬНІ АНСАМБЛІ.

1. «Пісняри» — 66. 
ji 2. «Апельсин» — 55.
і 3. «Аракс» — 52.
і 4. «Оризонт» — 49, г
І 5. Група Стаса Наміна —33.

- Дещо несподіваним є досить 
I високе місце молдавського ан-
- самблю «Оризонт». 11а думку 
музичних критиків, творчі мож- 

| ливості групи Стаса Каміна та 
І ансамблю «Аріель» значно ии- 
I Ш-- (Для порівняння наведемо 
Е підсумки анкети, яку провела 
і серед ваших ровесників газета 
і «Московский комсомолець. 
“ 1. «Пісняри». 2. «Аракс». 3. Гру

па Стаса Каміна. 4. «Лийся, піс- 
п не». 5. Група Андрія Макареьн.- 
I ча «Машина часу»).

с. Панчеве “
Новомиргородського району.

V—- -- Г „Г7 І— х L ■ . ■ ? \

IV. КОМПОЗИТОР.
1. Давид Тухманов — 144.
2. Алла Пугачева — 121.
3. Раймонд Паулс — 77.
4. ОлекФй Рибншов — 72.
5. Олександра Пахмуто

ва — 60.

Алла Пугачова (раніше підпи
сувала свої пісні псевдонімом 
Борис Горбонос). Олексій Рибпі- 
ков. Ці автори заявили про се
бе порівняно недавно. Але до
робок їх настільки цікавий, що 
вони по праву зайняли місця се
ред кращих композиторів ми
нулого року.

VI. МУЗИЧНИЙ
ЛЄФІЛЬМ.

1. «Д'Артаньмн і три муш
кетери» — 259.

2. «Жінка, яка 
177.

3. «31 червня» — 55.
4. «Кухар і співачка»—21.
5. «Камертон»-----20.

Багато голосів . набрав теле
фільм «Ах, водевіль, водевіль» 
з музикою ДІ. Дунаєвс.ького. Але 
він демонструвався на початку 
СІЧНЯ, цього року і може взяти 
участь лише в наступній анкеті 
«Днск-залу».

л VII. МУЗИЧНА РАДІО- І ТЄ- 
ЛЕПЕРЕДАЧА.

1. «Ранкова пошта»—234.
2. «Мелодії і ритми зару

біжної естради» — 78.
3. «Голоси друзів» — 64.
4. «Пісня-79» — 51.
6. «Ширше коло!» — 37,

•Іакономірно переважають те
левізійні передачі. Адже музи
ку тут мпжна не тільки чути з 
пош^ЧИТИ>' Лідер ~ «Ранкова 
іошта» недаремно вийшла 

м.1сЛе- Вона вдало по- 
слпус різні жанри, постійно 
ло^°*ІИ'ІЬ ° нов»нками попу
лярної музики. у

VIII. ПІСНЯ.
1. «Шукаю тебе». О. Заце

пін — Л. Дербеньов. Т. Анцн- 
Ф%Р°8В, к- 1 еоргіаді — 178.

2. «Злети над суєтою» 
(«Просто»). А. Пугачова —
’ Рсзнік. А- Пугачова — 70.

3. «Здрастуй», д. Тухма
нов — в. Харитонов, Я. Йоа- 
ла — 60.

4. «Підберу музику». Р. Пз- 
ХЛСа ~ А‘ Вознесенський. я. Иоала — 48.

5. «Зоряне літо». А. ГІуга- 
чова — І. Рєзнік. А. Пугачо-

-ва — 35.

0ТЛїЕ. перед нами картина 
минулорічної популярної 

музики з погляду найпристрас- 
ніших і найіцедріших суддів — 
любителів музики, на яких роз
рахована «естрадна продукція». 
Давайте ж спробуємо поглянути 
на результати опиту небайду
жим поглядом зацікавлених лю
дей. за різноманіттям імен, пріз
вищ, назв розгледіти тих, хто 
так чи інакше впливає на ’рух 
сучасної музики. Насамперед, 
нас здивувало те. що на анкету 
(якщо не брати до уваги кіль
кох листів), відповіли тільки 
дівчата. Невже юнаків не захоп
лює популярна музика? Можли
во, відповідь на це запитання 
знають дівчата?

Ми передбачаємо, що резуль
тати аіптети. проведеної «Диск- 
залом^, когось порадують, ко
гось розчарують, у інших вн-. 
кличуть роздратування. Це за-І 
лежатиме від ваших музичних І 
смаків. 1

А. КРУПСЬКИЙ. /



4L стор» „Молодий комунарі -______ 16 лютого 1980 року

ДУМКИ, ВІДГУКИ, 
РЕЦЕНЗІЇ

Людина-орнестр САЛОН СЮРПРИЗІВ

„Тимур-
СИН
Фрунзе“

Під такою назвою у 
військовому срдена Тру
дового Червоного Пра
пора видавництві Мініс
терства оборони СРСР в 
кінці минулого року ви
йшла книга Віктора Єв
геновича Александрова, 
який довгий час жив і 
працював у нашому місті, 
був членом літературно
го об’єднання при редак
ції обласної газети «Кі
ровоградська правда».

Айтор книги — учасник 
Великої Вітчизняної вій
ни, служив у Збройних 
Силах, підполковник у 
відставці. Військово-пат
ріотична тема — головна 
в його творчості. Над 
книгою, про яку йде мо
ва, В. Є. Александров 
працював близько десяти 
років. йому вдалось 
створити привабливий об
раз льотчика-вішпіцувача 
Тимура Фрунзе, сипа ви
датного діяча нашої пар
тії і Радянської держави, 
легендарного полководця 
Михайла Васильовича 
Фрунзе. Автор показує 
його то в сім’ї К. Є. Во
рошилова, де ріс і вихо
вувався Тимур після 
смерті батьків, то в Ка- 
чинській авіашколі, де 
він оволодівзв бойовою 
майстерністю, то в небі 
війни.

Книга знайшла гаря
чий відгук у трудівників 
кіпочпгпадської фабрики 
«Рсммеблі», па якій я 
працюю.

— Читала ї плакала,— 
схвильовано розповідає 
касир фабрики Л. О. То
карева. — Тимуру і 19 
не було, як він загинув 
смептю героя 19 січня 
1942 року, захищаючи 
свого командира в нерів
ному повітряному бою.

Повість В. Є. Алек
сандрова допомагає ви
ховувати молодь у дусі 
патріотизму, готує юна
ків до служби в Радян
ській Армії.

— Такі книги, як «Ти
мур — сип Фрупзе». ду
же потрібні молоді. Кож
на мати, певно, хотіла б 
виховати сипа таким, 
яким був Тимур, — діли
ться враженням від про
читаного фанерувальпи- 

І ця фабрики О. О. Соко- 
ловська. — Я збираюсь 
послати синові Володи
миру кілька книг нашого 
земляка, хай читають і 
його товариші по службі, 
з них творів вони багато 
почерпнуть.

Повість В. Є. Алек
сандрова — гарний пода
рунок 35-річчю великої 
Перемоги над фашизмом. 
Хочеться зі сторінок мо
лодіжної газети щиро 
подякувати авторові по
вісті за хорошу, потрібну 
книгу і побажати йому 
нових творчих удач.

І. СКРИННИК.

Під незвичний 
лемент співають 
ють на зимових 
цях у шахтарському клубі 
міста Тернівка Дніпропет
ровської області. Чути ор
кестр, а виконавець один— 
музикант клубу Г. О. ІІага- 
лос, який грас на інстру
ментах одинадцяти різно
видів. Серед них — баян, 
півтора десятка дзвіночків 
і північноросійських ло
жок, флейта, мідні тарілки, 
бубонці, Педальні, ручні і 
духові. фабричні і само
робні інструменти зручно 
розташовані па оригіналь
ному верстаті, виготовле
ному в домашнім майстер
ні умільця.

Виступи музиканта з во
кальним колективом клубу 
стали --------- -----
шахті, 
цях, у школах, 
туарі 
мало 
Г. О.

акомпа- 
і танцю- 
вечорни-

популярними на 
виборчих дільин- 

В репер- 
ентузіастів сцени чн- 

пісень. написаних 
ІІагаловим

М. СМОТРЯКОВ, 
кор. РАТАУ.

притулку
Морозного вечора почуя- 

Уся вимогливий стукіт 
вГктіо.

Коли господарі відкрили 
кватирку, до кімнати вле
тів птах. Влаштувавшись 
па шафі, він пронизливо 
закричав. Від хліба відмо
вився. А от шматок сирого 
м'яса з’їв з задоволенням 
і заспокоївся.

У квартирі сім'ї хар
ків'ян Данильченків сокіл- 
боривітер переждав сильні 
морози. Поводився тихо, 
здебільшого відсиджую
чись у кутку. До себе ніко- 

* го не підпускав, хоч іноді 
вихоплював ласий шмато
чок прямо з рук. А коли 
минули холоди, почав хви
люватися і невдовзі, ви 
бравши слушний момент, 
вилетів через відчинені 
двері.

— Соколові-боривітру. в 
чий раціон звичайно вхо
дять великі комахи і гри
зуни, не прохарчуватися 
взимку в ваших місцях. — 
прокоментував цей випа
док доцент біологічної о 
факультету Харківською 
уишерситєту І. О. Кривині.- 
кий. — Непроханий гість, 
що п сиру ГНИЙ для себе 
час. постукав у квартиру, 
мабуть згадав людську тур
боту. Судячи з усього, со
кіл уже ЖИВ у буднику, 
звик до людним. Такі по- 
иернешш раніше нам дово-

ЕПЗЯЕЕ'ЗеКЖ!

ПРАВА
! ПІЛЬГИ

Комуністична партія і Радянський уряд постій
но піклуються про щасливе сьогодення і радісне 
/лайбутнє радянської людини. Одним із яскрави» 
прикладів цього піклування с послідовне розв'я
зання житлової проблеми в нашій країні.

У своему виступі на листопадовому [1978 р.) 
Пленумі ЦК КПРС Генеральний секретар ЦК КПРС, 
Голева Президії Верховної Ради СРСР товариш 
Л. 1. Брежнев підкреслив, що поліпшенню житло
вих умов у нас приділяється неослабна увага. Ли
ше з початку десятої п’ятирічки здано в експлуа
тацію близько 6,5 мільйона нових благоустроєних 
квартир.

Які ж пільги мають молоді спеціалісти та сім’ї 
при отриманні житлової площі! Хто береться на 
чергу! В якій послідовності! На ці та інші запитан
ня нашого кореспондента сьогодні відповідає за
відуючий відділом обліку і розподілу житлової 
площі виконкому міської Ради народних депутатів 
Д. Г. Мозуль.

КОР.: Чи можуть бра
тись на квартирний облік 
особи, які мешкають у 
службових приміщеннях, 
придатних для житла!

МОЗУЛЬ: Ні, такі осо
би на квартирний облік 
не беруться, якщо вони 
мають мінімальну норму 
квадратних метрів житла 
на кожного

КОР.: Які 
стереження 
квартирний 
КІВІ

МОЗУЛЬ: 
жень і ніяких 
них правил. На квартир
ний облік вони беруться 
і житлова площа їм на
дасться в загальному по
рядку.

КОР.: На квартирний 
облік береться сім’я, як
що хтось із її члені» не 
прожив належного часу 
е даному 
пункті!

МОЗУЛЬ: 
сім’я, якщо 
потреба, береться 
квартирний облік, 
член сім'ї, який

члена сім’ї, 
існують за
при взятті на 
обпік одина-

Ніяких обме-
слеціаг.ь-

на:еченому

дилося спостерігати з па
пугами, воронами.

В. ФОМЕНКО, 
кор. РАТАУ.

Цікава знахідка
Відкрили старовинну кни

гу, і наче розкинулося зо
ряне небо — таке, яким 
його уявляли стародавні 
греки. Поруч з картою — 
портрет Птолемея, осново
положника геоцентричної 
системи світу. Цією гравю
рою прикрашено інкунабу
лу «Коментар до «Альма
геста» Птолемея», виявле
ну співробітниками Львів
ської наукової бібліотеки 
імені В. Стефанпка АП 
УРСР.Книга була надрукована 
латинською мовою у Ве
неції в 149’4 році. Незва
жаючи па похилий вік. ви
глядає вона дуже молодо: 
збереглися добротний па
пір з крупним шрифтом, 
багаті орнаменти.

Цікаво, що сам «Альма
гест» — основний астроно
мічний твір античності, на
писаний в середині II сто
ліття александрійським 
ученим Клавдісм Птоле
меем, довгий час перепи
сувався від руки і вперше 
був надрукований у 1о15 
році.

> ХРОНІКА 
ОБЛАСНИХ 
СПОРТИВНИХ 
ЗМАГАНЬ

СТАРТУВАВ 
РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ 
шаховий ТУРНІР

Д У ГОРАХ КИРГИЗІЇ

ЧИ ДАЛЕКО ДО ОЛІМПУ?

ПЕРШИЙ ВИМІР-У ПЛАВЦІВ

Г. МАЦЕНКО, 
кор. РАТАУ.

Почалася спартакіада 
команд міст області, при
свячена 110-й річниці з 
дня народження В. І. Ле
ніна і XXII літнім Олім
пійським іграм.

До її програми входять 
змагання з чотирнадцяти 
еидів спорту. Першими 
взяли старт плавці. їх по
єдинки проходили в 
олександрійському ба
сейні «Дельфін». На го
лубих доріжках за зван
ня найсильніших бороли
ся 115 представників се
ми колективів. У команд
ному заліку на найвищу 
сходинку п’єдесталу по-

І

Так, така 
в цьом/ € 

на 
, якщо 

член сім'ї, який подав 
заяву на квартобпіг, про
жив не менше двох ро
ків у місті.

КОР.: У якому порядку 
беруться на квартирний 
облік малосімейні!

МОЗУЛЬ: У загальному 
порядку, передбаченому 
Положенням.

КОР.: Чи вимагається

певний строк проживан
ня в гуртожитку, щоб 
ьзятися на квартирний 
облік!

МОЗУЛЬ: Ні.
КОР.: Де беруться на 

квартирний обпік особи, 
котрі мешкають в примі
ській зоні, а працюють на 
підприємствах і в устано
вах, що не ведуть квар
тирного обліку?

МОЗУЛЬ: За місцем 
їхнього постійного про
живання.

КОР.: В чому полягає 
перевага мопедих спе
ціалістів у межах черго
вості календарного року 
взяття на' облік при на
данні житлової площі!

МОЗУЛЬ: Б тому, що 
особи, вказані в абзаці 
другому п. 25 Положен
ня, стримують житлову 
площу раніше інших осіб, 
які взяті на квартирний 
облік в один і той же рік 
і перебувають у загаль
ній черговості.

КОР.: Чи користується 
правом першочергового 
отримання квартири сі
м'я, якщо вказана пільга 
надасться не особі, що 
подала заяву на квартир
ний облік, а члену цієї 
сім’ї!

МОЗУЛЬ: Пільга налає
ться не тільки одному 
працівникові, е, звичайно 
ж, і членам його сім'ї. 
Тому не має значення,

хто подавав заяву. До 
речі, якщо працівник під
приємства, перебуваючи 
із сім’єю на квартирному 
обліку за місцем роботи, 
особисто не входить у 
число першочерговикіа, 
то хто-небудь із його 
сім’ї може бути в згада
ному списку, і, відповід
но, сім'я отримує житло
ву площу за обліком 
першочергового поряд
ку.

КОР.: Обмежене яким- 
нсбудь строком право 
осіб, скажімо молодих 
спеціалістів, на отриман
ня квартири с першочер
говому порядку!

МОЗУЛЬ: Ні.
КОР.: За рахунок яко- 

го житлового фонду на
дасться житло молодим 
спеціалістам!

МОЗУЛЬ: Молоді спе
ціалісти забезпечуються 
житловою площею під
приємством (установою), 
куди вони направлені 
після розподілу.

КОР.: Чи користуються 
житловими пільгами, ус
тановленими для моло
дих спеціалістів, особи., 
»■справлені на навчання у 
вузи і технікуми, яиі піс
ля закінчення їх повер
нулися на ті підприєм
ства, що направляли на 
навчання!

МОЗУЛЬ: Користую
ться, якщо вони раніше 
не були забезпечені від
повідним житлом в дано
му населеному пункті.

КОР.: Яний вид житла 
надається спеціалістам!

МОЗУЛЬ: У відповід
ності з Положенням про 
розподіл житла в Україн
ській РСР молоді спеціа
лісти, що прибули з по
свідченнями про направ
лення на роботу після 
закінчення вищих і се
редніх спеціальних на
вчальних закладів і котрі 
працюють за місцем при
значення, користуються 
правом першочергового 
втримання житлової пло
щі, яка вказана у посвід
ченні. 1

:іісни піднялися плавці 
Світловодська. Вони на
брали 18 965 очок. Друге 
місце зайняли спортсме
ни Ленінського району 
обласного центру — 
17 625 очок, третє — пер
ша команда Олександрії 
— 14 654 очка.

Під час турніру 18 
спортсменів показали 
результати першого
спортивного розряду.

Варто відзначити орга
нізаторів змагань—олек- 
сандрійців. Після введен
ня в експлуатацію басей
на гірники значно поліп
шили свої показники.

БАСКЕТБОЛ. Три дні 
г> Будинку фізкультури 
заводу «Червона зірка» 
проходили змагання з 
цього виду спорту за 
програмою обласної спар
такіади товариства
«Авангард» серед колек
тивів фізкультури серед
ніх навчальних закладів. 
Впевнепо провели всі 
ігри учениці Кіровоград
ського машинобудівного 
технікуму. Воші її стали 
переможцями турніру. 
Друге місце дісталося їх
нім землячкам з буді
вельного технікуму, тре
тє—спортсменкам Олек
сандрійського індустрі
ального технікуму.

ШАХИ. Стартувала 
спартакіада товариства 
«.Спартак» серед колек
тивів обкомів профспілок, 
її девіз — «Олімпійський 
рік — не тільки для олім
пійців». Першими бо
ротьбу почали шахісти. 
П’ять днів тривали впер
ті поєдинки за звання пе
реможців. Ними стали: у 
першій групі—представ
ники обкому профспілки 
працівників місцевої про- ч 
мисловості і комунальних 
підприємств, у другій — 
спортсмени обкому проф
спілки працівників зв'яз
ку.

Наступне змагання за 
програмою спартакіади— 
з шашок.

В. ШАБАЛІН.

ШАХИ. У Кіровоградському міському будинку 
культури імені Компанійця триває фінал особистої 
першості України серед жінок. У турнірі беруть 
участь чотири шахістки Кірсзоградщини. Підсумки 
змагань буде підбито 23 лютого.

Фото В. ГРИБА.

ЦЕ ЦІКАВО

Тянь-Шань: спелео- SO
Бурхливий підземний 

струмок, що збігає із за- 
спішеного гребеня : lo
ci кого плато Джалпак- 
ї’лгі» па півдні Ліиріи.-ії. 
привів спелеологів у неві
дому раніше карстову пе
черу, яку вони назвали 
Зіндан. Скеляста прірва, 
прикрашена сталактита
ми, круто обривається 
плиз па 120 метрів і за
кінчується, як встановили 
першовідкривачі, вузь
ким, відшліфованим во
дою глибинним каналом.

Великим районом спіль
ною пошуку спелеологів 
Киргизії, інших серед- 
ньоазіа'геьких республік

і Казахстану стане в но
вому спортивному сезоні 
плато Кнрк-Тау (Сорок 
гір) неподалік Самаркан
да. У минулі роки тут під
корено понад 70 урвищ. 
Ряд із них знайшли і опи
сали кнрпізьні спелеоло
ги. секції яких створені у 
багатьох містах республі
ки і об'єднують сотні ен
тузіастів — геологів, ро
бітників. студентів, учи
телів. представників ін
ших професій.

А. КОМАРОВ, 1 
кор. ТАРС. ‘ і 

Фрунзе.

В. о. редактора В. СТУПАК.

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

Па украинском языке.
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