Ік РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО
За
видатний
вклад у
Шановний пане прези
зміцнення миру і розвитон дент!
Мені
надано
Еисому
міжнародного
співробіт
ництва Генеральному сек честь від імені Еиномаечо^
міжнародної
ретареві ЦК КПРС, Голові го номітету
Верховної
Ради премії за мир і співробіт
Президії
“
Мерку
СґСР Я. І. Брежнєву при ництво «Золотий
суджено міжнародну пре- рій» вручити Вам емблему
«•Золотий
Мернурій».
_
~
Меркурій»
___
глію «Золотий
Для нас ця знаменна по
за мир і співробітництво.
13 жовтня в Кремлі відбу дія становить і честь і гли
боке
задоволення, оснільни
лось урочисте
вручення
це визнання поширюється
премії.
на Вас і весь народ вели
Президент
почесного кої кріїни
Союзу
Ра
номітету дянських
Міжнародного
Ссц'.ал істинних
премії
«-Золотий Мерку Республік — наред, який
рій», заступник
міністра завжди йде в авангарді бо
зовнішньої
торгівлі М. Д. ротьби за свободу. братер
КОМАРОВ сердечно поздо ство. спієробітництво тру
ровив товариша Л. І. Бреж дящих усього світу.
нева з міжнародною пре
Під триє тлі сплесни при
мією.
сутніх генеральний секре
У своему
єиступі Гене тар Єиконавчогс номітету
ральний секретар Виконав міжнародно^ премії вручив
Іллічу Брежнєву
чого номітету премії «Зо Леоніду
лотий Меркурій» Л. ГАЛЛО емблему «Золотий Мерну
сказав:
рій» І ДИПЛОМ.

,

ПЕРША КОЛОНКА

НА ПАРТІЇ МУДРИЙ КЛИЧ-ВІДПОВІДЬ МОЛОДОСТІ СТОГОЛОСА!
У пресі опубліковано Заклики ЦК
КПРС до 63-ї річниці Великої Жовтневої
соціалістичної революції. Вони Есгомо й
зримо розкривають перед
нами пер
спективи творчого поступу Країни Рад,
шляхи,
прокладені Великим
нові її
Жовтнем.
Це свято — день народження Радян
ської держави — ми завше зустрічаємо
з особливим трудовим і політичним під
несенням, сповнені патріотичного по
чуття й великої гордості за свою соціа[лістичну Вітчизну — Вітчизну, виплекану
партією Леніна. Але кожна річниця
Жовтня має й свої прикмети. Нині, напе
редодні 63-ї річниці, нову хвилю ентузі
азму і творчої наснаги викликала у ра
дянських людей підготовка до XXVI
з’їзду КПРС. Тож до серця й розу/лу
трудівників міста і села звернено зак
личне слово партії:
— ТРУДЯЩІ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ!
ГІДНО ЗУСТРІНЕМО XXVI З’ЇЗД КПРС!

’
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У відповідь на рішення
червневого
{1980 р.) Пленуму ЦК КПРС про склиигнкя чергового з’їзду партії в трудових
колективах області, як І всюди в країні,
ще ширше розгорнулося соціалістичне
змагання. Окремі трудівники, бригади,
дільниці, цехи, підприємства, працюючи
не ударній передз’їздівсокій вахті г.ід
девізом «XXVI з’їздові КПРС — 26 удар
них тижнів!», прийняли зустрічні плани
по достроковому виконанню і переви
конанню п’ятирічних завдань.
>
В авангарді цього всенародного руху
пліч-о-пліч з комуністами йдуть комсо
мольці — молоде покоління повноправ
них представників соціалістичної Бать
ківщини. Молодь Кіровоградіцини гідно
несе в ці передз’їздіеські дві Всесоюзну
естафету
ударних
комсомольських
справ, девіз якої «П’ятирічці — ударний
фініш! XXVI з’їздові КПРС — гідну зу
стріч!» Редакційна пошта
повідо/лпяє
про все нові й нові імена правофланго
вих Всесоюзної естафети, розповідає про
славні діла юнаків і дівчат області, які
беруть активну участь у боротьбі за під
вищення
ефективності
й поліпшення
яності виробництва, ведуть повсякчасний
пошук резервів.

— ЮНАКИ І ДІВЧАТА! НАПОЛЕГЛИ
ВО ОВОЛОДІВАЙТЕ ЗНАННЯМИ, КУЛЬ
ТУРОЮ,
НІСТЮ!
І

ПРОФЕСІЙНОЮ
’

БУДЬТЕ

МАЙСТЕР
“

СВІДОМИМИ БОРЦЯМИ ЗА

комунізме

ХАЙ

ЖИВЕ

ЛЕНІНСЬКИЙ

КОМСО

МОЛ! —
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з таким закликом звертається сьо
годні партія до
молодого покоління
Нраїни Рад. І він знаходить палкий від
гук у серцях юнаків і дівчат, які з честю
продовжують естафету Великого Жовт
ня, оберігаючи і примножуючи рево
люційні, бойові й трудові
традиції ра
дянського народу.
Тож нині, напередодні
63-ї річниці
Великої Жовтневої соціалістичної резо
люції, разом зі старшими товаришами,
під керівництвом мудрої партії Леніна
чеподь готує трудові дарунки святові і
трудові дарунки XXVI
з’їздові КПРС.
Усім серцем сприймає вона бойовий позунг Центрального Комітету:
- ХАЙ ЖИВЕ ЛЕНІНСЬКА

КОМУНІС

ТИЧНА ПАРТІЯ РАДЯНСІЬКОГО СОЮЗУ!
ХАЙ ЖИВЕ НЕПОРУШНА

ПАРТІЇ І НАРОДУ!

ЄДНІСТЬ

РЯДОК
У ЛІТОПИС
П’ЯТИРІЧКИ

естафету
ВСЕСОЮЗНУ
молоді «Десятій п’я

тирічці — ударний фініш!
XXVI з’їздові КПРС —
гідну зустріч!» з честю
несуть юнаки і дівчата
колгоспу імені XXV з'їзду
КПРС Онуфріївського ра
йону.
Кожен трудовий
день заносить у літопис
п’ятирічки все нові н но
ві імена молодих її гвар
дійців.

Ось Сергій Лнманчук,
подій. Автомашиною ГАЗ53 минулого літа він пе
ревіз понад 5 тисяч цент
нерів пшениці. Добра обіз
наність зі своєю справою,
добросовісність у роботі
— складові успіху комсо
мольця. Це
— характе
ристика односельчан Сер
гія. який у ці
дні транс
портує врожай соняшнику.
Всюдисущою й непоси
дющою називають комсо-

І

ЗВІТИ І ВИБОРИ В КОМСОМОЛІ

Байдужих не було
ГІ

РО ТЕ, що до
голосу
комсомольців у кол
госпі імені Димитрова на
шого району прислухають
ся, свідчить хоча б той
факт, що на чергові звіт
но-виборні збори спілчан
прийшли голова правління
цього господарства О. К.
Натягайло і секретар паргорганізації П. М. Завірюха
Розмоеа відбулася
зміс
товна й ділова.
Уважно
проаналізували результа
ти діяльності комсомоль
ської організації, щоб оці
нити їх належним чином,
зробити певні висновки на
майбутнє.
Відчувається, що комсо
мольці колгоспу вболіва
ють за
виробництво. На
збори з’явилися дружно,
в ході їх виявили
актив
ність, зацікавленість.
В ввтогаражі господарс
тва, де
працює чим«іло
спілчан, поки що небага
то робиться для створен
ня
відповідних
умов.
Особливо багато претен
зій до електриків,
котпі
ніяк не забезпечать освіт
лення боксів. За пропози
цією головного електрика
колгоспу
комсомольця
Володимира Кариповського вирішили, що неполад

ки буде усунуто з допо
могою ЄОДІЇБ-КОЛАССМОПЬців. Жаль лише, ш.о цього
не зробили до зборів, та
можна ж було.
Говорили на зборах не
тільки
про
виробничі
справи, а й про пробле
ми відпочинку.
Вирішили
звернутися до правління з
проханням
допомогти у
придбанні деяких
інстру
ментів та
інвентаря для
сільського Будинку куль
тури. Про те, що мого ще
комсомольців
працює у
тваринництві колгоспу, го
ворив
Микола Мовчач,
Еетлікар. Він же закликав
хлопців і дівчат розгорну
ти роботу по механізатор
ському всеобучу «Живеш
на селі — знай техніку»
Миколу підтримав Сергій
Ертман, учитель, звернув
ши увагу на слабку про
фесійну орієнтацію шко
лярів. Цього
року пише
один випускник пішов на
вчатися
до
сільського
профтехучилища,
лише
кілька чоловік зосталося
працювати є колгоспі.
Віктор Чсжухар, Олек
сандр /Аисевра відзначили,
що останнім часом краще
став
працювати комітет
комсомолу.
Регулярно

Фото Е. ГРИБА.

ОСІННЄ ПОЛЕ:
ХРОНІКА УДАРНИХ БУДНІВ

Новгородка
Став на ударну вахту на честь XXVI
_
......
_ __________
.
_ імені
з'їзду
КПРС
комбайнер
колгоспу
Ульянова молодий комуніст Микола Тначенно. Правління.
партійна та комсо
мольська організації господарства довн
рили йому потужний бурякозбиральний
номпленс КС-6,
на ньому він . поназус
приклади комуністичної праці. На рахун
ку Миколи — 1300 центнерів
зібраних
коренів Молодий механізатор тсудиться
на «своїй» плантації. Буряни він сіяв,
доглядав, а нині збирає вирощене. Ерожай коренів хороший:
по 22С і більше
центнерів цукрової сироеичи видає но
жен гектар
Молодим буряноводам району допома
гають комсомольці з райсільгосптехніки.
Вони організували номсомсльсьно-молод.іжний механізований загін і перевозять
буряни з полів на приймальний
пункт.
Особливою старанністю
відзначаються
групномсорг загону Вопсгимнр Ангелуцп.
водій потужного КамАЗа Е ктер Авраменно та інші.

проводяться збори, вечо
ри відпочинку, інші захо
ди Йшлося й про житло
ве
будівництво. Комсо
мольці вважають, що його
треба розширяти, більше
ставити будинків для ?лоледожонів —
молодих
спеціалістів,
передовиків
виробництва, доярок і ілехенізеторів.
Уже цей,
далеко
не
повний.
перелік питань,
винесених на збори, свід
чить,
що
комсомольці
добре розуміють і потре
би виробництва, і свою
роль у ньому Бони друж
но й сумлінно трудяться,
ударною працею зустріча
ючи наступний з’їзд Кому
ністичної партії. В тому,
що господарство успішно
справляється з п'ятирічни
ми планами виробництва
м'яса, яєць, вирощує не
погані врожаї зернових і
технічних культур, є і їхня
заслуга.
Збори ще раз показали,
що байдужих серед ком
сомольців колгоспу імені
Димитроза немає.
В. МУЗИКА,
перший секретар Бсбринецьксго
райкому
комсомолу.

молі-.ці господарства свого
ватажка — комсорга Лю
бов Стрнжак...
Відзначаються в труді н
молоді працівники кон
сервного цеху кєлтоєяу
імені XXV з'їзду КПРС.
17 видів овочевих і фрук
тових консервацій завжди
мають попит у населення
(на третьому знімку ви
бачите робочий момент у
цеху).

Кіровоград

І

Широко
розгорнулося соціалістичне
змагання на честь XXVI з’їзду партії се
ред молодих механізаторів колгоспу іме
ні Нарла Маркса Кіровоградського райо
ну. Високоякісна оранка на тяб — запо
рука майбутнього врожаю. Це добре ро
зуміють трактористи Микола Соскоесьиий. Григорій Логвиненко та їхні товари
ші. Вони завжди тримають сес-ї машини
в стані високої технічно': готовності, за
зміну зорюють
по сім —вісім гектарів
поля виконуючи майже по де виробничі
норми. Хлопці зобов’язалися
закінчити
оранку під ярі до 25 жовтня
і роблять
усе. щоб додержати слова. Серед пере
можців трудового суперниці ва бригадир
тракторної бригади Мийола бордовий на
зиває також комсомольця
Володимира
Нє-достоєва. Своїм Т-74 він щодня зорює
не менше восьми гектарів

„Молодей жомуяар"
АНОНС
«.МЕНІ ШІСТНАДЦЯТЬ.
ХОЧЕТЬСЯ
ЗРОБИТИ
ЩОСЬ ХОРОШЕ, УСМІХА
ТИСЯ КОЖНОМУ ЗУСТРІЧ :
НОМУ, 1
ЯКИЙ ЧУДОВИЙ ЧАС.
КОЛИ
ТОБІ ШІСТНАД
ЦЯТЬ!..»

ПОШТА
3 ПОЧАТКУ РОКУ «ВІТРИЛА»

ОДЕРЖАЛИ

ЛИСТІВ
В

«Здрастуйте, «Вітрила»! Хочу
розповісти...» Так часто почина- ються ваші
листи, товариші
В старшокласники. В них —спогап Ди про минуле літо, розповіді
І про нові знайомства, еідкритI тя, події. В них — переживан" ня, турботи, бажання і прагнен-_
ня до великого й прекрасного... g
І
«Міріадами леліток
виґрає"
сонце у веселковім розмаї ді
вочих косинок, наливає іскрис-й
тою енергією бронзово-муску-Я
лястих хлопців. І, зачарованая
мелодійними переливами юнихй
І голосів, слухає плантація піс-И
ню молодості, пісню праці...»

Це уривок з листа постійно- п
го кореспондента «Вітрил», де-В
сятикласника із Світловодська S
Анатолія
Венцковського.
Він а
повідомляє про табір праці йй
(відпочинку Світловодської се-“
редньої школи № 5. що пра
цював у колгоспі імені Ульяно-г
ва на
вирощуванні тутового р
шовкопряда.
Цікаво
оозповідають
про{
(трудове літо-80 старшокласник
ки десятирічки № 9 м. Кірово
града Л. Рибаченко, Ю. Хомен-щ
ко...

(З листа у «Вітрила» Тетяни
Савинської).

Валерій ТОПОЛЯ
-л~.~ .

-5 >.Х7,

ЛИСТЯНІ
КАРУСЕЛІ
У блакитній просині
Кружеляє день
Каруселі осені —
Листя золоте.
Кружеляє парками
По в’юнких стежках,
Де бродили парами
(У руці — рука).
Де кружляли коло нас
Квіти в синій млі.
Відсурмили болісно
Літо журавлі,
інесм помічені
Крони тополят.
Каруселі листяні
Вітер нружеля.
Скільки днів замріяно
Та й не на печаль,
Просто юнь замріяно
Задивилась вдаль.

У минулому навчальному році «Вітрила» оголосили
конкурс на кращий твір на тему «Мій учитель». Підсумки
конкурсу було підбито в червневому випуску «Вітрил», та
листи-розповіді про улюбленою
вчителя, листи-роздуми
про вчителя взагалі продовжують надходити.
Сьогодні друкуємо один із таких листів-роздумів.

Так, це про старого вчителя.
Мудрого педагога, який зав
жди вчиться. Він суворий і ве
селий, скромний
і тактовний,
не терпить лінощів і розхляба
ності, і, звичайно, справедливий.
На
уроці
математики
ВІН
учить вас бути постійно в режимі пошуку: самому собі давати задачі. «На одну відповідаєш — народжується п'ять інших».
На уроці фізики на запитан-

ня: «Як роблять відкриття?» —
нагадає слова великого А. Енштейна: «Дуже просто. Всі ро
зумні люди знають, що зроби
ти це неможливо. І тут знахо
диться один «профан» і про
понує рішення. Воно й виявляє
ться геніальним».
А коли на порозі «відкриття»
вас спіткає невдача, він заспо
коїть: «Ну що ж, перший літак
теж не міг відірватися від зем
лі».
Дорослій людині, зовсім сто-

ЗАПИТАННЯ
З МІСЦЯ

Про свої найкращі роки —
шкільні, про вчителів, що ста
ли рідними та близькими людьми на все життя, про шкільних
друзів розповіли «Вітрилам» ви
пускниця Мошоринської деся
тирічки Знам’янського району
Раїса Криниця та колишня уче
ниця середньої школи N914
м. Олександрії (нині інженертехнолог) В. Чечотка-Новиковз.
Вчитель Чеовонокам'янськс-Ї
школи - інтернату
Олександ
рійського району П. О. Олійник
повідомив про
зустріч учнів
з працівниками
відділу внутІрішніх справ Т. П. Рибаловою.
В. В. Шевченком, Г. М. Бордюжею, а старша
піонервожага
Соколівської середньої школи
Кіровоградського оайону В. Гав
рилович прислала
цікаву за
мітку «Дружба не згасне», де
мова йде про місячник радян
сько - болгарської дружби
в
школі, зокрема про зустріч уч
нів з курсантами Кіровоградсь
кого
льотно - штурманського
училища.
«Вітрила» вдячні
всім
автоДОМАШНЄ
ЗАВДАННЯ
Ірам за листи і з нетерпінням

важить

І

ДИСК-ЗАЛ

«ВІТРИЛ»

ВИПУСК 6.

Лист перший: У мене в класі
багато друзів. Але є й один
ворог. Його у нас ніхто не лю
бить, а дівчата навіть бояться.
Бо робить він усім наперекір.
Особливо я йому не до ду
ші. Що б я не сказав, що б не
зробив — обов’язково починає
чіплятися до мене: то я помил
ку в замітці для стінгазети зро
бив, то задачу неправильно
розв'язав, а іноді посилає через своїх дружків усякі
образливі записочки.
Як же
вплинути на Олега?
Адже я не хочу мати ворогів,
навпаки, дружиз би з усіма.
Може, просто
надавати йому потиличників, щоб не чіплявся?
Олег КОМАРОВ,
9-й клас.
Hgr»-^awraR

Хто з вас, друзі, хоч раз за
мислювався над тим, скільки
важить одна тонна? Мається на
\вазі не слово «тонна» як .міра
гаги, що дорівнює тисячі кіло
грамів. Скільки ж важить одна
тонна-., металолому?
Школярі нашої області добре
знають і розуміють, що мета
лолом — дуже цінна сировина
для металургійної
промисло
вості; що кожен зібраний ними
кілограм і кожна тонна — то
в майбутньому комбайни і вер
стати, літаки і морські кораблі,
автомобілі, електровози, трак
тори... Оце скільки, за їхніми
розрахунками,
важить одна
тонна металолому. Саме тому
збирання його стало улюбле
ним видом «трудового десант',-»
для піонерів і комсомольців

чекають нових.

шостої і тринадцятої десятирі
чок м. Кіровограда і Рівняйсь*
кої середньої інколи № 5 Новоукраїнського району, котрі ,'іи
підсумками грап.ого кварт a .-tv

ЖОВТНЯ

А’

Т дуже добре ставитись, Добре й
Г бережно. Бо в жодній годинки- і
II новій майстерні не відремонту-1
II ють вам ні тижня, ні року, Ні
II ДНЯ, НІ хвилини.*
І
Цінуйте ваші *гі, Бони йдуть
І і не повертають'?«, Ось вам і б,
І а потім і двадцять шість...
І
Один день. Усього один день. і(
І Що це — тільки одна трьохсот- 1
шістдесятп'нта частина року чи
/ цілих 86400 секунд, за які мож
і на і треба так багато встигнути
зробити?
-Вітрила*- пропонують вам,
дорогі читачі написати колек
тивний портрет одного дня 10 жовтня 1980 року. Напишіть
нам, що ви
сьогодні робили,
про що думали, чого навчилися
за сьогодні

Гуннар Грапс) — «Трубадур на
магістралі.». «Діла торговельні

ЛИСТИ

І

і Сьогодні
1

ронній, захоплено скаже:
чете побачити майбутнє? За
йдіть у школу, подивіться на
дітей, що схилилися над зоши
тами і підручниками. Це не
просто діти! Це майбутні кос
монавти і академіки, слюсарі і
шахтарі, письменники і лікарі,
льотчики і воїни.
Вони поки
що пізнають світ,
подорожу
ють Країною знань. А
якими
стануть — це залежить і від
мене».
Він
радіє
нашим успіхам.
Його хвилюють наші
невдачі,
І зостається в країні нашого
дитинства як добрий казкар,
Він завжди хоче, щоб нам буго добре. Все життя трудиться.
І ми ніколи не
бачили його
втомленим. І не бачили сумним.
А були печалі й у нього.
Спасибі вам, хороший, доро
гий, мудрий Учителю!
К. ЇЕТЯНІНА.
Світловодський район.

• H-I.UC.-IHC-I. )іс|і.-мо.мічиі:

Пла’йтииплгниііп гепспньої

школи

N'

19 м. Кіоовогпапа

віамїммипп

Воїн

зібрали відповідно Зі, 23 і 11
юнн брухту.
А скільки є ще потенціальних
можливостей стати лідерами в
учнів інших шкіл! Проте, як не
парадоксально, бути в числі
кращих їм заважають... дорослі.
У багатьох школах подвір'я
захаращені зібраними метало
ломом і макулатурою.
-- Немає автомашини. —
г-ідповідаїоть учням дорослі, ке
рівники деяких організацій і
метанов- Вони, мабуть, не розу
міють усієї важливості і цін
ності однієї тонни металолому
і не знають. скільки важить

В НОМЕР

Лист другий: Маринка і я —
нерозлучні
подруги. Завжди
ми разом. Навіть
на уроках
сидимо дуже близько одна від
сдної. У нас спільні інтереси,
захоплення,
однаково добре
(без четвірок) учимось, А от
смаки... Саме з-за них ми посварилися і, здається, назав-

жди.

Був день народження Анд
рія, нашого однокласника. При
йшли гості,
наші ровесники,
знайомі й незнайомі. Ми пили
каву з «наполеоном», слухали
магнітофонні записи естрадної
музики. Я взагалі прихильниця
естади, але в той момент звуча. яЬ якась неритмічна лаєлодія
□

супроаоді

противного,

хрип-

лого голосу. Гості і мои ЛЛари
Йа були о захваті, -А я, рідоор-

то, нудьгувала, Потім усі дуже
хвалили того співака, його маНЄЖ виконання. В цей час із
гуй^омовця почулася прекрас
на мелодія. Я її давно знаю і
люблю — «Вальс
фантазія»
М. Глінки. І я сказала, що цей
твір і є еталоном музики. Всі
голосно засміялися, і моя по
друга в тому числі. Почали
іронізувати, мовляв, я несучасна, відстала від життя і абсо
лютно нічого не розумію в
мистецтві. А Марина боляче
обізвала — «селючка»,..

Тетяна М.

джазу
Ансамбль сучасного
під керуванням Ігоря Бриля,
Керівника ансамблю ось уже
близько шістнадцяти років зна
кіностудії
«Молдова- ють як піаніста, композитора,
фільм.» закінчуються зйомки ху аранжувальника, викладача ес
дожньої музичної стрічки «Рік традно-джазового
відділення
покликання*. Роль героїні — державного музичного училища
сільської вчительки, яка завдя імені Гнесіних
(сам він закін
ки таланту стає професіональ чив фортепіанне відділення учи
ною співачкою. — грає народ лища при Московській консер-.
на артистка УРСР Софія Рота наторії пізніше завершив осві
ру. Пісні для фільму створили ту в інституті імені Гнесіних).
10. Сеульський. Р. Паулс, ін
тріо, яке організував
ші відомі композитори Одна з І. Джазове
успішно виступило на
них —
«Танець на барабані» II Бриль,
Московському
фестивалі мо
(Р. Паулс — А Вознесенський). лодіжних
джаз-ансамбліч
— уже завоювала популярність (1965 р.) його відзначили
дип
і навіть
принесла
перемогу
лауреата. 1966 року во
М. Гн'атюку на Сопотському ломом
но
стало
ритм-групою
оркестру
фестивалі.
Саульського
«В10-68»
Заслужена артистка РРФС? Юрія
1968 року відбулися перші за
Алла Пугачова виступає відне рубіжні
гастролі
І.
Бриля.
Зго
давна з групою «Рецитал» (сло дом (1974 р.) тріо перетворюєть
вом рецитал» називають соль ся в секстет, а з приходом дру
ний концерт співака на міжна
барабанщика — в септет.
родному конкурсі). Керує, ан гого
Новий ансамбль з успіхом ви
самблем
Юрій Шахназаров. ступив на Міжнародному фес
Перші концерти співачки з но тивалі
в Белграді
(1975 р.).
вим колективом послухали та АСД — лауреат XI Всесвітнього
побачили
гості і
учасники Фестивалю молоді і студентів у
Олімпіади-80. Більшість пісень Гавані. Тепер у складі АСД гра
для
олімпійської
програми ють: Ігор Бриль — фортепіано,
А. Пугачова створила сама Три вібрафон, челеста;
Олександр
композиції на слова О. Ман Осейчук — сексофон-альт, че
дельштама
—
«Ленінград». леста; Микола Батхіи — труба
«Музикант». «Я більше не рев Олексій Набатов — саксофонную». па слова І. Рєзника — тенор; Юрій Андреев — бас-rt«Тривожний шлях».
на слова тара; Геннадій Стребков — басМ. Цвєтаєвої'— «Коли я буду гітара- Арнольд Гороховський —
бабусею...» Аранжуванням пі ударні, бонги, додаткові ударні
сень А. Пугачової займається інструменти: Геннадій Зайцев
Дмитро Атовмян.
— ударні. В дискографії АСД
ВІА «Голубые гитары» почав — пластинка
«Ранок землі-.
репетиції
нового
МУЗИЧНОГО Це сюїта (вона складається з
спектаклю (текст М. ІІожкіна. шести композицій І. Бриля), яка
музика керівника
ансамблю оспівує красу таємничого сві
І. Гранова). За жанром це буде ту Землі, в аранжуванні музи
музичний детектив. Його наз канти використали можливості
ва — «Жодного дня без рядка». сучасної
техніки' просторові
Четвертого травня на хвилі ефекти, багаторазове накладан
радіопрограми «Маяк» з'явила ня одного запису на інший 1
ся нова передача — «Мелодії т. д. Тепер АСД під керуванням
радянської естради» її можна І. Бриля записує на фірмі «Ме
почути в неділю о 15 годині 35 лодия» другий гігант.
хвилин. За короткий час нова
Антонов іЮрін. Народився 19
музична програма ознайомила лютого
1945 року в Ташкент!.
слухачів з останніми записами Здобув спеціальну
музичну осрок-групи «Автограф». «Маши Біту по класу народних
інстру
на времени». < Апакс», Алли ментів (акордеон). З 1964 р.
Пугачової. Юрія Антонова. Те працює в Білоруській держав
тяни
Анинферової. Валерія ній філармонії. 1964 року його
Леонтьева, багатьох інших спі запросили
в ленінградський
ваків та ансамблів.
нокально-інструментєльний ан
самбль < Поющие гитары» (во
кал. електрборган). У цьому инс-амблі Ю. Антонов
пише свої
перші пісні. З 1971 р. працює, в
ансамблі «Добры молодцы», піз
— вокалістом в ансамблі
Ризький завод грампластинок ніше
<Современник» під керуванням
І випустив перші тиражі ГІІ'ИІ- А.
Кролла
з 1974 р. — в Мос
I та самодіяльної рок-групи <3о- ковському і мюзік-холі.
З 1975
I диак*. Пластинка наливається по 1977 р
.художнііі керівник
■ «Дискоальяно». Музичний нап- ВІА «Магистраль-'.
З
1979
З
197.9
1 рям ансамблю
рлектронний приц.ов в ірам.-шпнсу ;і х-ру.-тоь-РОК Іинплогін. МОі^сДи пронести
• Лракс».
Н:і фірмі • ДГелоли
---- ■ гІ 1701! V-г р І !ОІ<> фри V у- :, |-руII.!.1<- І !Г>.

ДИСК-ПРЕМ’ЄРИ

пою ■ Спсіїї--У. ."Ill, і: пріі.-інр-іипіт.', сік-нигіміо л.гя ;іпекоті‘К.
П1А ■ Красные маки» пілі ог.\і‘лп
ііг-иііт

Ю. Ли гоїти элписил -1
ИІІД пор
і.и міньйони. Праціоа

Анцнфвропа Тптйнл, Вона —
снІЯ лРугнЛ
— «КРУ
ТЯТЬСЯ диски».
До нього ВВІ харків’янка, Закінчика музич
року --хор
ЙШЛИ композиції Д. Тукманова. ну школу. 1974
10. Чернавського
В Мигулі, мейстерське відділення Харків
В. Добриніна па вірші Ігоря Ко- ського музичного училища, а
хановського. В закису пластин- 1975 року вже працювала в За
, КИ. ЯКИЙ здійснені у формі карпатській філармонії (Ужго
«нон-стоп». узяла участь Ксе род). в ансамблі
«Музикигд
нія Георгіаді.
Стиль групи—фолк-рок. Таня в
І Фірма ’Мелодия» подарувала ньому—солістка, Виконує укра
І шанувальникам популярної му- їнські народні пісні, композиції
І гики ще од'їн (уже третій цьо- ленінградця Віктора Резникова
іо року) міньйон Давида Тухма- (зона— перша виконавиця Його
нова.
Пісню
«О.'іімпіада-ЕО», популярної пісні «Лети, хмар■ (слова Р Рождестпенського) зе-. ко»), Ім'я Тетяни Анциферової
■ писано у виконанні Тиніса Мя- стало відомим завдяки співро
■ гі. композицію «Крутяться дис- бітництву з Олександром Зацеіііним. Співачка записала в су
■ і.и» слова І. Кохановського)
І ь інтерпретації Валерія Леон- проводі групи «Арако кілька
І тьави.
пісень композитора для теле
Лауреат фестивалю популяр фільму «ЗІ червня» і кінофіль
імені 0. Довженка
ної музики «Весняні ритми Ї61- му студії
п іісі-80
ансамбль • Магнетік «Пізнай мене" ііі пісні вийдуть

серпня

МИ,

єпапмту,

виявились переможцям;!. ПОН-І
зібрали відповідно 3-1. 23 і 11
іони брухту.

Орнн день з історії людства...
Чому до кожного дня треба і

дуже добре ставитись. Добре й
бережно. Бо в жодній годинникоьій майстерні не відремонту
ють вам ні тижня, ні року, ні
дня, ні хвилини..
Цінуйте ваші
Вони йдуть
і не повертають^. Ось вам 16,
а потім і двадцять шість...
Один день. Усього один день.
Що це — тільки одна трьохсотшістдесятп'ята частина року чи
цілих 86400 секунд, за які можна і треба так багато встигнути
зробити?
« Вітрила» пропонують вам,
дорогі читачі написати
колек
тивний портрет одного дня —
16 жовтня 1980 року. Напишіть
нам, що ви
сьогодні робили,
про що думали, чого навчилися
за сьогодні.
На конверті напишіть: «ДьНЬ
НАШОГО ЖИТТЯ».

:
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д

На знімку: Дев’ятикласниця середньої
чання Олександра Шполянська.

----------

ВАРІАЦІЇ НА ЇЕИУ
«Професії «модні» й «немодні»

школи N1 19 м. Кіровограда, відмінниця нав
Фото Б. ГРИБА.

ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ ---------------------------------

Минув
місяць
навчання. А
еони ніяк не звикнуть. Іще ІНО
ДІ пишуть:
«Зошит учня 9-го
класу...
Десятий
клас...
Він
здавався їм недосяжним. І ось
позаду останній шкільний ве
ресень. Йому на зміну прийшов
Жовтень. Бігають коридорами,
збиваючи всіх з ніг, «першачки». А він стоїть
і заздрить.
Йому гасати по школі вже не
солідно. Я підходжу
ближче:
<-Ну, як у десятому? Важко? Ці
каво?» У відповідь «Та ні, сум
но трохи і якось особливо. Ні,
я не маю на увазі: нові парти,
вчителі... В десятому перед то
бою впритул постає: ним бути?»
— Отже,

па. Справа, з якою підеш до
людей.
Цю анкету .ми провели в Усіинівськін середній школі.
Запитання: «Ти і Устинівка
через десять років»- Ось про
що вони писали, десятиклас
ники:
— Я буду лікарем. З дитячих
років мені подобається ця про
фесія. А Устинінка через десять
років стане красивим містом.
Буде багато магазинів, дитячих ЗАДУМУЮТЬСЯ
садків, лікарень, ■ театрів..- Я СТАРШОКЛАСНИКИ
працюватиму в Устннівській лі
карні.
ІГОР Т. (м. Кіровоград):
— Я стану тренером. На той
—
Ще лише
початок нав
час в Устинівці збудують Па
лац спорту- І люди будуть фі чального року. А розмови моїх
однокласників знов і знов по
зично розвинутіші, здорові.
— Устинівка буде зеленою, і вертаються до цієї злободенної
теми. Дехто, звичайно, мовчить
скрізь — квіти.
— Житиму лише в місті. В про свої мрії (може, її сам ще
селі — не хочу й не буду.
не знає, а .може, хоче приго
— Вулицями Устпнівки хо ломшити друзів). Інші, здаєть
дитимуть трамваї і тролейбуси. ся вже вирішили.
— Появляться новобудови,
Є в нашому десятому май
місто утопатиме в зелені.
бутні педагоги юристи, лікарі,
— У нашій Устинівці будуть військові, інженери.-. Для себе
красиві асфальтовані вулиці.
1 житимуть у прекрасному міс я вибрав журналістику. Жур
наліст зустрічається з цікавими
ті прекрасні люди— Якщо відверто, свого села людьми. І моє завдання в май
бутньому — розказати про них.
не люблю.
— Думаю, шо Устинівка ста
ЛАРИСА С. (м. Гайворон):
не красивішою, але в селі не
— Вступатиму до Київського
залишусь.
університету. Університет — це
— Я буду машиністом елек
Вступити — почеснотровоза. А в Устинівці немає модно.
«Впасти» — так з високого ко
залізниці.
ня. Професія економіста? Зви
«В Устинівці не залишусь»,— чайна робота. Сидяча, «чиста».
їжачаться аркуші зі шкільного
зошита. 1 лише в сімох (із 48): Не знаю, наскільки вступ ре
«Працюватиму в
колгоспі»- альний. А може, ше передумаю.
Решта прагнуть бути педагога
АНАТОЛІЙ М. (м- Ульяновми. інженерами, лікарями. «Бу
денні професії робітника, хлі ка):
— Знаю, що країні потрібні
бороба зостаються за бортом.
Майже кожен пише: «Вирос кваліфіковані спеціалісти. Ви
туть новобудови». А жоден не рішив: буду агрономом. Виро
прагне стати
будівельником. щуватиму хліб. Після закінчен
Для того, щоб БОНН жили в се ня вузу повернуся у свій кол
лі, потрібні і асфальтовані до госп. А готуватись до вступу у
роги. і водопровід, і Будинок вуз мені допомагають телеві
побуту, і Палац спорту.-. Вони зійні курси.
л
*
ф
це розуміють. Не розуміють ли
ше одного: щоб усе це було,
P.S. Ми не будемо коменту
Устинівці потрібні вони!

Ким бути?

У мене в руках — листи. На
аркушах із шкільного зошита
прості на перший погляд, а на-,
справді цікаві
запитання: як
стати актором, дресирувальни
ком, редактором, диск-жокеєм,
стюардесою, перекладачем, ар
хеологом, косметологом, сей
смологом, інженером-соціоло
гом?-..
Звичайно, на всі листи ми
відповіли окремо. А тепер по
міркуємо разом.
Уявімо собі
той час. коли мрії наших стар
шокласників здійсняться. Проб
леми «зайвого квиточка» в те
атр не буде. Якшо ми працевлаштуємо всіх бажаючих ста
ти акторами, глядачів не вис
тачить; Якщо ми працевлаштуємо всіх бажаючих дресирува
ти звірів — в лісах буде нова
штатна одиниця
— дресиру
вальник. Усі кладовища будуть
об’єктом дослідження енної
кількості
археологів- Кожен
пасажир міжконтинентального
лайнера знатиме кілька мов, і
коло кожного буде стюардеса.
Зовнішній вигляд кожної люди
ни вдосконалять косметологи,
про наш духовний світ подба
ють редактори і диск-жокеї. А
сейсмологи... Ми їздитимемо на
виверження вулканів як на теат
ральну прем'єру. Соціологи по
дбають про рівномірний розпо
діл матеріальних благ, а також
про безконфліктну зовнішню і
внутрішню атмосферуЖартівливий, малонауковий
прогноз. Але давайте ще раз
глянемо на себе. Коли я — це
вже не просто Я. А Я і Спрз-

Л. ІВАНИЧ.

А скільки є ше потенціальних
можливостей стати лідерами в
учнів інших шкіл! Проте, як не
парадоксально, бути в числі
крадцих їм заважають... дорослі.
У багатьох школах подвір'я
захаращені зібраними метало
ломом і макулатурою.
— Немає
автомашини, —
відповідають учням дорослі, ке
рівники деяких
організацій і
установ- Вони, мабуть, не розу
міють усієї важливості і цін
ності однієї тонни металолому
і не знають,
скільки важить
тонна?

вати цю розмову. Спробуйте
тут розібратися самі»

.

....

на оули в захисні,

гл

»,

то, нудьгувала. Потім усі дуже
хвалили того співака, його манеру виконання. В цей час із
гучномовця почулася прекрас
на мелодія. Я її давно знаю і
люблю — «Вальс - фантазія»
М. Глінки. І я сказала, що цей
твір і є еталоном музики. Всі
голосно засміялися, і моя по
друга в тому числі. Почали
іронізувати, мовляв, я несучасна, відстала від життя і абсо
лютно нічого не розумію в
мистецтві. А Марина боляче
обізвала — «селючка»...

Тетяна М.
м. Олександрія.

■■

—

Фізиком бути легко
чатку на те запитання яке зна
єш краще, і роби це спевнено.
А щоб виявити на вступних ек
заменах максимум знань, не
обхідна хороша підготовка і —
якщо хочете — сміливість. Не

... Тут усе, як і в школі: кла
си, стіннівки... А за столами —
такі ж, як і ви, хлопці і дівчата.
Трошки старші. Сьогодні у нас
співбесіда, відверта
розмора
про себе, про вибрану проереС'ю, про мрії.
Ми познайомилися із студен
тами Кіровоградського педаго
гічного інституту
імені О. С.
Пушкіна. І спитали їх:
— Чому ти вибрав професію
вчителя?
— Що б ти порадив ниніш
нім десятикласникам?

Володимир ЗУБАХА, студент
фізико-математичного факуль
тету:
— Фізиком бути легко. .Про
читай фразу: «В принципі ста
ціонарне рівняння Шредінгера повинне задовольнятися не
ординарною краевою умовою
при ортогональному розв’язку
рівняння Хаоті—Фока...» вісім
разів. Потім спробуй повтори
ти її, і якщо ти зіб'єшся лише
тричі, ти — вже фізик. Так
жартують студенти, бо вони —
вже студенти.
Фізику я полюбив давно, а
от педагогом стати вирішив ли
ше в десятому. Вчитель захво
рів, і мене попросили побути
з
першокласниками.
Бони
не слухають, галасують, підво
дяться з-за парт,
ходять по
класу. Я їх двійками став ляка
ти. Трохи притихли. Далі прочи
тав казку. Один на перерві під
ході. ть і мовить:

треба боятися по-особливому
поставлених
запитань, задг-ч.
Усі вони — в рамках шкільної
програми. Потрібні лише спо
кій, кмітливість і знання. І як
що все це є: «Ні
пуха вам ні
пера!»

— Хотілося труднощів. Хоті
лося стати кращою
від свого
вчителя. А коли побачила від
стаючих учнів, мимоволі поду
мала, що у мене таких не буде
1а в майбутньому
— це. А
любов до літератури і педагогі

ки прищепив Якіе Іванович Ко
зуля, мій учитель, ним! пенсіо
нер.

Вступала торік. Не пройшла.
Працювала на заводі друкар
ських машин. Готувалась. І, як
бачите, результат...
Що б
хотілося
порадити?
Рік — це мало для підготовки.
Та все ж якомога більше чи
тайте літератури художньої й
критичної. Поглибити знання з
—Хоч ти про двійки й неправ мови допоможуть радіопереда
Поцікавтеся
ду казав, але ми на тебе не об чі «У світі слів».
сучасним літературним проце
ражаємось. Приходь іще.

І мені так
захотілося бути
поруч цих малюків, подружи
тися з ними, навчити любити їх
фізику і математику.

сом. І ще — не дуже рвіться
писати твір на вільну тему. Для

цього потрібні знання додатко
вої літератури, широта мислен
ня, ерудиція. Дивіться на себе
крит ично.
І останнє. Якщо трапиться на
екзамені, що ти нічого не зна
єш, будь оптимістом!

Трохи згодом я зрозумів, що
кожен урок — це розв’язання
складної задачі. Мало знати
свій предмет, необхідно знайти
слова точні й місткі, щоб тебе
зрозуміли. Треба вміти робити
Валентина САПАЛЬОВА, сту
дослід так красиво, щоб дітям
дентка
фізико-математичнего
захотілося повторити його.
Без любові до дітей педаго факультету:
— Я радила, б абітурієнтам
га не зийде. Подумайте, перш
ніж зробити крок. І, звичайно, на екзаменах починати розв’я
успішного вступу!
зання задач з найлегших, ста
Людмила ЄГАНІНА, студент раючись розв’язати максималька філологічного факультету: ну їх кількість. Відповідай спо-

Леонід КУЦЕНКО, секретар
комітету комсомолу інституту:
— Повертаюсь
подумки в
жаркий серпень, коли вчорашні
випускники
складали вступні
екзамени й гадали: «Складу —
не складу?», «Приймуть — не
приймуть?» Разом з ними скла
дали екзамени батьки і вчите
лі: чи заклали
міцні
основи
знань і вміння, чи виробили наеики до праці і навчання?
Більшість
випускників
ви
правдувала
«прогнози». Але
траплялося, що екзаменаційна
комісія
фіксувала цілковиту
безпорадність. Майже не зна
ли літературно-критичних ста
тей М. О. Добролюбова. Деякі
абітурієнти, які мали добрі й
відмінні оцінки в атестаті, по
казали повну безграмотність.
Не могли
розв’язати просте
квадратне рівняння...
Що пораджу?
Підтримуйте
зв'язки з інститутом, приходь
те на день відчинених дверей,
навчайтеся на вечірніх підго
товчих курсах. Велику допомо
гу вам подадуть заняття «а
підготовчому відділенні. Тут
можна не тільки відновити, до
повнити знання, а й максималь
но наблизитися до тих вимог,
які є в нашому вузі. Мало хоті
ти стати педагогом, треба пра
цювати.
Не втішай себе,
що доріг у
житті багато. Твоя — одна. Не
обманюй-себе, що життя довге
і ти встигнеш прийти до мети,
навіть якщо вернешся з півдо
роги. Країні потрібні твої знан
ня, твої руки, твоя
професія.
Це потрібне й тобі.

Розмову записала і під
готувала
кореспондент
«Вітрил» Л. ЗВАРИЧ.

тяться диски».

До НЬОГО ИіІІ-

композиції Д. Тухминова.
І В.Піп.іи
10. Чернівського
В Мигу.ті,
Добриві на на вірші Ігоря КоЛ ханойського. В запису пластин-

I ки. який здійсненно у формі
■ «нон-стоп», узяла участь КсеI нія Георгіаді.
І Фірма • Мелодия» подарувала
І шанувальникам популярної му-

III зики ще один (уже третій НЬО
ГО року) міньйон Давида Тухманова.
Пісню
«Олімпіада-60»
Ц (слова Р. Рождестпенського) заI писано V виконанні Тиніса ІЇІяВ ГІ. КОМПОЗИЦІЮ -»Крутяться дис| нн» слова І. Кохановського) —
В в інтерпретації Валерія ЛеонВ тьєва.
■ Лауреат фестивалю популяр
ної музики «Весняні ритми Тбі■ лісі-вОї- — ансамбль сМагнетік
вбенд> (Таллін)
записав свою
■ першу пластинку-міньйон. Па
Іній представлено дві композиції
репертуару
групи (керівник

ну школу. 107-1
року -хор
мейстерське відділення Харків
ського музичного
учнлиша. а
1975 року вже працювала в За
карпатській філармонії (Ужго
род).
в ансамблі
«Музики*^
Стиль групи — фолк-рок. Таня в
ньому—солістка. Виконує укра
їнські народні пісні, композиції
лс-нінградця Віктора Рєзникс-за
(вона— перша виконавиця його
популярної пісні <Лети. хмар;
ко>). Ім’я Тетяни Анцмферової
стало відомим завдяки співро
бітництву з Олександром Зацепіним. Співачка записала в су
проводі групи
«Аракс» кілька
пісень композитора для теле
фільму «31 червня'- і кінофіль
му студії
імені О. Довженка
«Пізнай мене». ЦІ пісні вийдуть
на двох дисках О. Зацепіна, які
готує фірма «Мелодия».
А. КРУПСЬКИЙ.

І Студентський меридіан
Студентські хвилюючі будніНезабутні, як весни неповтор
ної юності. Саме про це пісня
третьокурсника Кіровоградсь
кого педінституту Олександра
ПЛЯЧЕНКА, написана на сло
ва випускника цього вузу, кі
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ровоградського поета
ГОНЧАРЕНКА.

Цю пісню ми друкуємо на за
мовлення старшокласників Кі
ровоградської середньої школи
№ 9.
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У грудях серце б'ється
щемко.
Вже айстри зоряні цвітуть.
Зелена вулиця Шевченка
І незабутній інститут.
ПРИСПІВ:
Плинуть, неначе лелеки,
В рідний мій Кіровоград
Роки студентські далекі
І не вертають назад.

Валерія

‘-с; к

сн _

т^ігг»

яер...

т^-т

Ми із канікул поспішали
Шляхами спогадів і снів.
Нас проводжали не вокзали,
А молоді пісні, пісні.
ПРИСПІВ.
Ось тут в навчанні і коханні
Гортали весни ми свої.
Нам навіть дзвоники останні
Дзвенять, мов срібні солов’ї.
ПРИСПІВ.

ІО жовтня
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(££■• Кандидат у майстри
спорту евангардівець Федір
Ярощук першим фінішував
на 18-кілометровій дистанції
під час поєдинків першості
області з велокросу. А на
24-кілометровій грасі не мав
собі
рівних
преставник
«Буревісника» — кандидат
у майстри
спорту Олек
сандр Нецвєтний.
Командою
перемогли
юнаки і чоловіки обласної
ради
товариства
«Аван
гард», «срібло»
дісталося
юнакам «Спартака» і чоло
вікам знам'янського «Локо
мотиву».
Автомобілісти Кіровоградщини
повернулися
з
Одеси, де
брали участь у
змаганнях на приз пам’яті
Героя
Радянського Союзу
С. Артеменка. На авторалі
М.
Кльова,
«Одеса-80»
Ю. Зеленько,
Ю. Горох,
С. Шаповалоз,
В. Дадонов
та В. Поповицький
командою посіли третє
призове
/лісце. А першими були міс
цеві спортсмени.

ПОРТ1
ФУТБОЛ

♦Зірка»—
I «Кристая»-О:0
І
Уже в котрий раз серед
І шанувальників Кіровоград*
I ської «Зірки» точиться су
перечка про те, чому ваші
футболісти не можуть стаІбілізувати гру, вести нас
туп в одному суцільному
ешелоні, щоб усі ігрові лі
нії перетинались і кінець
кінцем сходились в одну
— перед узяттям воріт су
перника. Такий малюнок
В гри, здавалося, вже вироI бився в матчі з «Поділлям»
б — навіть на чужому полі,
І не скорившись суперникові,
■ якому
пощастило вийти
вперед завдяки пенальті,
І «Зірка» вперто вела насI туп. Але, як завжди, краI пкп вад «і» ніхто з кіровоI градців не зміг поставній.
І
І ось уже в Кіровограді,
в поєдинку з херсонським
«Кристалом», повторюєтьІся те ж саме. «Зірка» ата
кує па всіх флангах, тери
торіальна перевага на її
боці. Але не було блиска
вичного удару справжньо
го майстра, не було виріІшальпої комбінації на за
вершальний постріл. Хіба
що С- Ралюченко та 10.
Касьонкін якоюсь мірою
«виправдались» перед убо
лівальниками — стадіон
завирував, коли їхні удаІрн були схожими па пере
можні. Ось тільки слід бу
ло зробити маленьку по
правку.

V ЛЮТОМУ 1977 року комсомольці Заваллівсь*
кого графітного комбінату Гайворонського
району створили молодіжний клуб. Чимало було
пропозицій щодо його назви. Після довгих супе
речок вирішили, що кращої, ніж «Гренада», годі
й шукати.

А ЯК

ВІДПОЧИВАЄТЕ БИ!
Гренада!.. Від самого
слова віє чимось
бойоеим, завзятим,
молоде
чим. Перед очима поста
ють тачанки з кулемета
ми, схрещені шаблі, що
виблискують
сталлю,
змилені коні, що несуть
своїх вершників усе впе
ред і вперед. А обрій —
червоний. І, наче з-за
кадру,
линуть
слова:
«Нас водила молодість...»
Пам'ять
відтворює ко
лись бачені в кіно пей
зажі Іспанії.
Давно минули ті часи,
та їх не забути. І ще дов
го молодь шукатиме слів,
що
збуджують
уяву,
примушують кров пуль
сувати ритмічніше, кон
центрують думку і кли
чуть до дії. Саме
таке
пояснення сеого вибору
дають члени клубу у фо
тогазеті, випущеній з на
годи першого засідання.
Після цього випуск фото
газети став
необхідним
компонентом
кожного
проведеного
заходу
«Гренади».

Гімном «гренсдці» ви
брали однойменну пісню
«Гренада» композитора
К.
Лістова
на
слова
М. Светлова. Нею почи
нається кожне засідання
клубу. Інколи його вико
нує хтось із самодіяль
них артистів у супроводі
естрадного
оркестру, а
інколи співають усі хо
ром без акомпанементу.
Та е будь-якому разі піс
ню підхоплюють усі при
сутні. Співають бадьоро,
зворушено. Відчувається,
що для них це не меха
нічно завчені слова, ме
лодія, а шо кожен живе

Оже, нічия — 0.0.
Тепер «Зірка»
має на
своєму рахунку 47 очок і
■ займає восьмий рядок у
І турнірній таблиці.

г.існею, сприймає її всією
душею.
Має
клуб і
свою
емблему.
На великому
ватмані полум’яніє гвоз
дика, яку ніжно оберіга
ють руки.
Вони, як пе
люстки, розкриті долоня
ми вгору, ніби
намага
ються більше
ввібраіи
тепла і світла для струн
кої врочистої квітки. Це
символ краси і ніжнос
ті, розквітлої юності, пе
реповненої сподівань. Це
символ добробуту і мир
ної праці. Це символ
людського щастя.
— Наше завдання, —
каже голова
клубу На
талія Сич,
— зробити
життя молодих робітни
ків цікавішим, повнішим.
Розкрити перед юнака
ми і давчатами горизон
ти літератури та мистецт
ва. Допомогти краще ро
зібратися у складній по
літичній обстановці. Дати
л-ожливість кожному зо
крема розвиватися все
бічно.
І з цим
завданням
«.Гренада» справляється
непогано. Активісти клу
бу — Лариса
і Леонід
Нехаї, Георгій Якубовський, Валентина
Довгошея, Микола Слюсарук
докладають усіх зусиль,
щоб жодна молода лю
дина ке пройшла
осто
ронь, не лишилася бай
дужою. Часто проводять
ся зустрічі з ветеранами
війни, партії, комсомолу,
Бєчори відпочинку, дис
пути. Тематика
вечорів
різноманітна. Наприклад:
Еєчір, присвячений проб
лемам
молодої
сім'ї,
«Студентський меридіан»
— вечір зустрічі з усіма

студентами селища, дис
пути — «Яким ти уявля
єш собі комсомольсько
го
ватажка», «Знання,
впевненість, переконан
ня», «Твоя культура, твої
смаки і культура
пове
дінки» та інші.
Обов'язок
кожного
члена — брати активну
участь у роботі клубу:
бути хорошим слухачем,
оратором,
співбесідни
ком, аргументовано від
стоювати
свою думку,
читати вірші, співати пі
сень, танцювати для ін
ших і разом з ними. За
неповних чотири роки іс
нування «Гренади» про
ведено понад сорок за
сідань. А
нещодавно,
двадцять
дев'ятого ве
ресня, відбувся вечір —
посвята в молоді робіт
ники, дев’ятого
жовтня
— проводи в армію.
Наскільки цікаво ве
деться
робота, мож іа
судити з того, що на за
сідання клубу приходять
не тільки молоді робітни
ки, а й школярі та люди,
яким уже давно за трид
цять. І коли вивісити ого
лошення,
що сьогодні
відбудеться вечір відпо
чинку, збереться не ду
же багато молоді. Зов
сім інша річ, коли буде
сказано, що його органі
зовує «Гренада»: в залі
урочистих подій, де про
водять своє дозвілля засаллівські комсомольці,
ЕІЛЬНИХ місць не буде.
Лине час. Змінюється
склад клубу.
Дехто ви
їжджає із селища і тому
змушений розпрощатися
з «Гренадою». З їхніх
листів, по тому, як часто
навідуються в гості, вид
но, що вони залишили
клуб
з необхідності. Га
більше все-таки тих, хто
поповнює ряди. Про це
нрасно/аовно
свідчать
цифри. Якщо на початку
«Гренада»
об’єднувала
шістдесятьох членів, то
нині більш як сто двад
цятьох.
Зростає і міцніє моло
діжний клуб, а разом з
ним
зростають і його
учасники.

В. АФАНАСІЄНКО,
спецкор «Молодого
комунара».

ЗАМІТКИ З ПРИВОДУ«

4444444444 — СТІЛЬКИ ЛІЮДЕЙ ПРОЖИВАЄ НИНІ
НА ЗЕМНІЙ КУЛІ. Це не зовсім точна цифра, оснільни
немало країн, включаючи тану велику, ян Китай, мо
жуть лише приблизно відповісти на запитання про
кількість власного населення. У Сполучених Штатах!
під час перепису десять років тому
помилилися ка
кілька мільйонів. Перелічити всіх нелегко навіть у вік
комп’ютерів. Крім того, е круговороті життя кожної
миті кілька тих, що плачуть, увіходять у нього, кілька
тих, що змовкли, його залишають. Одначе ряд четві
рок неважно запам’ятати. Так що зазначена^ в заго
ловку цифра — скоріше мнемонічний прийом, ніж
спроба зупинити мить. У черговому «Демографічному
щорічнику» ООН. опублікованому цього літа, дасться
цифра 4415 мільйонів чоловік.

Т АНІ ось вражаючі екст1 раполяції і прогнози да
ли привід для висновків т ро
загрозу «демографічного ви
буху». яка мало не дорівнює
загрозі вибуху атомного.
Багато мізантропів і Кас
сандр на Заході пророкують,
що скоро тому, хто входять
у світ.
дістануться тільки
<стоячі місця», скаржаться,
що людство розмножується
з безвідповідальністю тріски,
і часом натякають, що в та
ких умовах війни, мабуть,
можуть стати корисним кро
вопусканням.
Чи проблема працевлашту
вання. В недавно опублікова
ній у Вашінгтои!
доповіді
Фонду захисту
навколиш
нього середовища цю проб
лему нібито «зайвих людей»
названо найважливішою в
нашому столітті.
Чи проблема харчування.
Адже нині мільйони в нраї-

«Молодой коммунарп —
орган Кировоградского
областного комитета
ЛКСМ Украины.

Газета
виходить
у вівторок,
четвер
і суботу.

нах. що розвиваються, недо
їдають.
,Чи проблема середовища
життя. Як забезпечити його
схоронність в умовах людсь
кого повноводдя?
Буржуазні ідеологи, як і
раніше, намагаються зобра
зити злидні і голод, як про
яв людиноненависницьких
*закопів>
відомого попа
Томаса Роберта Мальтуса. а
не як наслідок експлуатації
і колоніального
грабежу.
Діти не винні. Не
вони не
суть злидні і голод, а капі
талістичні порядки і зали
шена ними тяжка спадщина
відсталості в країнах, що
розвиваються.
Експерти кажуть: з ураху
ванням уже тепер наявних
у людства можливостей про
довольча. енергетична проб
леми. проблеми праці, жит
ла. захисту навколишнього
середовища цілком такі, що

наша |
agfJSCaS

можна розв'язати, була б па
те політична воля. Та її не
має, тому що в капіталістич
них умовах усе це — спра
ва неприбуткова. Прибутко
ве озброєння.
□ ВИЧАПНО. слід розуміти.
и що земля ! надра — ве
личина кінець кінцем пос
тійна. а населення землі —
величина зростаюча, тому в
далекій перспективі можли
ве настання моменту, коли
фізичні межі, потрібні для
існування окремої людини,
можуть виявитися звужени
ми. Але па той час учені-де
мографи пророкують стабі
лізацію кількості населення
на оптимальному рівні.
Що ж до сьогоднішнього
дня, то глобальна проблема
народонаселення наче розсе
лена по «національних кваріирах>.
У різних країнах темпи
приросту населення різні, є
й такі, де населення навіть
зменшується.
Щорічник
СОП відносить до цієї тупи
Англію. ФРИ.’Австрію. Швей
царію і ряд інших країн.
Так звана «демографічна
політика» теж
різна: одні
країни заохочують народжу
ваність. другі — контроль
над народжуваністю. траті
покладаються на
свідоме
материнство.
щоб усі діти
були
бажаними, четверг!
пустили справу на самоплив:
«скільки бог пошле».
ІІа перший погляд здасть
ся. що діти — підмога еко
номіки. а не тягар.
адже

316050, МСП

м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.

Па украинском языке.
БК 02304.

Обсяг 0.5 друк. арк.

новини
НОВІ ОБРЯДИ

Пам’ятні
посвідчення
Цей день для випуеннинів Кіровоградського ме
дичного училища ввійде
в життя ян світле й не
забутнє свято. Свято по
свячення в медичні пра
цівники.
Естафету молодим пе
редала ветеран праці,
медсестра обласної клі
нічної лікарні, кавалер
ордена Леніна Р. А.
Смйрпова. В
почесній
варті біля прапора лікар
ні виструнчились медсе-'
ст ри фізіотерапевтично
го відділення комсомолки
Наталя Вовкодав і Валя
ІІовохацька.
З теплим слогом-вітапнлм, зі словом-порадоіо,
словом-побажавням
до
молодих медиків звернув
ся заступник головного
лікаря но медичній части
ні Л. І. Кириленко.
Л. ХУТІРНА,
лікар, секретар ком
сомольської органі
зації обласної лікар-

КІНО

СІМФЕРОПОЛЬ. У бу
динку Кримського росій
ського драматичного те
атру імені
М. Горького
йдуть зйомки фільму «Во
ни були
акторами» за
сценарієм відомого кіно
режисера Г. Г. Натансона
і журналіста В. В. Орло
ва. Ставить його лауреат
Державної премії СР.СР
кіностудії
кінорежисер
«Мосфільм» Г. Г. Натаисон.
На знімку: надр з філь
му.
(Фотохроніка РАТАУ).

ЗУСТРІЧІ

Скільки нас на землі?
М АЛО ТОГО, що ніколи ще
.
стільки людей на землі
не жило. Є тенденція при
скореного зростання людсь
кої популяції. В давнину
Цриріст був коло 0,002 про
цента на рік. у середні віки
0.3 процента, в другій по
ловині
минулого століття
— 0,6. у десятиріччя перед
другою світовою війною —
один процент.
'А нинішнього року, пові
домляє щорічник ООН. при
ріст становитиме
1.8 про
цента. що.
до речі, трохи
менше, ніяс три — чотири
роки тому.
Це не значить’, що люди
стали ретельніше, говорячи
словами біблії, «плодитися
1 розмножуватись». Швидіне— навпаки Прибавка, яка
нині становить приблизно 10
тисяч чоловік на годину, ви
ходить після віднімання чис
ла смертей
від числа на
роджень. При практично по
стійному рівні плодючості
смертей стало
менше, ос
кільки одне за одним від
мовляють «гальма», що пра
цювали в минулому І стри
мували зростання населення:
відступають чума. холера,
малярія і. головне в нашому
демографічнову
рівнянні,
дитяча смертність, що пере
магаються медициною.
При темпах річного зрос
тання 1,8 процента через 38
років населення подвоїться,
тобто близько 2018 року по
ро становитиме вию дев’ять
мільярдів, причому багато
читачів до цього строку до
живуть.

£

року

Індекс 61107.

вони виростають у працівни
ків. Одначе для підтримання
зростання населення в один
процент на рік потрібно ви
трачати
чотири проценти
щорічного
національного
доходу. Це «демографічні іивестиціїї». В результаті зро
стаючий доход
країн, що
розвиваються, в перерахун
ку 1-а душу населення вияв
ляється зовсім не зростаю
чим. а незмінним або навіть
таким.
що скорочується.
Становище нагадує ситуацію
в казці про Алісу в Країні
чудес, там
потпібно було
бігти щодуху, щоб лишитися
па тому ж місці.
Звідси зрозуміле бажання
країн із швидкозростаю шм
населенням, що розпивають
ся. знизити рівень народжу
ваності. Та це нелегко. До
сить сказати, що малодітна
сім’я взагалі розглядається
сільською громадськістю як
ущербна. ЦІ погляди освяче
ні віками і. як правило, ре
лігією і з цієї причини не
оспорюються. Прогрес у цій
галузі залежить насамперед
від темпів зростання матері
ального й культурного рівня
населення і від
ступеня
розкріпачення жінки.
Пу а в глобальних масш
табах треба краще організу
вати наше життя па землі,
зробити так. щоб не було ек
сплуатації людини людиною
і несурси витрачались не на
підготовку знищення людей,
а на забезпечення гідного
життя кожному. х'го входит
у світ. де. як писав Михай
ло Лермонтов, «под небом
места много геем».
Г. ГЕРАСИМОВ,
політичний
оглядач
АПН.

відділ листів 1 масової роботи, відділ
пропаганди — 2-45-36; відповідальний
сенретар, відділ учнівської молоді —
2- 46-87; відділ комсомольського життя,
відділ військово-патріотичного вихо
вання та спорту — 2-45-35; фотолабо
раторія — 2-56-65; нічна реданціп
3- 03- 53.
Зам. № 518.

Летучка
«МК»
Вчора в приміщенні Кі
ровоградського інституту
сільгоспмашинобудув е ння відбулася виїзна ле
тучка «Молодого комуна
ра». присвячена чергово
му. XXVI з’їздові КГІРС.
її відкрила секретар Ніровського райкому ком
сомолу міста Кіровограда
Наталя Малихіна.
Про творчі плани ре
дакції на наступний рік.
провідні рубрики, роботу
з позаштатним активом
обласного
молодіжного
часопису розповів завіду
ючий відділом листів і
масової роботи газети
«Молодий
комунар'»
В. Гончаренко. Творчими
задумами
поділилися і
відповіли на запитання
присутніх
викопуючий
завідуючого
обов’язки
відділом
пропаганди
В. Бондар
_і корсспои
____
дспт «Молодого комуна
ра» в. Афанасієнко.
Наприкінці
зустріч
свої поезії прочитали по
стійві автори газети, чле
ни обласного літоб'єднан
пл. поети Костянтин Лесь
єв, Петр? Селецький
Сергій Колесников.
У роботі цієї своєрідно
читацької
конференці
взяв участь заступиш
секретаря комсомольсь
кеї організації інституту
Юрій Гапон.
В. ВАСИЛЕНКО.
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