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КОРМИ — ТУРБОТА КОМСОМОЛЬСЬКА “

А ВЕЛИКИЙ ОБСЯГ РОБІТ ВИКОНУЮТЬ ВОДІЇ УКРУП 
ІІЕНОГО ЛВОТРАНСПОРПІОГО ГОСПОДАРСТВА ВИРОБ
НИЧОГО ОБ’ЄДНАННЯ «ДНШРОЕНЕРГОБУДПІДУСТРІЯ» 
ВОНИ ВОЗЯТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ ДЛЯ НОВО
БУДОВ КРАЇНИ. ІНШІ ВАНТАЖІ. І КОЛЕКТИВ УСПІШНО 
СПРАВЛЯЄТЬСЯ .? ОБОВ’ЯЗКАМИ. ПРИЄМНО ЩО В ЧИС
ЛІ ПЕРЕДОВИКІВ — КОМСОМОЛЬЦІ І ПРЕДСТАВНИКИ 
НЕСЛІЛКОВОЇ МОЛОДІ. ТАКІ. ЯК ЮРІЙ КОЗУБ. ЙОГО БИ 
БАЧИТЕ НА ЗНІМКУ НАШОГО ПОЗАШТАТНОГО КОРЕС
ПОНДЕНТА 13 СВІТЛОВОДСЬКА Л. ТАРАСЕНКА.

» ІДВЕРТО кажучи, хоті- 
лося озяти о Бобринс- 

цькому райкомі комсомолу 
вичерпну інформацію про 
заготівлю кормів. Гадало
ся, що коли тут не дадуть 
конкретних фактів, то 
хоч намалюють загальну 
картину участі молоді у 
виробництві кормів.

—Треба йти в район
не управління сільського 
іосподарства, — сказала 
другий секретар райкому 
Ольга Дичина.

Треба так треба. До речі, 
старшим агрономом по ви
робництву кормів там 
комсомолець Микола Ре- 
іиетипов, якому, здавалося 
б, і карти в руни. Адже 
він єдина людина в управ

лінні, яка повинна конкрет
но і щомиті знати, в яко
му господарстві як ідуть 
справи. Розмовляли довго, 
та результатів... ніяких. І 
Ольга, і Микола тільки 
приблизно називають кол
госпи, де заготівля кормів 
іде краще.

Дивно, але факт: райком 
комсомолу не контактує з 
управлінням сільського 
господарства, толе має 
слабке уявлення про стан 
справ на місцях. А в уп
равлінні не знають про ро
боту комсомольсько-моло
діжних колективів.

— Такий контакт потрі
бен, — каже Ольга Личи
на, — ми могли б дуже до
помогти одне одному.

Поки що це тільки добрі 
наміри. А в колгоспах і 
радгоспах району вже дав
но заготовляють дикоро
стучі трави, закладають сі
напс, силос. Але як це ро
биться? Відповідь можна 
дістати тільки на місці, 
там, де під косою лягають 
трави, де зелепою масою 
повняться сінажні й силос
ні траншеї.

ТгКЕ, колгосп імені Во- 
рошилова, комсомоль

ську організацію якого 
очолює недавня випускни
ця Бобринецького сіль-

СТУДЕНТИ- 
ФЕРМАМ

І] Відтоді як у колгосп 
імені Ульянова Новгор.од- 
ківського району прибув 
студентський будівельний 
загін «Енергетик» Кірово
градського інституту сіль
ськогосподарського маши
нобудування, минуло не
багато часу. Хлопці при 
ступили до створення 
комплексу для 850 голів 
великої рогатої худоби. 
Але члени СБЗ «Енерге
тик» вважають (і не без
підставно), що одним лише 
будівництвом норпусів для 
тварин обмежуватись не 
будуть. Тому й організува
ли спеціалізовану ланку, 
щоб допомогти господар
ству в заготівлі зелених 
кормів. До складу ланки 
ввійшли сім будзагонівців 
на чолі з комісаром Васи
лем Безвершенком. Про 
ефективність праці і праг
нення зробити якнайбіль
ше свідчить такий фант: 
ланка для потреб колгос
пу накосила 20 тонн різ
нотрав’я, допомагає у ван
таженні і транспортуванні 
зеленої маси багаторічних 
трап.

С. ТИТАРЕНКО.

Н а з н і м к у; з усміхне
них облич членів студент
ської кормодобувної ланки 
видно -- попрацювали 
добре, інакше й не можна, 
бо кожен кілограм заготов
леної зелені — то молоко.

Фото І. КОРЗУНА. 

ськогосподарського техні
куму Любов Панасенко. 
Свою діяльність як секре
тар Люба почала зовсім 
недавно, кілька місяців 
тому. Але справа, мабуть, 
не в досвіді, а в бажанні 
працювати. Люба правиль
но зрозуміла завдання, які 
стоять нині перед сільсь
кою молоддю. Вона зібра
ла комсомольські збори, 
вони обговорили питання 
про заготівлю кормів. Ко
жен комсомолець узяв кон
кретне соціалістичне зо
бов'язання, дав перед то
варишами слово виконати 
його. ІІа зборах активно

НАМІРИ
А Л Е...
виступили комсомольці 
Анатолій Волинський,
Олександр Гриб та інші.

І ось на придорожпих 
смугах, у лісосмугах заспі
вали коси. Володимир Гон
чарук, Микола Гриб. Олек
сандр Гриб, Анатолій Го- 
лииський того дня зроби
ли багато, працювали з 
гарним настроєм. Штаб по 
заготівлі кормів, що його 
очолює заступник секре
таря комсомольської орга
нізації Людмила Марченко, 
відзначив переможців у 
змаганні. На честь Петра 
Кулі, Олександра Гриба та 
Анатолія Голинського — 
кращих косарів — випус
тили «блискавку».

Увага до людини, вважає 
Любов Панасенко. — це 
найголовніше в організації 
трудового суперництва. 
Помітити її старання, 
вчасно відзначити успіх - 
обов’язок будь-якого керів
ника, в тому числі й ком

ВИРІШИВ АКТИВ
Актив комсомольської 

організації заводу «Черво
на зірка» вирішив допомог
ти підшефним колгоспам 
«Іскра» та імені Боженка 
Кіровоградського району 
заготовляти норми.

Щодня на полях цих гос
подарств працює загін у 
складі п’ятнадцяти моло
дих виробничників, очолю
ваний Сергієм Лифером •—

сомольського.. На автомо
білі Анатолія Голинського 
— напис: «Кращий комсо
мольсько-молодіжний екі
паж». Усі бачать. ЩО тут 
лраюють передовики ви
робництва. Хлопці гордять
ся цим, прагнуть трудити
ся ще краще, а на них рів
няються інші.
■ • ОЛГОСП імені Встроши- 

лова «відбрунькував
ся» від колгоспу імені Ча- 
пас.ва, виділився в окреме 
господарство. Є тут і пев
ні недоліки, але напрям 
своєї діяльності комсо
мольська організація, ство
рена не так давно, взяла

ДОБРІ,

правильний. А як же спра
ви у її «старших» сусідів 
— комсомольців колгоспу 
імені Чапаева? Логічно, що 
вони повинні бути ще кра
щими.

Та, всупереч усім зако
нам логіни^ це, на жаль, не 
там. Комітет комсомолу 
тут діє за принципом 
«якось буде», звичайно, 
якось буде, бо, як казав 
герой відомого сатирично
го твору Швейн, так не мо
же бути, щоб ніяк не було. 
Отже, якось воно та є. А 
ян? Та отак: ні про яке со
ціалістичне змагання на 
заготівлі кормів тут і 
гадки не мають. Щоправ
да, давненько вже збирав
ся комітет < комсомолу, на 
засіданні яного поговори
ли, що, непогано б, мов
ляв, дати ножному комсо
мольцеві завдання загото
вити певну кількість дико
ростучих трав. І на тому 
все кінчилося.

слюсарем-складальнином з 
першого механоскладаль
ного цеху. До речі, це один 
із чотирьох кормодобувних 
загонів. створених на 
«Червоній зірці». У під
шефних колгоспах юнаки- 
червонозорівці заготовлять 
100 тонн кормів.

На заводі планують та
нок« провести п’ять масо
вих молодіжних суботни-

А треба б секретареві 
Поліпі Супрун разом з чле
нами комітету зібрати ком
сомольців, розповісти про 
важливість заготівлі трав 
нинішнього року (адже ба
гатство буквально під но
гами), визначній завдання, 
взяти соціалістичні зобо
в’язання, створити штаб 
по заготівлі кормів. Поліпа 
й сама це добре знає, але, 
мабуть, чекає, щоб хтось 
підказав. А підказати ні
кому. Представник райко
му комсомолу був у госпо
дарстві. та в зовсім інших 
справах. До речі, порада
ми досвідчених комсомоль
ських працівників із задо
воленням скористалася б 
і секретар комсомольської 
організації колгоспу імені 
Ворошилова Любов Пана
сенко, але вони були тут 
ще наприкінці квітня, пе
ревіряли документацію.

Заготівля кормів випала 
з поля зору комсомольців 
колгоспу імені Чапаева. А 
жаль; вони могли б дуже 
допомогти в цей гарячий 
час і партійній організації, 
і правлінню господарства. 
Скажімо, траншеї під сі
наж готують тільки зараз, 
коли закладають корми. 
Янби «Комсомольський 
прожентор» перевірив їх
ню готовність до початку 
заготівлі нормів, справи 
пішли б краще. Та й не 
тільни це. Кормодобувники 
скаржаться, що не виста
чає техніни на косовиці 
багаторічних трав, а ма
шини простоюють у табо
рі транторної бригади. В 
колгоспі не застосовують 
моральних стимулів.

Отже, у двох сусідів — 
два підходи до справи, а 
тому й результати різні. 
Необхідно, мабуть, райко
мові комсомолу порівняти 
ці результати і зробити 
висновки.

В. ШАРІЙ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

нів і недільнинів по заго
тівлі кормів для громадсь
кої худоби. Втілення в 
життя заходів по шефсь
кій допомозі прийнятих на 
зборах активу, спрямовує 
і контролює штаб, яким 
керує заступник секретаря 
комітету комсомолу Дм чг- 
ро Терзі

в. КУЛИК, 
комітету 

кірово- 
заводу

секретар 
комсомолу 
градського 
«Червона зірка».

СТАНЬ ШАХТАРЕМ!

РУКУ, 
МОЛОДА 
ЗМІНО!

МОЛОДІ ШАХТАРІ 
ВИРОБНИЧОГО ОБ’
ЄДНАННЯ «ОЛЕК- 
САНДРІЯВУГ1Л Л Я» 
ЗВЕРТАЮТЬСЯ ДО 
ВИП У С К Н Н К І в 
ШКІЛ, ВОЇНІВ,
ЗВІЛЬНЕНИХ У ЗА
ПАС ІЗ ЗБРОЙНИХ 
СИЛ СРСР

Дорогі друзі!
Г| СЬ і настав у вашому 
” житті знаменний час, 
час вибору своєї професії. 
Тисячі їх пропонує нам 
сьогодення, і треба вибра
ти таку, щоб самому була 
на радість, а суспільству 
па користь.

Важко давати поради, 
але людина, щаслива сво
єю роботою, має па це 
право. Тож ми пропонує
мо вам професію шахтаря 
і вірний шлях до неї — 
навчання в гірничих проф
техучилищах.

Про вугілля кажуть: 
хліб промисловості. Даєть
ся він не просто. Та хто, 
як не шахтар, знає смак 

А. ЛАНІН — керівник комсомольсько-моло
діжної ланки робітників очисного вибою шах
ти «Верболозівська», В. КЛЕВАК — робітник 
очисного вибою шахти «Верболозівська», 
В. БАКУН — машиніст екскаватора вуглерозрі
зу «Морозівський», В. ШЕСТОПАЛ — керівник 
комсомольсько-молодіжної ланки робітників 
очисного вибою шахти «Світлопільська», 
В. ПРОХОРЕНКО — бригадир комсомольсько- 
молодіжної бригади прохідників шахти «Світ- 
лопільська».

КОВАЛІ МАЙБУТНЬОГО
ГАВАНА, 17 червня (Кор. ТАРС). <Ковалі майбутнього» 

— так називають на Кубі молодіжні технічні бригади 
;МТБ). які користуються великою популярністю у юнаків 
і дівчат, і

У кубинській столиці відбулась друга загальнонаціо
нальна виставна МТБ. присвячена II з’їздові Компартії 
Куби, який відкривається цього року. За два тижні ро
боти її відвідали більш як 40 тисяч чоловік На ній бу
ли представлені кращі з кращих ретельне підібрані п’ят
сот робіт молодих винахідників, що відповідають сучас
ним вимогам.

Найвищу оцінку відвідувачів дістали всілякі пристрої 
по автоматизації виробництв®.

МТБ, до яких входять молоді інженери, техніки, квалі
фіковані робітники різних професій, почали створюва
тись у 1964 році на заклик пеошого секретаря ЦК Ком
партії Куби, Голови Державної Ради і Ради Міністрів 
республіки Фіделя Кастро. Він вказував тоді, шо ні 
бригади не тільки сі рпятямугь сміливому впровадженню 
у виробництво найновіших науково-технічних досягнень, 
а отже, створенню матеріально-технічної бази соціалізму, 
але н вихованню висококваліфікованих спеціалістів, 
іШРа^ВЖіДх ентучіягтіп своєї^ЩД}®...

трудової перемоги! Так, у 
вас буде нелегка, але ра
дісна праця, радісна сво
їми перемогами. Саме 
шахтарі подарували Віт
чизні знаменитий стаха- 
иовський рух, сьогодні во
вн своїми рекордами ла
мають уявлення про нор
ми.

Вугілля — це тепло і 
світло в наших будинках, 
пісня мартенів і швидкість 
стрімких поїздів. У цьому
— щастя шахтаря. Л ще
— в міцній шахтарській 
дружбі, про яку складено 
пісні.

Шахтарі, як сказав то
вариш Л. І. Брежнєв, — 
цс люди, горді своєю про
фесією, оточені гсеиарод- 
ною шаною, люди, що до
стойно нагороджуються за 
свій славний труд.

Ми звертаємось до вас 
із закликом: ставайте в 
наші ряди! 1.1К ЛКСМ Ук
раїни формує республікан
ський комсомольсько-мо
лодіжний загін д.тіт пав- 
чачш’ в гірнії'ПґГТірофтсх- 
учп.ішцах. Станьте бійця
ми цього загону. Вступай
те в Олександрійське тех
нічне училище № 3, яке го
тує кваліфікованих робіт
ників шахтарських профе
сій для шахг і розрізів 
виробничого об’єднання 
«Олександріявугілля».

Шахтарі міста Олександ
рії пропонують вам свою 
руку. Чекаємо вас!



І

ПОШТА ПРОПОЗИЦІЯ

З дня травневого випуску «Вітрила» одержали 357 листів.
Найбільше нам пишуть восьмикласники і десятикласники. Вони 

просять поради у Еяборі професії, діляться своїми думками, як 
правильно вибрати житзєву стежину.

Питання дружби хвилюють Миколу К. з Онуфріїзської о райо
ну, Тетяну Жайворонок з Олександрінського, С. Тараканова з Го- 
лованівського районів.

Т. Сааинська і Л. Тернюк з Бобриненького району просять пе
редати подяку своїм учителям, які навчали їх десять років.

М. Савенко. А. Андрійченко, О. Линченко та К. Бірзул присла
ли свої поетичні твори, присвячені школі, рідному краю, першо
му коханню.

Всім — велике спасибі!

7 червця у вас, .шановні 
старшокласники, почалася на
ступна, п’ята чверть. Вона 
своєрідна, особлива. Адже урок

у Цій триває- не сорок п’ять 
хвилин, як звичайно, а майже 
три місяці.

Трудове літо відкрите перед

вами, як чистий учнівський зо
шит. Вам його заповнювати.

Тож просимо всіх членів ви
робничих бригад і таборів пра
ці й відпочинку взяти 
написанні щоденника 
ка твого розміру».

Ми чекаємо ваших
розповідей про робочі будні і

дозвілля, про перші трудові до
сягнення і невдачі, гро Еласні 
ЕЇдкриття і проблеми, що хви
люють.

ЧВЕРТЬ П'ЯТА, ТРУДОВА

Дарма,
що родом
не з села

про-

участь у 
«Спеців*

цікавих

Сподіваємося, що вже на 
першій сторінці щоденника 
вам буде про що розповісти, чи 
не так?

I знову дощ. Небо наче 
рвалося; ллс без упину. «Ох і 
набридло ж сидіти без роботи!» 
— зітхає Женя Акимов, черго
вий по табору. Хлопець уже 
Енотре перевіряє готовність 
сього «знаряддя праці» — са
пи. Вони в ідеальному порядну. 
Ян тільни розійдуться хмари, 
тепле, лагідне сонце пригріє 
землю — Женя разом зі своїми 
друзями вийде в поле.

«Романтики» — це сто робо
тящих, енергійних, бадьорих 
хлопців і діечзт. членіе табору 
праці й відпочинку десятирічки 
№13м. Кіровограда. Вже п’ятий 
рін підряд вони приходять на 
допомогу робітникам радгоспу 
<■ Мар’янівський» Маловисківсь- 
ного району.

Вони — восьмикласники. І 
табір праці й відпочинку для 
них — нова, трохи незвична 
справа. .

До прийому юних ніровоград- 
ців у радгоспі готувалися. Ви
ді лийи частину %«ільного при
міщення для житла, забе-печи- 
ли чотириразовим харчуванням, 
подбали про транспорт, що р

гулярно відвозить школярів у 
голе.

О. Я. Шзтний, директор рад
госпу, М. І. Ряшенцев, секре
тар парткому господарства, що
дня відвідують своїх помічни
ків. Поцікавляться, як справи, 
ЕІзьмуть до уваги всі пропози
ції. а то й просто побесідують, 
послухають хоиошу пісню, на 
яку таний багатий репертуар 
«Романтиків».

— Недавно ми провели кон
курси строю і пісні та бригад
них «бойових листків». — Р°3’ 
повідає Алла Нчгач. гтарш^ пі- 
онепЕожата СШ М? 13, — Кож
на бригада виступила цікаво и 
оригінально, тому визначити 
ппизові місця було не легко. А 
які нові таланти ми відкрили! 
Виявилося, що Світлана Акін- 
шева — непоганий поет, а Олег 
Попов — чудовий гітарист.

Відчутну допомогу подали 
радгоспові школяо’. Вони могли 
б зробити те більше, аби не 
дощі, які лили майже щодня. 
Але справа не в оброблених 
гентарах. не в плацентах ден
ного виробітку. Не про них 
сьогодні мова. Тут. у тзбоо:, 
ножен юнак і дівчина по-справ
жньому еіічупи, янз велика си
ла — колектив, відчули смак 
фізичної прзі'і, зробили перший 
запис у своїй трудовій біогра. 
фії. І це — найголовніше.

Т. СТОРОЖУЮ

Клуб

пр&ф« 

орієнтації

ЗАПИТАННЯ

лист 
ПЕРШИЙ

дуже схожий на всі ін
ші, адресовані «Обрію»

/-.Добрий день, «Вітри
ла»!
)і живу в селі і тому ви- 

брала су іо сільську профе- 
сію — трактористки. Але 
всі знайомі, подруги, бать
ки кажуть, шо возитися з 
гайками — робота не жі
ноча. І

Як же бути? Відступати 
від заповітної мрії чи до

биватися свого?
Ю. ІВАНОВА.

с. Жовт ново, 
Ноиомиргородського 

району»,

ТВІР НА ТЕМУ

МІЙ 
УЧИТЕЛЬ
дання, а з розмови про пове
дінку і навчання класу. Вона^ 
знайшла слова, що схвилюва
ли, примусили замислитись, 
гробити висновки. Як не люби
ти і не поважати нашу Вален
тину Іванівну, коли вона і за
питає, і порадить, і посміється 
разом з нами, і підтримаєі.. 
Було це у восьмому класі. Як
раз у ті дні, коли ми складали 
екзамени з алгебри, Валенти
на Іванівна лікувалась. Ми си
діли в класі схвильовані, сер
йозні. Здаеалося, що обов'яз
ково буде щось не так, і при
клади були, як ніколи, важки
ми й заплутаними... Раптом за
ходить до класу завуч і каже: 
«Вам телеграма від Валентини 
Іванівни». Всього кілька слів: 
привітання з початком екзаме
нів і побажання успіхів. А як 
ці слова підтримали насі Екза
мен пройшов успішно. І ми 
вдячні Валентині Іванівні: вона 
була далеко, та не залишила 
нас:

Шлях самостійного життя... 
Ми ще не знаємо, яким він бу
де. Ясно одне: ми завжди 
прагнутимемо жити так, щоб 
наші вчителі не шкодували за 
днями свого життя, відданими 
нам. Ми постараємося ззажди 
бути багатими на добрі справи, 
щирими в радощах, щедрими 
з доброті, вірними в дружбі. 
Ми пам'ятатимемо слова, про
читані в шкільні роки: «... пер
ша аксіома геометрії — пряма 
лінія є найкоротшою відстан
ню між двома точками — при
датна для всякого випадку в 
житії».

Коли настає хвилина прощан
ня, хочеться сказати дуже ба
гато, але не вистачає слів. Бо 
як можна повно еиказати на
шій Валентині Іванівні свою 
любов і подяку! Ще не однилз 
першим дзвінком продзвенить 
золоточубий вересень. Ще не 
раз залунають дитячі голоси. 
Ще не раз усміхнуться своїми 
барвами квіти. Вони будуть та
кими ж яскравими й ніжними, 
як усі добрі й щирі слова, так 
і не сказані нами Валентині Іва
нівні...

Дуся НОВИКОВА, 
десятикласниця Помічнян- 
сько? СШ Н? З Доброве- 
лнчківського району.

у МАТЕМАТИЧНИЙ кабінет 
* ми приходимо на звичай

ний, буденний урок, але кож
ного разу потрапляємо у при
вабливий своїми численними 
таємницями світ математики, в 
якому так упевнено почуває 
себе наша Валентина Іванівна. 
/Іиалячись на неї, ти мимоволі 
починаєш думати: «Народила
ся з весною в серці і не роз
губила ні краси, ні тепла, ні 
привіту». Яка вона хороша, 
добра, щира! Любимо ми її і 
за прекрасне знання свого 
предмета, і за вимогливість...

/Ли сідаємо за парти, спов
нені вражень від веселого га
мору перерви. Десятикласники 
хоч і серйозні люди, та люб
лять іноді почути себе дітьми 
і навіть після дзвінка не одра
зу заспокоюються. Ще дзве
нить у вухах сміх однокласни
ків, іще думки не повернулися 
в клас і літають на шкільному 
подвір’ї, та погляне виразними 
темно-карими очима невисока 
світлоока жінка — і відразу 
есе стане на своє місце. І не
хай уже там, за вікном, світить 
сонце і заклично б'ється об ас
фальт м’яч, нехай лунають 
дзвінкі голоси першокласників, 
що вийшли на урок фізкульту
ри, десятий клас забуде про 
все: алгебра, алгебра і тільки 
алгебра. Валентина Іванівна 
бере крейду, і її приємний го
лос порушує тишу класної кім
нати.

Кожний викладач має свою 
манеру викладати. Валентина 
Івбніана розповідає новий уроґ 
з натхненням, вкладаючи всю 
цушу в кожне своє слово. П 
мова ллється, як пісня, а по

ВІДПОВІДЬ

І ось — останній екзамен. Ти востаннє сидітимеш за шкіль
ною партою... А потім закружляє в білому мереживі вальсу твоє 
світле дитинство. Спалахнуть пр&іцальними іскорками квіти. І за
жевріє твій світанок, і новий день відкриється тобі дорослістю. 
Дорога простелиться далеко-далеко — в саме життя. Окреслять
ся обрії майбутньої професії. Йкшо знайдеш ти себе, вибереш 
професію за покликанням, то будеш справді щасливим.

Отож, ровеснику, про це чаша розмова сьогодні в клубі проф
орієнтації.

НЕ ТАК просто знайти себе 
в роботі. Одні довгий час 

перебирають десятки профе
сій, проходять повз малопри- 
а-^ливі на перший погляд спе- 
і дальності і, не знайшовши ні
чого до душі, скаржаться по
тім на нецікаве, одноманітне 
життя, нудну роботу.

Інші знаходять себе відразу 
І на все життя, не чекаючи, по
ки, професія принесе ЇМ аВТС- 
рІ!7ЄТ І пошук.

Пісня закінчення десятиріч
ки Галина Колодяжна прийшла 
працювати на відгодівельний 
комплекс 
тень», що
кому районі. Доглядає телят.

Якось почула: оргонізову-

спецгослу «Ж зв
із Новомиргородсь-

МАМИНІ .СВІТЛІШІ
ються курси трактористів. За- 
прошують жінок. «Спробую і 
я, — подумала Галя, — 
не зумію?» .

Теоретичні заняття змінюва-' 
лись практичними, вони особ
ливо цікавили Галю/Ось і пер
ша практика. І відразу ж не 
пощастило: збила ворота при 
в'їзді на відгодівельний комп
лекс. Плакала з досади.

Подруги не раз просили її

побільше розповісти про май
бутню «чоловічу// професію, і 

Хіба таки 3Ум*ла Галина зацікавити 
їх, бо наступного року на кур- 

1-, си механізаторів подались і її 
ровесники

Щоранку, встаючи раніше від 
сонця, підходить до свого чо
тириколісного друга (ЮМЗ-6), 
заводить його і до вечора — 
не розлучається з ним: підво
зить корми, підстилку для іе- 
лят, вивозить гній.

ЯК НЕПОМІТНО МИ ВИРОСЛИ’ ЗДАВАЛО; 
ся. ЛИШЕ ВЧОРА НАС ПРИВЕЛИ ЗА РУКУ 
то ІНКОЛИ МАМИ І ТАТИ. БАБУСІ І СТАР
ШІ СЕСТРИЧКИ. ТАК НЕЗВИЧНО ТОДІ ВПЕР
ШЕ В НАШОМУ ЖИТТІ ЗАДЗВОНИВ шкіль
ний ДЗВІНОК ПРОТЯГОМ ДЕСЯТИ РОКІВ Й1Н СПОВІЩАВ ПРО ПОЧАТОК І КІНЕЦЬ 
УРОКУ. ПРО ПЕРЕХІД З ОДНОГО КЛАСУ В 
ІНШИЙ А. СЬОГОДНІ ЦЕП ШКІЛЬНИЙ ВЕ
СЕЛУН КАЖЕ НАМ: «ВИ ДОРОСЛІ. ВИ СА
МОСТІЙНІ. ВАМ -УЖЕ ПО СІМНАДЦЯТЬ. > 

Фото С. ФЕНЕНКА.

У полі механізаторам працю
вати легше: перед тобою, куди 
не кинеш оком, безмежний 
простір. А тут, на комплексі, 
десятки разів тг^ба проїхати 
через неширокі двері ферм, 
не розгублювати кормів, уміти 
маневрувати. І все це виходись 
у молодої трактористки.

У Галини Колодяжної рос* 
туть дві доньки — Таня і Жан

на,

... Йшов урок 
класі. На дошці 
«Ким ти хочеш 
бути трактористкою, як мама,
щоб приносити користь лю
дям», — написала Ганя, старша 
донька Галини.

у четверто/.\у
- тема твору: 
бути?» «Хочу

Коли п'ятирічну Жанну спи
тали, про яку професію мріє 
вона, дівчинка здивовано по
дивилася на матусю: «Хіба во
ни не знають, мамо? Я буру, ‘ 
як тн!»

У дитинстві нас ваблять не- .’ 
звідані, безмежні простори, і 
незвичайні, мало відомі нам 

професії. І тільки виростаючи 

і мужніючи, ми починаємо ро
зуміти, що свою особливіші і 

ссобу творимо самі в щоден
ній праці, Так як /лолода трак
тористка Галина Колодяжна.

В. ЛНїВИНОВ,

громадський кореспондент 
«Молодого комунара».

яснення вчительки — це сво
єрідна творчість.

Іноді зрадлива думка під
крадається: «Ніколи не роз
в’яжу». Валентина Іванівна тіль
ки усміхнеться і несподівано 
спитає щось веселе. Всі засмі
ються, струсять із себе зайві 
думки, а через хвильку — роз
в'язок готовий. Ми далеко не 
всі виберемо алгебру і геомет
рію за основу своєї майбут
ньої професії. Але любов до 
цих предметів, передана нам 
Валентиною Іванівною, лишить
ся назавжди. Розв'язуючи до
сить складні алгебричні прик
лади, ми навчилися підходити 
до своєї роботи творчо, із за
хопленням, знаходити серед 
багатьох єдиний розв'язок. А 
це нам знадобиться не раз, 
хоча життя — не математика з 
11 ^УДрими теоремами.

Про Валентину Іванівну Ру'. 
жанську можна розповідати 
дуже багато. Якими словами 
списати її турботу про нас і 
вболівання за наші успіхи? Од
ного разу, прийшовши після 
педради, почала вона урок не 
з перевірки домашнього зав-

ПЕРШО-
ТВОРЕЦЬ
ЖИТТЄВО»

дот
Найбільше запам’яталася

, мені моя перша вчителька Г ан- 
на Андріївна Доброва. Була во

на лагідною, уважною до нас.
І У зовнішньому вигляді, нове- 
І дінці вчительки було щось та

ке, що привертало до неї дітей.І Генна Андріївна відразу ста

ла моїм ідеалом. Закохана у 
свою справу, вона прагіплі 
зробити нсе ДЛЯ ГиґО Н|,(; " 
вихованці рос.ін сл^*<..;кнім‘' 
людьми. За короткі 45 хвилин 
уроку ми могли побувати в ча- 
рівнтау свш. Вона вчила нас 
вірності життбвим ідеалам, лю
бові де праці. І я з перших 
кроків навчання в поча
ла мріяти про те, що хбов яз* 
ново буду вчителькою і обо
в’язково — схожою дш. неї. Ад
же вчити людину, виховувати 
її, формувати світогляд ое 
благородна справа.

Наталія ДУЛЬДІЄР, 
десятикласниця ВІпьшансь* 
кої середньої школи.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ



І ось — останній екзамен. Тії „останнє сидітимеш за шкіль
ною паптою... А Потім шкруж.м и білому мереживі щі.іьсу таог 
•птпе аитинство Спалахчеть прощильш’МН іскорками пшти. 1 и- 

... 'о1.. твій світанок, і новий день Одкриється тобі дорослістю, 
дорога простелиться далеко-далеко - в саме життя. Окреслять- 
ея обрії майбУїш.ої професії. Якщо знайдеш ги себе, вибереш 
професію' ча покликанням, то будеш справді щасливим.

Отож, ровеснику, про це наша розмова сьогодні в клубі проф
орієнтації. _____ ___ ■

т.гґг г-iT.Tntttf. ад л-

НІІ СЕСТРИЧКИ ТАК НЕЗВИЧНО ГОДІ ВНЕГ 
НІГ В! І ОМУ ЖИТТІ ЗАДЗВОНИВ ШКІ.’Іь 
НИЙ ДЗВІНОК ГІР<)ТЯГОМ ДЕСЯТИ РОКІ!

«SÄ УЖЕ ПО ™н=ид>

ЗАПИТАННЯ

ЛИСТ 
ПЕРШИЙ

дуже схожий на всі ін- I ші, адресовані «Обрію» 
| «Добрий день, «Нітри
ді ла»1- _ . - -Г »Г м і ч/му нч-
' Прії.чи І'ТҐО ГІ.Ц.еіку ирсч/к." 

сію ■ тракторне гіги. Але 
исі тнаПомі, подруги. би ги
ки кажуть, що возитися з 
гайками — робота не жі
ноча.

Як же бути? Відступати 
від заповітної мрії чи до
биватися свого?

Ю. ІВАНОВА.
с. Жовтневе, 
Новомиргородського 

району».

НЕ ТАК просто знайти себе 
в роботі. Одні довгий час 

перебирають десятки профе
сій, проходять повз малогіри- 
і^впиві на перший погляд спе
ціальності і, но знайшовши ні
чого до душі, скаржаться по
тім на нецікаве, одноманітне 

.■життя, нудіну пс».брт.у-
Ігниі .-жлхозіміь С<*€5<» аіді^а^у 

/ НП псе ЖИТТЯ, НО ЧОКАЮЧИ, ЛО
МИ, професія принесе їм иоь - 
рьЛет І пошук.

Після закінчення десятиріч
ки Галина Колодяжна прийшла 
працювати на відгодівельний 
комплекс спецгоспу «Ж ІВ- 
тень», що в Новомиргородсь- 
кому районі. Доглядає телят.

Якось почула: організову-

НАШІ МІШКИ
ються курси трактористів. За- 
Пр0АА/у*О ГІ» -ЖІНОК. «іСг»роОу*чз І 
я, — подумала Галя. —— Х1(5а 
не зумію?»

Теоретичні заняття змінював 
лись практичними, еони особ
ливо цікавили Галю.'Ось і пер
ша практика. І відразу ж не 
пощастило: збила ворота при 
в'їзді на відгодівельний комп
лекс. Плакала з досади.

Подруги не раз просили її

побільше розповісти про май- 
Оутига икдолоіаіму» професію. І 
таки »уміла Галина зацікавити 
їх, бо наступного року на кур
си механізаторів подались і її 
ровесники-

Щоранку, встаючи раніше від 
сонця, підходить до свого чо
тириколісного друга (ЮМЗ-6), 
заводить його і до вечора — 
не розлучається з ним: підво
зить корми, підстилку для те
лят, вивозить гній.

У полі механізаторам працю
вати легше: перед тобою, куди 
не кинеш оком, безмежний 
простір. А тут, на комплексі, 
десятки разів проїхати
через неширокі двері ферм, 
не розгублювати кормів, уміти 
маневрувати, І все це виходить 
у молодої трактористки.

У Галини Колодяжної рос
туть дві доньки —— Таня і Жан
на. _

... Йшов урок у четвертому 
класі. На дошці — тема твору: 
«Ким ти хочеш бути?» «Хочу 
бути трактористкою, як малла, 
щоб приносити користь лю
дям», — написала Таня, старша 
донька Галини.

як ти!» І
У дитинстві нас ваблять не- І*

Коли п'ятирічну Жанну спи
тали, про яку професію мріє 
вона, дівчинка -здивоаано по
дивилася на матусю: «Хіба ро
ни не знають, мамо? Я бДт, ■

це нам ,---- .
хоча життя —* не /лагемвтик« з 
її мудрими теоремами.

Про Валентину Іванівну Ру- 
жанську можна розповідати 
дуже багато. Якими словами 
описати її турботу про нас і 
вболівання зй наші успіхи? Од
ного разу, прийшовши після 
педради, почала вона урок не 
з перевірки домашнього зав-

барвами КВІТИ. НОНИ мудуі» 
ними ж яскравими й ніжними, 
як усі добрі й щирі слово, їак 

І не сказані нами Валентині Іна 
НІ8НІ...

Дусе НОВИКОВА, 
десятикласниця Помічнян- 
сько'г СШ Не 3 ДоВроае- 
личківського району-

звідані, безмежні простори, 
незвичайні, мало иідо/лі нагл 
професії. 1 тільки виростаючи 
і мужніючи, ми починаемо ро
зуміти, що свою особливі«^ І 
ссобу творимо самі в щоден
ній праці. Так як /лолода трак
тористка Галина Колодяжна.

В. ЛИТВИНОВ,
громадський кореспондент 
«Молодого комунара».

ПЕРШО-
ТВОРЕЦЬ 
ЖИТТЄВОЇ 
долі

Найбільше запам'яталася 
мені моя перша вчителька Ган
на Андріївна Доброва. Була во
на лагідною, уважною до нас. 
У зовнішньому вигляді, пове
дінці вчительки було щось та
ке, що привертало до неї дітей. 
Ганна Андріївна відразу ста

ла моїм ідеалом. Закохана у 
свою справу, вона прагнула 
зробити все для того^&цоб і і 
вихованці росли справжніми 
людьми. За короткі 45 хвилин 
уроку ми могли побувати в ча- 
ріпниму і.їа'И’.іал ЦСі‘ І 
р.ірності житті «"м Ідеалам, лю
бові ДО прані. 1 я з перших, 
кроків навчання в шКп-ц поча
ла мріяти про те, щоЧІ5оов яз- 
ково буду вчителькою і_ обо
в’язково — схожою лд. неї. Ад
же вчити людину, виховувати 
її, формувати світогляд —- не 
благородна справа.

Наталія ДУЛЬДІЄР, 
десятикласниця ВІльшаись- 
кої середньої школи.

ВИСНОВКИ

НА ЗЕМЛІ СВОЇХ БАТЬКІВ
У народі кажуть: хліб мов 

сонце. Вирощують хліб руки 
вмілі, працьовиті. 1 ми хочемо, 
щеб вони у нас були саме та
кими. Наше місце — гут, на 
рідній землі, яку називають 
степовою перлиною, вона бага
та родючими грунтами, славна 
працьовитими людьми. На нас 
чекають, V наші сили вірять,(і 
ми принесемо користь державі 
ЕЖЄ СЬОГОДНІ.

Шкільні роки підготували 
нас до цього. Любити свою 
Батьківщину, бути їй корисним

СУПЕРЕЧКА

НАДЗВИЧАЙНО 
ВАЖЛИВА

Я вважаю, що моя майбутня 
професія ■— найпочесніша і 
надзвичайно важлива. Зоотех
нік — це технолог виробництва 
необхідних для людей про
дуктів.

Я полюбила свою майбутню 
професію ще тоді, коли поча
ла навчатися в зоотехнікумі. 
Тут довідалася, що зоотехнік 
повинен добре знати закони 
природи. Під час навчання ми 
вивчили складний і грунтовний 

навчили вчителі. Як на свою 
надійну зміну дивляться на нас 
батьки.

По закінченні школи я і мої 
подруги вирішили зостатися 
на землі своїх батьків, улити
ся в дружну сім’ю тваринни
ків колгоспу імені Ватутіна.

На запитання: «Чому ми ли
шаємося працювати в рідному 
колгоспі, допомагаємо бать
кам?» — відповідаю: «Дорога 
до хлібного поля, дорога ня 
ферму починається для нас із 
дитячих років. Уранці йдемо з

матеріал. Та я все одно заздрю 
своїй подрузі Тетяні Романен- 
ко, яка після закінчення сіль
ськогосподарської академії 
працює зоотехніком.

Скільки нового й цікавого 
взнали ми, працюючи в лабо
раторіях з мікроскопами, різ
ними приладами! А яке задо
волення дістаєш від того, що 
під час практики береш участь 
у виробничих процесах і сам 
бачиш, як поліпшується пра
ця тваринників, стас доброя- 
кіснішою продукція!

Г. ЧЕРНІЙЧУК,
секретар комітету комсо
молу Новомиргородсько- 
го зоотехнікуму. 

батьками однією дорогою. Ми— 
в школу, батьки — в тракторну 
бригаду чи на ферму. Не збли
жує нас, ріднить, і піти бать
ківською стежкою для мене і 
моїх друзів — велика честь. 
Ми виросли на цій землі, і во
на чекає нас».

Рух «Тваринництво — удар
ний фронт комсомолу!» став 
одним із першочергових не 
тільки серед старшокласників, 
а й серед піонерів і навіть 
жовтеня г нашої школи.

Влітку 1978 року наш загін

• чия ПРОФЕСІЯ КРАЩА?

Ми одержали листа від 
Ірини Нвагннцьної. восьми
класниці Голосанівської 
середньої школи № 1 
«Найбільше я люблю квіти, | 
— пише Ірина. — Мені по
добається їх вирощувати. 
Ще в п'ятому класі я ви
рішили стати квітникарем. 
У якому училищі ЧИ ТЄХ; 
нікумі л можу набути цієї 
професії?»

У Ірини Квасницьної ви
явилось багато однодумців. 
Читачі ппосять нас роз
повісти про професію квіт
никаря. Виконуємо ваше 
прохання друзі.

І/ ВІТИ... Ми завжди милує- 
■* мося їхньою свіжістю, ра
діємо їхнім яскравим барвам, 
дивуємося їхній різноманітнос- 

юних тваринників звернувся до 
учнівської молоді району з 
патріотичною ініціативою «До
поможемо батькам». Дівчата, 
як і раніше, допомагали тва
ринникам годувати худобу, 
прибирати приміщення, а я з 
подругами самостійно доїла 
горів. Перед трудівникам» 
(Ьерм ми виступали з концерта
ми, випускали стінгазети, ве
ли нагляд за кімнатою тварин
ників.

Минуло лише два роки, а 
користь від нашої допомоги 
фермам відчутна. В літній пе
ріод окремі доярки-були у від
пустці, а ми їх заміняли. Наш 
загін юних тваринників за під
сумками роботи в 1979 році 
нагородили червоним вимпе- 

НЕ ТАКА УЖЕ Й ЛЕГКА
ті. Та дуже рідко замислює
мось над тим, де і як їх виро
щено, над тим, чиї дбайливі 
руки створили цю красу.

Лін в радгоспі «Тюльпан». 
Скільки чудових людей пра
цює тут! Ганна Іванівна Різ- 
ннченко — одна з них. Вона 
плекає ніжні троянди. Багато 
цікавого розповіла мені трудів
ниця.

Виявляється, вирощування 
квітів — справа не така вже й 
легка. Спочатку треба правиль
но приготувати землесуміш. 
Вона повинна бути поживною, 
пухкою, вологоємною, повітро- 

лом райкому комсомолу «Кра
щому загонові юних тваринни
ків», шефи вручили нам цінні 
подарунки, а Тетяна Чорба, 
Тетяна Колісник за рахунок 
колгоспу відпочивали в піо
нерських таборах «Артек», 
«Молода гвардія».

Сімнадцятий рік працює на 
фермі № 2 колгоспу імені Ва
тутіна моя мама, Єва Григо
рівна. Дояркою вона стала за 

"прикладом своєї матері, моєї 
бабусі. Для мене мама — прик
лад самовідданої праці і всьо
го найкращого в|житті.

За сумлінну працю її відзна
чили урядовими нагородами, 
грамотами, її ім’я занесли на 
обласну Дошку пошани. Тим- 
то для мене моя мама — пер- 

проникною. І ось грунт гото
вий. Та потрібно ще стільки 
зусиль, щоб квіти зійшли, при
жилися...

Праця квітникаря — це спу
шування грунту, поливання, 
підживлення та багато інших 
операцій. А ще треба вносити 
дебрива, оббризкувати квіти 
отрутохімікатами. '

Найщасливіша пора для 
квітникаря — пора цвітіння 
рослин. Тоді теплиця стає схо
жою на чарівний сад. Казку 
можна продовжити, подарував
ши квітам друге життя.- Для 

ший порадник. І я вирішила, 
що працюватиму поруч неї, а 
наступного року спробую всту
пити на'заочний відділ сіль
ськогосподарського інституту.

Мій молодший брат Володи
мир'закінчив вісім класів і ви
рішив також поєднати своє 
життя з працею хлібороба. Но
го мета — вступити в Бобри- 
кецьке сільське профтехучили
ще № 2, щоб оволодіти профе
сією механізатора і в рідному 
колгоспі продовжувати борозну 
своїх батьків.

Валентина ЗАНІЗДРА, 
випускниця Рівненської 
СШ № 2 Новоукраїнсько- 
го району.

цього омолоджують рослини. 
Восени старі пагінці зрізаюіь, 
перестають поливати грунт, у 
теплицях установлюється ну
льова температура. А через мі
сяць, при підвищенні темпера
тури, починається бурхливий 
ріст квітів.

Вирощують у радгоспі кали, 
хризантеми, тюльпани, гвозди
ки. • - •

Я побувала ' в теплиці, де 
вирощують кали. Наче біле мо
ре розлилося навкругр...

О. ТУЛАКШИНА, 
десятикласниця середньої 
школи № 6 м. Кіровограда.
МЬ Стати майстром вирощу

вання квітів і декоративного 
оформлення можна, вступивши 
до Дмитрівського професійно- 
технічного училища 9 Знам’- 
янського району.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

У грудневому випуску.«Віт
рил» ми запропонували стар
шокласникам написати твір на 
тему «Мій учитель».

Свої роботи нам прислали 
десятки учнів. Жюрі уважно 
переглянуло кожен твір.

Переможцями одностайно ви
знано Валентину Шульгу з Го- 
лованівського району (її твір 
опубліковано v «Вітрилах» за 
6 березня цього року) і Євдо- 
кію Иовикову з м. Помічної 
Добровеличківського району

ВАША ДУМКА!

» *
«Привіт, «Вітрила»!
Пише тобі одна дев’ятиклас

ниця. Я — відмінниця навчан
ня. Люблю класичну музику, 
театр, сама непогано граю ча 
фортепіано. Мрію по закінченні 
десятирічки вступити на му
зично-педагогічний факультету 
Кіровоградського педінституту 
імені О. С. Пушкіна.

Донедавна все в моєму жит
ті складалося напрочуд щас
ливо: в класі я —авторитет, 
учителі мене хвалять, ставлять 
за приклад іншим. Одягаюся 
сучасно, модно. Я симпатична 
(про це есі мені кажуть), тому 
подобаюсь багатьом хлопцям.

Нинішнього року вперше по
трапила в табір прані й відпо-

(робота Євдокії друкується 
сьогодні).

Нагороди дівчата отримають 
найближчим часом.

Хорошу невелику розповідь 
про свою першу вчительку на
писала н Наталія Дульдієр із 
селяша Вільшанки.

Всіх учасників конкурсу ві
таємо з хвилюючою і щасливою 
подією в їхньому житті — за
кінченням десятирічки.

Зичимо вам успіхів, друзі!

*
чинку. І тут я відчула себе зов
сім по-іншому. Чому? Та тому, 
ніп всі оці бур яки, сапи, бруд
ні кед» ні до чого.

Кажуть, праця облагороджує 
людину. А мене, наприклад, 
більше облагороджує гра на 
піаніно, перегляд цікавої виста
ви або читання творів Чехова, 
ніж щоденна одноманітність 
нашого теперішнього табірного 
життя. Нехай фізично працю
ють ті, кому не під силу розу
мова праця.

Про це сьогодні я сказала 
своїм однокласницям, а вони 
чомусь образились 1 не розмов
ляють зі мною. Подумаєш, 
принцеси...

Ольга К.
м. Кіровоград».

«Ірландія. Ольстер» — так 
називається одна з найпопу- 
лярніших композицій- москов
ської - рок-грмпи «Автограф». 
Музику написав керівник ан
самблю Олександр Ситковеиь- 
кий. вірші — Маргарита Пуш
кіна. На фестивалі популярної 
естрадної музики «Весняні рит
ми Тбілісі-80» рок-ансамбль 
«Автограф» був удостоєний 
другої премії. Він одержав та
кож спеціальну премію за ак
туальну політичну тематику.

•*«Гаммаполіс» ансамблю 
«Омега». «Невідомо де» Жужі 
Кони. «У дорозі» групи «Фоно
граф». «Червоний велосипедз- 
ансамблю «Генерал» та багато 
інших пластинок популярних 
угооських виконавців представ
ляла недавно в Києві фірма 
' Пепіта». Декада угорської 

грампластинки ознайомила ша
нувальників естради з останні
ми'досягненнями- відомих угор
ських ансамблів і солістів.

Один з найцікавіших дисків 
фірми «Мелодия» —«Метамор
фози» — в недалекому майбут
ньому зможуть придбати всі 
колекціонери. На цін пластинці 
буде записано «електронні» 
версії творів К. Дебюссі. 
С. Прокоф’єва, Й.-С. Баха, 
К. Монтеверді, Д. Буля, 
В. Мартинова. Е. Артем'єва. 
Запис здійснено на Москов
ській студії електронної музи- 
к.ч на синтезаторі.

«Росконцерт» прийняв рішен
ня про створення гастрольного 
колективу для постановки рок- 
опери Олександра Градського 
«Стадіон». Іде буде своєрідний 
Пісенний театр. У ньому працю

ДИСК-ЗАЛ «МК» '——      ...

ДЕ, КОЛІ
ватимуть тридцять акторів-спі- 
ваків, багато інструменталістів. 
Найближчим часом новий те
атр почне репетиції.
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ 
ДИСК-ЖОКЕЯ

Відповідаючи на ваші листи, 
друзі, ми вирішили розширити 
цей розділ «Диск-залу». Віднині 
він даватиме короткі відомості 
не тільки про вокально-інстру
ментальні ансамблі, а н про вн- 

конавців, музичні форми, ос
новні течії і стилі виконання 
популярної музики, про інстру
ментарій рок-груп, писатиме 
про найцікавіші події в сучас
ній молодіжній музиці.

Читачі, які зберігатимуть ко
жен випуск цього розділу 
«Диск-залу», стануть волода
рями своєрідної музичної енци
клопедії. Розкривши її, можна 
буде дістати еідповідь на бага
то питань про сучасну моло
діжну музику.

Випуск 5-й
Авангард — у популярній 

музиці — поєднання пошуків 
нових виконавських і компози
ційних форм з експерименту
ванням у галузі звучання му
зичних інструментів. Засновни
ком цієї течії став ансамбть 
«Бітлз». На останніх альбомах 
групи зроблено записи, які бу
ли результатом «лабораторних 
дослідів» у студії з накладан
ням одного запису на інший, з 
«подвійним вокалом», при
скореним чи сповільненим зву
чанням музики і т. д. Деякі ві
домі виконавці і співаки при
святили .цьому напряму всю 
свою творчість. Елементи аван
гарду можна знайти в записах 
групи О. Градського «Скомо
рохи», групи Стаса Наміна.

Альбом — у термінології му
зичних видань — пластинка, 
конверт якої виготовлено у 
формі книги (із сторінками, 
ілюстраціями, текстами пісень), 
або кілька пластинок, вкладе
них в один конверт. Однак ос
таннім часом початкове значен
ня терміну втрачено і альбомом 
прийнято називати будь-яку 
пластинку-гігант.

Андерграунд (буквально 
«підземелля») — рок-музика, 
спрямована проти буржуазно
го світогляду, способу життя. 
Вона приваблює ширші кола 
західної-молоді, ніж «легка» 
поп-музика. Виконують її ви- 
сокопрофесіопальні музиканти, 
мистецтво яких не популяри
зують по телебаченню, адже 
воно дуже відверте й надто 
зле. Західні групи і виконавці

цього напряму створюють піс
ні протесту, шо критикують 
порядки буржуазного суспіль-
сіва, осноеи 
держави, 
проти насильства 
шо в комерційній музичній ін
дустрії зусиллями демократич
но настроєних музикантів та 
поетів зріє і набирає сили «під
пільна рок-музика», штовхає 
до соціальної тематики й окре
мих найпопу.іярніших виконав
ців комерційної рок-музики. 
Основні представники цього на
пряму в західній рок-музиці: 
групи «Літак Джефферсона», 
«Двері», виконавці Джімі Хеп- 
дрікс, Фпенк Заппа.

Ансамбль — група артистів, 
шо виступає як єдиний худож
ній колектив. Більшість творів 
популярної музики записано 

капіталістичної 
Вони протестують 

і війни. Те,

ансамблями або солістами в 
супроводі ансамблів. Біг-біт, 
який з'явився на початку 60-х 
років, утвердив на тривалий 
час традиційний склад біт-гру
пи — три електрогітари (соло, 
ритм та бас), ударні інструмен
ти, електроорган. Такі ансамб
лі були переважно вокально- 
інструментальними. Нині най
поширеніший енд ансамблю в 
поп-музиці — це рок-група, яка 
часто .має у своєму складі ін
струменти кантрі-саунда, джа
зу і класичної музики. Деякі 
виконавці сучасної рок-музики 
відмовились від канонів ан
самблю і виступають під влас
ний супровід, граючи на якому- 
небудь інструменті (О. Градсь- 
кий, В. Дьяконов).

А. КРУПСЬКИЙ.



ГУРТОЖИТОК
ТВІЙ ДІМ

4 сшор 19 червня 1980 pony

Триває місячник 
проведення Всесоюзно
го рейду-перевірки ета
пу житлово-побутових 
умов молоді, що меш
кає в робітничих гурто
житках Про мету Феї 
важливої кампанії, на
сущні проблеми меш
канців гуртожитків, 

рейдових
канців 
мережу 
бригад на Кіровоград- 
щині розповідає нашо
му кореспондентові за
відуючий відділом про
паганди і культурно- 
масової роботи обкому 
комсомолу N. Гарба.

СЬОГОДНІ. 19 ЧЕРВНЯ. ОПІВДНІ 
СТАРОДАВНІЙ ОЛІМПІЇ ВІД СОНЯЧ

НОГО ПРОМІННЯ БУДЬ. ЗАПАЛЕНО ВО
ГОНЬ XXII ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР За тра
дицією це зробить з допомогою увігну
того скла знаменита грецьна антриса 
Марія Москоліу. Вона й запалить факел 
першого учаснина естафети олімпійсько
го вогню, маршрут якої відстанню близь
ко п'яти тисяч кілометрів пронладено 
по території Греції, Болгарії Румунії і 
Радянського Союзу. Державний кордон 
СРСР естафета перетне 5 липня і про
йде через Молдавію, Україну, нілька об
ластей Російської Федерації. По терито
рії нашої республіки її нестимуть країні 
спортсмени Чернівецької, Хмельницької,

Вінницької, Житомирської, Київської, 
Полтавської і Харківської областей.

Для забезпечення доставни вогню ство
рено групу супроводу естафети, яка їде 
за фаиеленосцями на спеціальних авто
машинах. 12 червня кіровоградці зустрі
чали і проводжали в далеку Олімпію цю 
групу, і обажали її учасникам успіхів на 
довгому й почесному шляху.

18 липня, напередодні урочистого від
криття Олімпіади-80, олімпійський вогонь 
буде зустрінуто в столиці нашої Батьків
щини, де «переночує» в будинку Москов
ської Ради. Другого дня естафета завер
шиться урочистою церемонією запален
ня вогню Ігор XXII Олімпіади.

ЧИ ДАЛЕКО 
ДО ОЛІМПУ?

ВІД ЗНАЧКА ГПО
ДО ОЛІМПІЙСЬКОЇ МЕДАЛІ

МЕТА
КОМПЛЕКСНА
ПЕРЕВІРКА

Б

всі. 
Ад- 
об-

КОР.: Скільки гуртожитків 
охопить ренд-перевірна 
нашій області?

ГАРБА: Практично
Звичайно, це нелегко, 
же в містах і селищах
ласті на сьогодні існує 45 
робітничих гуртожитків, у 
яких проживає понад 11 ти
сяч чоловік робітничої мо
лоді.

КОР.: Яка мета рейду?
ГАРБА: Комплексна пере

вірка організації побуїу, 
відпочинку, занять, харчу
вання молоді, що живе в 
робітничих гуртожитках. 
Завдання це важке й склад
не. Під час рейду необхід
но буде перевірити забезпе
ченість і потребу підпри
ємств і організацій у гурто
житках, виконання планів їх 
будівництва і строків здачі. 
А в уже існуючих — мате
ріальну базу, строки прове
дення поточних і капіталь
них ремонтів, приміщено 
загального користування, 
забезпеченість меблями та 
інвентарем. А також потріб
но буде звернути увагу на 
дотримання норм прожи
вання та умов харчування.

КОР.: А крім побутових 
умов, на що члени рейдо
вих бригад повинні зверну
ти увагу?

ГАРБА: На створення
умоз для організації масо
во-політичної і культурно- 
еиховної роботи, змістовно
го дозвілля, заняття фіз
культурою і спортом. На те, 
як використовуються черво
ні кутки, кімнати для за
нять, відпочинку тощо. Ну 
й, безумовно, треба мати 
на оці роботу в гуртожит- 
ківських бібліотеках, зміст 
наочної агітації, наявність 
телевізорів, приймачів, га
зет і журналів, спортивного 
інвентаря та інше. До речі, 
червені кутки є б усіх ро
бітничих гуртожитках, де 
діють 73 кімнати відпочин
ку, 26 бібліотек і 40 клубів 
за інтересами.

КОР.: Хто входить до енла- 
ду рейдових бригад?

ГАРБА: Передусім —
комсомольський 
«прожектористи».
час рейдів бажано підклю
чати до роботи й представ
ників профспілкових і гос
подарських органів, народ
них контролерів, депутатів 
місцевих Рад, робітників і 
самих жителів гуртожитків.

КОР.; Як підбиватимуться 
підсумки цього рейду-пере
вірки?

ГАРБА: Результати рейду- 
перезірки розглядатимуть
ся на засіданнях комітетів 
комсомолу, комсомольсь
ких зборах, де буде прий
нято конкретні пропозиції і 
заходи по усуненню вияв
лених недоліків.

присвячене
Урочисте 

відбу-

ЧЕСТЬ,
•ЗМАГАННЯ міжвідом- 
** чої першості області з 
багатоборства ГПО, що 
проходили в Олександрії, 
лишили загалом приємне 
враження. Олександрійсь
кий міський спорткомігет 
(голова О. Пєрепльотка) 
доклав багато зус-нль, щоб 
це було справжнє спор
тивне свято, 
Олімліаді-80.
відкриття змагань 
лося у плавальному басей
ні «Дельфін». і

Тут же розіграли пер
ший вид програми — пла
вання вільним стилем па 
100 метрів. В особистому 
заліку серед чоловіків гос
тра боротьба розгорілася 
між представниками «Ди
намо» та «Буревісника» 
Володимиром Твердосту- 
лом і Анатолієм Тарасен- 
ком. З абсолютно кращим 
часом переміг дпнамівець, 
вій набрав 41 очко.

Після першого виду тол 
за далеком айда обласної 
ради «Авангарду» (тренер 
збірної М. М. Запльоскін), 
вона беззмінний перемо
жець цих поєдинків. Але 
па другий день у стрільбі 
з дрібнокаліберної гвин
тівки найкращі результати 
показала команда «Коло
са». Найбільший вклад у 
це досягнення внесли 
Олександр Глущенко (97 
очок зі 100 можливих) і 
Надія Паі>лова (91 очко).

З бігу па 100 метрів 
кращий час показали ка-

„БУБЛИКИИ

пітнії команди «Авангар
ду» світловодець Володи
мир Ковязіп (11,6 секунди) 
і ного землячка Валентина 
Соловйова (13,6 секунди), 
що виступала в особисто
му заліку. 1 Іа 63 метри 53 
сантиметри метнув грана
ту студент факультету фі
зичного виховання педін
ституту Анатолій Тарасен- 
ко, а серед жінок попере
ду була член збірної 
«Авангарду» Ніна Ізюмси- 
ко (43 метри).

У чудовій лісовій місце
вості проходили поєдинки 
на кросовій дистанції. Лі
дерами тут були світло- 
водські авангардівці Олек
сій Меркуп (3000 метрів) 
і Валентина Соловйова 
(1000 метрів).

Отже, переможцем між
відомчої першості області 
з багатоборства ГПО ста
ла команда обласної ради 
«Авангарду».

Високий клас показав 
член студентського това
риства А. Тарасенко. Но
го здобуток (167 очок) 
па сім очок перевищує 
норматив майстра спорту.

Незадовільно підготува- 
лпея до змагань обласна 
рала товариства «Буревіс
ник» (голова М. Є. Фукс). 
Збірна команда цієї ради 
була представлена лише 
двома спортсменами за
мість десяти. Не дивно, 
що лона зайняла передос
таннє, сьоме *
останньому 
представники ----- .
резервів». В обласній раді 
не подбали про завчасне 
комплектування збірної 
номанди, це робилося по
спіхом в Олександрії, ну
ди прибули команди кіль
кох колективів з «Трудо
вих резервів». У результаті 
в збірну було відібрано 
лише трьох багатоборців, 
які не змогли принести ви
соких результатів. Наприк
лад, у стрільбі вони виби
ли всього 138 очок із 300 
можливих.

До речі, про стрілецький 
тпр МІСЬКОГО 
ДТСААФ, де 
змагання.

місце. А на 
опинилися 
«Трудових

.«.»

комітету 
проходили 

Він дуже за
недбаний, створилося вра
ження, що останній пост
ріл пролупав у ньому кіль
ка років тому. Організа
торам і учасникам змагань 
довелося на ходу облад
нувати 50-метрову. стрі
лецьку дистанцію, очища
ти приміщення від мотло
ху. Зрозуміло, це не ро
бить честі міськкому комі
тетові ДТСААФ.

Бронзові призери
У Дніпропетровську ро

зіграно особистий чемпі
онат України з боксу. В £ 
ньому взяли участь шість • 
представників Кіровоград- ] 
щини — спортсменів об
ласної ради «Трудових ре
зервів».

Бронзовими призерами 
чемпіонату стали кірово
градський майстер спорту 
напізваЖковаговик Дмит
ро Бурлаков і кандидат у 
майстри спорту Валерій 
Федоров (вагова категорія 
до 67 кілограмів).

Бурлаков з явною пере
вагою закінчив поєдинки 
з представниками Херсон
ської та Вінницької облас
тей, на рівних провів бій 
за вихід у фінал з майст
ром спорту міжнародного 
класу, 
країни 
тором Пумбаловим. 
та.чньому присуджено пе
ремогу з мінімальним ра
хунком — 3:2. По шляху 
до піяфіналу Федоров ви
грав три бої, в тому числі 
у чемпіона країни 1977 ро
ку серед молоді майстра 
спорту Сергія Радкевича.

Дмитра Бурлакова
включено до складу збір
ної команди республіки.

М. ОРЛЮК.

СКУТЕРИ БЕРУТЬ

РОЗГЕН

членом збірної 
донечанином Вік- 

Ос-

У Дніпропетровську - за
кінчилися зональні змаган
ня на Кубок СРСР з водно- 
моторного спорту. На 
старт вийшли 16 команд з 
України. Тут були й ніро- 
воградці. Дев’ять дтсаафів- 
ців нашої області в ко
мандному заліку вийшли 
на шосте місце. Перемогу 
здобув кандидат у майстри 
спорту Станіслав Чорний 
(завод тракторних гідроаг
регатів), що виступав у 
класі скутерів ОЦ-500. Тож 
він і став найсильнішим о 
українській зоні. А май
стер спорту Оленсандр Ма- 
лихін з Кіровоградської 
автошколи ДТСААФ зма-^ 
гався в класі глісерів Р-1;!Л 
(гонка три по п’ять миль) 
і посів третє місце. А в 
гонці на 10 миль він був 
Другим.

Непогано виступили на 
цих змаганнях і спортсме- 
ни-водномоторники —
учень середньої школи № 4 
м. Кіровограда Сергій 
Красношликов, кандидати 
із майстри спорту із заводу 
тракторних гідроагрегатів 
Володимир Дьяков та Вік
тор Косолапов.

І. ТИМОФЄЄВ, 
старший інструктор 
обкому ДТСААФ.

І ЗНОВУ АРМАШОВ • • •

К. СКВОРЦОВА, 
завідуюча організа
ційно - Інструкторсь
ким відділом обласно
го спорткомітету.

Першість області з лег
кої атлетики серед юнаків 
.1961 — 1962 років народ
ження проходила на ста
діоні спортивного клубу 
«Зірка». До її програми 
входили змагання майже з 
тридцяти видів. Слід від
значити результати, що їх 
показували авангардівці. 
Олена Ковальова стрибну
ла в довжину на 5 метрів 
70 сантиметрів, Василь 
Шило пробіг 400 метрів за 
50,2 секунди. На біговій 
дистанції 1500 метрів не 
мав собі рівних Павло Ар- 
машов. Авангардівці швид
ше за всіх пронесли еста
фетну паличку (4X100 мет
рів) серед дівчат і хлопців.

І в командному заліку 
представники «Авангарду>_. 
ВИЯВИЛИСЯ СИЛЬНІШИМИ.’« 
Вони набрали 6609 очок.* 
Друга сходинка дісталася 
легкоатлетам студентсько
го ДСТ «Буревісник» — 
— 4027 очок. Па третьому 
місці — команда «Колоса». 
Сільські спортсмени мали 
3752 очка.

На жаль, на бігових до
ріжках, у секторах не бу
ло легкоатлетів з ембле
мою «Спартака».

В. ТВЕРДОСТУП, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

Друга програма

Зрозуміла

актив і 
Але під

Пальцем Інночка мала 
По газеті провела, 
й раптом татові гука:
— Ой, карлючка, глянь,

яка!
— Це, зозулько ти моя, 
Не карлючка — буква

«я». — 
Здивувалася мала:

— Ти, татусю? Ну й діла! — 
, далі пальчиком веде:
— Ну а я ж тут буду де?

Любов ГНІДЕЦЬ.
с. Тишківка
ДобровеличкІЕСького 

району.

НАМ ЛІТНІЇ! ДЕНЬ ДАРУЄ ПУТЬ ВЕСЕЛУ. 
ВОНА СПІШИТЬ І КЛИЧЕ УПЕРЕД.
ЗА ПАМП ДЕСЬ ЛЕЖА І Ь МІСТА І СЕЛА. 
КУДИ МИ ЇДЕМ? НЕ — СЕКРЕТ.

Текст В. ВАСИЛСНКА.
Фото Я. РіЗНИЧЕНКА.

Субота, 21 червня
Перша програма

8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 —г .Телефільм 
' Вигідний контракт». 4 се
рія. 10.10 — Для вас. бать
ки. 10.40 — Веселі потіш. 
10.55 — Більше ХОРОШИХ то
ларів. 11.25 — «Спортлото». 
11.40 — «Переможці». Клуб 
фронтових друфв. 12.55 —

Концерт ансамблю пісні й 
танцю Московського війсь
кового округу. 13.45 — Ко
мора сонця. 14.30 — Новини. 
14.45 — Документальний те
лефільм «Олександр Твар- 
довський». 15.45 — Кубок
СРСР з парусного спорту.
15.55 — Очевидне — неймо
вірне 16.55 — Мультфільми. 
17.25 — Бесіда політичного 
оглядача Л. Вознесенського.
17.55 — Творчість народів 
свічу. 18.25 — Документаль
ний телефільм * Ворота на 
південь» з циклу «Америка 
сімдесятих». 19.10 — К. Си- 
молов. «Російські ЛЮДИ». 
Фільм-вистАва. (21.00 
«Час»). 22.30 -- Кубок СРСР 
зі спортивної гімнастики. 
Но закінченні — Новини.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.15 — 

'Сонечко». 11.15 — «Адреса 
досвіду». 11.45 — С. Нро-
коф’єв. «Ромео і Джульсг-

та». Вистава. 14.15 — «Доб
рого нам здоров’я». 14.45 •— 
«Галузь: досвід, проблеми». 
15.35 — Грають юні музи
канти. 16.10 — «Олімпійська 
естафета». Випуск 3. 17.10
— Телетурнір «Сонячні
кларпетні». Художня само
діяльність Кіровоградської 
та Ворошиловгрвдської 
ластей. (К-д). 19.00 —
туальна камера». 
«Екран молодих».
«Вечірня казка». ____
Чемпіонат СРСР з легкої ат
летики. Багатоборство. 21.00
— «Час». 21.35 — Художній 
Фільм <3 тобою і без тебе». 
По закінченні — Повніш.

об- • 
«Ак 

19.30 —
20.05 — 
20.15 —

Неділя, 22 червня
Перша програма

14.00 - Телефільм «Дні
хірурга МішкІНа». 1 серія.

15.15 — Документальний те
лефільм «Подарую тобі міс
та» (з циклу «Міста і люди»). 
15.45 — Концерт учнів Воро
незького хореографічного 
училища. 16.30 — Докумен
тальний фільм «Змова про
ти республіки». 17.15 —
Р. Штраус. Перша сюїта 
вальсів з опери «Кавалер 
■грояид». 17.30 — Мульт
фільми «38 папуг». «Жаба- 
мандрівниця». 18.00 — Між
народна панорама. 18.45 — 
У вашому домі. Музична 
програма на замовлення ве
теранів віник. 20.00 — Клуб 
кіиоподорожей. 21.00 —
«Час». 21.35 — Концерт ор
кестру російських народних 
інструментів 
телебачення і 
радіо. 22.40 — 
із спортивної 
По закінченні — Новини.

14.00 — Новини. 14.15 — 
«Пісна скликає друзів».- 
15.05 — «Слава солдатська». 
16.05 — «Салют Гагару.».
Вистава дитячого телевізій
ного театру. 17.10 — ■Зні
мається кіно». Любительські 
кінострічки. 17.55 — Музич
ний фільм «Дует молодих». 
18.30— «Актуальна каме
ра». 19.00 — Чемпіонат
СРСР з футболу: - Динамо» 
(Київ) — СКА (Ростов-на- 
Дону). 20.45 — «Па добраніч, 
діти!» 21.00 — «Час». 21.35 
— Художній фільм < Потім^к 
на перевірка». По закінчсті- 
ні — Новини.

Центрального 
і Всесоюзного

Кубок СРСР 
гімнастики.
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