Особливим вмістом паповШ^ється кожен КОМСОМОЛЬСЬ

КИЙ суботник для нас, моло
дих шіробничпнків Кірово
градського
підприємства
Промислового
залізничного

транспорту. Адже початок ця
славна традиція радянського
народу взяла в колективі
залізничників — у депо Мос
ква—Сортувальна.
Причет
ність до витоків, до народ
ження суботників зобов'язує,
надихає.
Лін рівняємо свій крок на
Ійоскву-Сорту вальну, вбача
/Л.„, се
ємо добру прикмету для
бе в тому, 1що
, москвичі ви-------------------------ступають щороку ініціатора
ми проведення Всесоюзного
комуністичного
оуботннка.
Час велить і нам, молодим
залізничникам, продовжу ва
ти що традицію, бути в ла
вах перших.
Дружно відгукнулася мо
лодь нашого
підприємства
на заклик столичних заліз
ничників вийти
18 квітня
нинішнього року
на свято

комуністичної
праці, при- екіпаж Андрія Радєвиіна. Отбуд< мо на рів
святпти всі успіхи 1 тру/езш же, змагатися
—
1
рекорди 111-й річниці з для них.
народження В. І- Леніна,
А- ЛУНЬОВ,
зароблені гроші перерахува
мешиніст тепловоза.
ти до фонду п'ятирічкиМи дали
слово під час
«червоної суботи» відремон
тувати понад
200
/метрів
під’їзних колій,
посади ги
чимало дерев і кущів, на
кінчити впорядкування спормінного майданчика.
Разом зі своїм помічником
Сергієм Лисенком я працю
ватиму па маневровому теї •
Палке схвалення у ком
ловозі
і сортуватиму для сомольців нашої організа
промислових
підприємств
знайшла
ініціатива
міста
народногсеподарсы і ції
каптажі. Змінну норму пла москвичів — провести 18
нуємо виконати на І-о "Р“" квітня Всесоюзний комуніс
центів. Такий же обсяг робіт тичний суботник. Усі спіл
намітив і наш суперник

На

КОМСОМОЛЬСЬКО

-МОЛОДІЖНИЙ

У Центральному Ноааітеті Компартії України,
Раді Міністрів Україн
сько? РСР, Українській
республіканській Раді
професійних спілок і
ЦК ЛКСМ України

зайняті па своїх робочих
місцях, дали слово досягти
найвищої
продуктивності
праці. А події комсомоль
сько-молодіжного колективу
Володимира Осгапепка від
гукнулися из заклик свого
колеги, делегата XXVI з’їз
ду Компартії України Ми
коли Сапиги — всі рейси в
день «червової суботи» зро
бити на зекономленому паль
ному.

чани, які цього дня будуть

Пре підсумки
республіканської©
соціалістичного
змагання властей,
районів, колгоспів,
радгоспів п Іишц
державних

Н. РОМАНОВА,
секретар комсомольсь
кої організації Олек
сандрійської
райсільгосптехнікк.

У ПОЛЬОТІ
„СОЮЗ Т-4“

ПРОЛЕТАР» ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Відповідно до програ
ми дослідження
КОСМІЧ
НОГО простору
12 берез
ня в Радянському Союзі
здійснено запуск косміч
ною корабля «Союз Т-4»,
пілотованого екіпажем у
складі командира кораб
ля Героя
Радянського
Союзу,
льотчина-носмонаета СРСР полковника
Ковальонна
Володимира
Васильовича і бортінженера
Савіних
Віктора
Петровича.
Програмою польоту пе
редбачається стикування
корабля -«Союз Т-4» з ор
бітальним
комплексом
«Салїот-6» — «Прсгресс12». Екіпаж корабля має
виконати на борту станції
заплановані
ремонтнопрофілактичні
роботи,
науково-технічні
дослід
ження та експерименти.
Космонавти
товариші
Нсвальонсн і Савіних по
чувають себе добре і при
ступили до
виконання
програми польоту.

Виходить
з 5 грудня 1939 р.

за збільшення
виробництва
і продажу державі

[ТАРСІ.

Іїркз газети-у переможця
13 січня, друкуючи звернення пере
дових номсомсльсьно-молодіжних ко
лективів шахтарів нраїни про прове
дення на честь XXVI з’їзду КПРС мі
сячника
найвищої
продуктивності
праці серед молодих робітників галу
зі, «Молодий комунар»
оголосив об
ласний конкурс на приз газети. «Кра
щому комсомольсько-молодіжному ко
лективові шахтарів
Кіровоградщинн
за підсумками
місячника найвищої
продуктивності праці,
присвяченого
XXVI з’їздові НПРС». Сьогодні ми на
зиваємо переможця цього конкурсу.
Ним стала комсомольсько-молодіжна
зміна гірничих
робітників очисного
вибою видобувної дільниці № 1 шахти
«Сеітлопільськз»,
яку очолює В. В.
Нюрекберг
(групномсорг Анатолій
Щербина).
...28 робочих змін — таким був гра
фік зміни на період
місячника. 3090
тонн надпланового вугілля — такий
підсумок місячнина. Найближчого су
перника — комсомольсько-молодіжну
зміну В. П. Шестопала
(групномсорг
Микола Скалозуб) з цієї ж шахти —
хлопці-переможці випередили на 471
тонну.
Змагання між цими колективами бу
ло напруженим з першого дня. Обид
ва, зобов’язавшись
спочатку видати
на-гора по 600 надпланових тонн ву
гілля, вже через
тиждень сказали:
«1000 надпланових тонн!» Потім були
рекорди... Першою
пішла на нього
зміна В. В. Нюренберга.
На мітингу шани переможців, який
відбувся днями на шахті, номсомольсько-молодіжному
колективові В. В.
Нюренберга було вручено Кубок пе
реможця — приз «Молодого комуна
ра». Колектив
нагороджений також
Почесною грамотою редакції.

На знімну: КМК гірничих робіт
ників — володар приеу газети.

XXVI з’їзд КПРС є видат
ною політичною подією е
житті партії і радянського
народу, світового комуніс
тичного, робітничого і на
ціонально - визвольного ру
ху. З’їзд накреслив нади
хуючі перспективи комуніс
тичного
будівництва, ви
ховання нової людини, став
яскравою
демонстрацією
непорушної єдності партії і
народу. Доповідь товариша
Л. і. Брежнєва •— видатний
документ творчого марк
сизму ■ ленінізму, великий
вклад у теорію і практику
наукового ■ комунізму.
. Першочергове заєдання
партійних комітетів — орга
нізувати
поглиблене * ви
вчення комуністами, трудя
щими доповіді Л. І. Бреж
нєва,
документів
XXVI
з’їзду
КПРС,
всемірно
сприяти втіленню в життя
його історичних рішень.
У політшколах і школах

{До вивчення доповіді товариша я І, Брежнєва документів XXVI з’їзду КПРС у
системі партійного навчання, економічної освітні.___ -———-------------------------------------------основ марксизмуленінізму,
в системі економічної осві
ти протягом
березня —
червня ц. р.
рекомендує
ться провести вісімдесят
занять, у теоретичних і ме
тодологічних
семінарах,
школах партійно-господар
ського активу, університе
тах марксизму-ленініз/лу —
мотири-п’ять занять по та
ких темах:
Міжнародна
політика
КПРС.
Економічна
політика
КПРС у період розвинутого
соціалізму
Соціально - політичний і
духовний розвиток радян
ського суспільства і завдан
ня партії.
Партія — авангард радян
ського народу.

. До 20 березня необхідно

повсюдно провести семіна
ри пропагандистів, на яких
організувати виступи деле
гатів з’їзду, партійних, ра
дянських і господарських
працівників, учених і спе
ціалістів. Партійні комітети,
будинки і кабінети політич
ної освіти покликані орга
нізувати для пропагандис
тів і слухачів лекції та кон
сультації, підготувати ме
тодичні розробки, розгор
нути книжкові І фотовистав
ки, які б розкривали під
сумки десятої п’ятирічки і
перспективи економічного
та соціального
розвитку
СГ-СР, республіки,
краю,
області, округу, міста, ра
йону, рідного підприємства,
радгоспу чи колгоспу.
Донести все багатство до
повіді Л. І. Брежнєва, ідеї

з’їзду, завдання партії в га
лузі внутрішньої і зовніш
ньої ПОЛІТИКИ,-зміст Основ
них напрямів економічного
і
соціального
розвитку
СРСР до кожного комуніс
та, до кожної
радянської
людини — почесний обо
в’язок пропагандистів, лек
торів, доповідачів, усіх пар
тійних працівників і активіс
тів, Роз’яснювати докумен
ти з’їзду слід ЕДУМЛИВО і
серйозно,
гранично кон
кретно і переконливо, У
тісному зв’язку з діяльніс
тю та завданнями партій
них організацій і трудових
колективів. У цій спреві не
допустимі формалізм і лег
коважність.
Глибоке вивчений ДОПОВІ
ДІ Л. І. Брежнєва, рішень
з’їзду — одна з найважли

віших
уМОБ їх успішного
здійснення, підвищення по
літичної і трудової актив
ності комуністів, усіх тру
дящих, виконання
планів
1981 року, завдань одинад
цятої п’ятирічки, значного
підвищення
ефективності
виробництва і якості робо
ти. Ч-.
Пропагандистам і слуха
чам рекомендується така
література:
БРЕЖНЄВ Л. І. Звітна до
повідь Центрального Комі
тету
КПРС XXVI з’їздові
Комуністичної партії Радян
ського Союзу і чергові зав
дання партії в галузі внут
рішньої і зовнішньої полі
тики.
БРЕЖНЄЗ Л. і.
Промова
при закритті XXVI з’їзду
КПРС.

ЦК, Компартії України,
Рада Міністрів Української
РСР. Українська республі
канська Рада професійних
спілок і ЦК ЛКСМ Украї
ни. розглянувши підсумки
республіканського соціаліс
тичного змагання областе»,
районів, колгоспів та інших
державних господарств за
збільшення виробництва і
продажу державі зерна ку
курудзи в 1980 ропі, визна
ли переможцями:
СЕРЕД ГОСПОДАРСТВ
Колгосп імені Калініна
Болградсьниго ранену Оде
ської області, колгосп «Зо
ря комунізму» Крнпичанського району Дніпропет
ровської області, колгосп
імені Крупської Ннжпьогірського району Кримської об
ласті, колгосп «Перше трав
ня» -Ста робільсь кого райо
ну ВорошилоЕградської об
ласті. колгосп імені Леніна
Ямпільського району Вінни
цької області, колгосп «Ле
нінський шлях» Новосслицького району Чернівецької
області.
Цим
господар
ствам присуджено Перехід
ні Червоні Прапори НК
Компартії України, Ради
Міністрів УРСР. Уирпрофрадл і ЦК ЛКСМУ з вида
чею грошової премії в роз
мірі 2 тисячі карбованців
кожному.
У зв’язку з тим, що об
ласті і райони по виконали
умов соціалістичного зма
гання. Перехідні Червоні
Прапори ПК Компартії Ук
раїни,
Ради
Міністрів
УРСР, Укрпрофради і ЦК
ЛКСМУ областям і районам
не присуджено.

Резолюція
XXVI з'їзду
КПРС на доповідь товариша
Л. І. Брежнєва.
Постанова
XXVI з’їзду
КПРС про підготовку нової
редакції Програми КПРС.
ТИХОНОВ М. О. Основні
напрями економічного і со
ціального розвитку СРСР
на 1981 — 1985 роки і на
період до 1990 року. До
повідь XXVI з’їздові КПРС.
Постанова
XXVI з’їзду
КПРС
по
проекту
ЦК
КПРС
«Основні напрями
економічного і соціального
розвитку СРСР не 198! —
1985
роки і на період до
1990 року«.
Основні напрями еконо
мічного і соціального роз
витку СРСР на 1981 — 1935
роки і на період до 1990
року
Методичні поради пропа
гандистам будуть опубліко
вані в центральній і місце
вій пресі.
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Головне, робіть усе із захоп
ленням, це страшенно прикрашає

життя.
Л. ЛАНДАУ,
видатний радянський фізик, академік, Герой Соціа
лістичної Праці.

ПОШТА «ВІТРИЛ»

«Я вам лишу»
Після своїй останнього, груд
невого випуску «Вітрила» одер
жали 323 листя.
Всі ви. шановні читачі, пев
но, поголитесь із твердженням,
Що листи — не історія. Адже в
них відбито день учорашній і
прийдешній, намічено плани на
майбутнє. В них — хвилюван
ня j т\ рботи, радощі і невдачі,
роздуми і прохання порадити.
Словом, у листах є те, що ми
називаємо життям.
Про що ж пишуть паші чи
тачі?
В. Кудря з Малої Виски роз
повів про роботу районного
міжшкільного навчально-вироб
ничого комбінату, де оволоді
вають багатьма спеціальностя
ми понад 600 учнів.
Про відзначення Дня юного
героя-аптифашиста у Федірківській школі Світловодського
району нам розповіла учениця
Оля Пирогова.
«За мир і сонце на планеті»
— так назвала свій лист Н. М,

—.---------- - -------- «------------------------

«НІ пуху, ні пера!»
«Хочу вступити до сільсько
господарського технікуму. На
пишіть, чи приймають до тако
го навчального
закладу після
закінчення 8-го класу.

Алла ЛІСНИЧА,
учениця восьмого
класу
Олександрійської
серед
ньої школи Долинського
району».
Алло, радимо подавати доку
менти до Бобринецького сіль
ськогосподарського технікуму
(317220, м. БобринеЦь,
Проб.
В. Порика, 4). Вступні ёкзёмени
— з математики (усно), укра
їнської мови (диктат).
Восьмикласниці Нсйіоминолаїьської восьмирічно! ШКОЛИ Ноеоуираїнсьліого району Вален
тина Гол(Л£>годько і Надій сан'ісико *иуи> довідатись, до
можи.'
-дОути спеціальності
нондитора-технолога.
Цієї спеціольності можна иа-

бути в Кіровоградському про
фесійному кулінарному учили
щі (м. Кір^оград, вул. Компа

нійця, 65) що нього приймають
без вступних
екзаменів, але
обов ’язково із середньою ОСВІ
ТОЮ.
♦

Ijt

til

Про професію археолога мрі
ють жителька Малої Висни Ка
терина Обженсьна та учениця
десятого класу з Помічної Добровеличківського району Лося
Якименко.
Дівчата,
вс гупайте на істо-

Чи вмієте ви

відпочивати?
Лист перший:
«Дорога редакціє!
Ми, учні 10-го' класу Сухотащлнцької середньої
школи
Більшанськогс району, проси
мо тебе допомогти.
Ми вже дорослі, нам по
шістнадцять. А виявляється, що
ми зовсім не вміємо поводи
тись у товаристві, в гостях, на
вечорах. А справа в тому, що в
школі у нас дуже рідко бува
ють тематичні вечори, бесіди
про те, як треба поводитись у
тій чи іншій
обстановці, про
правила поведінки. В сільський
Будинок культури нам не доз
воляють ходити, навіть у вихід
ні дні.
Просимо порадити, як нам
правильно проводити свій віль
ний час».

«Пані клас дуже дружний, —
пишуть ВОСЬМИКЛАСНИКИ
ОМЕЛЬНИЦЬКОТ ВОСЬМИ
РІЧНОЇ ШКОЛИ ОНУФРПВСЬКОГО РАЙОНУ. — Ниніш
нього року ми закінчуємо вось
мирічку. Знаємо, іцо час роз
луки неминуче наближається.
Шкода. Адже вісім шкільних
років, прожитих разом, здру
жили нас...» Подібного листа
«Вітрила» одержали й від стар
шокласниці Перпютравенської
десятирічки
Компаціївського
району 3. Ярової.
Учениця
прислала ще й власного т»ірша,
котрий присвятила школі, вчи ,
■*
*
«
телям, друзям.
Лист другий:
Усім авторам — велике спа
«Цікаво й змістовно вміють
сибі.
організовувати своє дозвілля'

! учні нашої школи. Вечори віді починку, осінній і новорічний
бали, конкурс комсомольської
пісні, змагання «Нумо, дівчата!»
— це неповний перелік тих за
ходів, які готують і проводять
старшокласники.
І Іетцодавно
члени гуртка виразного читан
ня під керівництвом учительки
російської мови і літератури
В. О. Лимар улаштували літе
ратурний вечір «Бережіть, лю
біть і вивчайте російську мо
ву». У програмі вечора прозву
чали вірші С. Єсеніна, О. Бло
ка, К. Симонова та інших пое
тів, вислови ЛІ. Горького,
М. Чернишевського, О. Пушкі
на. Палко аплодували глядачі
ведучим і читцям вечора
В. Гончарку, С. Чайці, С. При
тулі, Г. Краснянській, К. ХурСОВІіЧ.

Найкращими знавцями літе
ратурних творів було визнано
Л. Дяченко, II. Мінкіну. Воші
набрали найбільше балів у лі
тературній вікторині.
С. СТЕФАНЮК,
старша піонервожата Олек
сандрійської
середньої
школи Долинського райо
ну».

знань, предметні олімпіади то
що.
Навчання і праця. Ці два сло
Скоро у комсомольців середньої школи №11 м. Кіровограда ва нерозривно зв’язані одне з
: одним.
Наприклад,
на честь
Головиі збори року. Напередодні їх проведення
кореспондент XXVI з’їзду КПРС у грудні ми
«Вітрил» зустрівся із секретарем комітету комсомолу десяти нулого року комсомольці висту
пили з ініціативою «Безплатна
річки Юрієм Кучинсьним. Він розповів:
комуністична праця — на честь
з'їзду». Суть її така: всі хлопці
8- 16 класів раз
на тиждень
працюють на заводі «Цукрогідро.маш», а діізчата — в кіровоіредському швейному виробни
чому об'єднанім «Україна».
Багато говоритимуть комсо
одноманітне шкільне.
— До звітно виборних комсо нудне,
зборах і про
не чекаєм», мольці на ейої.ч
мольських зборів ми готуємось ЦЩття. МИ діколи
і
'
спішне
проведення громадеьяк до свята,
як до важливої, поки до нас прийдуть старші і. ко-гіолітичної атестації упасшіпринципової розмови про удачі запропонують ту чи іншу спраі кіг. Ленінського заліку, про те.
і Г'рорахункп, навчання, про тс, ву. ініціативність і невсипуща що вирішили написати ще одну
свого пан- рукописну книгу - «Говорять
_
і нас
11- онергія. розуміння
як зробити життя школи
наси
іі «ппиеііими
корисними гц-pitioro обов’язку школяра -і делегати
ченим цікавими
з'їздів»,
добре вчитися
— притаманні г/ігу частку партійних
справами.
/
в спільну
більшості старшокласників.
,'ЖіяПрагіу кожна внесла
Нинішні зніти -А. вибори осо'
класна
комсо
Отже, про навчання. Думаємо, мольська організація в дні
І,ітимуть у т >й
.піні. Попи прсхЛИі
ро
високого
процента уопіні
’•І'С. коли вся KJMT,Iріа, іич'ї. тич іпо
боти партійного форуму...
пості
ми
досягни
завдяки
і
<•»!
матері.
їй
ИІ'рОД OßrODOplÖKlTI___
_
Скоро,
зовсім
скоро
у
стпрXXVI з’їзду партії. В ХОДІ Зборів домому ставленню старшої.-.ікс

Екзамен на зрілість
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ДІАЛОГ

р.§. «Вітрила»
пропонують
старшокласникам
порозмірновувати над цими листами й‘ на
діслати свої висновки до редакції.

ЗАПИТАННЯ З МІСЦЯ

Люблю
морозиво!
вчуся у восьмому класі
школи № 6 м. Новоукраїнки.
Звуть мене Ларисою. І не со
ромлюся признатися, їцо дуже
люблю морозиво. Але,
на
жаль, ласую ним дуже рідко,
бо в нашому місті його прак
тично не буває.
В одному з випусків «Моло
дого комунара» я прочитала,
що цех морозива Кіровоград
ського молокозаводу щоденно
виготовляє дві тонни цих ду
же смачних ласощів.
Чи не можна певну кіль
кість морозива привозити до
нас, у Иовоукраїнку? Я та ба
гато інших новоукраїйців —
малих і дорослих — були б
дуже вдячні.
Л. СУЩЕВСЬКА.

P.S. Товариші з «Вітрил» 0 мабуть, кожна знає, що нема
теж не соромляться признати- ловажну роль у цьому відіграє
| ся, що обожнюють морозиво. І косметика.
Прикро, коли бачу своїх ровлітку, і взимку. Та буваючи в
частих «плаваннях» по райо ьесниць розмальованими, як
нах області, ми дуже рідко ма ляльки. Які вони нещасні, адже
ли змогу його куштувати. Тому її такому випадку до • їхніх
додається
ще
з природною цікавістю і теп шістнадцяти
ж.
лою надією «Вітрила» звертаю стільки
Прикро й від того, що злегка
ться до людей, які мають без І підфарбовані
ції, ледве помітна
посередній зв’язок з виготов помада па губах стають приво
ленням і продажем холодних дом для малоприємних розмов
ласощів: як можна зробити^ з учителями, батьками.
щоб морозиво в Новоукраїнці
Як знайти якусь розумну,
та інших районах було спро
допустиму межу? Чи можлива
дажу і взимку, і влітку?
косметика в такому віці, крім І
тієї, що я вже знаю: вчасно ля-1
спати, побільше бувати на І
ПОРАДИ гати
свіжому
повітрі,
вживати І
фрукти й овочі і т. д.?

і

«Ваша

молодість»
«...Мабуть, кожна
16—17річна дівчина небайдужа до
свого зовнішнього вигляду. 1,

І
/'

: !ГОК-лі;сннкік ипго.’пі почнеться
передбачаємо глибоко провис. п і іТкін ' до навчання, і завдяки гознй етап у їхньому комсо
активній
діяльності
комсомолі»зувати діяльність класних ком
штабу «За ленінське мольському житті. _ Для одних
сомольських
організацій і о < ы.'ого
ріп стане останнім і найважлиідейно-політичноШ’, морально му ставлення до навчання» (його
 _ .піннім, для інших — етапом
й трудовому гй "Званню учнів. ечолїое член комітету комсомо
становлення,
утвердження.
Мабуть, жоден ’ комсомолсць- лу О’іьга Мельничук). ЧЧималу^
відіграють іще н кой- Хлопці і дівчата до нього готостаршок.часник нашої десяти роль ИЦЩНН

річки не може поскаржитись на с,у.тьтпунктн' громадські огляди

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
»Я, моє село, місто, школа в
1985 році» — на тану тему «Віт
рила» запропонували помірку
вати старшокласникам.
Своє
рідний відгук-розгісвідь на на
шу пропозицію прислав десятингасник одніс! із
світловодсьКИХ шкіл Сергій СТЕЛЬМАХ.

Поміркуємо
про
майбутнє
У Палаці культун.і імені В. І.
Леніна міста СвітлїЦрдська від
булося чортове
заі пттл клубу
старшокласників «Ровесники

«СВІтлолодськ м одинадцяті«
п’ятиі>ічці-> • на цю тему роз
мірковували з присутніми учні
середньої школи № 2, які були
організаторами цього вечора.
Він почався поети«о-музичною
композицією про минуле Світловодська. Потім були розповіді
про перших будівників Кре
менчуцької ГЕС.
Присутні прослухали багато
цікавого і про майбутнє міста.
З нотерпіняям усі чокали висту
пу головного архітектора Воло
димира Васильовича Лоскутова.
Він повідомив, що на території
Садового мікрорайону скоро
появиться культурно-промисло
вий комплекс із новими инплоппми будинками, дитячими сад
ками, школами, кінотеатрами.
Я ІГПН-ЛПГ’Я КІ1 обличчя учиш І

З повагою Люба Г. (17 ро
ків)».

косметика

НА КОМУНІСТІВ
РІВНЯЄМО КРОК!»

КЛУБ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ
«ОБРІЙ»

ф

Кучеренко,
директор Новоархангельського районного Бу
динку піонерів. У ньому йде
ться про конкурс політичної
пісні, що цими днями відбувся
серед учнів шкіл району.
Багатьох
наших
читачівстаршокласників хвилює пи
тання дружби, згуртованості
класу.
,

«Еітрила» звернулися до кос
метички кабінету декоративної
косметики м. Кіровограда Ла
риси Борисівни
Бронезської.
Ось що вона радить юним:
Від трішечки підфарбованих
вій і легкої губної
помади не
буде ніяних неприємних розмов,

якщо це
зроблено доречно і
вміло. Одна річ, коли ти використовуєш косметику, йдучи на
вечір чи свято, інша
— коли
йдеш до школи. В другому ьнпадку вона абсолютно
непо
трібна.
Ну, а чи можлива взагалі кос
метика в 16 —17 років? Ти, Лю
бо, майже повністю сама відпо
відаєш на власне запитання. Я
лише трохи докладніше розши
фрую твою думку.
Звичайна,
можлива й потрібна. Найважли
віше для збереження здоров’я
і краси — правильний, розум
ний режим дня. Лягайте вчасно
не хвиспати — і вас ніколиІ
під
очима,
гюватимуть синці
і
обтирання
Щоденна зарядна,
харчутіла водою, правильне
взння — все це теж на користь
вашої краси.
І ще кілька порад: не вживайте ніяких косметичних мазел,
кремів, фарб, нращс не корис
туватися пудрою (після неї ду
же псується шкіра). Ніколи не
видавлюйте на обличчі прищів
(легко занести інфекцію). ВмиІ вайтеся кімнатною водою врайІ ці і ввечері. І, нарешті, побіль
ше вживайте моркви, яблук, зепені (особливо петрушни).
Ось і всі, мабуть, поради ДЛЯ
і юних. Як бачите, шановні діь1 мата, бути красивою не так уже
____ _Снладно
__
____ засвоїти
Зй складно.
загс
простуд й стару як світ істину:
вся краса ваша і косметика —
в молодості. Пам’ятайте про цс.
в
9
!
З
І
]

Сьогодні у дев’ятикласника наче жила в його серці бен
комсомольця Юрія Байбороші тежна мрія: передати молоді
і непосидющого четвертоклас свій талант, уміння, знання.,.
ника піонера Віталія ОдносуВін вернувся у своє рідне се
ма спільна радість. О. К. Тка ло Каніж, у якому не був шіст
ченко, керівник духового ор надцять років. Відвідував і
кестру
сільського
Будинку сільський Будинок культури.
культури, приніс у школу зві Духовий оркестр там існував,
стку: їхній оркестр під час вес але мав дуже бідний репер
няних канікул виступатиме
в туар — кілька вальіів, польок,
Києві,ч на Виставці досягнень два чи три марші, та й усе...
народного господарства.
А о школі дивився на захопле
— Ми — в Києві?! — приго ні очі хлопчиків і сам собі ду
ломшені хлопці.
мав: вони люблять музику-, зер
В. В. Барановська, працівни но в їхніх душах посіяно, треця Новомиргородського ра
йонного Будинку культури, під
□а
тверджує:
— Ви завоювали це право.
Завоювали. Бо не так і легко
поєднувати навчання в школі
із серйозними заняттями в ор
кестрі, Та коли є велика любов
до музики, то таке поєднання
НАПЕРЕДОДНІ
можливе.
ЛЕКСАНДР Кирилович вий
має з шухляди документ —
посвідчення, з гордістю пока
зує:

%Я

класти чимало. Музична азбу
ка,
нотна
грамота,
вправи
прості,
ускладнені -й складні.
Ті, хто знав, у чому річ, диву
вались — у клубі ревище, та
й годі... Батьки
побоювались:
чи не заважатимуть заняття в
оркестрі навчанню в
школі?
Дехто казав і таке:
— Сім літ мак не родив, та
голоду не було.
Без музики
можна обійтися...
Ті сумніви розвіювали самі
ж учні. Заняття в
оркестрі,
навики, сприяли поліпшенню і

■
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І
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«За активну роботу
по ко
муністичному виховйіАю тру
дящих, високий ідейно худож
ній рівень репертуару та вико
навську /ианстерністі»
духово

У дні весняних канікул духовий оркестр
Канізького Будинку культури виїзд»^ з

концертом до Києва

напчеіния, 1 ДИСЦИПЛІНИ.
Дуже
маму пр>оскоро в учасників вирооився
му оркестру Канізького сіль рости.
ського Будинку культури Но
Своєю мрією поділився з ке свій суворий, але справедли
вомиргородського району Кі рівниками місцевого КОЛГОСПУ! вий закон’, вчишся погано —
ровоградської області присвоє з учителями школи, учнями, і не місце тобі в оркестрі.
но звання «Народни* самоді
На сьогодні не одне аРокО"
його
підтримали!
виділили
ління
змінилося в ор^ стрі,
яльний оркестр».
приміщення, придбали музич
Щороку оновлюється колек
— Завоювати звання народ ні інструменти.
ного оркестру було легше, — у ПРОСТОРІЙ кімнаті сіль- тив. Одні хлопці після закінпризнається О. К. Ткаченко, — *
ського Будинку культури - чення школи йдуть служити до
важче вдержувати його... Але зібралися хлоп’ята і юнаки. лав Радянської Армії, інші —
мої вихованці завжди готові Вони дивились на Ткаченка і працювати на виробництво, ще
захищати честь колективу, у чекали його слова. А він узяв інші вступають до технікумів
них виробилось почуття грома трубу, вклав мундштук і про та інститутів. Вільні місця за
повнюють новачки. Отак
і
дянської відповідальності: раз грав марш аоіаторіп.
ти на висоті — тримайся на
— Гарно! — сказали хлоп збільшується число любителів
музики. Бо ті, що вибувають,
ній. Раз тебе удостоїли тако- чаки.
...,Сг.л»е голгп захоплення,

6.1 лише ДОПОАЮП и

ньої школи
району».

1олоонГзбори'року. Напередодні їх проведення
коруспиндщіі
~Вітрил» ’зустріасії із секретарем комітету комсомолу десятирічки'Юрієм Нучинсьним. Він розповів:

Долйнеького

Алло, радимо подавати доку
менти до Бобринецького сільськогосподарського технікуму
(317220, м. БобринеЦь,
Прес.
В. Порика, 4). Вступні екзамени
— з математики (усно), укра
їнської мови (диктант).

Цієї спеціальності можна на-

«■>•»<« о Кіровоградському про-.
Сесійному кулінарному учили
щі (м, Кір^оград, пул. Компа
нійця, 65).щцо нього приймають
бе'з вступгіих
екзаменів, але
обов’язково із середньою освітою.

*

*

1
І

передбачаємо глибоко проана >і
пушітп діяльність класних ком
сомольських
С,
• організацій
і о
ІЛ<-:ІНО-ПОЛІТПЧНО^Г
Höjixr, Моральному
її трудовому
Г’ ' '
ЕЩуЛ.іяишю
учнів.
Мабуть, ІКОДСЦ
'
* і.ОМСОМО.’ІСЦЬ........... нЛ
"їсІІПОЇ
десятп-
старшокласник
’шої
десяти

річки не може поскаржитись па

і.пкіп до навчання, і завдяки; ц’і>клці.'Иіііііи школі! почнеться
аі.-тпіиііїі діяльності комсомолі.- гоанй етап у їхньому
комсо< ького
штабу «За
ленінське• .польському житті.
Для одних
стоплений до навчання» (Ного гін стане останнім І найважли
і чо.'іюе член комітету комсомо вішим.
для інших — етапом
лу Ольга Мельничук).
Чималу,чї становлення.
утвердження.
- - ХЛЛГП11 ї
і дівчата
ПІОїГПтп дб‘...
..... . ........’
роль
Відіграють іще іі кой-<?(лопц1
ньоРо^отосультпунктл, громадські огляди ві
д нього гото
ві.

Про професію археолога мрі
ють жителька Малої Виски Ка
терина Обженська та учениця
десятого класу з Помічної ДоЗровеличківського району Леся

Якименко.

Дівчата,
вступайте на істо
ричний факультет
Київського
державного університету імені
Т. Г. Шевченка
(вул. Володимирська, 64).

ВИ ЗАПИТУВАЛИ

г

«

Ä ■

ода
Головне те, що у нас багато ініціативних хлопців І дівчат, — сказала Світлана Пазинич,
секретар комітету комсомолу СШ № С міста Олександрії.
З цим вона й пов’язує цікаве і невгамовна щодень комсомольське життя іоноли. Конкурси
політичної пісні і політичного плаката, завзяття під час роботи у трудовому таборі «Юність» і
успішне
завершення громадсько-політичної атестації учасників Ленінського заліку... Про
всі ці хороші справи і говорилося в рапорті спілчан школи XXVI з’їздові КПРС, підписано
му 12 кращими комсомольцями на підсумкових комсомольських зборах «Батьківщині Жовтня
— наші знання, ентузіазм, творчість», що відбулися напередодні форуму комуністів країни. А
сьогодні комітет комсомолу школи активно готує старшокласників до нових і корисних справ.
На знімку: іде засідання номітету.
Фото ІЗ. ГРИБА.

«Шановна редакціє!
До тебе звертаються червоні
слідопити пошукового
загону
«Промінь» Луганської середньої
школи Петрівського району.
Ми листуємося зі своїми ро
весниками багатьох націонали*
нсстей нашої країни. І тому ду
же хочемо взнати, коли було
засновано орден Дружби на
родів.
Просимо розповісти про цю
високу
урядову нагороду у
«Вітрилах».

ЗО грудня 1972 року в Моск
ві і столицях союзних респуб
лік, у місгах-героях Ленінграді,
Волгограді, Севастополі, Одесі
та у фортені-герої Бресті про
гриміли п’ятдесят артилерійсь
ких залпів на
честь 50-річчя
утворення СРСР. Цс було ве
лике свято радянського народу,
об’єднаного вічною дружбою в
багатонаціональній Радянській
державі.
17 грудня 1972 року Прези
дія Верховної Ради СРСР по
становила на «честь 50-річчя
утворення Союзу Радянських
Соціалістичних .Республік за
снувати орден Дружби пародій
для нагородження і за • великі
заслуги у зміцненні--дружби і .
братерського співробітництва
соціалістичних іїаціп' і’,народ
ностей, за значний вклад б еко
номічний, соціально-політичний
і культурний розвиток Союзу
І-'.СР і союзних республік».
Автор проекту ордена — ху
дожник Олександр Борисович
'Жук.
29 грудня 1972 року орденом
Дружби народів було нагород
жено всі союзні її автономні
республіки, автономні області
і національні округи, злиті в
єдину Радянську державу. ’
Тоді ж Верховна Рада СРСР
і Центральний Комітет Кому
ністичної партії Радянського
Союзу у зверненні до народів
світу ще раз урочисто заявили
про те, шо «наша країна буде
й надалі вірна високим ідеалам
дружби народів, свободи і со
ціалізму».

Поміркуємо
про

майбутнє

:!:

ДРУЖБИ НАРОДІВ

ЛІІфІЛ іипу ии,ІП *
еати старшокласникам.
Своє
рідний відгук-розпевідь на на
шу пропозицію прислав десяти
класник однієї із
світлоаодськнх шкіл Сергій СТЕЛЬМАХ.

працюють на заводі «Цукрогідромаш», а дівчата - в кірово
градському швейному виробни
чому об'йднаїіні «Україна».
Багато говоритимуть комсо
одноманітне шкільне
— До звітно виборних КОМСО нудне,
на свопі
зборах і про
МОЛЬСЬКИХ зборів ми готуємось жііттй. ІУІй /ііколм не чекаємо, мольці
спішне проведення громадсь
як до свята, як до вайі.’іивої. тюки до нас прийдуть старші і
принципової розмови про удачі запропонують ту чи іншу спра ко-політичної атестації учасни
і прорахунки, навчання, про те, ву. Ініціативність і невсипуща ніг. Ленінського заліку, про те,
свого пай- що вирішили написати іце одну
иіг зробити життя школи наси енергія, розуміння
ченим цікавими й корисними першого обов'язку школяра - рукописну книгу — «Говорять
з’їздів*,
• притаманні .делегати партійних
добре вчитися
справами.
А
Л'ку
частку
внесла в спільну
■
Нинішні звітиш вибори особ більшості старшокласників.
У Палаці ку/іьтуф імені В. I.
класна комсоОтже, про навчання. Думаємо, управу кожна
ливі. Вони прсхожітимуть у т мі
Леніна міста Світлсфодська Ї'Д’
мо
їьй-ка
організація
в
дні
ро

процента успіш
vt’c, коли вся країна, весь наш Ідо високого
булося чергове
заняття клубу
народ обговорюють матерії ти пості ми досягни завдяки і сш боти партійного форуму...
старшокласників «Ровесники».
Скоро, зовсім скоро у старX.X.VI з’їзду партії. В ході зборі1! димому ставленню старшоклнс
«Світ.іоводськ в одинадцятій

Екзамен на зрілість

’.V.

Восьмикласниці Новбминолзїьської иосьмирічноі шкоди Ноеоукраїнс аіого району Вален
тина Гол,ж-родько і Надій Сажіенко яЧуть довідатись, де
можна
набути спеціальності
кондитера-технолога.

Х?;уі З ЇЗДУ ьпге у грудні лігиулого року комсомольці, висту
пили з ініціативою «Безплатна
і омуністична праця -- на честь
з'їзду
Суть її така: всі хлопці
на тіекдснь
8 10 к.щіеів риз

П’ятирічці» — на цю тему р«змірковували з присутніми учні
середньої школи № 2, які були
організаторами
П1>с'го вечора.
Він почався претміиьа-музичною
композицією про минуле Світ-оводська. Потім були розповіді
тфо перших будівників Кре
менчуцької ГЕС.
Присутні прослухали багато
цікавого і про майбутнє міста.
З нетерпінням усі чекали висту
пу головного архітектора Вологпїмира Васильовича Лоскутова,
він повідомив, що на території
Садового
мікрорайону скоро
появиться культурно-промпслог>ий комплекс із новими житло
вими будинками, дитячими сад
ками, школами, кінотеатрами.
Я дивився на обличчя учиш і
ррозумів. що все, про що Йшло
ся ііа вечорі, дуже
дороге,
близьке
хлопцям і дівчатам.
Адже скоро, зовсім скоро вон.-і
сласними руками прикрашати
муть свій рідний Світловодськ...
А далі за програмою вечора
був конкурс. Основне його зав
дання — пофантазувати на па
пері про місто
майбутнього.
Після довгих міркувань, супе
речок яиорі одноголосно прису
дило першість
старшокласни
кам четвертої середньої ІНКОЛИ.
Інші призові місця посіли учні
середньої школи
№ 5 і серед
ньої школи № 10.
Та головне не в зайнятих місщях. Усі учасники вечора зро
зуміли свою належність до то
го, що відбувається
навколо
них. що : в їхніх силах і мож
ливостях здійснити все наміче

ної

учень
N° 5.

. *

С. СТЕЛЬМАХ,
середньої школи

іверджус:

••г ’ — • Г Г"-і

— Ви завоювали цо право.
Завоювали, Бо не так і легко
поєднувати навчання в школі
із серйозними заняттями в ор
кестрі. Та коли є велика любов
до музики, то таке поєднання
можливе.
^ЧЛЕКСАНД'Р Кирилович вий
має з шухляди документ —
посвідчення, з гордістю пока
зує:

«За активну роботу по ко
муністичному виховаю тру
дящих, високий ідейно-худож

ній рівень репертуару та вико
навську майстерність духово
му оркестру Канізького СІЛЬ
СЬКОГО

Будинку

культури

І-ІО-

їх слухатиме
Україна

НАПЕРЕДОДНІ
ПОДІЇ

У дні весняних канікул духовий оркестр
Канізького будинку культури виїздим з
концертом до Києва

ба

лише ДОПОМОГТИ йому Про-

І

молоді виробничники
рядки, секретар райкому комсомолу
адресовані
другокласникам! післявоєнного часу Р. В. Гру«Ми, комсомольці,
Відгукнулися перші кваліфіко чєнкова:
вані працівники сільського гос були завжди на найважливіших
подарства району Я. І. Бров- і на найвідповідальніших ділян
депутзт ках роботи...» А ось і сьогоден
ченко, Д. І. Гонець,
дніє
міської Ради народних депута- ня: «Один з пам’ятних
учитслі той, — пише секретар партій
тів Ф. Ф. Безуглий,
Г. П. Туз та М. Є. Дейнега, ін ної організації Маловисківсьженер
цукрозаводу кавалер . кої птахофабрики О. І. Вовк,—
ердена Жовтневої
Революції коли ми рапортували про до
П. А. Артишко, ветеран праці строкове виконання планів де
сятої п’ятирічки».
Г. О. Сіваченко, партійний пра
Життя рухається вперед, і ми
цівник Р. В. Трунєнкова та ба
продовжуватимемо
писати
гато інших.
славні сторінки
трудових до
Свою рукописну
книгу ми сягнень жителів нашого райо
назвали
«Непереможні кроки ну, ми будемо в усьому рівня
п’ятирічок». Над її створенням тися на них — працювати попрацювали всі другокласники. ленінському, по-комуністичноЗ яким нетерпінням вони чека
му».
ли листів, з якою
радістю та
З Кіровоградської
шкали
увагою слухали розповіді про N° 19 ми одержали два листи.
«23
лютого
1981
року,
в
день
розвиток рідного міста і райо
ну’ А як цікаво читати спогади відкриття XXVI з’їзду КПРС і
Радянської
одного з організаторів перших святкування Дня
Армії
і Військово-Морського
колгоспів
Я. І.
Бровченкз:
Флоту СРСР, у нашій десяти
«Професію вибрав 1929 року,
річці відкрився шкільний му
брав участь у першій більшо
зей. На торжество з приводу
вицькій посівній. Розорював на
його відкриття учні запросили
тракторі «Фордзон» старі ме
гостей — ветеранів
Великої
жі». Або вчительки М. Є. Дей
Вітчизняної війни П. О. Масло
неги, яка разом з усіма радян ва, І. І. Дончевського,
Є. О.
ськими людьми кувала перемо Дудника, П. І. Невзорова,. О. С.
гу в тилу: «Під час війни пра Грицаєнко, А. І. Щербу.
цювала
на
шовкомотальній
В експозиції
музею цент
фабриці в Узбекистані. Працю ральне місце займають стенди,
вати доводилось по 12—14 го де розміщено
матеріали про
дин на добу, хліба одержували життя школи з першого дня її
по 400 грамів. Щодня, щогоди існування
і по нинішній час.
ни ми разом т з радянськими А ще зібрано багато експона
воїнами кували перемогу». Ось тів про бойовий шлях ветера
рядки, шо їх написала перший нів Великої Вітчизняної війни,

котрі проживають у мікрораноні школи.
Перші екскурсії зі знанням
справи провели
піонери-екскурсоводи
Олена
Сандул,
Марина
Погорелова, Андрій
Бачурін. Анатолій Ніколаенко.
У створенні музею допома
гали школярам студенти-практиканти педагогічного інститу
ту.
Пошукова робота юних ле
нінців не
припиняється. Во\.і
прагнуть поповнити
шкільний
музей цінними
матеріалами,
які допоможуть їм у вивченні
історії рідного краю».
Про це нас
повідомила вчи
телька української мови та лі
тератури
Л. 3. ПІҐАРЬОВА. А
учениця цієї ж шкели Оксана
ПЄРЕДЄНКО розповіла про зу
стріч із делегатом XXVI з’їзду
Компартії України, складальни
цею заводу друкарсьних машин
Валентиною Михайлівною Лит
виненко.
«Робітниця багато розповіда
ла нам, старшокласникам, про
людей, які трудяться разом з
нею, про успіхи, якими завод
зустрів XXVI з’їзд КПРС, про
зобов’язання працівників під
приємства на одинадцяту п’я
тирічку, — пише О. Переденко. — Потім Валентина Михай
лівна повідомила про хід ро
боти партійного з’їзду Украї
ни і про незабутні
враження
від зустрічі з робітниками ба
гатьох підприємств. Києва...»
«На
комуністів
рівняємо
нрон!» — ці слова
читаємо в
ножному листі, що ■ розповіда
ють про ударні справи шнолярів останніх днів...

Листи до друку підготува
ла Т. СТОРОЖУК.

Дуже

Своєю мрісю поділився з ке
рівниками місцевого колгоспу,
з учителями школи, учнями. І
На сьогодні не одне поко
його
підтримали,
виділили
змінилося в ор^стрі.
приміщення, придбали музич ління
Щороку оновлюється колек
ні інструменти.
ПРОСТОРІЙ кімнаті сіль- тив. Одні хлопці після закінкультурит чення школи йдуть служити до
"
ського Будинку
юнаки. лав Радянської Армії, інші —
зібралися хлоп’ята і
Вони дивились на Ткаченка і працювати на виробництво, ще
чекали його слова. А він узяв інші вступають до технікумів
трубу, вклав мундштук і про та інститутів. Вільні місця заОтак
і
повнюють
новачки.
грав марш авіаторів.
__ Гарно! — сказали хлоп збільшується число любителів
музики. Бо ті, що вибувають,
чаки.
— Навчитесь і ви. Обов язко- не гублять свого захоплення,
гідним його...
во навчитесь. Але, друзі, да своєї любові. Вони вже навіки
/Ч ЛЕКСАНДР Кириловичі сам
вайте домовимось. Правила та в їхніх серцях. Радіє О. К. ТкаВін
закоханий у музику.
кі: перше — дисципліна. Під ченко, коли від хлопців з Ра
не кінчав спеціальних учбових
час занять, у школі, на вулиці, дянської Армії приходять лис
закладів. Школою, консервато
вдома. Друге — праця і праця. ти — зі стислими, але промо
рією для нього був армійський
«Я в диві
Серйозна й наполеглива. Тре вистими словами:
духовий оркестр. Майже
два тє — відповідальність, бороть зійному оркестрі! Спасибі тобі,
десятки років грав у ньому,
ба за честь нашого колективу, рідний канізький оркестр».
переконуючись у чудовій ІСТИ вболівання не тільки за себе, а
... Сьогодні в колгоспі хлоп
НІ — музика допомагає солда
й за товариша. І ще: почина цям шиють нові красиві кос
тові в походах, навчанні, в по
тимемо не з арій, а «підемо із тюми,
Незабаром
канікули.
всякденному житті.
Хлопці поїдуть у Київ. їх слу
перший
клас».
Настав час іти в запас. І тоді
Перший клас!
Не всі
й хатиме вся Україна.
несподівано постало питання:
склали екзамен за нього. Вит
куди ж тепер, яку вибрати до
м. стоян
римали
найзавзятіші й найрогу? Оркестру вже
не ки
с. Каніж,
дав: працював у Павлограді, працьовитіші. Бо справді: чогоНовомиргородський район.
чого, а праці треба було доКіровограді, інших містах. Одвомиргородського району Кі
ровоградської області присвоє
но звання «Народниці самоді
яльний оркестр».
— Завоювати звання народ
ного оркестру було легше, —
признається О. К. Ткаченко, —
важче вдержувати його... Але
мої вихованці завжди
готові
захищати честь колективу, у
них виробилось почуття грома
дянської відповідальності: раз
— тримайся на
ги на висоті
ній. Раз тебе удостоїли такого почесного звання — будь

ПОГЛЯД

ДИСК-ЗАЛ

ямкж

ЖИТТЯ, ЩО РУХАЄТЬСЯ ВПЕРЕД
Осібне місце у нашій пошті
останнього
місяця займають
листи, в яких читачі «Вітрил»
— школярі, вчителі, працівники
райкомів та міськкомів комсо
молу, старші
піонервожаті —
розповідають про те, як готу
валися до XXVI
з’їзду КПРС,
снільки
цікавих,
потрібних
справ виконали в дні партійпартій
вивчаного форуму і як нині
Ось, нають його матеріали,
ученидя
приклад, що пише
третьої Маловиснівської серед
ньої школи Олена БРАЩУК:
«Усі учні нашої школи готу
валися гідно зустріти
ХХ.УІ
з’їзд партії. Ми
проводили
збори
піонерських
загонів,
комсомольські трудові десан
ти, загонові вожаті розповідали
жовтенятам про хід роботи фо
руму. «XXVI з’їздові КПРС —
26 корисних справ!» — під та
ким девізом працював
увесь
учнівський
колектив
нашої
школи в передз’їздівський період.
Я— загонова вожата другого «Б» класу. Разом зі своїми
молодшими друзями ми вивча
ли історію п’ятирічок, знайо
милися з людьми,
біографії
яких нерозривно зв’язані з іс
торією
нашої
Батьківщини*.
Жовтенята із захопленням слу
хали розповіді про .героїв пер
ших п’ятирічок, стахановський
рух, підняття
цілини, будів
ництво БАМу. А потім ми вирі
шили написати книгу
про те,
що взнали. Ми послали спеці
альні анкети учасникам бага
тьох п’ятирічок. Люди відгук
нулися на наше прохання. З
кякою любов’ю, теплотою напи
сали ветерани
війни і праці,

невчення, І ДИСЦИПЛІНИ,

скоро о учасників
виробився
свій суворий, але
справедли
вий закон: вчишся
погано —
не місце тобі в оркестрі.

рости.

А’ Ленінградська
студія
грамзапису фірми
«Мелодия»
випустила першу партію квадрефонічних пластинок, записи
на яких зроблено . за вітчизнянею системою /\.ВС. Квадрофочічний диск-гігант — перша
робота
групи «Яблоко». На
пластинці звучать російські на
родні пісні в популярному сьо
годні стилі «кантрі»
і ефолк»
рої». Художній
керівник ан
самблю Юрій Берендюков —
один із творців системи
АВС
Якщо до стереоапаратури до
дати спеціальний декоруючий
пристрій, то квадродиск ство
рить об'ємне звучання, ефект
присутності в концертному за
лі. Незабаром декодери ЛВО по
являться в радіомагаликах.

Сьогодні почався ще один ваш шкільний робочий день. Як
він пройде? Може, за розкладом у вас алгебраї А може, ви
пишете твір з української літератури? Або зробили на уроці
фізики якесь геніальне відкриття?..

Як серйозне ви сприймаєте все, про що розповідає вчитель!
Адже почуте, відкрите, побачене сьогодні-завтра стане вашим
основним улюбленим заняттям — вашою професією.
Тож хай щастить вам, друзі!

Фото В. ГРИБА.

ДОМАШНЄ' ЗАВДАННЯ

Запишіть у робочий блокнот
Чи завжди тебе розуміють батьки? А ти їх?
Чи задумувався над тим, що ти значиш для своєї
сестри або брата?
Чи маєш у них авторитет?.
Чекаємо відповіді.

'А7 Білоруський ансамбль «Берасьі» підготував свій перший
диск-гігант «Наша дискотека».
Крім уясе відомих пісень («Малннізки зачувши голосок». «Ко
льорові сни», «Білий парус»),
пластинка
представляє твори
керівника ансамблю
Василя
Раїичнка «Чур-чура», «Снігова
людина» (з максимальним ви
користанням
сучасних елек
тронних інструментів), ряд ін
ших композицій. У планах ро
боти ансамблю — запне другої
пластинки «Кохання прощаль
ний бал», назву які і дала нс-ва
пісня В. Раїнчича.

'А Популярний ленінградсь
кий
композитор
Олександр
Журбін (автор багатьох пісень,
зонг-опери «Орфей і Євридпка»)
працює
над записом нового
диска-гіганта. Це рок-композп пія па вірші Марини Цвєтаєвої
і Велемира Хлебникова. Тому
один бік пластинки
називати
меться «Марина» (його запише
Жанна Рожденстиснсі
ка).
----->:.,
- др
гий — «Велемир»
(записанпи
МОЛОДИМ ■ солістом
2
—
Віктотюм
Кривоносом,
Осноені інстру.ментальні іпартії
виконують
учасники
рок-групи
«Абтограф».

А. КРУПСЬКИЙ.

—----- Т-------
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БЕРЕЗНЯ — ДЕНЬ ПРА
ЦІВНИКІВ ЖИТЛОВО-КОМУ
НАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТ
ВА І ПОБУТОВОГО ОБСЛУ
ГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

Конкретне піклування
про конкретну людину,
її потреби — початок і
нінцевин пункт еконо
мічної політики партії.
Я нагадую про це для то
го, щоб ще раз підкрес
лити просту, але дуже
важливу думку: . вироб
ництво товарів для насе
лення, розвиток сфери
послуг — це найперша
партійна справа.
(З доповіді Генерального секретаря ЦК КПРС
Л. І. Брежнєва на XXVI
з’їзді партії).

Тут слід бути трохи ху
дожником. Адже автома
тично перенести модний си
лует із журналу па модель

простіше, ніж вибрати та
кий, що найкраще пасував

би замовникові і в тон же
час відповідав бн його сма-

s )Молодвй ко wry нар f<

Для кожної людини
кам. Гарний одяг треба не
просто пошити, а створити.
Так
вважає
закрійник
бригади комуніст М. Т. Савпцький.
Майстер шиття верхнього
жіночого одягу — так на
зивається професія у дів
чат із цього .комсомольсь
ко-молодіжного колективу
ательє
вищого
розряду
«Люкс» вашої фабрики.
І
вони таки справді всі май
стри своєї справи. А ще —
хороші люди, справжні то
вариші. Ось що розповідає
про своїх подруг по роботі
групкомсорг Люда Юхнель:

— Ми з Оленою Ковален
ко прийшли у бригаду у
вересні минулого року.
І
відразу відчули, що стали
тут своїми. Особливо бага
то допомогли нам у профе
сійному становленій визна
ні майстри, наші паставви-

Черга до ательє велика —
вже прийнято
замовлення
па квітень і частину трав
ин. В черзі — різні люди з
різними нахилами, смаками;
характером. У кожному з
них живе ота людська по
треба невеличкого, звичай
ного свята. Для .того, щоб
воно відбулося, і працює

ці комуністка
Олександра
Матвіївна Польова та Віра
І еоргіївпа
Соколова. Ми
повірили в себе в свої зван
ня і вміння.
За два місяці нинішньо
го року бригада подала по-'
бутових послуг
населению
на 5900 карбованців — май
же на 1000 більше від зав
дання. Все це — яри від
мінній якості зробленого.

дружний
комсомольськомолодіжний колектив ман
сі рів. І, певно, всім його
членам деякою мірою адре
суються слова з книги від
зивів, написані рукою од
нієї з вдячних замовниць:
«Шила я пальто у М. Т.
Савицького не раз.
Дуже
душевна він людина. А ру
ки у нього — справді зо
лоті».

З гордістю показує Ми
хайло
Тихонович
вироби
своєї бригади. Серед них
немає жодного, який би по

вторював інші. Такий прин
цип. Окремих модних дета
лей пальта ви поки що да
ремно шукатимете в жур
налах
мод — цс
моделі
завтрашнього дня. А роздо
був їх чоловік у своїх сто
личних колег. Іти в ногу з
модою — теж принцип ро
боти бригади.

Ж. БОРИСКО,
головний інженер Міро-.
Есградської
фабрики
індпошиття одягу.

ВІННИЦЯ. Двісті старшокласників шкіл

області стали

членами Малої академії наук (МАН), створеної на початВ!■;! натуралістів.
ну року з ініціативи вузів міста і обласної станції юних
Очогивїї ректор Вінницького політехнічного
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інституту, заслужений діяч науни УРСР, доктор технічких наук, професор Іван Васильович Нузьмін.
До послуг членів МАН — інститутсьні лабораторії сучзсне устаткування.
Вінницька МАН — четверта в республіці.'
На знімку: консультацію з членами
МАН проведитьт
професор медичного інституту О. Ю. РОМЕНСЬКИЙ.
Фото О. ГОРДІЄЕИЧА.
(Фотохроніка РАТАУ).

Т
буває так,
НОР.: Нерідно
що в матчових зустрічах,
денних зональних змаганнях
області
легкоатлети нашої
сильніші за своїх супернннів. Коли ж справа доходить
до великих змагань,а хоча б
типу Третіх спортивних ігор
молоді, наші земляки пасуть
задніх, виявляються слабкі
шими за декого з тих, у ко
го раніше
вигравали. Чим
ви пояснюєте тане станови
ще і як взагалі оцінюється
стан легкої атлетики
в об
ласті?
В. Гвамберідзе: На про
міжні змагання збірники ба
гатьох областей приїздять,
як правило, без своїх ліде
рів, які перебувають
на
навчально - тренувальних
зборах, готуються до чем
піонатів країни, міжнарод
них турнірів. Отже, фактич
но такі команди виступа
ють другим складом. Тож
іноді й буває, що кіровоградці переважають тих, ко
му пізніше
програють. Бо
наша легка атлетика майже
не має своїх представників
у збірній республіки, країни
і виставляє на змагання найсильніших. Це відповідь на
першу частину запитання.
Тепер щодо
загальної
оцінки стану легкої атлети
ки в області. Останнім ча
сом Бона дещо зросла, поліпшились
результати деяких спортсменів. Позетсрік
— після тривалої перерви
— підготовлено трьох май
стрів спорту з цього виду.
Але це не може нас за
довольнити, бо рЇБень роз
витку легкої
атлетики на
Кісовоградщині не бідпсвідас сучасним темпам і суI масним вимогам. Адже ми
не можемо назвати жодно
го з наших легкоатлетів, хто
став би чемпіоном респуб
ліка, країни, не кажучи вже
про більші масштаби. Нині
спсртиЕних «провінцій» май
же немає, і нерідко навіть
найвідделеніші «глибинки»
народжують спортивні та
ланти Наша ж область, на
жаль. досі лишається одні
єю з небагатьох спортивних
«лсовінцій».
В. Яванець: Хочу зробити
одне уточнення.
Згоден з
тим, що сказав Вахтанг Ге
оргійович, аг.е з такою по
правкою, Нг Кірсвоградщині були ; є талановиті легхсатгети.
Та біда в тому,
що у нас почасти нема бережного ставлення де них,
немає справжньої турботи
про їхнє
зростання, задо
волення найменших побуто
вих потреб Відчуваючи це,

і.
жаль, ми далекі від цього:
Б [вакець:
Запровадже
переважна більшість тре но тарифікацію тренерів, за
нерів з легкої атлетики ро Якою праця провідних за
ками працює вхолосту, без охочується матеріально. Не
будь-якої віддачі.
будемо зараз говорити про
до заліку команд, які вони представляють, при під
І коли мова заходить про якість тарифікації відповід
битті підсумків наступних VIEI Спартакіад України
певні здобутки в легкій .ат но до кваліфікації і віддачі
, народів СРСР. Ну а спартакіади, що проходять за
летиці, їх пов’язують
з тренерів. Але важливо, щоб
рік до олімпіад, є генеральною репетицією перед най
ім ям В. К. Ієанця. І це цей процес не застиг на
більшими змаганнями світу.
справедливо. На уіі Спар- своєму
початковому етапі,
щоб
комітети
фіз• культури постійно контро
лювали роботу тренерів і
ТРЕТІ РЕСПУБЛІКАНСЬКІ МОЛОДІЖНІ відповідно до> результатів
вносили —
корективи в цю
СПОРТИВНІ ІГРИ: ПЕРЕД СТАРТОМ '
справу.
КОР.: Я згадую, як пои
підбитті підсумків VII Спартаніади України поставало
питання про дуже малий
вклад у спартакіадні
здо
бутки таких міст області, як
Олександрія,
Світловодсьн,
'Знам’янка та інші. Чи є зру
шення о цьому плані?
Е. Гєамберідзе: На жаль,
поки що немає. Тоді, 1979
року, Кіровоградщина деле, гувала на спартакіаду повони на самому порозі сво
цр И ГОТОВІ спортсмени Кіровоградщнни до !юр,
§ нед 90 процентів представго спортивного розквіту
•*“ які проблеми хвилюють їх? Сьогодні «Молодці!
і ників обласного центру. А
приймали ' пропозиції про
комунара починає публікацію серії матеріалів на цю
? ось свіжіший приклад. Ha
тему.
Сьогодні
мова
йтиме
про
«королеву»
спорту
—
переїзд В ІНШІ МІСЦЯ, І ЇХНІ
ji прикінці грудня минулого
•регку атлетику. Наш кореспондент
зустрісся із за
спортивні таланти розкриЕРроку в Кіровограді прохоступником голови обласного
сворткомігету В. Г.
ЛИСЯ ЕЖЄ за межами сбяесГВАМБЕРІДЗЕ і старішім тренером збірної області | дили відбіркові легкоатле
ТІ.
тичні змагання для визна
В. К. ІВАНЦЕМ і маЕ з ними розмову на цю тему.
Згадаю списометбльницю
чення найсильніших на роОлександру Садовнику, п’я
зиграш Кубка України. І що
тиборця
Катерину Заслаж? Із п’ятнадцяти відібраних
сець,
бар’єристе Євгена років захищала
спортивну такіаді України наші легко кандидатів 13 були з Кі
ШеховцоЕа, спринтера Опе честь обласної ради това атлети завоювали 117 ечок, ровограда. Як бачите, «гео
ку Воробченко і деяких ін риства «Авангард» і області. 97 із них на рахунку вихо графія» легкої атлетики ли
ших легкоатлетів, які в са Позаторік добилася запо ванців Іванця. Можна ска шається дуже вузькою.
мому розквіті сил розпро вітної мети — сталз майст зати про більш-менш успіш
Недоліків і проблем у
перейшла на ну роботу тренерів М. Є. розвитку даного виду спор
щалися з Кіровогредщинсіо, ром сперту,
а потім у складі збірних тренерську роботу в спорт Жеребятьєва з Олександрії, ту, звичайно, більше, ніж ми
республік і країни прино клуб «Зірка». Три роки то Любові Савенко та ще про це сказали. Наведені,
здається, є основними. З
сили спортивну славу Хар му Люба одружилася з май двох-трьох.
кову, Дніпропетровську, Ні стром сперту Григорієм СаА що ж решта? Низьким, них, у першу чергу, слід ро
еєнком,
теж працівником дуже низьким є коефіцієнт бити й висновки. Необхідно
кополю, Кривому Гогу...
КОР.: Щодо створення побу спортклубу «Зірка». Ство їхніх корисних дій. Основ підвищувати
відповідаль
тових та інших
умов для рилася ноєа сім'я, а прожи ний «капітал» з легкої ат ність рад спортивних това
плодотворної роботи і роз ває вона ось уже тривалий
летики приносить обласна риств, колективів фізкульту
витку спортсменів, то дехто
вважає, що дбання про це час у гуртожитну. Хіба це рада
товариства
«Аван- ри, особливо великих, за
є завданням лише номітетів не байдужість до спортсме- гард», її спортсмени і тре ефективний розвиток легкої
по фізкультурі і спорту. На ків з беку президії спорт нери.
атлетики, посилити контроль
нашу думку, тане розуміння
А обласні ради «Спарта за роботою тренерів, доби
є спробою керівників деяних клубу «Зірка» та обласної
ради
товариства
«Аван

рад спортивних
товариств
ка», «Буревісника», «Коло ватися. щоб у кожного з них
перекласти свої прямі обо гард»?
са»,
«Трудових резервів» була більша віддача, щоб
в’язки на плечі інших, у то
НОР.: Тренер, безумовно,
му числі і нв плечі обласно — центральна фігура в під роками, а то й десятиріч ніхто не працював ухолосту.
го спсртноглітету...
майже не
готують
готовці спортсменіе високо чями
В. іванець: У зв’язку з
В. Гввмберідзе: Безпереч го класу. Є хороший тренер спортсменів високого кла цим я твердо переконаний
— будуть і хороші
спорт су. А там, та і в інших місно, комітети по фізкульту смени. Тож, очевидне, вели
у потребі концентрації і
рі і спорту не можуть ли ку частку
тренерських
відповідальності ігях, теж е фахівці з легкої централізації
за ----низьний
рівень легкої ат- атлетики. Але контролю за зусиль для підготовки ви
'
шатися байдужими до ство а_
летини в області слід відніхто не сококласних
спортсменів.
рення умов. Але пряму від нести на рахунон тренерсь їхньою роботою
здійснює, відчутної нористі Гадаю, що в Кіровограді
повідальність за це несуть кого енл.тду.
слід об’єднати їхні сили в
В. Гвамберідзе: Це так. У справі ЕОНИ не приносять.
обласні ради спортивних юНОР.: На XXVI з’їзді КПРС одній спец і а л і з о в а н і й
нас
в області більше шіст
вариств, колективи фізкуль
підкреслювалось,
що
голов

штатних тренерів ним критерієм
тури, членами яких є спорт десяти
розподілу ДЮСШ системи народної
з легкої атлетики, І ямби при соціалізмі
може
бути' освіти і одній спеціалізова
смени. Володимир Костян
ножний із них підготував тільки праця — н кількість
тинович назвав декого, хто хоча б по одному першо- І якість. Цей принцип несу ній спортшколі профспі
місний із зрівнялівною,
з лок. Практика показує, що
поїхав з області, Я наведу розряднику чи кандидату в ухилянням
від суслільноно- така система підготовки ви
інший приклад. Легкоатлет майстри, була б ціла збірна рисної праці. Чи не вважає сококласних
спортсменів
ви, що в оцінці праці тре
ка Любов Саєенко понад 10 перспективна команда. На те
нерів існує зрівнялівка?
найбільш доцільна.
II ИНІШНЬОГО року стартують Треті республікан
ські спортивні ігри молоді. Цим практично почи
нається передолімпійський
цикл змагань. Адже, як
відомо, здобутки спортсменів на Іграх увіходцтнмуть

ЇХАТИ

ЧИ.НЕ І ЖАТИ!

або Як «Королева» стала «Попелюшкою»

«Молодей коммунар» —

НАША АДРЕСА:

орган Кироесградского

Ж050с МСП
м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.

сбгастного комитета

■ПИСАЛ Украины.
На украинском языке.

І

БК 06315.

Індекс 61107.

Обсяг 0.5 друк. арк.

ТЕЛЕФОНИ: відділ листів і масової
роботи відділ пропаганди — 2-45-Зв;
відповідальний сенретар. відділ учнів
ської молоді — 2 46 87; відділ комсо
мольського життя, відділ війсьнооипатоіотичного виховання та сперту —
2-45-35; Фотолабораторія — 2-56-65:
нічна реданція — 3-03-53.

Зам. № 134.

Тиране 54000

Неділя, 15 березня
А ЦТ

8.00 — «Час». 8.40 —
Гімнастика.
9.05
—
Фільм-ионцерт. 9.30 —
«Будильник».
10.00 —
«Служу
Радянському
Союзу!» 11.00
— «Здо
ров’я». 11.45 — Ранкова
пошта. 12.15 — «Сільська
юдина». 13.15 — Музич
ний кіоск. 13.45 — Хо
кей: «Крила Рад» —
ЦСКА. 2
і 3 періоди.
15.15 — М. Дярфаін.
«Прокинься і співай!»
Фільм-концерт. 16.55 —
Сьогодні — День нрацінників житлово-кому ноль- '
ного господарства і побу
тового
обслуговування
населення. 17.10 — «За
нашими листами». 13.00
— Міжнародна панорама.
18.45 —
«Сім братів».
Мультфільм.
19.00 —
Всесоюзні змагання з бок
су. Фінал. 20.00 — Клуб
кіяоподорожей. 21.00 —
«Час». 21.35 — «Це було
недавно».
Розповідає
С. В. Образцов. 22.25 —
Міжнародні змагання з
ьоизанярського спорту.
Чоловіки. СРСР — Норве
гія.

А УТ

10.00 —
«Актуальна
камера». 10.35 — Ліричні
мелодії. 11.00 — «Сьогод
ні — День працівників
житлово - комунального
господарства і побутово
го обслуговування насе
лення». Виступ міністра
Побутового обслуговуван
ня населення УРСР В. 1.
Скінченна. 11.50 — «Пер
лини душі народної».
12.30 — «Слава солдат
ська». 13.30 — «Цирк,-у
г.ирк. цирк...»
14.00 —
Гандбол. Чоловіки. 15.10
— Музичний фільм. 15.40
—
Науково-популярна
програма «Грані пізнан
ня». 16.30 — Р. Щедрім.
«Горбоконик».
Балетна
вистава. 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 —
«П’ять хвилин на розду
ми».
Мол од і жно-рол важальна передача. 20.30 —
Маленький концерт. 20.15
— «На добраніч, діти!»
21.00 — «Час». 21.35 —
Художній
телефільм
«Труффальдіно із Берга
мо». 1 і 2 серії. По закін
ченні — Повніш.

А ЦТ (IV програма)

8.00 — Документальні
телефільми. 8.40 — «Умі
лі руки». 9.10 — «У світі
тварин». 10.10 — Доку
ментальний фільм. 20.00
— «Вечірня казка». 20.15
— Міжнародні змагання
зі стрибків у воду. 21.00
— Документальні теле—
фільми. 21.40 — Худож
ній телефільм «Приїхати
на конкурс кухарі».
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