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ПОЛЕ

Тоді хочеться самостійнос
ті, аби перевірити, 
ти здатний... 1.
стане для нас саме таким.

Ініціативу • привітало 
правління. Голова кол
госпу Герой Соціалістичної 
Праці Л. И. Шліфср запро
сив молодих ентузіастів па 
розмову. Вона пройшла 
змістовно, цікаво. Леонід 
Йосипович розповів -про 
визначних майстрів буря-

вірити, на що 
.. Нинішній рік

НА СПІЛЬНІЙ

ЙТИ ПОПЕРЕДУ, тво- 
** рити добрі справи — 
характерна риса сучасної 
молоді. А добрі справи 
завжди, як правило, почи
наються з ініціативи, яка б 
захопила, додала сил

Кілька років виношува
ли її, ініціативу, молбді 
буряківниці колгоспу «Зо
ря комунізму» ІІоьоархан- 
гельського району. І ось 
тепер, обміркувавши, зва
живши всі за і проти, во
ші звернулись до правлін
ня колгоспу: «Хочемо ство
рити свою, молодіжну лан
ку по вирощуванню цукро
вих буряків».

Досі дівчата працювали 
в трьох ланках другого 
відділка господарства. 
Трудилися добре, нарівні 
зі старшими, вирощували 
високі врожаї. Та все ж се
ред досвідчених не виділя
лись.

— Іноді доводиться чу
ти, що нинішня молодь 
тільки «від крилом» у на
ставників може «вибитись 
у люди», — розповідає про 
зародження -------
комсомолка 
сильєва. 
ля в, ніколи 
значного успіху. Звісно, всі 
ми спочатку вчимось у до
свідчених, переймаємо їх
ню майстерність, але на
стає період, коли відчу
ваєш, що час самому бра
тись за важливу справу.

ініціативи 
Людмила Ва- 

— їй одній, мов
не добитись

нового лапу — Євгенію 
Долишок, Степаниду Впш- 
так, Марію Марцув. За
кликав дівчат примножу
вати їх славу, а також 
славу своїх односельців. 
Після бесіди дівчата по
клали живі квіти до па
м’ятника землякам, які за
гинули в роки Великої Віт
чизняної війни, відвідали 
сільський краєзнавчий му
зей.

Ця зустріч стала днем 
народження їхньої ланки.

Секретар партійної орга
нізації другого відділка 
колгоспу В. А. Самбул ска
зав:

— Ми віримо в наших 
ініціаторів, упевнені, що 
їхні імена ще не раз появ
лятимуться на сторінках 
преси, серед переможців 
соціалістичного змагання. 
Ось вони, ваша гордість: 
Людмила Васильєва, Га
лина Моторна, Ольга Ко
люча, Людмила Виговська, 
Надія Потураєва, Олена 
Ткаченко, Валентина Мун
тян. Ольга Лобанова, Ган
на Жулинська, Ліза Сухо
ребра, Раїса Романчепко, 
Олена Зелена, Любов Чу
мак.

Ініціатори дали слово 
виростити 500 центнерів 
цукрових буряків па кож
ному гектарі.

— Тепер хай наші хлопці 
переглянуть свої зобов’я
зання, — сміються дівчата.

Справа в тому, що воші 
доглядатимуть буряки на 
одній площі з механізова
ною комсомольсько-моло-

діжною лапкою, яку очо
лює Сергій Гордій. У 
хлопців зобов’язання на 
нинішній рік нижчі на 50 
центнерів, і їм, очевидно, 
доведеться підтягнутись...

Механізована уже має 
чотирирічний досвід. До 
виходу в поле вона підго
тувалась повністю. Восени 
після дискуваиня стерні 
озимої пшениці внесли _ і 
приорали 45 тонн органіч
них і 18 центнерів міне
ральних добрив на кожно
му гектарі. Грунтообробну 
і посівну техніку відремон
тували до 20 грудня. ГІині 
у тракторній бригаді закін
чують лагодити бурякозби
ральний агрегат.

— Для того, щоб буря
ки могли швидко набирати 
вагу, треба очистити поле 
від бур’янів, вчасно про
вести прорідження, — го
ворить ланковий механізо
ваної С. Гордій. — Гербі
цидами ми забезпечені, їх 
будемо вносити ио всій 
площі. Залишити ж п’ять- 
шість рослин па кожному 
метрі — цс вже справа дів
чат. До того часу, як вони 
вийдуть із сапками в поле, 
ще далеко, та вже тепер 
наказують вам, щоб захис
на зона у міжрядді була 
якомога меншою. Ми від
регулювали культиватори 
так, щоб пустити їх під са
мий рядок, але для цього 
ще треба рівно, як під лі
нійку, висіяти насіння, 
інакше можна підрізати не 
тільки бур’ян, а й буряки. 
Так що про звільнення по
ля від бур’янів ми будемо 
турбуватись раніше від 
дівчат.

Буряківники чекають вес
ни. Разом чекають. У цьо
му я пересвідчився під час 
бесіди з хлопцями: якщо 
мова заходила про турботи 
механізованої, вони обо
в’язково пов’язували її з 
клопотами буряківничої 
лапки. І цс не тільки тому, 
що па спільному полі пра
цюватимуть чотири молоді 
сім’ї. Об’єднує їх більше 
—- спільні завдання, спіль
ні турботи.

В одному з номерів іазети повідомлялося, що комсо
мольсько-молодіжна бригада зварників Олексія Попова з 
другого механоскладального цеху кіровоградського заво
ду «Червона зірка» з початку п’ятирічки виконала шість 
річних завдань. Про складові успіху колективу розпові
дає його керівник Олексій Попов.
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МОЛОДЬ —
НА ШАХТИ ДОНБАСУ!

НОВЕ 
ПОПОВНЕННЯ

На шахту «Криворізька» 
об’єднання «Стахановвугіл- 
ля» Донецького вугільного 
басейну виїхав черговий 
комсомольсько - молодіж
ний загін з Кіровоградщи- 
ни. До його складу вві
йшли представники облас
ного центру, Новоукраїн- 
ського й Добровеличків
ського районів.

А перед цим в обкомі 
комсомолу хлопцям вру
чили путівки, на їхню адре
су лунали теплі напутні 
слова.

Від імені членів загону 
виступив комісар кірозо- 
градець Павло Ляшко. Він 
запевнив, що цей комсо
мольсько-молодіжний, як 
і попередні, стане гідним 
поповненням дружної 
шахтарської сім’ї Донба
су, зробить езій внесок з 
успішну роботу шахти 
«Криворізька».

Зробимо невеличкий екс
курс у недапене минуле, точ
ніше — у квітень 1975 року. 
Тоді створили колектив. Ме
не призначили бригадиром. 
І в членів комсомольського 
бюро цеху виникла ідея ви
значити статус комсомоль
сько-молодіжної. Групком- 
соргом обрали Михайла Шес- 
такова. І діло у нас пішло. 
Якось так вийшло, що ми 
відразу порозумілися. Стали 
немов ланками одного лан
цюга. З часом прийшов і 
перший успіх: 1977 року за 
високі виробничі показники 
бригаді присвоїли почесне 
звання. її стали називати 
бригадою імені 60-річчя Ве
ликої Жовтневої соціалістич
ної революції. Це було своє
рідним визнанням нашого 
нолективу, у нас появилася 
віра в сили, в можливості. 
Відтоді ми й працюємо ра
зом, однією дружною сім'єю: 
Микола Дороил (нинішній 
групномсорг), Олександр 
Харченко, Анатолій Мозго- 
еий і я.

Можна подумати, що коли 
бригада успішно справляє
ться з плановими завдання
ми, все гаразд, усе ідеально. 
Звичайно, ми прагнемо до 
цього. Надійними резервами, 
яні ми змогли поставити на 
службу бригаді, стали ущіль
нення робочого часу, доско
нале оволодіння зварюваль
ними напівавтоматами, су
міжними спеціальностями.

Як же номсомольсько-мо- 
лодіжна розуміє термін 
«ущільнення робочого часу»? 
Просто у нас склалася тра
диція чи правило неписане, 
що коли прийшли на зміну, 
то нічого простоювати. Ні
чого прогулювати. Вимагає
мо, щоб нас повністю забез
печували заготовками. Але 
оце «вимагаємо» часто обер
тається вимушеними для нас 
зайвими робочими операція
ми. Так, в одну з недав.ніх 
змін майже півдня довелося 
простояти: недодали на діль
ницю зварювання необхід
них деталей. Звичайно, план 
ми винонали — 80 рам до сі
валок сімейства СЗ-3,6 зва
рили. Та якою ціною! Хлоп 
цям довелося власноручно 
підштовхувати малопотужні

» майже непридатні для трак- 
спортування електрокари. За 
нормами їх повинно працю
вати чотири, а насправді 
працює лише три. Та й ті, як 
уже говорилося, малопотуж
ні. Тож замість того, щоб пе
рекласти ручну працю на 
плечі машин, виходить на
впаки. Так що й наша брига
да змушена гаяти час на ін
ші, непередбачені роботи. 
Миритися не збираємося. 
Прагнемо усувати ці недо
робки. Про це дбають також 
наш депутат Верховної Ради 
УРСР Людмила Василівна 
Чернега, Герой Соціалістич
ної Праці Олексій Олексійо
вич Ношурко. Вони — наші 
лідери. З них молодь бере 
приклад як треба працюва
ти, щоб цех. завод завжди 
були на високому рівні, під
тримували червснозорівсьну 
марну.

Безперечно, успіхові спри
яють різні ініціативи. Одна з 
них — нашої бригади: «До 
110-річчя з дня народження 
В. І. Леніна виконати з по
чатку п’ятирічки шість річ
них норм». Як вона народи
лася? В липні минулого ро
ку, вже маючи чималий дос
від роботи і непогані резуль
тати. зібралися ми разом. 
Зважили всі «за» і «проти». 
І вирішили: можемо працю
вати краще. І ось нині вже 
гортаємо трудовий календар 
1932 року. В цьому успіху — 
заслуга і комітету комсомо
лу заводу, і. наших постій
них суперників по змаган
ню — колег з номсомоль- 
сьно-молодіжної бригади вер
статників Анатолія Скарбо
вого. Приємно, що в перед’- 
ювілейному році перемогли 
саме ми. Але це зобов’язує 
хлопців працювати ще кра
ще. Є у нас І нові задуми, 
нові бажання, невикористані 
резерви, що дадуть змогу 
сягнути ще вищих рубежів.

О. ПОПОВ, 
бригадир комсомоль
сько-молодіжної брига
ди електрозварників кі
ровоградського заво
ду «Червона зірка».

е

Людмила КАСПРИК, Раїса СОЛОГУБ, Валентина АНТОНОВА (на знімну зліва 
направо) — з Добровеличківського консервного заводу. Дівчата гордяться тим, 
що працюють на підприємстві, яке за перемогу в минулорічному соціалістично
му змаганні трудових колективів області нагороджено Дипломом обкому Ком
партії України, облвиконкому, облпрофради та обкому комсомолу.

Фото В. ГРИБА.

НА

ІМ ГАШІІІІШ ПОЄДНАННІ

зими
... . -. - ....... . . контроль

практиці привести в дію легко, але сьогодні вже Нинішнього стійлового виконання дванадцйтибаль-

й матеріальні

ФЕРМАХ — МОЛОДІ ГОСПОДАРІ

повноцінні
Причому 

кожної 
окремо.

і мо-

В. БОНДАР.

Крива надоїв повільно 
піднімається вгору. І в січ
ні, і в лютому колектив 
удостоївся перехідного 
вимпела «Кращій фермі 
колгоспу».

Після доїння корів тва
ринниці часто збираються 
в червоному кутку. Сьо
годні зійшлися, щоб про
вести подругу у відпустку. 
Тут, у цій кімнаті, відбу
лося багато пам'ятних по
дій. Зокрема, йшла розмо
ва про підтримання почи
ну гайворонських майстрів 
доїння. Тут не раз радили
ся, спільно обговорювали 
зустрічні плани.

А ще три роки тому ко
лектив третьої ферми кол-

госпу імені Дзержинсько
го Компаї-ііївського району 
був серед відстаючих. Мо
локо здавали переважно 
другого сорту, доярки не 
отримували премій.

З ініціативи парткому і 
комсомольської організа
ції колгоспу зміцнили ке
рівництво, подбали про 
розстановку на вирішаль
них ділянках виробництва 
комуністів, комсомольців. 
З цього почали, а потім 
основні сили зосередили 
на тому, щоб піднести діє
вість соціалістичного зма
гання 36 підвищення на
доїв, високу якість моло- _ .....л____ __ ________ „
на. Своїми думками, як на тибальну систему було не- то лише десять процентів.

моральні 
стимули, доярки МТФ № З 
поділилися з подругами 
на колгоспних зборах. Від
тоді на третій фермі доб
ре прижилася дванадцяти- 
бальна система підбиття 
підсумків трудового су
перництва.

І вже торік колектив по
долав тритисячний рубіж. 
О. Іщик, Т. Бондаренко, 
П. Макарчук, Л. Козачен
ко вийшли в число пере
дових доярок господар
ства. Ферма здала 97,5 
процента молока першим 
сортом.

— Впровадити дванадця-

добре видно її перева
ги, — ділиться думками за
відуюча фермою В. С. Ио- 
согой. — При підбитті під
сумків ми враховуємо 
шість найважливіших по
казників: виконання про
тягом декади щоденних 
зобов’язань, якість моло
ка, раціональне викори
стання кормів, збережен
ня поголів’я, неухильне 
додержання дисципліни 
праці, виконання зоотех
нічних вимог. Коли доярка 
виконує всі вимоги і наби
рає дванадцять балів, вона 
отримує додатково двад
цять процентів оплати, як
що матиме десять балів—

періоду, коли відчуває
ться недостача фуражу, 
успіх зимівлі багато в чо
му залежить від ефектив
ного використання кормів. 
На фермі створили спеці
альну комісію по раціо
нальному витрачанню їх. 
Очолюють комісію члени 
групи народного контро
лю доярка Альбіна Колес- 
никова та механізатор Іван 
Келівник. Усі корми йдуть 
через кормоцех, їх збага
чують — із соломи, сіна
жу, кормових буряків і 
концентратів з додаван
ням мінеральних добавок 
виготовляють 
кормосуміші. 
роблять це для 
групи тварин

— Комсомольці 
лодь, — каже В. С. Косо- 
гой, — нинішньої 
взяли під свій

ної системи про раціо
нальне використання кор
мів.

Здійснюючи постанову 
ЦК КПРС, Ради Міністрів 
СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ 
«Про розгортання Всесо
юзного соціалістичного 
змагання працівників тва
ринництва за збільшення 
виробництва і заготівель 
продуктів тваринництва в 
зимовий період 1979 — 
1980 рр.», працівники
ферм колгоспу імені 
Дзержинського організо
вано включилися в соціа
лістичне змагання за під
вищення продуктивності 
громадської худоби. Мо
лоді трудівники господар
ства докладають усіх зу
силь, щоб дати в зимовий 
період якнайбільше про
дукції ферм, зберегти по
голів’я.

Ю. ДНІПРОВСЬКИЙ.

X
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ПОДУМАЄМО РАЗОМ

СВЯТО
У МОЄМУ
КЛАСІ

«От і знову березень. Ми че
кали його з нетерпінням. Адже 
він подарував людям радісне 
весняне свято — /Міжнародний 
жіночий день.

Протягом дев'яти років 8 Бе
резня хлопці вітали нас, дівчат: 

.дарували крихітні тендітні під- 
сиіжники, сувеніри, влаштову
вали концерти. Від того було 
луже приємно і радісно. Але по
чували себе трохи ніяково: чи 
ж.заслужили ми скільки уваги? 
Чому своїй першій учительці, 
навіть матерям наші одноклас
ники ледве здогадувалися під
писати лиялівку, а нам вручали 
стільки по^ррункік?

Недавно зібралися всі дівча
та нашого класу і подумали: 
лие ж глято нам’ятяєтьгя дг>я- 

I ше - коли його роблять інші. 
I ЧИ КОЛИ рлюм готуємо ЙОГО ДЛЯ І 
I ВСІХ/ Дійшли висновку — ос-1 
І танне. Адже ж не обов ’язково / 
І дарувати якусь річ. Тепле, щире / 
слово, ласкава усмішка, вербо- / 

з ва гілочка, що пахне весною, І 
’ кілька власних поетичних ряд-1 

ків — ось
Тоді й 

8 Березня 
вчителів.

то радує.
вирішили: зробимо 

святом наших мам і

Ада, Люда, 
десятикласниці.

Потрівський район».
«Я ■ вчитель історії, учас

ник Великої Вітчи ;няної війни. 
ВиКЛЛ ,’І.ЧЮ в школі більше ТОИЛ-

ДЕБЮТ «ВІТРИЛ»

Учитель...

голубіє небо, 
а повітря на- 

бентежним передчуттям чогось

У ці дні, коли по-весняному 
радісно посміхається сонце, 
повнене 
незвичайного і прекрасного, ти непомітно по
глядаєш на сусідню парту, і її господиня — 
неймовірно! — не здається тобі ні кирпатою, 
ні задавакою, ні промокашкою, ні дівчиськом. 
І це не тому, що скоро її свято. Ти просто 
вперше порівняв її з весною і — о диво! — 
знайшов, що вони так схожі.

Еідкривіии для себе цю таїну, ти вже дивишся

на неї широко відкритими очима і мимоволі 
думаєш про суєтність усього, що зараз поза 
твоєю увагою...

Весна щораз приходить до нас разом зі свя
том мам, бабусь, сестер і ось такими відкрит
тями. І тут нічого вже не вдієш. І це прекрасно.

Тому, коли у відділі було запропоновано 
черговий випуск «Вітрил» присвятити виключно 
дівчатам, одностайних заперечень з боку чоло
вічої половини категорично не було. Спробу
вали б ми заперечити...

Тож сьогоднішні «Вітрила» — еам, наші до
рогі, любі дівчата. Зі святом вас!

«ВІТРИЛА» НА УРОЦІ

ЗЯ НЗІЩІИ-ШТНТГН
Закінчилася перерва. Шкіль

ний дзвоник сповістив про поча
ток наступного уроку — росій
ської літератури, наприклад, 
його ти чекаєш, до нього го
туєшся якось особливо. Адже 
де ще, як не тут, можна вголос 
поміркувати, посперечатися, ви
словити власну, бодай проти
лежну підручнику, думку. І пі
хто за це не поставить двійки.

Можна за ці 45 хвилин уяви
ти себе Наташею Ростовою, 
взяти участь у воєнних баталіях 
$ наполеонівською армією, по
співчувати долі 
п’єси «Гроза* 
задуматися над < 
тє.вим шляхом 
Базарова.

Словом, на ;

і Катерини з 
Островського, 

складним жит- 
тургенєвського

уроці з цього

предмету ніколи не буває нудно 
й нецікаво. \ Віра Миколаївна, 
вчителька літератури, у своїх 
розпоиітях не повторює написа
ного в підручнику. Вона вчить 
тебе мислити, аналізувати, уза
гальнювати.

Так чи приблизно так ми ду
мали, йдучи на урок літератури 
в одну із шкіл. А побачили і по
чули протилежне:

— Добрий день. Минулого 
разу ми розглядали...

— Тему війни у романі Тол
стого «Війна і мир*. — підка
зує учениця з першої парти.

— Правильно. 1 перше запи
тання тобі. Олю. Чому ворог 
програв війну? А тобі, Юрко, 
треба розкрити образ Платона 
Каратаева. Іро, назви справж-

ніх героїв вітчизняної війни 
18! 2 року...

І такі запитання зайняли 
майже півуроку.

— Тепер переходимо до но
вої теми. Відкрийте підручники 
на сторінці 303. Самостійно 
спрацюйте ось цю главу. Потім 
хтось із вас розкаже зміст про
читаного...

У принципі все на уроці було 
правильно: учні піднімали руки, 
складали плани, характеризува
ли героїв. Але все це робилося, 
як кажуть, на одній ноті, бай
дуже, буденно. Вчителька прос
то проводила чергове заняття, а 
дев'ятикласники просто відсид
жували четвертий за розкла
дом урок.

Відверто, ми розчарувалися. 
Г зрозуміли, іцо зі справами лі
тературними у цій школі не все 
гаразд. Точну адресу її не на
звали, бо подібне, мабуть, трап
ляється не тільки тут. Тому до 
цієї розмови ми повернемось.

Т. СТОРОЖУЙ.

ТЕЛЕГРАМА В НОМЕР

Шлемо найкращі вітан-! 
ня всім читачкам «Вітрил»! 
напередодні Восьмого бе
резня.

Нехай разом із теплим: 
сонячним промінням при-' 
йдуть до вас гарний вес
няний настрій, бадьорість, 
комсомольське завзяття, І 
відмінні успіхи в навчанні і 

праці.
З повагою
хлопці 9-А класу Ново- 

української СШ № 4. -

й

РОЗМОВУ
ПРОДОВЖУЮТЬ ЧИТАЧІ

«ЧИ МАЄ РАЦІЮ
МАМА?»
До «Вітрил» надійшли відгуки 

на лист Алли Бабич, опубліко
ваний під таким заголовком у 
минулому випуску.

ВІТРИЛА'1
С_торі н ка для старшокласників

РОВЕСНИЦЯ:
«Мені сімнадцять років; на

вчаюсь у десятому. Недавно 
подружилася з хлопцем, йому 
18. Завжди радилась зі своєю 
мамою, вона мені була най
ближчим товаришем. А коли 
мама довідалася про Андрія, 
трапилося то, чого ніколи не 
було між нами. Вона почала на 
мене кричати, в копи я запла
кала — тихо переконувати, що 
дружити е такому віці з хлоп
цем ще рано.

Що ж сталось? Думаю, ми не 
розуміємо одна одну тому, що 
я дорослішаю. А мама і батьки 
моїх подруг переконані, що, 
коли дочка або син дружать з 
ким-небудь у 9—10 класі, то 
обов’язково повинно трапитися 
щось дуже погане. Чому так? 
Поясніть?

життя. Як тісно поєднуються 
перше й останнє!

Ми прислухаємось до себе. 
Цілий вир почуттів у серці: ра
дість і смуток, тривога і споді
вання водночас. А як же моло-

Домашнє завдання ВИКО- ДО, весело й задерикувато 
иис логатмкпасниця ЛИПО- Дзвенітиме цей останній дзві- нус десятикласниця ьок! Десять років він був бу-

1 денним, а через три місяці за- 
* співає святково і... сумовито.

Прокреслить перший соняч
ним промінь багряну стежку, і 
ми розпрошаєдлося з дитин
ством. У світі ще пануватиме 
враніил^р тиша. І яке то щастя, 
що не Розітнуть її вибухи, і не 
шугне у наше життя війна, як 
заступила вона світлий червне
вий рлнок сорок першого, 
вмить зробивши дорослими 
вчорашніх школярів, забравши 
ДИГИНОЛО у дітей, життя у міль
йонів..*

Учитель... Пам ятати//у ту 
стежку, котрою повів ти мене в 
світ знань, до праці, що 
утверджує і робить здійснен
ними найсміливіші задудни і 
мрії. Спасибі, вчителю, за те. 
що був ти на ній вірним пово
дирем. Спасибі за твоє добром 
і ласкою зігріте серце. Спасибі 
тобі за те, що ти вчитель — 
найблагородніша, найпрокрас- 
ніша людина в світі.

Ні :|: *

веньківської середньої 
школи Голованівського 
району Валентина ШУЛЬ
ГА.

Робітник і колгоспник, космо
навт і поет, майстер спорту і 
авіаконструктор, згадуючи ди
тинство і. юність, не забувають 
свого першого шкільного вчите
ля. У тому, що ти стаєш люди-

I РОЮ,
І світ —- результат його праці, 
' його доброго й розумного сло

ва, що западає глибоко в душу.
Я десятикласниця, але часто 

згадую цікаві шкільні будні по
чаткових класів. І в такі хвили
ни переді мною постає миле, 
рідне обличчя першої вчитель
ки Ніни Пилипівни Махинько. 
Вона була для мене в усьому 
найрозумнішою, найдобрішою 
і найкращою. І я любила її, як 
рідну матір.

Згадую, як перший раз пере
ступила поріг рідної школи, де 
все було таким незвичайним і 
новим. І першою зустріла нас

пізнаєш навколишній

Здрастуй, Джульетта!
Через шість століть після 

трагічної смерті Джульєтта Ка~ 
пулетті... одержує листи. Тися
чі листів щороку, з усіх кінців 
світу. Захоплених, схвальних, 
підбадьорливих або ж сповне
них потоків юнацьких сліз, 
прохань дати відповідь...

Листи з однаковою адресою 
«Джульєтта, Ве|У>гіа» вже кіль
ка десятиріч передаються в ма
леньку контору, що знаходи
ться у міському 
де ще кілька місяців перед тим 
їх забирав Етторе Солімані, до
глядач гробниці Джульєтти. Со
рок років щове^ра, після ро
бочого дня, він^ярихєдив до 
свого друга, професора, з 

І яким вони читали листи, а по
тім на найцікавіші відповідали. 
Це були короткі відповіді, що 
найчастіше містили старі лю
бовні фрази, розради і підба
дьорювання.

Проте і після смерті добро
вільного «секретаря» Джульєт- 
ти листи продовжували надхо
дити, нагромаджувалися і че
кали підповіді. І ось Джульст’н 
діждала своєї офіційної «сек-

ту, доторкнувшись до міфа про 
нещасне кохання, втративши на 
якийсь час самовладання і ра
ціоналізм, звертаються до своєї 
ілюзії, до легенди.

«Дорога Джульєтто, — пише 
Анна з Кельна, — я закохалась 
в одного хлопця, та соромлюся 
сказати йому про це. Прошу 
тебе, допоможи мені. Напиши,

благаю, йому любовного листа 
від мого імені. Ти могла так 
гарно говорити своєму Ромео, 
напиши й моєму коханому що- 
нєбудь таке ж прекрасне».

«Звертаюсь до тебе, — пише 
один молодий чоловік, — то
му, що ти для мене символ віч
ного кохання, тому, що я вірю, 
що ти зможеш мені допомогти. 
Я закоханий в одну дівчину, та 
її батьки нам забороняють ба
читися. Одного разу ввечері 
мені було так важко, що я хо-і 
тів умерти. А потім я згадав 
про тебе. Порадь моні хоч що- І 
побудь. Люблю тебе, дорога ]

пьєтіо. Ти мені близька, ти І 
прекрасна, безсмертна». |

— Мабуть, тепер мало у ко-1 
то є час і терпіння, — каже Ц 
Паола, —• вислуховувати чужі*’ 
жалі, батьки юнака чи дівчини 
не знаходять правильних слів 
для юнацьких печалей. А мо
лоді теж, як і в часи Джульст- 
ти, закохуються, страждають, 
шукають когось, кому можна 
довіритись, хто їм порадить, 
утішить, але частіше всього не 
знаходять нікого.

Мене не бентежить, що я пи
шу від імені тієї, якої вже бага
то століть немає. Джульетта — 
це міф, легенда юного кохан
ня, навіщо ж її руйнувати?

Віта-К.
Бобринецький район».

МАМА:
«Чи має рацію мама? Так, Ад

же дівчині тільки 15 років, а в 
14 уже дружила з хлопцем. 1 
якщо вони разом робили уро
ки так, що дійшло до трійок, то 
далі й двійки могли б появи
тись! Діти мало думають про 
д\айбутнє, а ми, мами, хочемо, 
щоб вони добре вчились, стали 
освіченими. і

А нині вони (звичайно, не всі) І 
Єелувані. Не триматимемо в ру- І 
ках — погано буде. Зустрічати- І 
ся, звичайно, можнл у вихідні. І 
Скажімо, піти в кіно. А що
дня — ні е якому разі!

Мама. і
с. ДмитрГака І
Знам ямського району». \

що новогопога

„МИШІ 
пишний
ЗАВИТОК“

Мабуть, багатьох наших чи* і



| Протягом дев’яти років 8 Бе
резня хлопці вітали нас, дівчат: 
І дарували крихітні тендітні під- 

сніжники, сувеніри, влаштову
вали концерти. Від того було 
дуже приємно і радісно. Але по
чували себе трохи ніяково: чи 
ж.заслужили ми скільки уваги? 
Чому своїй першій учительці, 

І навіть матерям наші одноклас- 
ІЙШ ледве здогадувалися під- і 
Іийса’їи листівку, а нам вручали І 
і стільки п^рунків? \

і Недавно зібралися всі дівча-' 
' та нашого класу і подумали:

/
яке ж свято нам ятаеться дов
ше КОЛИ Йеу о роблять ІНШІ, 
ЧИ КОЛИ ГІ'ОМ готуємо ЙОГО для 
всіх? Дні • висновку - ос
таннє. Л.ІЖе ж не обов’язково 
дарувати якусь річ. Тепле, щире 
слово, ласкава усмішка, вербо

ва гілочка, що пахне весною, 
кілька власних поетичних ряд
ків — ось “ ------

Тоді й
8 Березня 
вчителів.

що радує, 
вирішили: 

святом наших мам
зробимо

і

<

Ада, Люда, 
десятикласниці.

Петрівський район».
«Я — вчитель історії, учас

ник Великої Вітчизняної війни. 
Викладаю в школі більше трид
цяти‘років. За традицією щоро
ку 23 лютого учні поздоровля
ють усіх педагогів. Нині у свят
ковий день трапився малопри- 
ємннй випадок.

Зайшов на урок до дев’яти
класників, і мене вразила кар
тина: учениця в останній мо
мент крадькома сховала не ві
домо від кого (мабуть, від ме
не) велику тацю з цукерками. 
Па дошці каліграфічним почер
ком були виведені слова при
вітання, адресовані тільки хлоп
цям...

Урок пройшов, як і завжди. Я 
багато розповідав учням, вони 
запитували, самі відповідали, 
одержували заслужені п’ятірки. 
Але 45 хвилин, які раніше були 
для мене однією миттю, цього 
разу здалися вічністю. На душі 
було неприємно і гірко. Гарний 
настрій зник. Справа, звичайно 
ж, не в отих цукерках...

М. Ж„ 
учитель.

Олександрійський район».

Домашнє завдання вико- , 
иує десятикласниця Липо- 
веньківської середньої 
школи Голованівського 
району Валентина ШУЛЬ
ГА.

Робітник і колгоспник, космо
навт і поет, майстер спорту і 
авіаконструктор, згадуючи ди
тинство і. юність, не забувають 

і свого першого шкільного вчите
ля. V тому, що ти стаєш люди
ною, пізнаєш НдПКОЛМШНІЙ 
світ — результат його праці, 
його доброго й розумного сло
ва, що западає глибоко в душу. 

Я десятикласниця, але часто 
згадую цікаві шкільні будні по
чаткових класів. І в такі хвили
ни переді мною постає миле, 
рідне обличчя першої вчитель
ки Ніни Пилипівни Махинько. 
Вона була для мене в усьому 
найрозумнішою, найдобрішою 
і найкращою. І я любила її, як 
рідну матір.

Згадую, як перший раз пере
ступила поріг рідної школи, де 
есе було таким незвичайним і 
новим. І першою зустріла нас 
Ніна Пилипівна. З того дня ми 
завжди з нетерпінням чекали її. 
Вона відкрила нам таємниці 
життя, навчила любити землю.

Скоро пролунає останній 
шкільний дзвінок. Випускний 
бал... Перший світанок, який 
прийде до нас за тією невиди
мою лінією, що чітко розмежо
вує дитинство і перші, хай ще и 
не зовсім упевнені, кроки в

ЛИСТ

дість і смуток, тривога і споді
вання водночас. А як же моло
до, весело й задерикувато 
дзвенітиме цей останній дзві
нок! Десять років він був бу
денним, а через три місяці за
співає святково і... сумовито.

Прокреслить перший соняч
ним промінь багряну стежку, і 
ми розпрощаємося з дитин
ством. У світі ще пануватиме 
вран'щл) тиша. І яке то щастя, 
що не розітнуть її вибухи, і не 
шугне у наше життя війна, як 
заступила вона світлий червне
вий рлнок сорок першого, 
вмить іробипщи дорослими 
вчора; ічіх школярів, забрвпши 
дитиніДо у дітей, життя у міль
йонів..)

Через шість століть після 
трагічної смерті Джульєтта Ка- 
(тулетті... одержує листи. Тися- 
чі листів щороку, з усіх кінців 
світу. Захоплених, схвальних, 
підбадьорливих або ж сповне
них потоків юнацьких сліз, 
прохань дати відповідь.,.

Листи з однаковою адресою 
«Джульєтта, Вербна” вжє кі»ь- 
ка десятиріч передаються в ма
леньку контору, що знаходи
ться у міському муніципалітеті,

ту, доторкнувшись до міфа про 
нещасне кохання, втративши на 
г.кийсь час самовладання і ра
ціоналізм, звертаються до своєї 
ілюзії, до легенди.

«Дорога Джульєтто, — пише 
Анна з Кельна, — я закохалась 
в одного хлопця, га соромлюся 
сказати йому про це. Прошу 
тебе, допоможи мені. Напиши,

«Добоидень, «Вітрила»!
Дружу з однокласницею (на

зву її Ольгою). Донедавна « 
нас усе було гаразд: ми пова
жали, розуміли один одного. 
Нам завжди було цікаво вдвох. 
Жодна зустріч не минала без
слідно. Я відчув, як змінився; 
з ентузіазмом брався за уроки, 
допомагав батькам.

Однак потім трапилось щось 
дивне. Якось я прийшов до

ДУМКА ДОРОСЛОЇ ЛЮДИНИ

Учитель... Пам'ятатиму ту 
стежку, котрою повів ти мене в 
світ знань, до праці, Щ° 
утверджує і робить здійснен
ними нзйсміливіші задуми і 
мрії. Спасибі, вчителю, за те. 
що був ти на ній вірним пово
дирем. Спасибі за твоє добром 
і ласкою зігріте серце. Спасибі 
тобі за те, що ти вчитель — 
найблагородніша, найпрекрас- 
ніша людина в світі.

* ♦ *
ВІД «ВІТРИЛ». Нагадуємо вам, 

товариші десятикласники, що 
конкурс на кращий твір ви
пускників на тему «Мій учи
тель» триває. Завершиться він 
у червні 1980 року. Спеціаль
ний приз конкурсу буде вруче
но переможцеві на шкільному 
випускному вечорі. Кращі тво
ри публікуватимуться у «Віт
рилах».

школи і попросив Ольгу допо
могти розібратися у складній 
задачі з математики. Вона 
(вперше!) зніяковіла, очі поту
пила і ледве вимовила, 
не зробила заданого.

Почався урок. Ольгу 
кали до дошки. Вона 
вибігла з-за парти,
подумала... і через кілька хви
лин задача була розв’язана.

Як же так?
САШКО П.»

що теж

викли- 
швидко 

хвилинку

„РАЗ ДОБРОМ З ■>.

(Продовження.
Поч. у «Молодому комунарі» 

за 16 лютого ц. р.].

«Важкими» бувають не тіль
ки хлопці, а й дівчата.

Мабуть, тут потрібно бути 
особливо тактовним, обереж
ним і чуйним...

Зауважимо відразу одне; 
стандартні, стереотипні бесі
ди, моралізування, навіть ін
тимні бесіди наодинці, якщо 
вони зводяться до суворих 
набридливих повчань, діюто 
м.ало. Вчителеві, класному 
керівникові у вихованні дітей 
і особливо «важких» підлітків 
потрібно бути тонким психо
логом, використовувати най
різноманітніші методи, діяти 
самому, але не ігнорувати й 
помічників. Дуже мудре й 
справедливе твердження сла
ветних, що дитину виховує 
все — весна й осінь, зима й 
літо, сонце й вода, дерево й 
трава, пташинка й звірятко, 
подорожі й екскурсії. А що 
вже говорити про добрих лю
дей, яких ми ніколи не звемо

наставниками, але які є та
кими!

...Славка могла добре вчи
тися, але не хотіла. Вона за
являла: «Для мене трійок ви

стачить». Це вже була біде. 
Дівчина розв'язно філософ
ствувала: «Інституту мені не 
бачити з моїми трійками, як 
своєї потилиці. Де я не бу
ду — чи на фермі, чи в місті, 
цієї освіти, що в мене, виста
чить».

За першою бідою — друга.
Славка відвідувала школу, 

де, як казала, одне трішки за
пам'ятовувала. а інше пропус
кала мимо вух. Пам’ять у неї 
була добра, отож тієї праці, що 
на уронах, вистачало. Вродли
ва. весела, балакуча, любила 
пісню, кіно, вечорами ніколи 
не засиджувалася едома. Да
лі — третя біда. Переказували, 
що пробує курити. Переказува
ли, що на якійсь вечірці пила 
вино... Переказували й інше. 
На жаль, трапляються випад
ки. коли дівчата з дев’ятого — 
десятого класів виходять за
між. Твердити, що така дів
чина стала щасливою, мабуть, 
не можна. Хай буде й сім’я, і 
материнство, але — після хо
рошої сонячної молодості...

Однак, якщо ставити всі 
крапки над «і», ранній шлюб— 
не безнадійне горе. Горем є 
скалічені життя і морально

травмовані серця дівчат з ка
тегорії «важких»...

Класний керівник Марина 
Гнатівна запросила Славку до 
себе.

Дівчина прийшла, але сиді
ла на стільчику, ніби на гол
ках. Чекала моралі, нудних 
повчань про її погану пове
дінку, про те, що вона пору
шує учнівські правила і так 
далі.

— Хочу, Славко, запропо
нувати тобі... Словом, маю 
сусідку. У неї важка доля. Її 
син перед війною закінчив 
артилерійське училище і лей
тенантом пішов на фронт. За
гинув. Цій бабусі допомага
ють сільрада, колгосп, тиму- 
рівці. І я... Цього року в ме
не дуже багато роботи. І ро
зумієш, Славко, бабусі треба 
не тільки завезти паливо, при
нести води. їй потрібна лю
дина, з якою могла Є погово
рити. Отут вона самотня... 
Подруги померли. Родичіе 
немає. Молодші сусідки на 
роботі. Ти не бійся, що вона 
стара, а ти молода, це не ста
не вам на заваді.

Славка мала хорошу рису— 
любила працю, вміла добре

до що кілька місяців перед тим 
їх забирал Єтторс Солімоні, до- 
глядач гробниці .Цжульстти. Со
рок років щовеу-іра, після ро
бочого дня, він уірихсдив до 
свого друга, професора, з 
яким вони читали листи, а по
тім на найцікавіші відповідали. 
Це були короткі відповіді, що 
найчастіше містили старі лю
бовні фрази, розради і підба
дьорювання.

Проте і після смерті добро
вільного «секретаря» Джульєт
ти листи продовжували надхо
дити, нагромаджувалися і че
кали відповіді. І ось Джульетта 
діждала своєї офіційної «сек
ретарки». Це Паола Селла, *сту- 
дєнтка-економіст, вродлива і, 
як вона сама каже, романтична 
дівчина.

— Мені зрозумілі всі ці ма
ленькі любовні прикрощі, які 
багатьом здаються справжніми 
трагедіями. Коли я відповідаю 
на листи, мені здається, що я 
розбиваю болісну самотність 
молодих людей, виводжу ІЗ 
стін горя і нерозуміння, що 
оточують їх.

А молоді люди з усього С0І-

Весна... Восьмикласниця СШ № 4 м. Кіровограда Ольга 
А о ИМ А.

Фото А. ЖОВНИ.

ДИСК-ЗАЛ «ВІТРИЛ»

МІШРЕЦЕНЗІЯ
«Тільки тобі...» Так називає

ться сьома платівка-гігант на
родної артистки УРСР Софії Ро
тару.

Відзначимо одну важливу 
особливість платівки. Всі пісні 
на ній записані лише в супро
воді ансамблю «Червона рута» 
(керівник Анатолій Євдокимен-

но). Саме тому вони сприймаю
ться як єдине ціле.

Платівка знайомить з молдав
ськими, українськими та росій
ськими піснями, які співачка 
недавно включила до свого ре
пертуару. Є серед них і вже ві
домі: «Звичайна історія» Ю. Са- 
ульсокого, «Тільки тобі» 
О. Фельцмана, «Черешневий 
гай» Л. Дутнівсьного, і нові: «До
рога» Б. Косієва, «Відлуння тво
їх нроків» В. Івасюка. «Дай кри
ла мені» В. Газаряна. Але й ві
домі пісні записані Софією Ро-

тару заново. Співачка знайшла 
нові нюанси, котрі надали за
писам більшої виразності, пси
хологічної глибини. Саме ця 
платівка найповніше представ
ляє різноманітні вокальні мож
ливості зірки радянської естра
ди.

Відомо, що Софія Ротару ду
же вимогливо ставиться до тек
стів пісень, уникає слів випад
кових, банальних. Кожна з її пі
сень — лірична або драматич
на балада.

ГРІТЕ СЕРЦЕ...“-■ ...

готувати їжу, робила це 
охоче.

Побувала вона в бабусі раз, 
удруге. І вже сама сказала 
вчительці:

— Яка це чудова жінка? 
Скільки вона пережила і 
скільки добра зробила на 
землі! Я спершу думала, що 
ви спеціально дали таке до
ручення, щоб мене виховува
ти, аж бачу — ні. Бо бабуся 
мене не розпитує, а більше 
розповідає про себе.

Славка не розуміла ще, що 
ота «розповідь про себе» бу
ла цілющою для неї.

Хто прочитає «Як гартува
лася сталь» Миколи Остров- 
ського і залишиться байду
жим? Кого не захоплюють 
«Прапороносці», «Молода 
гвардія», вірші'Маяковського, 
Максима Рильського, Бориса 
Олійника? Але є одна істина. 
Герої живуть не тільки в кни
гах. Радянська література 
відображає реальне життя. 
Герої поруч з нами.

Є й інше істина. Героями не 
тільки захоплюються. їх на
слідують. Останнім часом, 
здійснюючи комплексне вихо
вання, ми влаштовуємо зу-

стрічі з героями війни, праці.
Однак з «важкими» підліт

ками потрібна щоденна, си
стематична праця. Марина 
Гнатівна, тонкий психолог, це 
розуміла. Життя бабусі їй бу
ло добре відоме. Звичайна 
жінка, як і тисячі жінок, вона 
мала золоті руки й серце. І у 
вихованні Славки стала для 
вчительки добрим помічни
ком. Марина Гнатівна не роз
робляла спеціальної прогоа- 
ми, вона просила бабусю: 
Розкажіть, Килино Василівно, 
дівчині правду про своє жит
тя. Про те, як ви, перша кра
суня на селі, дівчина-наймич- 
ка, вступили у комсомол, а 
через рік, не лякаючись кур
кульських погроз, рятували 
від пожежі громадські скир
ти; як куркулі темної ночі 
вбили вашего чоловіка; як ви 
вчили сина йти дорогою бат»- 
ка-комуніста; як у дні війни 
врятували життя не одному 
пораненому оточенцю, виво
дили їх до партизанів; від
роджували зруйноване кол
госпне господарство»... І, мо
же, Славку найбільше врази
ло те, що все це робила не 
героїня, а звичайна жінка.

Дівчина ще не розуміла, що 
риси героїчного характерні 
для всіх радянських людей.

Вона почала змінюватися. 
Від неї відлетіло, і дуже 
швидко, наносне, показне. 
Прийшло почуття поваги до 
людей, бажання бути хоч чи
мось схожою на оцю бабусю. 
Вона була вдячна вчительці, а 
Килину Василівну доглядала, 
як рідну матір. Дівчина інши
ми очима дивилася на світ, на 
людей, прагнула і сама роби
ти добро в ньому.

Багато чого було втрачено. 
І найперше — у знаннях, хоча 
Славка й закінчила школу без 
трійок.

Зате у неї була зразкова 
поведінка зразкової дівчини- 
комсомолки.

Пролетіло чимало років. 
Давно вже немає того без
турботного білявого дівчись
ка. Є Слава Гордіївна — хо
роша жінка-трудівниця, жін- 
ка-мати.

м. стоян.
с. Панчеве
Навомиргородського 
району.

(Далі буде).

гарно говорити своєму Ромеп, 
напиши й моєму коханому що- 
небудь такс ж прекрасне».

«Звертаюсь до тебе, — пише 
один молодий чоловік, — то- І 
му, що ти для мене символ віч- І 
ного кохання, тому, що я вірю, І 
ЩО ти зможеш мені ДОПОМОГТИ. І 
Я закоханий в одну дівчину, та І 
її батьки нам забороняють ба- І 
читися. Одного разу ввечері ’ 
мені було так важко, що я хо-А^ 
тів умерти. А потім я згадав 1 
про тебе. Порадь мені хоч що- І 
небудь. Люблю тебе, дороге І 

Ти мені блиаико, ти І 
прекрасно, безсмертна».

— Мабуть, тепер мало у ко- Т 
го є час і терпіння, — каже в 
Паола, — вислуховувати чужі / 
жалі. Батьки юнака чи дівчини 
не знаходять правильних слів 
для юнацьких печалей. А мо
лоді теж, як і в часи Джульєт
ти, закохуються, страждають, 
шукають когось, кому можна 
довіритись, хто їм порадить, 
утішить, але частіше всього не 
знаходять нікого.

Мене не бентежить, що Я ПН* 
шу від імені тієї, якої вже бага
то століть немає. Джульєтта — 
це міф, легенда юного кохан
ня, навіщо ж її руйнувати?

Навіщо тисячам листів щоро
ку закінчувати свій шлях де-не
будь на веронських смітниках;

— " —----- : одкро-
мають 

«Адре- 
руйну-

і у

чому на свої любовні 
вєння їх адресанти 
одержувати відповідь: 
сат невідомий». Навіщо 
вати міф, коли мільйони моло
дих людей, всупереч усяким 
сексуальним революціям, ту
жать за романтичним коханням 
Ромео і Джульєтти.

(За матеріалами зару
біжної преси).

Таиою ж вимогливістю позна
чений і музичний супровід. Ори
гінальні аранжировки зроблені 
з урахуванням найновіших до
сягнень популярної музики.

Нині у складі «Червоної ру
ти»: Володимир Леньиов (кла
вішні інструменти), гітарист Ва
лерій Ляхов, бас-гітарист Ко
стянтин Карлов, Віктор Андреев 
(удаоні інструменти), Володимир 
Карась (флейта, вокал), Георгі- 
на Кампо (скрипка, вокал). Ілля 
Місиій (скрипка), Володимир 
Мотов (альт).

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
ДИСК-ЖОКЕЯ

ВИПУСК 2.

«Аранс». Вокально-інструмен
тальний ансамбль Московського 
театру імені Ленінського ком
сомолу. На початку сімдесятих 
років його організували студен
ти МДУ.

Справжня прем’єра групи від
булася у квітні 1976 року з ви
ходом спетаклю Марка Захаро
ва за п’єсою Пабло Неруди «Зір- 
на і смерть Хоакіно Мур’єти».

Хоч «Аранс» для багатьох лю
бителів естради — нове ім’я, до
робок ансамблю уже чималий. 
Це запис музики до фільмів 
«Діалог» (музика О. Рибнінова), 
«31 червня». «Будь зіркою» (му
зика б. Зацепіна).

У дискографії ансамблю — 
подвійний альбом з рок-оперою 
О. Рибнінова «Зірка і смерть 
Хоакіно Мур’єти». міньйон Юрія 
Антонова. Готовий до виходу 
ще один його міньйон, в запису 
якого взяв участь «Аракс». за
вершується запис рок-опери 
О. Рибнінова «Авось». (Кілька 
фрагментів з неї є на одній із 
платівок журналу «Кругозор» 
№ 2, 1980).

У складі групи: Сергій Руд- 
ницьний (фортепіано, синтеза
тор. стрінгс. вокал). Сергій Бє- 
лінов (бас-гітара, клавесин, во
кал). Сергій, до речі, викона
вець «Сентиментальної прогу
лянки» на відомій платівці Да
вида Тухманова «По хвилі моєї 
пам’яті». Вадим Голутвін (гіта
ра, банджо, вокал). Анатолій 
Альошин (вокал), Т. Мардалейш- 
вілі (соло-гітара), Анатолій Аб
рамов (ударні інструменти). • 

А. КРУПСЬКИЙ.

якщо вони разом робили уро 
ни так, що дійшло до трійок, го 
далі и двійки могли б появи 
тись! Діти мало думають про 
майбутнє, а ми. мами, хочемо, 
щоб вони добре вчились, стали 
освіченими.

А нині поки (звичайно, не всі) 
балувані. Не триматимемо в ру
ках — погано буде. Зустрічати
ся, звичайно, можна у вихідні. 
Скажімо, піти в кіно. А що
дня — ні в якому разі!

Мама, /
с. Дмитрівна
Знпм ямського району».

НОВОГО У ФІГАРО?

„волосся 
пишний 
ЗАВИТОК"

Мабуть багатьох наших чи
тачок хвилює питання: яку за
чіску носити старшокласницям! 
Стрижки, напівдовге волосся, 
незмінна, завжди модна коса— 
що вибрати, на чому зупини
тися! Сьогодні у цьому вам до
поможе розібратися перукар- 
модельєр кіровоградського са
лону «Юність» Маргарита Юхи
мівна Кретова:

— Відразу зауважу: дехто з 
молодих дівчат не може розі
братися в тому, що їм ЛИЧІІТЬ. 
І як наслідок: шістнадцятирічне 
дівча має вигляд тридцятиріч
ної жінки. Моя порада: наша 
краса — це молодість, яка ви
ще всяких хімічних завивок, 
над модних стрижок і зачісок.

У вас довга товста коса — не 
поспішайте змінювати її на ко
ротку стрижку. Так званий ан
тичний вузол, укладений на 
будь-якій висоті, стане для вас 
робочою зачіскою. У святковий 
шкільний вечір кінчики волосся 
можна підкрутити або заплести 
кілька дрібних косичок, причо
му їхнє розміщення на голові 
довільне. Якшо носите чубчик, 
то пам’ятайте: він нині став де
що довшим, Ніж раніше, злегка 
зачесаним набік.

До лиця юним і короткі 
стрижки типу «Олімпія», «пер
спектива», «гарсон», «сессун», 
«паж». Вони дуже зручні тим, 
шо не потребують накручуван
ня, не змінюються під час дощу 
і сильного вітру, надають дів
чатам сучасного спортивного 
вигляду.

Слід відзначити, що мода на 
зовсім низькі (так звані «плос
кі») зачіски вже минула. Нині 
вони дещо виросли за рахунок 
троли піднятої маківки.

Кілька слів про фарби. Уче
ницям, навіть старшокласни
цям. фарбувати ролссся не 
рекомендую, тим більше, що де 
тепер не модно. Природний 
блиск свіжовимитого волосся 
завжди має перевагу нзд фан
тазійними кольорами типу-ро
жево-блакитного чи спньо-чор- 
ного. Хоча прополіскувати го
лову відварами ромашки, дубо
вої кори, цибулинням ніколи не # 
завадить. Ця процедура на- І 
дасть волоссю красивого нату
рального відтінку.

Післязавтра ви. напевно, пі
дете на святковий вечір до по
други чи однокласника. Поди
віться уважно на себе в дзерка
ло. Подумайте, зважте всі ва
ріанти і виберіть найоптималь- 
нішии. Упевнена, що на святі 1 
ви будете прекрасними?------- І
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НІХТО

ЛЕГКА АТЛЕТИКА
Пам’ятник воїнам-визволителям в 

району. НоЕОшевчечновому Долннського

Фото В. ГРИБА.

ПРИЧЕТНІСТЬ
Коли починався Всесо

юзний місячник оборонно- 
масової роботи, присвяче
ний 62-й річниці Збройних 
Сил СРСР, в учнів Кірово
градського технікуму ме
ханізації сільського госпо
дарства закінчилися кані
кули, деякі групи прийшли 
на заняття, коли місячник 
був уже в розпалі.

— Ось чому, — підби
ває підсумки місячника 
керівник початкової вій
ськової підготовки Н. П. 
Івшин, — графік прове
дення заходів був дуже 
щільним. У кожній групі 
відбулися уроки мужності, 
учні зустрілися з ветера
нами Великої Вітчизняної 
війни, тривали масові зма
гання з військово-техніч
них видів спорту. Більшість 
наших випускників — май
бутні воїни. Комітет ком
сомолу і первинна органі
зація ДТСААФ зосереди
ли свої зусилля в одному 
напрямі. Подбали про ак
тивізацію роботи мотоцик
летної та автомобільної 
гекеій, стрілецьких гурт
ків, провели вечір бойової 
слави. Наші вихованці бра
ли участь в операції «По
шук». Запрошували у свої 
групи колишніх вихованців 
технікуму, збирали мате
ріали про тих випускників, 
що загинули в роки Зели- 
кої Вітчизняної ВІЙНИ. Мі
сячник закінчився, а робо
та триває, активно й ціле
спрямовано.

І знову не зачиняю.ься 
двері кімнати бойової і 
трудової слави. Йдуть і 
йдуть сюди юнаки і дівча
та з усіх груп. «Герої не 
вмирають, їхні подвиги 
люди пам’ятатимуть віч
но!» Зупиняються біля 
цього стенда, вшановують 
пам ять загиблих хвилиною 
мовчання. Червоно палах
котять у багрянці Бічного 
вогню слова: «Герой Ра
дянського Союзу В. Голов- 
ченко. Воїни-визволителі 
В. Семенсв, Б. Корецький, 
Д. Коцар, П. Харченко, 
К. Лебедєв, А. Чупрін». 
Це — прізвища випускни
ків технікуму, що не по
вернулися з фронтів Вели
кої Вітчизняної. Скільки їх, 
героїв, спить вічним сном? 
Це намагаються встанови
ти слідопити, краєзнавці. 
Активісти гуртуються біля 
завідуючого кімнатою, ви
кладача Петра Омелячо- 
вича Івченка. Кожному вія

Експедиція «МК» 
«Подвиг»

Операція 
«Священний 
обов’язок».

хви- 
тих, 
рат
ного

дні сорок першого зустрів 
Володимир Володимиро
вич фашистів кулеметним 
вогнем. Гіід Ровно — тяж
ке поранення, госпіталь. 
Закінчив курси ракетників, 
після них пройшов бід Кав
казького хребта до Альп. 
Визволяв Кірсвоградщину, 
брав участь у Ко^сунь- 
Шєвченківській битві, на
ближаючи травень 45-го, 
відмірював солдатські кі
лометри в Угорщині, Ав
стрії.

Кімната бойової і трудо
вої слави — жива, -----
лююча пам’ять про 
хто звершив великий 
ний подвиг. Деякі 
експонати — свідки бойо
вих подвиїів ветеранів Ве
ликої Вітчизняної, викла
дачів С. /А. Ахметіна, В. М. 
Зіноватнсго, випускників 
технікуму, що загинули, і 
тих, хто нині трудиться на 
колгоспній ниві.

Вони — майбутні хлібо
роби. Кожен прагне бути 
схожим на героїв-визволи- 
телів. Ось чому такі наси
чені тут уроки початкової 
військової підготовки, за
няття військово-технічних 
секцій.

Н. П. Івшин задоволе
ний: переважна більшість 
учнів нині розбирає і скла
дає автомат на «добре» й 
«відмінно».

Найбільш численні сек
ції — мотоциклетна й ав
томобільна. Першу відві
дують понад 200 чоловік. 
Така масовість — резуль
тат правильної пропаганди 
військово-технічних видів 
спорту. І викладачі поста
вили собі за мету: кожно
му випускникові — права 
водія автомобіля, мото
цикліста. Після індивіду
альних бесід з учнями до 
секцій записують усіх, хто 
бажас, починаючи з тре
тього курсу. І хоч учні ви
ходять із техніку/иу трак
тористами - машиністами 
широкого профілю, вони 
охоче оволодівають суміж
ною професією. Адже 
майстерні, лабораторії тут 
такі, де досконало можна 
вивчити будову будь-яко
го вузла, оволодіти всіма 
тонкощами ремонту агре
гатів.

Вони вчаться вирощува
ти хліб і свято пам ятають 
про високий обов’язок — 
захищати Батьківщину. Тож 
розуміють, що військової 
справи теж потрібно вчи
тися — постійно, наполег
ливо, по-ленінському.

Ю. ЛІВАШНИКОБ, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

НЕ ЗИЯИН
НІЩО 
НЕ ЗАБУТЕ
На прохання учасників на
шої експедиції «Подвиг», 
присвяченої 35-річчю Пе
ремоги радянського наро
ду у Великій Вітчизняній 
війні, ми продовжуємо 
друкувати карту Всесоюз
ного тематичного маршру
ту «Ніхто не забутий, ніщо 
не забуте» (початок — у 
газеті за 29 і 31 січня|.

(1942 —

прапор

Волгоградський держав
шій музей оборони. В шес
ти залах його розміщено 
експозицію, що розповідає 
про героїчну оборону Ца
рицина в роки громадян
ської війни (1918—1919) і 
про легендарну Сталін- 
градську битву ' 
1943 рр.). Тут зберігаю
ться Червоний 
ВЦВК та орден Червоного 
Прапора, якими трудівни
ків Царицина було наго
роджено за нескоримість 
перед ворогами революції. 
Тут представлено матеріа
ли, які показують героїзм 
і стійкість захисників міста 
в роки Великої Вітчизня
ної війни. Зібрано зброю, 
особисті речі, нагороди, 
фотографії учасників Ста- 
лінградської битви, пред
ставлено художньо-світло
ву діораму «Розгром ні
мецько-фашистських військ 
під Сталінградом 1943 ро
ку». У великому приміщен
ні знаходиться сховище 
документів, донесень і лис
тів, що не дійшли до адре
сатів.

Адреса музею: м. Волго
град, пул. Гоголя, 8.

Пам’ятник-ансамбль ге
роям Сталінградської бит
ви, м. Волгоград. Величний 
ансамбль розміщений між 
терасами по схилу Мамає- 
вого кургану. Він починає
ться урочистим походом 
народів СРСР, які йдуть 
ушанувати світлу пам’ять 
полеглих героїв. У центрі 
ансамблю — 52-метрова 
скульптура Вітчизнв-ма- 
тері. Па площі Героїв — 
скульптурні групи симво
лізують подвиг воїнів-ста- 
лінградців.

Новоросійський міський 
краєзнавчий музей. Ного 
експонати розповідають 
про подвиг воїнів Червоної 
Армії і матросіз Чорномор
ського флоту, які зупини
ли рух фашистів на Кав
каз у вересні 1943 року. 
Створено філіали музею:

1. Музей «Мала земля».
2. 9-й кілометр шосе Но

воросійськ — Геленджик— 
приміщення командного 
пункту 18-ї армії.

3. Селище Мар’їн Гай — 
землянки штабу 18-ї армії.

В усіх філіалах музею 
відтворено обстановку во
єнного часу 1943 року, ко
ли начальником політвід- 
ділу 18-ї армії був полков
ник Л. І. Брежнєв.

Адреса музею: м. Ново
російськ, вул. Рад, 58.

Пам’ятник-музсй захис
никам кавказьких перева
лів. Споруджений над 
братською могилою радян
ських воїнів, що загинули 
в боях за перевали Голов
ного Кавказького хребта.

Адреса: Ставропольський 
край, Карачаєво-Чсрксська 
автономна область, селище 
Орджонікідзенське.

6 березня 1&8О року 
338 СПОРТ * 1

дасть пораду, як починати 
пошук, як вести його.

— Ти ж із Новомирго- 
родського району?—уточ
нює він у білявого юна
ка. — Ось список випуск
ників сорокового року. Ві
домо: три хлопці поїхали 
працювати у ваш район. Є 
адреси... Побуваєиі у-се
лах, зустрінешся з родича
ми, знайомими героїв, по
тім писатимемо до вій
ськової частини чи в музеї.

— Аз Новоукраїнського 
району,—звертається вже 
до іншого юнака, — один 
випускник того року. Пра
цював у Глодосах. Діяти 
таким же чином...

І учні ведуть пошук. Не
вдовзі на стіл П. О. Івчєн- 
ка вони кладуть орден чи 
медаль, пожовклий сол
датський трикутничок чи 
вирізку з військової газе
ти. Орден віддав син ге
роя, листи — вдова. Для 
них ті реліквії неоціненні. 
Але музею все ж відда
ли — щоб усі знали, щоб 
не забули...

— Беріть, діти... — вдо- 
еині сльози обпалюють ру
ки юнаків, від тих слів до 
щему стискаються їхні 
серця. — Беріть. Не осо
ромив честі. За ваше щас
тя воював... Нехай краще 
таке не повториться...

І скільки таких історій 
зберігають експонати кім
нати! Ось, наприклад, на 
стенді фотографія: група 
командирів і солдатів ба
тареї ракетних снарядів.

— Та це ж наш Володи
мир Володимирович,—ди
вується друюкурсник 
В. Дорошенко, пізнаючи 
на цій тридцятисємирічної 
давності фотографії свого 
майстра виробничого на
вчання В. В. Жарикова.

Скільки вже Володимир 
Володимирович навчає йо
го зварювати метал, допо
магає розібратися в ко
вальській справі, а що у 
нього десять бойових на
город — хлопець не знав. 
І ось про шлях солдата 
розповів експонат. У перші

ЧИ ДАЛЕКО ДО ОЛІМПУ?

ГОСТІ СИЛЬНІШІ
У приміщенні ДЮСШ облепорткомітету два дні 

проходив чемпіонат центральної ради ДС Г «Колос» з 
боротьби самбо. На кіровоградських килимах своє 
вміння демонстрували 126 атлетів — представників 
вісімнадцяти областей України. Серед них були й на
ші земляки. Другі призові місця у своїх вагових ка
тегоріях зайняли вихованці тренера Л. Медвсдєва, 
кандидати у майстри спорту П. Возний (48 кілогра
мів) і 10. Кузнецов (74 кілограми); третім призером 
став майстер спорту' 0. Високолян (68 кілограмів). 
А чемпіонські титули здобули одесит . В. Погорнлср 
(100 кілограмів), дш’пропстровець А. Сфажерадзе 
(90 кілограмів), харків’янин Б. Персверзєв (62 кіло
грами). X. Кодзоєв (Харків) одержав приз за кращу 
технічну підготовку. З числа призерів відібрано збір
ну команду «Колоса», яка візьме участь у міжвідом
чій першості України.

В. ТБЕРДОСТУП, 
громадський кореспондент «Молодого 
комунара».

З ЄВПАТОРІЇ— 
БРОНЗА“
Традиційна міжвідомча 

першість УРСР з легкоат
летичного кросу відбулася 
в Євпаторії. Гострою була 
боротьба на кримських 
трасах за командну й осо
бисту перемоги. Спорт
смени студентського това
риства «Буревісник» вибо
роли найвищі нагороди в

...І спадкоємці 
Данила Посунька

У легкоатлетичному ма
нежі ДЮСШ облепорткомі- 
тету Едарили акорди спор
тивних маршів. Шикували
ся юні спортсмени, які 
приїхали в Кіровоград з 
усіх областей України. Де
хто з новачків дивувався, 
чому саме в Кіровограді 
проводиться чемпіонат Ук
раїни з класичної бороть
би. Старші товариші їм 
пояснили, що тут проходи
ли фінальні поєдинки най- 
сильніших борців класич
ного стилю за програмою 
VII Спартакіади УРСР.

— І наш Віктор Савчук 
став тоді чемпіоном рес
публіки, — додав важко
ваговик із нашої збірної 
Андрій Нагорний. — А по
тім здобув «бронзу» на 
всесоюзній Спептакіаді.

Юним атлетам було ду
же цікаво дізнатись, що

За масовість і майстерність
Президія обласної ради ДСТ «Колос» підбила під

сумки соціалістичного змагання за 1979 рік серед ко
лективів фізкультури. Перші місця за високі показни
ки в масовості та майстерності присуджено колекти
вам фізкультури колгоспу «Родина» Ульяновського 
району, радгоспу імені Карла Маркса Бобрипсцького 
району, Компаніївської райсільгосптехпіки, Вільшан- 
ської райспожіївспілкн, Вільшанського міжколгосп
буду, Сальківського цукрокомбінату Гайворонського 
району, Кіровоградського технікуму механізації сіль
ського господарства.

За зайняті перші місця в соцзмаганпі серед міських 
і районних рад сільського спортивного товариства по 
першій і другій групах нагороди обласної ради <■ Ко
лоса» одержать Кіровоградська міська та Повоарх 
гельська районна ради.

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «мк»

і „ТІ РИНГИ ТІЛЬКИ СНЯТЬСЯ44
і Під таким заголовком у 

и «Молодому комунарі» за 
к 7 лютого було надруковано 
■ критичний матеріал про 

незадовільну роботу по ре- 
- конструкції спортзалу та 
В встановленню рингів у бу
де динну № 6 по вулиці Вол- 
Н нова в м. Кіровограді. За 
■; цю справу взявся завод ра- 
їввеста Езия

командному заліку. Друге 
місце дісталось збірному 
колективу центральної ра
ди ДСТ «Авангард», у 
складі якого виступала й 
наша землячка — учениця 
Олександрійського інду
стріального технікуму, кан
дидат у майстри 
Світлана ~ 
пробігла 
дистанцію за
19,2 секунди, що дозволи
ло їй завоювати бронзову 
нагороду.

В. ШАБАЛІН.

спорту
Петрова. Вона 
трикілометрову 

10 хвилин

саме на цій землі зробив 
свої перші кроки до штур
му спортивних висот про
славлений на весь світ си
лач, нащадок козацького 
роду Данило Посунько.

І під час відкриття чем
піонату коментатор зма
гань згадав ім'я нашого 
прославленого земляка, 
спадкоємці якого теж здо
бувають чемпіонські титу
ли на обласних і республі
канських змаганнях, бе
руть участь у всесоюзних і 
міжнародних турнірах.

Так, у кіровеградців є 
гарні традиції, є на кого 
рівнятись. А .чемпіонат се
ред кращих юнацьких 
команд з класичної бо
ротьби, шо почався поза
вчора в обласному центрі, 
стане неабияким екзаме
ном для вихованців наших 
тренерів. Переможуть, 
звичайно, найсильніші, най- 
досвідченіші. Але атмо
сфера святковості, що па
нує в ДЮСШ, приносить 
радість усім учасникам 
першості.

діовиробів ще 1977 рону.
Як повідомив реданцію 

директор заводу В. Красов- 
ський, критику визнано 
правильною. Головний ін
женер підприємства провій 
спеціальну нараду, на яній 
прийнято рішення обладна
ти спортзал і встановити 
ринги до 1 квітня ц. р.

Редактор М. УСПАЛЕНКО

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