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РІВНЯННЯ НА ПРАПОРИ ПЕРЕМОГ^

ПЛЕНУМ ЦК КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
Партійні організації Ук
раїни постійно вдоскона
люють добір, розстановку
і виховання кадрів, доби
ваються підвищення їх від
повідальності за доручену
справу. В республіці пла
номірно ведеться робота
по зміцненню кадрового
потенціалу, підготовці ре
зерву для висування, по
ліпшенню складу керівних
кадрів. У народному гос
подарстві УРСР зайнято 6,2
мільйона
спеціалістів, в
тому числі 2,6 мільйона —
з вищою освітою. Майже
третину їх становлять чле
ни і кандидати в члени
КПРС.
Це відзначалось на Пле
нумі ЦК Компартії Украї
ни, який відбувся 25 бе
резня і обговорив хід ви
конання рішень XXVI з’їз
ду КПРС у питаннях кадро
вої політики та завдання
партійних організацій рес
публіки по дальшому вдо
сконаленню роботи з кад
рами. З доповіддю висту
пив член Політбюро ЦК
КПРС, перший секретар
ЦК
Компартії
України
В. В. Щербицький.
У доповіді й виступах
відзначалося, що комуніс
ти, трудящі Української
РСР в обстановці високого
політичного і трудового
піднесення готуються до
XXVII з'їзду нашої партії,

одностайно
підтримують
внутрішню і зовнішню по
літику КПРС І Радянської
держави, плодотворну ді
яльність ЦК КПРС і його
Політбюро.
У ході практичного здійс
нення наміченої XXVI з’їз
дом партії програми со
ціально-економічного роз
витку партійні організації
республіки
збагатились
нови/л досвідом організа
торської і політичної роботи в масах, зросла майстерність кадрів.
ресПартійні комітети
глибше
публіки
почали
вивчати і вимогливіше оці
нювати ділові та ідейно/лоральні якості працівни
ків, ефективніше контро
лювати їх діяльність, по
давати їм більше практич
ної допомоги. Робота, яка
проводиться по здійснен
ню кадрової політики, за
безпечує в цілому вико
нання найважливіших еко
номічних і соціальних зав
дань, що стоять перед
республікою. За чотири
роки досягнуті вищі, ніж
намічалось
п’ятирічним
планом, зростання націо
нальною доходу і про
дуктивності
суспільної
праці, зниження матеріа
ломісткості продукції, при
скорились темпи науковотехнічного прогресу.
Гідно оцінюючи пози-

під назвою «Хай майорять
прапори фестивалю!».
Роботу було побудовано
за принципом «справжніх»
зустрічей подібного типу.
«Кореспондентами» були
учні 8-х класів, у ролі «по
літичних оглядачів» ви
ступали випускники цієї ж
школи. Па прес-коіїференцію був запрошений учас
ник X Всесвітнього фести
валю молоді і студентів у
Берліні механізатор міс
цевого колгоспу Яків Настасієвськпй.
>

КОНФЕРЕНЦІЮ»
Нещодавно члени політ.клубу «Глобус», що діє на
базі Поснпівської серед
ньої школи (керівник С. Я.
Заблоцька) спільно з міс
цевою бібліотекою (заві
дуюча І. І. Іщенко) та ко
мітетом комсомолу кол
госпу імені Леніна органі
зували < прес-конференцію»

В. ЛЕБІДЬ,
учень 10 класу Йосипівської СШ.
Вільшанський район.

ВНЕСОК
ВИРОБНИЧНИКІВ

XII Всесвітньому фестива
лю. Кошти, зароблені протягом днів ударної праці,
суботннків, перераховую
ться па рахунок Москов
ського форуму.
Під час одного з таких
суботннків, що пройшов
недавно, відзначились ком
сомольці і молодь плавиль
ного цеху (комсорг С. Лев
ченко). Особливо старанно
па розвантажуванні вагоІІІВ для відділу робітничото постачання попрпціовалн 10. Снчук, В. Коваль,
О. Козпшкурт. Непогані
результати мали й члени
КМК заводської дільниці
капітального ремонту (ке
рівник В. І. Узснюк, групкомсорг О. Жилка). Па
сьогоднішній день у фонд
фестивалю ми вже відпра
вили 4000 карбованців.

Як і сотні їхніх ровес
С. ПЕШЕХОДЬКО,
ників, комсомольці і мо
член комітету комсо
лодь Побузького нікелево
молу Побузького ніке
го заводу стали на ударну
левого заводу.
трудову вахту, присвячену емт Голован+еськ.

КМК: СЛОВО І ДІЛО

Витоки авторитету
На останніх комсомоль
ських зборах, реально оці
нивши свої резерви, одно
стайно постановили п’яти
річку завершити до 5 груд
ня, отримавши понадпла
ново не менше 2-Ю тисяч
карбованців.
Продавці магазину «Ди.
тячнй світ» одними із пер
ших в управлінні підтри
мали ініціативу москвичів
і розгорнули соціалістичне
змагання
під
девізом
«Юріччю Великої Перемоги — 40 ударних тижнів».
Назустріч визначній даті
були розроблені конкретні
рекомендації щодо оформ-

тивний досвід, промовці
разом з тим зазначали,
що частина кадрів вияви.
лась не повною мірою під
готовленою до розв’язан
ня якісно нових завдань,
які висуває партія на су
часному етапі. Вони про
довжують працювати за
старілими методами, упус
кають перспективу, не за
безпечують інтенсифікації
економіки,
підвищення
ефективності виробництва.
На Пленумі було підда
но критиці керівників і
партійні комітети галузей,
де не повністю виконую
ться завдання п'ятирічки
по важливих показниках,
допущено погіршення ро
боти в першому кварталі
нинішнього
року через
недостатню підготовку до
роботи в зимових умовах,
невміння у складній об
становці по-справжньому
організувати справу. Це
особливо стосується чор
ної металургії, залізнич
ного транспорту,
будів
ництва, а також деяких
галузей, які знизили ви
робництво і заготівлі мо
лока. У роботі з кадрами
деяким партійним коміте
там, міністерствам і відом
ствам не вистачає систем
ного, вдумливого підходу.
Упущення в роботі з кад
рами мали місце на ряді
підприємств легкої, м’яс

лешія робочих місць, ПІД.
бору асортименту, участі у
виїзних пунктах продажу
промислових товарів се
ред сільських трудівників.
Вагомо дає про себе зна
ти й школа передового
досвіду, що працює иа ба
зі магазину. її слухачі, а
також слухачі шкіл кому
ністичної праці та комсо
мольського
політнавчапня — цс передовики ви
робництва, кращі настав
ники молодого поповнення.
Дякуючи
останньому
фактору, велика кількість
випускників торговельних
училищ та технікумів ліс-

ля проходження практики
залишається
працювати
саме в нашому колективі.
Узяти хоча б роботу ком
сомолки Вікторії Кохав.
Постійне
перевиконання
плану товарообігу — це
вже її відмітна риса, хоч
Віта прийшла в колектив
недавно. Дякуючи чуйній
допомозі досвідченої наставпиці Н. О. Хомецької,
швидко освоїлась. Минув
усього рік, відколи комсомолка стала продавцем,
але цього було досить,
щоб подруги обрали її сво
їм вожаком.
О. ТЕМЧЕНКО,
секретар комітету ком
сомолу міського уп
равління торгівлі.
м. Олександрія.

Ціна 2 коп.

До обелісків

ної і молочної промисло
вості, в системі торгівлі і
споживчої кооперації, по
бутового обслуговування,
в окремих медичних за
кладах і вузах.
Бойові знамена військо
Уся система роботи з
кадрами, підкреслювалось вих з’єднань, що визволяли
на
Пленумі,
повинна наш край від німецько-фа
сприяти
постійному
їх шистських загарбників, нокомсомольці
зростанню, ідейно-мораль воукраїнські
Маловисківській
ному загартуванню, роз передали
ширенню політичного і ді комсомольській організації.
відбулися
лового кругозору, вдоско І ось уже тут
наленню в мистецтві
ке військово - патріотичні ак
прапори
рівництва людьми. Перед ції «Рівняння на
бачено розробку широко Перемоги!».
го
комплексу
заходів,
Шикувалися біля них юна
спрямованих на те,
щоб ки та дівчата села Злинки
усі ділянки господарсько разом з колишніми фрон
го і культурного будів товиками, ветеранами ком
ництва очолювали автори сомолу. Був спогад
про
тетні, компетентні керівни Петра Велигіна, ім’я якого
ки, здатні наполегливо вті навічно занесено ~у списки
лювати в життя політику обласної
комсомольської
партії.
організації. 13 квітня 1944
В обговореному питанні року в групі
десантників
Пленум прийняв Постано Миколи Піддубного разом з
ву, в якій запевнив ЦК танкістами він відзначився
КПРС у тому, що партійні в бою з гітлерівцями біля
організації України зроб кримського села
Ашагалять все для дальшого по Джалі.
ліпшення роботи з кадра-І
Іменем Героя Радянсько
ми, послідовного втілення |
го Союзу Петра Велигіна
в життя кадрової політики« названа Злинська середня
партії,
гідно зустрінуть І
.школа № 1, одна з найкра
XXVII з’їзд КПРС.
щих вулиць у Малій Висці.

вулицею героїв

Пленум обрав членом
Політбюро ЦК Компартії
України В. С. Шевченко.

(РАТАУ).

ПІСЛЯ
«Як

так

Нею і поверталися прапо
роносці із Злинки,
та
Збиралися
піонери
комсомольці на урочистий
мітинг у Малій Висці. Офі
цер райвійськкомату
В. Б.
Ярошевич розповів їм про
бойовий шлях полків, пра
пори яких тепер майоріли
на центральній площі міста.
А колишні фронтовики Г. К.
Катаца, Г. Т. Трубенко зга
дували гаряче літо 1941-го.
Ті, хто фотографувався бі-

ля прапорів бойових з єд»
нань, відвідали
місцевий
краєзнавчий музей, де за»
служений учитель
УРСР
Г. М. Перебийніс розповів
їм про подвиги визволите»
лів міста Героїв Радянсько»
го Союзу І. Ф. Зибіна та
В. І. Акімова. комуніста 3. В«
Табунця
У кінотеатрі «Колос» в'дбулася іще одна зустріч »
веіеранами. Завідуючий ар»
хівним відділом облвикон»
кому О Ф. Нагорний роз
повів учасникам тематично»
го вечора про партизансь-»
кий оух на території К'ровоградщини в роки Великої
Вітчизняної війни. З хвилю»
ванням слухали юнаки
та
дівчата розповідь
колиш
нього оозв'дника з
-рупи
«Голос» О. Т. Шаповалова
про те, як він разом з сво
їми товаришами перешко
див фашистам
зруйнувати
м. Краків. Польський УР*Д
нагородив Олексія Трохи«Вертуті
мовича орденом
Мілітарі», кількома боЙОЕИми медалями.
Працівники облдержархіву привезли в Малу Виску
матеріали
з
особистого
фонду
О. Т. Шаповалова,
який він передав на збере
ження. «Тепер їх
можна
назвати» — документальна
кінострічка (про групу Є. С.
Березняка і О. Т. Шапова
лова) з цього фонду була
переглянута учасниками те
матичного вечора.

Наш кор.

дбаєш

і

маєш»

На вміщений під таким
заголовком 12 лютого ц. р.
у «.Молодому комунарі»
рейд маловисківського ра
йонного
штабу «Комсо
мольського
прожектора»
надіслав відповідь секре
тар партійної організації
раді оспу
«Ташлицький»
Л. Ф. ЛУНКАМ. Він пові
домив, що критичний матеріал обговорено на засіданні партійного бюро в
присутності керуючих від
ділками, завідуючих фер
мами, головних спеціаліс
тів
тваринництва.
За
тверджено графік чергу
вання членів партбюро та
спеціалістів
на
кожній
молочнотоварній фермі. На
всіх МТФ вікна оббито по
ліетиленовою плівкою, за
крито вентиляційні отвори.
На МТФ № 3 в будинку
тваринників почав діяти
магазин для працівників
тваринництва, який забез
печує їх товарами першої
необхідності; там органі
зовано і харчування для
них. У першому півріччі
подібний магазин працю
ватиме і па молочнотовар
ній фермі № 2.
Збалансовано раціон гоДІВ.ІІ
дів.іі великої рогатої худоби.
Усі ці заходи дали позитивні результати, Ніїні
крива надоїв пішла вгору:
середньодобовий надій мо
лока від корови збільшив
ся на 0,5 кілограма.

Комсомольська організація колгоспу імені Леніна —
одна з найбільших у Долинському районі
нараховуф
близько ста вісімдесяти членів ВЛКСМ. Високими показ»,
никами відзначаються в господарстві первинні організа
ції. Так, за підсумками соціалістичного змагання комсо
мольсько молодіжних колективів району у минулому році
КМК молочнотоварної ферми № 3 імені XIX з’їзду ВЛКСМ
визнано переможцем. Дівчата при зобов’язанні 3530 кіло
грамів надоїли від ножної корови по 4310 кілограмів мо
лока. Перше місце посів і КМК автопарку господарства.
Чимало працює в колгоспі й переможців районного ін
дивідуального змагання- механізаторів, доярок, водіїв.
Зрозуміло, що нелегко очолювати в такому господарстві
комсомольську організацію. Та справа в тому, що в ус
піхах комсомольців — і його. Василя Бабенка, внесок.
На знімку: секретар комсомольської організації
колгоспу імені Леніна Долинського району Василь БАБ Е Н КО.
Фото В. ГРИБА.
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ч<М©л@дий комунар»

ЇХНЯ ДРУГА' СІМ'Я

.

.,

Щодня у шнолі ми бачимося із Василем Павловичем Заверзасвим і Миколою Дем’яновичем Полікарповим — учасниками Великої Вітчизняної війни. Обидва вони пішли
на фронт сімнадцятирічними юнанами, обидва повернулися додому інвалідами. Але це
не вибило цих мужніх людей із життєвої колії.
Більше двадцяти років трудяться вони у нашій десятирічці, Василь Павлович —
завгосп, а Микола Дем’янович — слюсар по ремонту шкільного обладнання. Скільки
душі вони вкладають у свою працю, щоб нам було у школі тепло, затишно, зручно.
Хлопці старших класів дуже люблять працювати разом із Миколою Дем’яновичем, то
му що він швидко знаходить з ними спільну мову і вміло знайомить їх зі своєю про
фесією. І Василь Павлович, і Микола Дем’янович єнростили і виховали своїх дітей, а
тепер їх радують онуки. Школа ж для обох — їхня друга сім’я.

Н. ПАЛКІНА,
десятикласниця СШ № 6.

м. Знам'янка.
І

«Ану,

ЗАМІСТЬ АНОНСУ
Друзі! Помітили: так вже ж весна! А це свідчить
про те, що третя, найдовша, навчальна чверть позаду.
Настали довгождані канікули. А чи пам’ятаєте, ви, ша
новні десятикласники, що нинішній березневий перепо
чинок від занять для вас останній. Чи ж все зробили
для того, щоб вони запам’яталися вам чимось незвич
ним, особливим, таким, про що кажуть у захопленні
«найкраще, най...»?

БЕРЕЗНЕВА
ПОШТА «ВІТРИЛ»

Нам
пишуть
У Добрівській десятиріч
ці Вільшанського району
йде активна підготовка до
святкування 4О-річчя Ве
ликої Перемоги. Прохо
дять уроки мужності, зу
стрічі ветеранів війни з
учнями і молоддю села,
ведеться копітка пошуко
ва робота. Повідомила про
це «Вітрила» восьмиклас
ниця цієї ж СІП Наталка
Стоякова.
Аза Кравченко з Новопразької середньої школи
Олександрійського району
схвильовано
розповідає
про свого земляка, Героя
Радянського Союзу Васи
ля Федоровича Турчина. .
Про вчительку Ларису
Михайлівну ГІрокопченко
тепло і щиро написала Ва
ля Зеленюк із Олександрівської восьмирічної шко
ли /Маловисківського ра
йону.

Ольга Хоменко — уче
ниця
Олександрійського
культосвітнього училища,
рекомендує старшокласни
кам звернути увагу на
6 тгімне
енциклопедичне
видання • .Мир профессий»,
Що підготувало до друку
і;іі.'іаіичщ|у(о
* Молодая
гвардия».
Розмірковує над одним
із серйозних питань, до
якого небайдужий жоден
старшокласник, — вибором
життєвої <<>ежини, улюб
леної ирбфесії і кіровоградкй О. Китенке.
В е ч і р - к о 11 к у р с
«Ну м о,
дівчата!- відбувся у Варшиноклм'янсі.кій СШ Пов
тор о.т. кінського району на
передодні 8 Березня. Пере
можними
стали восьми’
класніші Лілія Каламанич.
Ол'-на Ітючова, ученпні Ю
класу
Лілія

Тетяна І Іозпякояа,
Кам'инчеііьо. І аку

покажи
зошити»

Після закінчення СШ
№ 2 у Долинській Таня
ГУСАК не розлучилась з
рідною школою — стала
працювати лаборантом.А
згодом порадили їй по
працювати
піонервожатою.
Шанують
її піонери,
вчителі
за
активність,
веселу вдачу, ініціатив
ність. А недавно піонервожата
склала
першу
іспитову сесію в Кірово
градському
педагогічно
му інституті.
Фото В. ГРИБА.

...Стіл зробили зі старої
шкільної дошки. Позначи
ли сектори,
встановили
скрипкові ключі та трохи
переобладнану дитячу дзи
гу. І, здається, вийшло не
гірше, ніж у телевізійних
«знавців».
А
лаборант
Т. Павленко
виготовив
симпатичну сову. Коли на
неї натиснеш рукою —
смішно піднімає крила.

Можна впевнено сказати,
що в напрямі естетичного
виховання тут зроблено
помітний крок. Це, до речі,
підтвердили і останні засі
дання клубу ерудитів, те
мами ЯКИХ були історія,
література та мистецтво
античного світу, бесіди про
географію, фауну і флору...
Що ж до дискотеки, то во.
на робить лише перші не-

«ЕВРИКА»
ШУКАЄ
= ДРУЗІВ
Це деталі. А спочатку
була ідея. Молоді вчителі
А. Савін, М. Різанов та ін
ші вирішили якось оживи
ти, урізно.манітити шкільне
життя. Словом, подумали,
порадилися та й дружно
взялися за роботу. І ось
що з цього вийшло...
Витязівка — село вели
ке. Молоді багато. А вечорами їй подітись нікуди.
Гуртки, що працюють , у
місцевому булинкЛ куль
тури, ПОВНІСТЮ вЖішнти
справу не в змозі.
коли
в школі відбулися перші
відкриті засідання клубу
ерудитів < Бврпка»,/диско
теки. танінова Льи<Ч,озважильні
вечори
село
сколихнулося. Причому ди
рекція десятирічки не ма
ла нічого проти відвідання
таких вечорів сільською
.молоддю, як то буває в т<
яких навчальних закладах.
Більше того, навіть заохо
чувала молодих жителів
села до участі в підготовні
подібних заходів.
Все, иіо робиться в десяінрічпі.
покликане не
ТІЛЬКИ .ІІНОВНИІИ ВІЛЬНИЙ

сміливі кроки. Тож неваж
ко зрозуміти причину по
пулярності
Витязіиської
шкільної дискотеки, яка
до того ж проводиться не
лише з метою відпочинку.
На таких
днековечорах
розкривається регресивна
суть творчості окремих за
хідних вокально-інструмен
тальних ансамблів, бур
жуазного кіно, літератури.
Не бояться вчителі й щи
рих розмов про кохання,
вірність, честь. А які тут
організовують «Вечорниці»!
На прохання жителів села
вчителі на чолі з Л. Овдіс-нко повторно проводили
їх в місцевому будинку
культури. їздили з < Вечор
ницями» в районний центр.
Механізація прані на се
лі. висока її організація
пракі ично
ліквідовують
Проблему нестачі вільного
часу. Але натомість став
лять іншу: куди його поді
ти? Особливо взимку. 1 са
ме на її розв’язання наці
лені зусилля молодих вчигелів. Не вппадконо кожне
пікапе газетне повідомлен
ня про нові форми віяно
чинку гаряче обговорює

Конкурс
кмітливих
У ході тижня математи
ки, який проходив в Перегонівській середній школі,
було проведено конкурс
веселих і винахідливих ма
тематиків між дев’ятиклас
никами (команди «Синус»
і «Квадрат»),

Капітанам Сергієві
Баловському і Любі Олійник
треба було відповісти на
6 запитань. Із завданням
обоє справилися успішно,
тому і набрали однакову
кількість очок.
«Ой, не можу!» — так
називалася гра наступного
етапу конкурсу. Суть її по
лягала ось у чому:, члени
обох команд вишикувалися
в одну шеренгу через од
ного. Для перемоги треба
було бути дуже уважними
і знати математику в обся
зі
початкової
школи.
Учасники гри повинні на
зивати по черзі числа на
турального ряду за винят
ком тих, які або діляться
з або містять цифру 3.
Л/лість цих чисел треба
говорити «Ой, не можу!».
Хто порушує правило, вибуиає з гри. Так продовЯд'ється доти, поки не за
лишиться один учасник. А
и
конкурсі
художників
«Хто швидше» учасникам
гри показують плоску кон
фігурацію з кола, квадра
та і трикутників. За свист
ком судді граиці підбіга
ють до дошки і креслять
побачені конфігурації. Хто
за одну хвилину накрес
лить більше, той і аиграс.
Тут, як і в попередньому
турі, тож перемогу одер
жала команда «Синус».

У загальній сумі

обидві

... Годинник показував
трохи більше
за дев’ят
надцяту. Пора,
коли
у
школяра повинні бути ви
конані практично всі до
машні завдання. Та чи зав
жди це так?
Можливо,
щось комусь незрозумі
ло? Чим іще займаються
учні в позаурочний
час?
Саме це і збиралася вияс
нити
чергова
рейдова
бригада, до складу якої
входили
члени комітету
комсомолу, учкому, МОЛО
ДІ вчителі. Першими вони
завітали до учениці 9«А»
класу Алли Кислиці. Вза
галі, дівчина вчиться непо
гано,
але
трапляються
трійки. Іноді їй потрібна
допомога з деяких пред
метів,
Побачивши на
порозі
своїх товаришів, Алла ані
трохи не здивувалася, хо
ча • не знала, що до неї
мають завітати, гостинно
запросила в дім.
__ Ану, покажи зошити.
Всі уроки виконала? — за
питала Оксана Дурда
із
паралельного 9«Б».
Виявилося,
письмові
завдання були зроблені,
а над усними Алла
іще
працювала. Умови
для
навмання хороші: затишна
кімната,
письмовий стіл,
де
акуратною
купкою
складені підручники, зо
шити, художня література,
світить настільна лампа...
Далі рейдова вирушила
до Наталки' Голуб,
яка
теж у 9«А» вчиться. Дів
чина удвох зі своєю под

ругою Оленою Черновою
закінчували‘вчити заданий
матеріал з фізики.
— Взагалі, того вечора
ми не знайшли
жодного
негативного факту, — роз
повідав Оксана Дурда. —
Чудово, значить, комсо
мольці серйозно й відпо
відально ставляться
до
свого основного школяр
ського обов’язку — вчи
тися. І неабияк, а добре,
не ради оцінки.

певна річ, в першу чергу
на них мова йтиме
про
навчання.

Операція

триває
Дозволю собі нагадати
вам, шановні читачі, про
яку саме? операцію зараз
йтиме мова. У цьогорічних
«Вітрилах» № 2 Такя Дей-

ЯК СПРАВИ,
ШКІЛЬНИЙ
КОМСОМОЛ Е?
КІЛЬКА МОМЕНТІВ ІЗ ЖИТТЯ КОМСОМОЛ}!
КОМПАНІЇВСЬКОЇ ДЕСЯТИРІЧКИ
До таких, може, декому
з читачів здасться,
не
звичних рейдів, звикли уч
ні Компаніївської десяти
річки. Бо вони дисциплі
нують,
змушують
так
планувати свій час, щоб
встигати.й уроки вивчити,
і спортивну секцію від
відати, і мамі допомогти,
і телепередачу цікаву по
дивитися.
А, приміром,
Володі Луценку, Світлані
Чернусі рейди посприяли
виправити трійки з росій
ської літератури та алгеб
ри.
Скоро у спілчан Компа
ніївської СШ проходити
муть найголовніші збори
року — звітно - виборні.
Підготовка до них давно
йде у
шкільній
комсо
мольській організації.
1,

нега, восьмикласниця
з
Компаніївської середньої
школи, повідомила,
що
учні СШ виступили з іні
ціативою — провести
в
усьому районі операцію
«Солдатським вдовам —
піонерську і комсомоль
ську шану». Я поцікавила
ся, що нового появилося
у ход; операції.
Виявилося,
ініціативу
компаніївських
школярів
підхопили всі школи ра
йону. У числі перших —
їхні ровесники з Першотравенської,
Губівської,
Шишкінської СШ.
— Наші учні ретельно
вивчили дільницю, закріп
лену за десятирічкою. Не
обминули жодного двору,
жодної сім'ї. Тому
нині
маємо точні дані: у на

шому мікрорайоні
живе
двадцять солдатських вдів,
— каже організатор Лідія
Павлівна Дурда.
Повеселішало на душі
останнім часом в А. П.
Яременко, Г. М. Кисіль,
О. П. Головченко. В їхні
оселі нині часто
прихо
дять школярі.
Про свої
шкільні справи навперебій
цокотять (ще більше ба
лакучі піонери),
здоро
в'ям цікавляться, а то за
ходяться прибирати в ха
ті, на дворі пораються як
дорослі. Хіба ж не поміч
ники? Найактивніше взяли
ся за роботу комсомольці
9«Б» класу. А С. Босому,
А. Устенку, В. Луценку їх
нє нове комсомольське
доручення особливо спо
добалося, бо відвідують
вони своїх підшефних най
частіше.

Фестивалю
присвячується
... Актовий зал
школи
заповнений до кінця, бо
конкурс політичного пла
кату та інсценування пісні
— протесту зацікавив ма
ло не кожного учня. Зма
галися команди 8—10 кла
сів. Найцікавішими і найоригінальнішими
вияви
лися роботи під девізами
«Салют, фестиваль!», «Не
бувати війні — пожежі, не
палати земній кулі» «За
антиімперіалістичну солі
дарність, мир і дружбу»,
«Мир тобі, наша Земле».
Постаралися класні
ху
дожники Іра Демиденко,
Зіна Маржановська, Анд
рій Приймаченко, Світла
на Паливода, Таня Дейне
га.
Тому їхні
плакати
одержали найвищу оцінку
— п’ять балів,

Другий тур конкурсу —
інсценування пісні - про
тесту. Ось дівчата з 9«Б»
в кофтинках, таких різно
кольорових, як пелюстки
фестивальної
ромашки,
виконали
«В ім’я миру,
дружби і кохання»
і ви
кликали своїм виконанням
хвилю оплесків. їм
на
зміну вийшли комсомоль
ці 8«А» класу в національ
них костюмах всіх союз
них республік.
Звучить
«Гімн демократичної мо
лоді». Та прискіплизе жю
рі оцінює номер восьми
класників на «4». Хлопці і
дівчата не
розчаровані:
на те і конкурс, щоб ви
значити найсильніших.
І
від душі пізніше всі ві-_
тали 9<-.Б» клас за зайня
те ним найвище — перше
місце.
Того ж
дня
активно
пройшов і ярмарок со
лідарності, а зароблені на
ньому гроші були пере
раховані до фонду
XII
Всесвітнього
фестивалю
молоді і студентів.
У день мого приїзду у
школу комітет комсомолу
та учком готувалися
до
чергових зборів. Питання
важливі і цікаві: прийом
у комсомол, про роль уч
нівського самоврядуван
ня, звіти членів комітету
комсомолу, що відповіда
ють за культмасову робо
ту і спорт. Судячи по то
му, що до л. П. Дурди,
старшої
піонервожатої
О. Булиги, А. Заболотнього постійно
приходили
хлопці Ь дівчата поради
тись, що і як краще зро
бити до зборів, навіть по
білих фартушках у дівчат
роблю висновок: комсо-.
мольці у
Компаніївській
десятирічці — люди сер
йозні і. дорослі.

Т. СТОРОЖУЙ.

Ті

ИЗЬНИМ
Довгі десятиліття близьним
не бу
бу-
і рідним С. Т. Мовчанаі не
ло відомо місце його загибе
лі і поховання. Віднедавна
вони дуже вдячні учням Кі
ровоградської СШ
13. кот
рі повідомили сім’ї героя:
Сергій Трохимович
Мовчан
загинув смертю хоробрих під
час визволення Кіровоградщини і похований в селі
Оситняжці
Новомиргородського району.
факт — лише оди^
Цей
штрих, взятий із діяльності
клубу «Пошук», який ось

уже 15 років діс при десяти
річці.
Про популярність нашуіубу не
треба багато
го клубу
..
ворити.
ти. Скажу лише одне г
- ’
стати членом «Пошуку» хо
чуть учні абсолютно всіх
класів, — розповідає
його
керівник вчителька Людмила
Трохиміона Стадна.
Пошуковці поділені на три
цінові групи і виконують
найрізноманітнішу
роботу:
читають лекції, пишуть на
риси у шнільний рукописний
альманах про тих, хто виз
воляв Кіровоград та область
від ненависного ворога у ро
ки Великої Вітчизняної вій
ни, ведуть
листування Із
сім'ями воїнів-визволителів,.,

На

з н І м к у;* йде черго-

Ц
В

І

І

тепло і щиро написала Ва
ля Зело'іюк із Олексінідріаської ВОСЬМІфІЧНОЇ ІНКО
ЛИ Мал.ншсківського ра
йону.
Ольга Хоменко — уче
ниця
Олександрійського
культосвії нього училища,
рекомендує старшокласни
кам звернути увагу на
6-томно
енциклопедичне
видання < Мир профессий»,
що підгоювало до друку
ви 'і а вкинуло
«Молодая
гвардия».
Розмірковує над одним
із ссрвонш.х питань, до
якого небайдужий жоден
старшокласник, — вибором
життєвої Стежини, улюб
леної Професії і кіровогрядка О, Кишенко.
Вечір-конкурс
«Нумо,
дівчата!» відбувся у Вершинокам’янській <-Ш Нов
городе івського району напередодні 8 Березня. Пере
можцями стали восьми
класниці Лілія Каламанич,
Олена Ізюмова, учениці 10
класу Тетяна Познякова,
Лілія Клм’янченко. Таку
інформацію
«Вітрила»
одержали від старшої піонервожатої школи Л. В.
Топтун.
Усім авторам — велике
спасибі!

Це. деталі. А спочатку
була ідея. Молоді вчи гелі
А. Савін, М. Різанов та ін
ші вирішили якось оживиіи, урізноманітнім шкільне
життя. Словом, подумали,
порадилися та й дружно
взялися за роботу. 1 ось
що з цього вийшло...
Вигязівка — село вели
ке. Молоді багато. А вечорами їй подітись нікуди.
Гуртки, що працюють.)’
місцевому будинку’!, куль
тури. повністю вшЧшитн
справу не в змозі. 1, коли
в шкоді відбулися перші
відкриті ласі.дайня клубу
ерудитів «Еврика», идискотекн. танцювальшІрозв.
жальні вечори •< село
сколихнулося. Причому ди
рекція десятирічки не ма
ла нічого проти відвідання
таких вечорів сільською
молоддю, як то буває в де
яких навчальних закладах.
Більше того, навіть заохо
чувала молодих жителів
села до участі в підготовці
подібних заходів.
Все, що робиться в де
сятирічці, покликане не
тільки заповнити вільний
час молоді. Вчителі мають
на меті багато важливіші
завдання: навчити юнаків
і дівчат розуміти й люби
ти прекрасне та зміцнити
зв’язки школи з виробни
чими колективами села.

сміливі кроки. Тож неваж
ко зрозуміти причину нопулярнагті
Внтя.йнської
шкільної дискотеки, яка
до того ж проводиться не
лише з метою відпочинку.
На таких дискбвсчорах
розкриває т ьс я per рее инна
суть творчості окремих за
хідних вокально-інструмен
тальних ансамблів, бур
жуазного кіно, літератури.
Не бояться вчителі й щи
рих розмов про кохання,
вірність, честь. А які тут
організовують «Вечорниці»!
На прохання жителів садд
вчителі на чолі з Л. Овдієнко повторно проводили
їх в місцевому будинку
культури. їздили з < Вечор
ницями» в районний центр.
Механізація праці на се
лі, висока її організація
практично
ліквідовують
проблему нестачі вільного
часу. Але натомість став
лять іншу: куди його поді
ти? Особливо взимку. 1 са
ме на її розв'язання наці
лені зусилля молодих вчи
телів. Не випадково кожне
цікаве газетне повідомлен
ня про нові форми відпо
чинку гаряче обговорює
ться, і нерідко його зміст
дає поштовх для прове
дення чергового вечора чи
турніру.

теж у 9«А» вчиться.
чина удвох зі своею

_
Дів
под-

йде у шкільній комеюмольській організації. І,

ЖОДНОЇ сім ї. Тому НИНІ
магмо точні дані: у н<>-

одержали ноняліну
—- п'ять балів,

””т.

сторожуй.

Довгі десятиліття близьким
і рідним С. Т. Мовчана не будо відомо місце його загибелі і поховання. Віднедавна
вони дуже вдяїні учням Ні.
ровоградської СШ Н/ 13. кот
рі повідомили сім'ї героя:
Сергій Трохимович
Мовчан
загинув смертю хоробрих під
час визволення Кіровоградщини і похований в селі
НовомиргородОситняжці
ського району.
Л
Цей факт — лише оди!
штрих, ВЗЯТИЙ ІЗ ДІЯЛЬНОСТІ
клубу «ПошуНм, який ось
уже 13 риніа ДІЄ при ДІХИІ»
річці.
— Про популярність наше/
го клубу не треба багато гб,
порити. Скажу лише одне “
стати членом «Пошуку» хо
чуть учні абсолютно всіх
класів, — розповідає
його
керівник вчителька Людмила
Трохимівна Стадна.

Винахідники із селища Суходол-над-Лужніце (Чехословаччина) створили найбільший у світі будинок
для бджіл -- цілу пасіку на колесах. Адже відомо, що
вулики краще всього розміщувати ноближче до квіту
чих полів і садів, тоді і бджоли збирають найбільше
меду. Для своєї пересувної пасіки чехословацькі
блжільііпкн використали- старий автобус, всередині
якого розмістили 40 бджолиних будиночків, запаси
води, сконструювали систему вентиляції.
Окуляри, що все бачать, створили американські спе
ціалісти. Вони дозволяють пілоту бачити контрольноЦймірювальні прилади, навіть не дивлячись на них.
інформація зі шкали приладів передається при допо
мозі оптичних волокон на мініатюрне дзеркало в цент,
рі одного із окулярних скелець. Саме дзеркало пілот
майже не бачить, адже його діаметр менше міліметра,
але зображення попадає в око льотчика, створюючи
ілюзію, то прилади ніби сфокусовані в просторі.
* * * '
Англійський фермер Кен Бест'он збирає свою череду
корів з допомогою радіозв’язку. На вухо корови-вожака фермер прикріпив мініатюрний приймач. Тепер,
коли Бестон полає сигнали «додому», до якого при
вчив корову-лідера, всі тварини повертаються за нею
в корівник.
*

*

♦

1852 року німецький професор І. Шмідт продемон
стрував турецькому султану телеграфний апарат Мор
зе. Султан був настільки вражений передачею сигна
лів на відстані, що наказав негайно нагоролятн про
фесора орденом як кращого факіра. Шмідт переслав
орден Морзе разом з листом, в якому повідомляв, то
нагорода по праву повинна належати йому, винахід
нику телеграфного апарата. Семюел Морзе прийняв
орден і з гордістю носив’ його як свідчення того, що
телеграф схожий на чудо.
Ф

З того часу, як з’явився кубик Рубіка, багато хто
навчився справлятися з цією головоломкою. В їх числі
і дев'ятикласник із Свердловська Сергій Макаров. А
крім того, .хлопець задумався: чи не можна якось
удосконалити кубик, зробити ного ще цікавішим?
І придумав! З кубиком, який Сергій зібрав із пласт
маси, можна грати як із звичайним, так і з зовсім но
вою головоломкою: адже тепер його грані можна по
вертати не тільки на 90 градусів, але й на 45.
х (За матеріалами журналу «Юный техник»).

лах» № 3 був опублікований лист Лариси Г. Коротко
нагадаємо його зміст. Від дівчини відвернулися друзі

лише через те, іцо вона не змогла піти на іменини до
одного зі своїх однокласників.

«Вибір вогню», присвячено

го 40-річчю Велиної Пере

дитячій

кіностудії

ігрових фільмів

«Юність»

яльній

при

Лист школярки схвилював читачів.

самоді

моги, почались на

виробничому

об'єд

нанні «Кінескоп».
За 15 років існування
цієї студії її учаснини
—
учні підшефних шкіл і ПТУ
головного
підприємства
зняли більше десятка філь
мів, Високо оцінили
юні
глядачі міста стрічки «При
годи Олени і Альонки»,
«Сон літньої ночі, або нові
пригоди мушкетерів», а та
кож фільм «Шаховий хлоп
чин»,
в якому
вдалось
об'єднати мультиплікацію
з ігровими елементами. Не
давно студія справила но
восілля: в новому примі
щенні розмістилися зали
для занять з історії, теорії
і практики кіно, просторі
павільйони.

Сотні дітей
прилучаю
ться до мистецтва кіно в
любительських
студіях
Прикарпаття. Відомими ста
ли зняті тут стрічки «Мій
брат — механізатор»
на
родної студії «Каменяр» у
Львові,
«Наша зірниця»
роогобицького
будинку
культури.
Серію фільмів
зняли
учасники дитячої
студії
мультиплікаційних
фільмів «Зернятко» села
Заболотці Бродівського ра
йону. Стрічки юних
май
стрів кіно вчать ровесни
ків бути чесними і сміли
вими, мужніми і справед
ливими.

Г. МАЦЕНКО,
кор. РАТАУ.

Майже
смішна
історія
Із великим болем в душі
прочитала лист Лариси Г.
Подібна історія трапилася
зі .мною рік тому.
Якось на уроці алгебри
ми виконували контрольну
роботу. Вона виявилася
дуже складною і трапило
ся так, іцо всі, крім мене,
одержали негативні оцін
ки. Не знаю чому, але по
тім вияснилось, шо в цьо
му «винна» я. Чи ж вйнна
я в тому, що одержала
кращу оцінку одна на весь
клас? З того моменту по
чали зневажати мене в
класі, та коли подруга хо
тіла заступитись за мене,
вони сказали: «Вона що,
не могла дати списати? Хо
ча. б тобі».
Незабаром деякі одно
класники попросили, щоб
я допомогла їм з цього
предмету, і я, звичайно,
погодилася. Так поступово
стосунки наші налагоди
лися.
Зараз той випадок зга
дуємо всі разом часто і з
посмішкою.
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«ТЕПЕР Я ОДНА» — під такою назвою у «Вітри

фільму-плаката

Ц

Фото В. ГРИБА,

М. ЧУБ.
Голованівський район.

«ВІТРИЛА» ПРОДОВЖУЮТЬ РОЗМОВУ

Зйомки

Ц
І

На знімну: йде чергоее засідання клубу «Пошук»,
У центрі серед учнів —
Л. Т. СТАДНА.

____________________

Прем'єри
дитячого
екрана

§
’
й
І
в

Лошуковці поділені натри
вікові групи і виконують
найрізноманітнішу
роботу:
читають лекції, пишуть на
риси у шкільний рукописний
альманах про тих, хто виз
воляв Кіровоград та область
від ненависного ворога у ро
ки Великої Вітчизняної вій
ни, ведуть
листування із
сім'ями воїн і в-визволителі в...

У загальній сумі обидві
команди набрали по 52 оч
ка. Але загальний розви
ток, інтерес до математи
ки підвищився.

О. ГАВРИЛЕНКО.
Бобринецький .район.

.

.............

тому і наорали однакову
кількість очок.
«Ой, но м.ожуі» — так
називалася гра наступного
етапу конкурсу. Суть її по
лягала ось у чому: члени
обох команд вишикувалися
в одну шеренгу через од
ного. Для перемоги треба
було бути дуже уважними
і знати математику в обся
зі
початкової
школи.
Учасники гри повинні на
зивати по черзі числа на
турального ряду за винят
кам тих, які або діляться
3 або містять цифру 3.
Замість цих чисел треба
говорити «Ой, не можу!».
Хто порушу: правило, ви
буває з гри. Так продов>,^гться доти, поки не за
лишиться один учасник. А
в
конкурсі
художників
«Хто швидше» учасникам
гри показують плоску кон
фігурацію з кола, квадра
та і трикутників. За свист
ком судді гравці підбіга
ють до дошки і креслять
побачені конфігурації. Хто
,за одну хвилину накрес
лить більше, той і виграє.
Тут, як і в попередньому
турі, теж перемогу одер
жала команда «Синус».

Ларисо, ТИ" запитуєш,
хто винен в тій історії, що
трапилася з тобою. Ду.
маю, товариші стали в по
зу, не захотіли тебе зро.
зуміти.
Надія П.
м. Кіровоград.

Розумію
тебе,
Ларисо!
Ларисо, твій лист мене
дуже схвилював. Ти пи
шеш, шо ти одна. Ні, ти не
одна. З тобою зосталася
доброта, лагідність, вір
ність до своєї неньки, саме
цієї якості людини не ви
стачає у твоїх ровесників.
Та спитай своїх одноклас
ників, чи зміг би хтось із
них залишити свою хвору
матір і піти розважатися.
Я вчусь у восьмому «Б>.
Клас у нас дружний, але
бувають теж «НП». Я тебе
дуже розумію і повністю
на твоєму боці. Ти пишеш,
щоб газета не називала
твого прізвища, тому, що
на тебе будуть дивитись з
недоброю усмішкою. Дар
ма, ти не повинна боятися,
опускати очі. Я тобі рад
жу: сміливо дивись у вічі
своїм
однокласникам,

учись, як і вчилась раніше. валістю у годину аоо віч
Вірю, що в твоїх колишніх ність — такий стан одна
друзів заговорить совість. ково жахливий. А якщо ти
Твій клас, Ларисо, схо один у натовпі знайомих,
жий на клас із кінофільму якщо поряд з усіма і все
«Опудало», і я раджу, щоб одно самотній — це вже
твої однокласники подиви духовна криза, патологія
лися цей фільм. Я гадаю, людського життя.
що їм є над чим замисли
Через це так схвилював
тися.
/мене лист до «Вітрил» від
З повагою Оля А.
Лариси Г. Дівчина впала
Новоархангельський
у відчай, тому, що залиши
район.
лася без друзів. Як це тра
пилось?
Безумовно, клас вчинив'
несправедливо і жорстоко
по відношенню до Лариси.
Однак і на захист тебе,
Ларисо, я свій голос від
дати не можу. Адже ж не
повірили тобі чомусь од
нокласники, не простяглії
Дорога Ларисо! Не хви руку допомоги у потрібний
люйся, все буде добре, і час. А це значить — треба
твої товариші обов’язково шукати причину невдачі в
самій собі. Десь глибоко в
повернуться до тебе.
Я хочу розповісти про тобі ті корені, які заважа
свою подругу Оксану Фу- ють привертати до себе
турнюк.
ровесників.
Оксана молодша від ме
Ти просиш поради, як
не на 1 рік. Вона дуже хо позбутися
самотності. Зви
роша -дівчина, в скрутну
хвилину завжди допомо чайно, я не збираюсь пере
же, а коли мені сумно, Ок лічити на пальцях, що тре
сана вміє підняти настрій. ба зробити, щоб знайти
Про неї можна говорити, вірних друзів і не втрачати
як про справжню подругу. їх, просто висловлю свою
Нехай же твої товариші, думку.
Ларисо, зрозуміють тебе і
Пам’ять послужливо ви
повернуться до тебе.
хоплює один спомин, по
в'язаний з листом до «Ком
З повагою до тебе
сомолки». Написала його
Любов ДОНЦОВА.
дівчина . старшокласниця.
є. Родниківка
Коли життєві обставини
Олександрівський район.
змусили її перейти до но
вої школи, нових друзів
вона там не знайшла. Ма
ленька, непримітна, з ди
тячими косичками і непри
мітною зовнішністю, вона
швидко набула ім’я «зубрилки» і нікого не цікавила. Та не пройшов і рік, як
колишня «зубрилка» стала
Самотність... Це слово ми найавторитетнішою
лю
промовляємо, якось рап диною в класі, до неї тягтом понижуючи голос. Три лися усі: за порадою або

Радію
нашій
дружбі

Рецепт
від
самотності

допомогою; у неї з’явили
ся справжні друзі. Звідки
така гостра зміна? Вся
справа в тому, що весь цей’
час дівчина працювала над
собою. А за зразок були
узяті героїні улюблених
книг, кінострічок. Хочу лід.
креслити: сама себе пере
виховувала! Із хвилини в
хвилину, з дня на день перековувала свій характер
заново.
Мені здається, що тобі, Я
Ларисо, варто поміркувати
над цим випадком. Пам’я
тай, що авторитет до себе
викликають своїми повсяк
денними справами. Про
сять дати щось списати —
замість цього дохідливо та
цікаво поясни те, шо
мусь незрозуміло. *
Проявляй турботу про
інших, допомагай їм — і
тобі відплатять щирою
дружбою. Намагайся зро
зуміти, чим живуть ото
чуючі тебе люди, знайти
спільне зі своїми власними
інтересами. Зацікав усіх
якоюсь справою, напри
клад, організуй гуморис
тичний вечір до першого
квітня чи вікторину, кон
курс, а може, і туристич
ний похід — варіантів, як
бачиш, безліч. Головне —
спробувати, дерзати, не ві
шати носа: надійних дру
зів знаходять у спільній
справі.
Не знаю, чи стануть тобі
у пригоді мої поради. Во
ни можуть видатися трохи
банальними, але ж у нашо
му житті є багато своїх не
порушних законів, своїх,
не біблейських, заповідей,
які будуть повторюватись
завжди. У всякому разі, я
намагалась бути об’єктив
ною. Та і на своє власне
життя стала тепер диви
тись по-іншому.
Оксана САНЖАРА,
9 клас.
м. Кіровоград.

КОНСУЛЬТПУНКТ
«ВІТРИЛ»
Наталка Пітушкан з Кі
ровограда запитує, в яко
му навчальному
закладі
можна оволодіти профе
сією
технолога м'ясної
промисловості.

У Полтавському техніку
мі м’ясної промисловості.
[314001, м. Полтава-1, вул.
Пушкіна, 56].
*

з*:

*

Лариса
Твердоступ із
Бобринецького району ці
кавиться професією фармацевтз.

У м. Житомирі на вул.
Пушкінській, 44 знаходи
ться фармаДевтичне учи
лище. Приймають осіб, які
закінчили восьмирічну або
середню школу.
ф

ф

Адресу художнього учи
лища просить повідомити
жителька м. Кіровограда
Наталка Ігнатова.

270057, м. Одеса-57, вуп.
Радянської Армії, 14/16.
#

Олексій Литвинов із Петрівського району запитує,
де можна здобути спеці
альність кіномеханіка.

У
Кіровоградському
СПТУ № 9 (вул. Шатила, 4].
Сюди ж радимо здавати
документи і О. Солоньку з
Петрівського району, який
хоче стати телемайстром.
Для вступу необхідна се
редня освіта.
*

«Хочу стати геологом.
Чи є навчальний
заклад,
де готували б таких спе
ціалістів», — пише М. Із—
бак з Устинівського ра
йону.

Вступайте до Київського
геологорозвідуваль ного
технікуму (252150], м. Ки
їв-150, вул. Анрі Барбюса, 9].

-«Молодий
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ЗАВТРА — МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ТЕАТРУ

Найвища оцінка—тиша
Минуло півроку, як Те
тяна Остапенко після за
кінчення Київського дер
жавного інституту теат
рального мистецтва імені
І. К. Карпенка-Карого по
вернулася в рідний Кіро
воград. Нині вона — акт
риса Кіровоградського му
зично - драматичного те
атру імені М. Л. Кропнвнпцького.
— Таню, ви мріяли ста
ти актрисою.
Сьогодні
можна сказати, що ваша
мрія здійснилась, чи не
так?
— «Виступати» мені по
добалось завжди. Ще в
дошкільному віці я розва
жала бабусь нашого дво
ру концертами. Вони спі
вали і раділи разом зі
мною. В той час я не за
мислювалась,
що мені
більше до вподоби — влас
на творчість чи радість на
їх обличчях. Пізніше, навчаючпсь в СШ № 16, захоплювалась літературою,
читала вірші на шкільних
ранках, брала участь в
гуртках народного та баль
ного танцю. Так я йшла до
своєї мрії. Мрія — як зір
ка — дороговказ. Можна
уявити собі стан людини,
котра тримає її у руці...

ТЕАТР ІМЕНІ ЛЕНІНСЬКОГО КОМСОМОЛУ

Заслужений артист РРФСР А’икола КАРАЧЕНЦОВ
у спектаклі ''.Оптимістична трагедія» В. Вншневськото.
Фото О. ІВАНОВА.
Фотохроніка ТАРС.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — 1. Стад
ию«. «Білий намет». Фільмеистава Центрального теат
ру Радянської Армії. 10.20—
«Весна». Кіноетюд. 10.25 —
С Іванов. <3 нами не ску
чиш». Телевистава. 1 серія.
11.10 — Новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 — П’ятирічка —
справа кожного. Докумен
тальні фільми. 15.20 — В
концертному залі — школя
рі. 16.15 — Новини. 16.20 —
Телефільм для дітей. «Гостя
з майбутнього». 2 серія.
17.25 —
Документальний
фільм. 17.45 — - Дмитро Гпатюі». Фільм-концерт. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 — На
ука і життя. Сибірське від
ділення АН СРСР. Переда
ча 1. 19.30 — Співає камер
ний хор Куйбишевського обласиого будинку працівників
освіти. 19.50 — До 40-річчя
Великої Перемоги. Прем'єра
документального телефіль
му «Стратегія Перемоги».
Фільм 3. «Від стін Москви».
21.00 — «Час». 21.35—Пись
менник і життя. Зустріч з
Д. Граніїшм. 22.30 — Сьогод
ні у світі. 22.45 — Концерт
артистів балету Ленінград
ського державного театру
опери та балету ім. Кірова.

Дагестанського телебачення.
13.25 — Фільм «Ти не сиро
та». 14.40 — Французька мо
ва. 15.10 — Новини. 18.00 —
Новини. 18.15 — «...До шіст
надцяти 1 старші». 19.00 —
Міжнародна панорама. 19.45
— Концерт ансамблю росій
ської пісні і танцю. 20.00 —
Вечірня казка. 20.15 — Доку
ментальний телефільм. 20.30
— Спорт за тиждень. 21.00 —
-Час». 21.35 — Телефільм
«Небезпечний поворот». 1 се
рія. 22.45 — Новини.

— «Максимко». Вистава. Під
час перерви — Новини. 16.00
— Новини. 16.10 — Срібний
дзвіночок*. 16.30 — Республі
канська фізико-мате матична
школа. 17.00 — Цивільна
оборона — справа кожного.
17.30 — Співає народний ар
тист СРСР А. Кочерга. 17.45
— Екран пошани Українсько
го телебачення. 18.00 — День

З 26 по ЗО
березня

А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.35 — Клуб
мандрівників. 9.35 — «Стра
тегія Перемоги». Докумен
тальний телефільм. Фільм 3.
«Від стін Москви». 10.45 —
Телевистава «З памп не ску
чиш». 2 серія. 11.35 — Повн
іш. 14.30 — Новини. 14.50 —
«Перевірено практикою». До
кументальні фільми. 15.25 —
Розповідають наші корес
понденти. 16.00 — Новини.
16.05 — Телефільм для дітей
«Гостя з майбутнього». З се
рія. 17.10 — Важкий шлях
Анголи. 17.40 — Про зма
гання X зимової Спартакіади
дружніх армій. 18.10 — Світ
і молодь. 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — Міжнародна
зустріч з футболу. Збірна
А
СРСР — збірна
Австрії.
10.00 — Новини. 10.20 — Трансляція з Тбілісі. Під час
Концертний зал < Дружба». перерви — 19.45 — Якщо хо
10.55 —
Документальний чеш бути здоровим. 21.00 —
фільм «Чабан». 11.05 — У «Час». 21.35 — Міжнародний
театрі — прем’єра. 11 40 — день театру. 22.45 — Сьогод
Художній телефільм «Приго ні у світі.
ди Електроніка». 2 серія.
12.45 — Народні таланти. (Кі А УТ
ровоград на Республіканське
10.00 — Новини. 10.20 —
телебачення). 13.15 — Нови Циркова програма. 10.55 —
ни. 16.00 — Новини. 16.10 — Сьогодні — Міжнародний
Срібний дзвіночок. 16.30 — день театру. 13.00 — Новини.
Республіканська фізнко-ма- 13.15 — Художній телефільм
тематична нигсла. 17.00 — «Пригоди Електроніка». З се
Документальний телефільм. рія. 14.20 — «Бембі». Балет
17.30 — Музичний фільм. для дітей. 15.30—Телефільм.
18.00 — Документальний те 16.00 — Новини.
16.10 —
лефільм «А за рядком — Срібний дзвіночок. 16.30 — У
життя*-. 18.30 — «Економіці майстерні художника. 17.00
бути економною!. Депутат — Фільм-концерт. 17.30 —
ський рейд по економії і бе Продовольча програма —
режливості на підприємствах справа кожного. 18.00 —
м. Кіровограда. (Кіровоград). Розмову пропонує глядач.
19.00 — Актуальна камера. (Кіровоград). 18.20 — День за
19.30 — Знімається кіно. днем. (Кіровоград). 18.30 —
20.30 — День за днем. (Кіро «Комуністи».
(Кіровоград).
воград). 20.45 — На добраніч, 19.00 — Актуальна камера.
діти! 21.00 — «.Час». 21.35 — 19.35 — Економічний експе
«Автограф». Народний ар римент у харчовій промисло
тист СРСР Д Гііатюк. 22.35 вості. З циклу «Слово за ва
— Новини.
ми». 20.20 — Скарби музеїв
України. 20.40 — Иа добра
А ИТ (II програма)
21.00 — «Час».
Я 00 — Гімнастика. 8.20 — ніч. діти!
— Художній фільм «До
фільм «Чаііь’а». 9.55 — Бу 21.35
рога
на
Рюбецаль*.
23.05 —
дильник. 10.25 — Шахова Новини.
школа. 10.55 — Прибайкалля
1 Забайкалля. ТІ .25 — Е. Гріг. А ЦТ (II програма)
Концерт для Фортепіано з
8.00 — Гімнастика. 8.20 —
оркестром. 12.00 — Твоя ле
нінська бібліотека. В. І. Ле Телефільм «Небезпечний по
нін «Що таке Радянська порот». 1 серія. 9.30 — Знан
влада?».
12 30 — Програма ня — сила. 10.15 — Народні

1985
варів. 18.50 — «Я. Ряетс. Мар
гіналії для двох фортепіано».
Фільм-концерт. 19.00 — По
країнах і континентах. До
кументальні фільми ФРН.
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— Документальний фільм «І
ми разом будемо боротися».
20.30 — Управління соціа
лістичною економікою. 21.00
— «Час». 21.35 — Фільм «Не
безпечний поворот». 2 серія.
22.25 — Новини.

©бластного комитета
ЛКСМ Украины.

А ЦТ (II програма)

А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.35 — Знай
1 умій. Науково-популярна
передача для школярів. 9.05
— Зустріч школярів з мар
шалом артилерії К. П. Коза
ковим. 9.50 — Телевистава
«З нами не скучиш». З серія.
10.40 — Очевидне — неймо
вірне. 14.30 — Новини. 14.50
— До 40-річчя Великої Пе
ремоги. Документальні теле
фільми. 15.40 — Шахова
школа. 16.10 — Новини. 16.15
— Телефільм для дітей. «Гос
тя з майбутнього». 4 серія.
17-20 — «...До шістнадцяти І
старші». 18.05 — Ленінський
університет мільйонів. «Два
світи — дві політики». 18.45
— Сьогодні V світі. 19.00 —
Мультфільм. 19.15 — Па ек
рані — кінокомедія. «Весна».
21.00 — «Час». 21.35 — До
40-річчя Великої Перемоги.
«Нам дороги ці забути не
можна». Поезія. П. Шубіп.
21.55 — Г. Гендель. До’300річчя з дня народження.
23.10 — Сьогодні у світі.

8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Фільм «Небезпечний пово
рот». 2 серія. 9.10 — Мамина
школа. 9.40 — «Відповідаємо
На ваші листи». Із-циклу «Ге
ографія». 10.10 — Виступ на
родного ансамблю
танцю
«Заграва». 10.40 — Розпові
ді про художників, 11.25 —
«Як
пройти
в
райком
ВЛКСМ?». 11.45 — Російські
пісні у виконанні В. Прокушевої. 12.15 — Іспанська мо
ва. 12.45 — Фільм «Проти те
чії». 14.15 — Документаль
ний телефільм. 15.20 — Но
вини. 18.00 — Новини. 18.15
— «Життя, повне хвилю
вань». Науково-популярний
фільм. 18.30 — Музичний
кіоск. 19.00 — Сільська го
дина. 20.00 — Вечірня казка.
20.15 — Співдружність. 20.45
— Виступ вокального ан
самблю «Медик». 21.00 —
«Час». 21.35 — Телефільм
«Небезпечний поворот». З се
рія. 22.45 — Новини.

А ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Роби
10.00 — Новини. 10.20 — з нами, роби як ми, роби
Художній фільм «Дорога на краще за вас. 9.35 — Фільм
Рюбецаль». 11.50 — Мульт «Весна*. 11.20 — Телевиста
фільм
«Пригоди капітана ва «З нами не скучиш». 4 се
Врунгеля». 1 частина. 12.50 рія. 12.00 — Новини. 14.30 —

А УТ

Обсяг 0,5 друк. ари.

не. Театр — це колекційна
творчість». Ні, мене ці
слова не збентежили. Про
сто в уяві постали — на
півпустий зал театру, ви
снажливі, сповнені творчих
шукань репетиції з ре
жисерами, втомлені облич
чя- акторів, що повертаю
ться з виїзду о другій го
дині ночі... Намагаюсь'розібратпся. Поки що коло
моїх міркувань замкнене, і
я не бачу виходу, окрім
сумлінної праці, навіть як
що залишусь непомітною.
— Непомітний актор —
це вже не актор. Якщо від
верто — все ж таки хоче
ться визнання?
— Не більше, ніж ін
шим. Визнання хоче кож
ний, незалежно від профе
сії. Можливо, це прозву
чить наївно — моя мста
зробити людину кращою,
відкрити їй саму себе, пі
дійняти над побутом, а це
справа не з легких, і прос
то визнанням актора вона
не
вимірюється. Напри
клад? . виходять глядачі
після спектаклю і кажуть:
«Як гарно грала Остапен
ко». То вона справді «гра
ла», бо не обпалила їх
вогнем своїх переживань,
ідеальний варіант, якщо
хочете, — цс коли глядач

Розмову села
Л. ДЕРЕВ’ЯНКО.

Новини.
1-1.50 — Докумен
тальні фільми соціалістич
них країн. 15.25 — Російська
мова. 15.55 — «На перехрес
тях цивілізації». Кіноварне
про історію і сьогоднішній
день
Республіки Мальта.
16.15 — Новини. 16.25 —
Телефільм для дітей. «Гостя
з майбутнього». 5 серія. 17.30
— Документальний
теле
фільм. 17.45 — Книжковий
тиждень. 18.15 — «Співдруж
ність». Тележурнал. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 —
Дюдпна і закон. 19.30 — Спі
ла« Р. Оджахяп. 19.50 — До
40-річчя Великої Перемоги.
Прем'єра
документального
телефільму «Стратегія Пе
ремоги». Фільм 4. «Сталінградська битва». 21.00 —
«Час». 21.35 — Кіпопанорама. 23.20 — Сьогодні у світі.
23.35 — Міжнародні змаган
ня із спортивної гімнастики
на приз газети <Московские
новости».

А уТ
10.00 — Новини. 10.20 —
Виробнича гімнастика. 10.30
— Концерт. 11.20 — Круп
ним планом. 12.20 — Мульт
фільм
«Пригоди капітана
Врунгеля». 2 частина. 13.30
— Новини. 13.45 — Народна
творчість. 14.10 — Сонячне
коло. (Кіровоград). 16.00 —
Новини. 16.10 — «Срібний
дзвіночок». 16.30 — Культу
ра російської мови. 17.05 —
КІнопрограма «Наш сучас
ник».
17.35 — Сонячне
коло. 18.00 — «Обрій». (Кіро
воград). 18.30 — Музичний
фільм. 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — Російський ро
манс. 19.55 — 3 людьми і
для людей. 20.30 — День за
днем. (Кіровоград). 20.45 —
На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.35 — Компас ту
риста. 22.20 — Новини. 22.45
— Серйозні жартй мульт
фільмі'.

Індекс G1103.

А ЦТ (1 програма)

• 14.00 — VI Міжнародний
фестиваль телепрограм про
народну творчість «Весел
ка». «Присвячуючи себе ТІЛЬ
ЦЮ». (Угорщина). 14.30 -• Но
вини. 14.45 — Документаль
ний телефільм. 14.55 — Бесі
да
політичного
оглг.:і.іча
Л. Вознесеиського. 15.25 —
У світі тварин. 16.25 — 9 сту
дія. 17.25 — Концерт Дер
жавного Уральського росій
ського народного хору. 18.10
— Фільм «Голова». 1 серія.
19.40 — Про перехід па літ
нії) час. 19.50 — Фільм «Го
лова». 2 серія. 21.00 —«Час».
21.35 — «Пісня-,85». 22.30 —
Міжнародні
змагання
із
спортивно! гімнастики на
приз газети «Москогские но
вости». 23.15 — Новини.

.

А УТ

Профілактика персдапанів
області на І, II програмах
ЦТ та програми УТ.
14.00 — Новини. 14.10 —
Призначається
побачення.
14.40 — До 40-річчя Великої
Перемоги. Телевізійний ба
гатосерійний документальпий фільм «Стратегія Пере- |Ь-«
моги». Фільм 4. «Сталілградська битва». 15.50 — Добро
го вам здоров’я. 16.20 — По
зивні сердець бонових. 17.15
— Наука і час. 17.45 — Скар
би музеїв України. 18.00 —
Міжнародна студія УТ. 18 30
— Концерт естрадно-симфо
нічного оркестру УТ і УР.
19.00 — Актуальна камера.
19.40 — «Містечкові історії».
Телевистава, Частіша 1. 20.40
— На добраніч, діти! 21.00 —
А ЦТ (II програма)
«Час». 21.35 — Продовження
телевиставп «Містечкові Іс
8.00 — Гімнастика. 8.20 —
2 і 3 частини. Під час
Телефільм «Небезпечний по торії».
перерви — Новини.
ворот». З серія. 9.30 — Гра
ють В. Азов (баян) і О. Глу
хов (балалайка). 9.50 — До А ЦТ (II програма)
кументальний
телефільм
13.55 — Стадіон для всіх.
«Золото Якутії». 10.10 —
Творчість юних. 10.50 — Про. 14.25 — До 40-річчя Великої
«Пісня про Дніп
грама Краснодарської студії Перемоги.
телебачення. 11.50 — «Ти па ро». 15.45 — Міжнародний^^,
ог.іяд.
16.00
— Людина —
м'ятаєш. товаришу...». 12.50
— Фільм «Останній шанс». господар на землі. 17.00 —
Супутник
кіноглядача.
17.45
14.10 — Англійська
мова.
14.40 — Документальний те- — Документальний фільм.
18.45
—
Музична
мозаїка.
лефільм.
15.10 — Новини.
18.00 — Повніш.
18,20 — 19.15 — Міжнародні змаган
Учителю — урок музики. ня з лижного спорту. «Свято
З клас. 19.15 — Ритмічна Півночі». Біатлон. Естафета
гімнастика. 19.45 — Про пе 4X7,5 км. 20.00 — Вечірня
рехід на літній час. 20.00 — казка. 20.15 — Здоров'я.
Вечірня казка. 20.15 — Лю 21.00 — «Час». 21.35 — Теле
дина. Земля. Всесвіт. 21.00 — фільм «Казка старого дуба».
«Час». 21.35 — «Салют, фес
тиваль!». Молодіжна пере
дача до наступного XII Все
Редактор
світнього фестивалю молоді
І студентів У Москві. Під час
Ю.
СЕРДЮЧЕНКО.
перерви — 22.40 — Новини.
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за днем. (Кіровоград). 18.15
— Телефільм. (Кіровоград).
18.25 — Оголошення. (Кіро
воград). 18.30 — Концерт ор
кестру народних інструмен
тів. 19.00 — 'Актуальна ка
мера. 19.30 — Крупним пла
ном. 20.30 — Концерт. 20.45
— На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.35 — Телевистава
< В степах України». 23.30 —
Новини.

НАША АДРЕСА:
316050, МПС,
м. Кіровоград,

( Молодой коммунар» орган Кировоградского

На украинском языке.

мелодії. 10.30 — Спорт за
тиждень. 11.00—Сім’я і шко
ла. 11.30 — Документальні
фільми. 12.40 — Фільм — ді
тям. «Концерт Бетховена».
13.45 — Німецька мова. 14.15
— Фільм-концерт «30 хвилин
без оркестру». 14.45 — По
езія. М. Старшинов. 15.30 —
Новини. 18.00 — Новини.
18.20 — Більше хороших то-

Людина повинна наближа
тись до цієї зірки, прагну
ти висоти, бо без висоти їм
не світитись — пі людині,
ні зірці. Тож чи збулася
мрія? Пі. Я одержала тіль
ки право иа сходження до
неї. Стою на першій схо
динці.
— Ви маєте па увазі по
чаток творчого шляху на
сцені театру кропивничан?
— Так.
Кроиивничанп
радо прийняли мене до
своєї сім'ї. Я вдячна їм за
доброзичливість, допомогу
в моїх перших роботах. В
театрі я зіграла роль Лини
у спектаклі
за п’єсою
А. Крима «Пора любові і
ненависті», у виставі «Віч
но живі» В. Розова — сту
дентку Таню, в «Гарячій
точці» О. Перекаліна —
Дню. Над довіреними мені
ролями працюю наполег
ливо, намагаюсь осмислити
їх не тільки з професійних,
а й з громадянських пози
цій. Інакше не вмію. Л не
давно, переглядаючи жур
нал «Український театр»,
натрапила па вираз, який
примусив мене замисли
тись. Він належить відо
мому актору Андрію Мягкову «Навіть дуже хороше
твоє виконання у поганій
виставі нікому не потріб

про актора забуває, тобто
гра актора справила на
нього
настільки сильне
враження, що у людини
виникає катарсис.
— Аіабуть, маєте на ува
зі і ті домінантні моменти
спектаклю,
де
замість
бурхливих оплесків стоїть
напружена тиша? Були .ви
причетні до таких момен
тів?
— В інституті я навча
лась на курсі, яким керу
вав народний артист УРСР,
лауреат Державної посмії^Х
УРСР імені Т. Г. Шсвченкг^^Лг
М. 10. Резпіковпч, Цс всліь^
кпи майстер і чудова людина. Вже на другому році на
вчання в Київському ака
демічному
театрі
імені
Л. Українки мені пощасти
ло грати з відомими май
страми сцени. Особливо
дорога мені робота з В. За.
клупиою в спектаклі за
п'єсою О. Арбузова «Гіереможнпця», де я грала роль
Дівчини. Саме в цій ролі
мені довелось вперше від
чути себе володаркою за
лу. Пам'ятаю, коли йшла
зі сцени, відчувала иапружену тишу взаємоконтакту
з глядачем. Вийшла за ку
ліси. і мене сповнило якесь
особливе почуття...
— Нехай Еаіне це «особ
ливе
почуття» постійно
живе на сцені театру. Успі
хів вам.
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