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«Нехай перебудова стане
всенародною творчою лабо
раторією. .'Будемо уважно і
критично осмислювати прак
тику оновлення, цінувати
ножну крихту передового
досвіду...».
(Із Звернення
Цент
рального Комітету Кому
ністичної партії Радян
ського Союзу «До радян
ського народу»).
ГП ІДПРИЄМСТВО,
“ “ розташувалося
в'їзді в Компаніївку, Micцеві мешканці все ш.е
називають
райсільгосптехнікою. То сила звички,
не більше. Та після роз
мови з начальником авто
парку (саме про нього йде
мова) Олександром Мар
ковичем Кривоблоцьким
подумалось: є в тій помилці і своя логіка.
Отже, Компановка, авт.опарк, що входить
ДО
складу ремонтно - транс
портного
підприємства.
На інтерв’ю О. М. Кривоблоцький погодився тіль
ки після заповнень,
що
триватиме воно недовго,
і мова йтиме про справи
господарські. У керівника
автотранспортників
часу
було й справді
обмаль:
до
кабінету
заходили
люди — хто наряд підпи
сати, хто отримати черго
ву вказівку, ні на мить іне
вмовкав телефон. Деякі
дзвінки відверто сердили
Олександра Марковича:
— Як це представники
не з'явилися?! — дивував
ся він, нервово роблячи
помітку в журналі.—Прос
тій і холостий пробіг за
пишемо на рахунок гос
подарства, так і передай
те...
Я зрозумів, про що йде
мова, адже
неузгодже
ність дій між колгоспами
району та автопарком за
цього
кілька хвилин до
серед
керівник назвав
першопричин хронічного
відставання.
— Минулої п’ятниці, —
розповідав О. М. Кривоблоцький, — колгосп іме
ні Фрунзе замовив два
грузовики для транспор
тування
будматеріалів,
але роботою їх не забез
печив. Кому,
дозвольте
поцікавитися, пред’являти
мені претензії, адже ма
шини день «прогуляли»,

НАЗУСТРІЧ
З’ЇЗДІ

витратили чимало
паль
ного?.
Здається, в даній ситуа
ції слово «претензії» мо
жна було б замінити більш
точним терміном — «санк
ції». Але в тім то й річ, що
віднедавна застосування їх
не
практикується,
Не
практикується тому,
що
стосунки
партнерів
по
РАПО повинні базуватися,
насамперед, на довір’ї, ро
зумінні, що обидві сторо
ни роблять одну важливу
справу, а не на
острасі
перед покаранням,
Цс.
так би мовити,
ідеальна
картина. На ділі ж все
виходить інакше:
підводать транспортників ко.ч-

накладає й на автомобі
лістів неабиякі обов язки:
з виходом агрегатів у по
ле вони -транспортувати
муть посівний матеріал,
мінеральні добрива, гер
біциди. Одним
словом,
роботи вистачить, з’явить
ся й нагода
ліквідувати
відчутне відставання, до
пущене з початку року.
Втім, таку
можливість
можна припустити тільки
теоретично, бо насправді
в колективі ніхто вже й не
вірить, що буде колись

робили 720 тисяч тоннокілометрів, що становить
трохи більше 70 процен
тів виробничого завдання.
Відставання -значне, що й
казати. Та списувати все
лише на об’єктивні труд
нощі — значить, погріши
ти проти істини.
Після детального аналі
зу справ на підприємстві
і розмов з людьми, після
слів, кинутих ніби ненаро
ком О. М. Кривоблоць
ким: «Раніше, до створен
ня РАПО, працювати було

Ода вчорашньому дню
Чому повільно перебудовуються структурні підрозділи
Компаніївського РАПО
тоспи, не залишаються в
боргу й
автомобілісти.
Проаналізувавши щоденні
зведення про вихід транс
порту на лінії, помітив од
ну закономірність —- підко коли в роботі
було
більше п'ятдесяти автомо
білів. Решта — на ремон
ті. І пасив той доволі від
чутний, бо становить щод
ня не менше двадцяти —
тридцяти процентів
від
загальної кількості автопарку або близько п’ятнадцяти «ЗІЛів» і « КРАЗів»,
іншої техніки. В чому
ж
річ?
З’ясування відповіді на
це запитання зайняло не
більше двох-трьох хвилин.
— Ось замовлення на
запчастини, яке дали ми
РАПО, — показав вража
ючий список О. М. Кривоблоцький.
Диски муфти зчеплення
І коробки передач, шини,
кільця і всілякі
шестер
ні... Усе це конче необ
хідне підприємству для
проведення
ремонтних
робіт в повному обсязі.
Необхідне вже зараз, ад
же підготовка до весня
них польових робіт
за
вершується. Ця обставина

порядок з ремонтом
І легше...» стало
зрозумі
обслуговуванням техніки. лим: усі біди — в органі
У диспетчерській
авто заційній нерозпорядливо
парку показали копії за сті, невмінні перебудува
мовлень на
запчастини, тися. І перебудову
слід
що періодично подаються розуміти не у всеоб'ємслужбі постачання РАПО, ному значенні, а стосовно
і вхідну
документацію до умов, вимог і заходів,
про надходження звідти вироблених РАПО.
На
вузлів і деталей.
Конт жаль, заходи ті тривалий
раст, треба сказати, між час залишаються паперо
не
тим, що потрібно і що вими формулярами,
дають, разючий. От і до більше. Ось приклад.
Ще в грудні
з'явився
водиться водіям та спе
наказ по РАПО про пере
ціалістам діставати необ хід
ремонтно - транспорт
хідні запчастини десь на ного
підприємства
на
стороні. Адже заробітки, госпрозрахунок. А от коли, на яких умовах і що
як відомо, залежать
не дасть
це підприємству, ні
від простоїв у гаражі, а хто «згори» пояснювати не
спішить.
Транспортники
від рейсів,
вироблених
теж «мовчать».
боячись
тонно - кілометрів.
викликати вогонь на себе.
Звичайно, маючи стіль Видно, навчені гірким до
за
ки проблем, невирішених свідом. коли взялися
створення
комплексних
питань, зіткнувшись з су бригад, та так і не довели
ворою цьогорічною
зи справу до логічного завер
мою (читай
бездоріж шення.
Колектив автопарку мо
жям), компаніївським ав
томобілістам важко було лодіжний. Тільки комсо
розраховувати на
успіх. мольців тут трудиться по
чоловік.
За два .місяці -вони пере над тридцять
багатьох
членів
везли лише 14 тисяч тонн Про
вантажів із 23 тисяч, пе ВЛКСМ — Олексія Тихо
Чоботу,
редбачених планом, ви- мирова, Сергія

реможців і нагороджено перехідним Чер
воним прапором та грошовою премією.
Передовий нолентив очолює молодий
комуніст М. С. Цвігунов. Тут працює ба
гато молоді. Серед кращих трудівників
тут традиційно називають членів ВЛКСМ
Юрія Лагоду, Сергія Бридкона, Володи
мира Марчака, Миколу Дндрійчука та
Юрія Капкана. Усі вони входять до ком
сомольсько-молодіжного механізованого
загону родючості, яний очолює депутат
районної Ради Юрій Лагода.
Нинішньої зими КМК працював на по
лях нолгоспу «Росія». Молоді механіза
На полях Голованівського району ав тори добилися добрих результатів: у ході
тримісячника вони відтранспортували
томашини з емблемою райсільгоспхімії понад ЗО тисяч тонн органічних добрив,
пеплнривши завдання в три рази.
вже давно стали не гостями, що з’явля
Наполегливо готуються в колективі до
ються вряди-годи, а повноправними і па початку польових робіт: ремонтують тех
ніку, завозять до господарств мінераль
дійними господарями. Спеціалісти та
ні добрива та гербіциди. Внесення їх у
грунт
працівники райсільгоспхімії взяли
робітники нього (виробничого підрозділу
повністю на себе. Таке розширення повагропрому надають велику
допомогу новажень — ще одне яскраве свідчення
переваг спеціалізації н агропромислово
хліборобам в боротьбі за високі врожаї
му секторі, котре, однак, не виключає,
сільськогосподарських культур. Особли- а, навпаки, стимулює зацікавленість обох
сторін у високих кінцевих результатах.
во добре попрацювали воші торік.
С. ГНДДУБНИЙ,
громадський кореспондент «Мо
За підсумками республіканського со
лодого комунара».
ціалістичного змагання
Голованівсьну
раисільгоспхімію було визнано серед пеГолованівський район.

Тон задає
колектив
Цвігунова

Нарівні з колегами в день комсомольського суботника назустріч XX з’їзду ВЛКСМ натхненно трудила
ся й групкомсорг дільниці МСЦ № 2 кіровоградського
заводу «Гідросила» токар Олена БІЛЕЦЬКА.
Фото В. ГРИБА.

Олександра Конюка, Сер
гія Вусатого, Василя Марченка — говорили того
дня керівники найкращі
слова, наводили прикла
ди високих виробітків, не
абиякої активності в гро
мадському житті. Скажі
мо, Олександр Чорний —
депутат райради, сумлін
но виконує накази вибор
ців. То чому ж тоді ніхто
не надав хлопцям допо
моги, коли хотіли
вони
створити комсомольськомолодіжну бригаду воді
їв? Все списали на органі
заційні труднощі, так звану «штучність
заходу>>,
некомпетентність молодого
секретаря комітету
комсомолу
Володимира
Трофимова...
Досвіду
комсомольсь
кої роботи у Володимира
І справді мало: нещодав
но повернувся з армії,
став працювати водієм. На
місці буває рідко — все
більше у роз'їздах. Але ж
бажання щось
змінити,
поліпшити, за свідченням
товаришів, у вчорашнього
воїна - інтернаціоналіста
хоч відбавляй.
Мимоволі став свідком
розмови
О. М. Кривоблоцького з інструктором
райкому комсомолу Воло
димиром Михайленком. У
ній було все — бідкання,
посилання на труднощі,
взаємні претензії. Все, ок
рім конструктивних про
позицій.
... У Компаніївці ще й
досі називають ремонт
но - транспортне підпри
ємство по - старинці —
райсільгосптехнікою. Мо
же тому, що реорганіза
ція — важлива й своєчас
на по своїй суті — не змі
нила там нічого, крім на
зви...
М. ЧЕРНЕНКО,
спецкор
«Молодого
комунара».
Компаніївський район.

Краще бути
кращим
Попри проблеми, ЯКІ Н0
така й рідкість для заліз
ничного транспорту, молоді
виробничники не настроєні,
щоб ними прикриватись від
справедливих
зауважень»
Ось і змагання між комсо
мольсько-молодіжними ко
лективами колон електрово
зів
локомотивного депо
Знам’янка, де керівниками
М. А. Пфафенрот та М. ї0
Уманець, таке ж принципо
ве й ритмічне.
Днями працівники цього
виробничого
підрозділу
Знам’янського залізничного
вузла вітали КМК вантажної
колони електровозів імені
XXV з’їзду КПРС із вручен
ням пам’ятного
вимпела
ЦК ЛКСМ України. Цей
комсомольсько - молодіж
ний колектив був відзначе
ний як переможець респуб
ліканського соціалістично
го змагання серед КМК
транспорту за минулий рік»
Практично всі запланова
ні показники члени КМК пе
ревиконали, а конкретно
за 1986 рік колектив провів
5927 великовагових составів,
перевізши в них понад план
З мільйони тонн народно
господарських вантажів і
заощадивши
при цьому
47317 кіловат-годин елек
троенергії.
С. ФЕДОРОВ,
секретар комітету ком
сомолу локомотивного
депо станції Знам'янка.

ВЧАТЬСЯ
КОМСОМОЛЬСЬКА
КАДРИ
У Запорізькій зональній
комсомольській
школі за
вершилися заняття завідую
чих відділами комсомоль
ських організацій райкомів
комсомолу .з семи областей
України. Слухачам був про
читаний курс «Комсомоль».
ське будівництво» і спец»,
курс з організаційних пи-.
тань комсомольської робо
ти. Розглянуто питання кад
рової політики партії
в
світлі
рішень
січневого
(1987 р.)
Пленуму
ЦК
КПРС,
конкретної участі
комітетів комсомолу в при
скоренні соціально-економія»
ного розвитку країни, удо
сконаленню СТИЛЮ, форм і
.методів комсомольської ро
боти.
Великої уваги було нада
но перебудові
комсомоль
ської роботи, удосконален
ню керівництва
роботою
первинних КО М СО МОЛЬС ЬКИ X
організацій, контролю і пе°
ревірш виконання прийнятих рішень. З ЦИХ питань
відбулися диспути, зустрічі
«За круглим стс юм», інау«
ково-практичні ко нференції,обмін досвідом робот
роботи.
Виїзна навчальна пр
практи
ка проходила на ОІ13І
базі рай-:
помів комсомолу Дніпровеє
ровської області

«Молодий комунар»
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ЛІТЕРАТУРНИЙ КУТОЧОК
Дорогі друзі! У минулому випуску «Вітрил» ми надрукували кілька віршів
ваших ровесників, якими і відкрили нову рубрику «Літературний куточок». Як ви
пам’ятаєте, тоді ж було задано вам і перше домашнє завдання. — написати про
свою маму. Звичайно ж, що у багатьох із вас виникло бажання розповісти про
свою найрідкішу і найдорожчу. «Вітрила» дякують тим. хто взяв участь у цьому
невеличкому літературному конкурсі, і нехай ні роботи ще не такі досконалі, але,
головне, вони щирі. Сьогодні ми друкуємо кращі з них. Тож,

О ОЛОДЯ: Зараз найголовніше — диви
тися вперед.
— Ну, а мрія все-такн у вас є!
ВОЛОДЯ: Моя мрія пов’язана з ар
мією. Хочу вступити до військового учи
лища.
ВІТАЛІЙ: 10-й клас — найкращий час
у житті. Жаль, що так коротко він три
ває.
МИХАЙЛО (посміхаючись): Залишай
ся ще на рік. (Серйозно): Не знаю, як
хто,а я саме в 10-ому класі найглибше
зрозумів значення слів М. Островського про важливість чесно прожитих ро
ків. Ким би ми не стали, треба бути
людиною.
— А ким все-таки ви хочете стати!
МИХАЙЛО: Я не знаю. Подобається
багато справ, але вибрати...

Михайла, адже й справді, девіз знаме
нитих гасконців «Один за всіх і всі за
одного» сьогодні не звучить. (Репліка
Михайла: «Не всі за одного, а всі на
одного!»), я думою, що в поняттях чес
ті ми стали не дуже розбірливими.
ВІТАЛІЙ: Поняття честі нероздільне
від поняття обов’язку. А хіба ми від
мовляємось від своїх обов’язків?
— Ти даремно ображаєшся. Я не зви
нувачую конкретно тебе.Ми все частіше
буваємо не до кінця чесні перед собою.
ВІТАЛІЙ: Людина й не може бути до
кінця чесною перед собою.
МИХАЙЛО: На якісь дрібні компро
міси йти весь час доводиться.
— Дрібні компроміси... Ти міг би зра
дити товариша!
МИХАЙЛО: Дивлячись, що . вважати

ВІДВЕРТІ РОЗМОВИ
У ВЕЧІРНЬОМУ МІСТІ

®КОАИСКОВ^

КА-НІ-КУ-ЛИ!

ОЛІМПІАДА ЗІБРАЛА ФІЛОЛОГІВ
Уже вдруге на Кіровоградщині стартує республіканська олімпіада IOIIJIX
філологів з німецької МО
ВИ.
113 учнів 7—10 класів
протягом минулого тижня
демонстрували свої знан
ня, уміння та навички з
іноземної мови. Школярам
було запропоновано три
завдання — прослуховування тексту, записаного
на магнітофонній стрічці
та передача його змісту
рідною мовою;
читання
незнайомого тексту
німецькою мовою; передача
і коментування його зміс
ту і бесіда на запропоно
вану тематику.
У заключному турі були

визначені переможці,
відзначені дипломами
цінними подарунками. Найкраїні результати показа
ли учні Ворошиловград*
ської, _ Запорізької.
До
нецької та Івано-Франків
ської областей. Серед пе
реможців. зокрема, учень
10 класу Заваллівської се
редньої школи Гай верон
ського району нашої об
ласті Федір Омелинськнй.
Він нагороджений дипло
мом ПІ ступеня.
у роботі жюрі олімпіади
брали Участь кандидати
наук та викладачі
Київ
ського держуніверситету.
Київського та Горлівського інститутів іноземних
мов
і Кіровоградського
педінституту, а також за
відуючі та методисти кабі-

нетів іноземних мов
ласних Інститутів удоско
налення вчителів, вчителіметодисти. Позаду пошу
ки. хвилювання, тривоги.
Але кожен з присутніх,
на пеоне, запам’ятав тур
боту і піклування організа
торів олімпіади. їхнє праг
нення все зробити для того,
щоб перебування учасни
ків було цікавим І змістов
ним.
Можливо, не для всіх
юнаків і дівчат життя бу
де пов’язане з іноземною
філологією, але вже сьогодні приємно. — вони ви
явили волю до перемоги,
свої мінні знання, заці
кавленість
прогресивною
німецькою літературою.
О. ЛЕВАНДОВСЬКА,
завідуюча
кабінетом
іноземних мов облас
ного інституту удоско
налення вчителів.

Заздалегідь до цієї зустрічі я не готувалась. Просто була в гостях у десяти
класника, гітариста Михайла Коваленка, коли до нього завітали однокласники Ві
талій Назаратій і Володимир Канчура. Розмова відбулася відверта. Сімнадцятиріч
на людина має свої погляди на життя, відстоюючи їх іноді, можливо, з підвищеним
запалом. її, цю людину, важливо зрозуміти. Але останнім часом мене насторожу
ють деякі виступи преси, радіо- і телевізійні передачі, ц яких занадто потакають
молоді, намагаючись за неї вирішувати складні життєві питання. Молодий юнак
чи дівчина сама за себе вирішуватиме. Як і троє моїх співрозмовників самі вирі
шуватимуть поки що такі питання: ким стати, чому присвятити життя.

зрадою. Товариш взяв з мене клятву і
ВІТАЛІЙ: А я нікуди вступати не зби
довірив таємницю, а ця таємниця наці
раюся. До армії принаймні. В навчаль
лена проти інших моїх товаришів. Як я
ному комбінаті я набув спеціальності
автослюсаря. Якщо зумію влаштувати
повинен чинити?
ВОЛОДЯ: По совісті.
ся, працюватиму за спеціальністю. Про
МИХАЙЛО: Але ж я дав клятву.
сто в робітники піду. Хочу працювати на
ВІТАЛІЙ: Іноді треба й поступатися
заводі.
своїми принципами.
— Значить, інститут тебе не приваб
— Ми багато говорили про честь,
лює?
совість. А завжди ви говорите правду!
ВІТАЛІЙ (переконано): Диплом — це
Батькам, наприклад.
формальність. Адже доводиться зустрі
РЕПЛІКА: А батьки завжди говорять
чати людей з вищою освітою, ЯКІ проправду?
ЧИ
ПЯТЬ
тирали штани даремно чотири
— І все-таки мене цікавить, хлопці, як
років.
складаються ваші стосунки з доросли
МИХАЙЛО: А й справді, хіба ме відо
ми? Ви поважаєте своїх вчителів?
ма вам картина. Прийде на виробництво
На це питання відповіли одностайно:
молода людина. Йому б до верстата «потих, хто поважає нас. Мені зрозуміле це
вкалувати», а він папери переписує, а
почуття. Коли людина росте, їй особли
там, дивись, проведуть з пишністю на
во потрібно відчувати повагу до себе.
«заслужений відпочинок» та через деньВсі троє говорили про свого класного
два и забудуть, що існував такий. Ні,
керівника вчительку хімії М. І. Коновалюдиною, яку поважають, можна бути і
лову, уроки якої для них—завжди свято.
біля верстата...
Цікаво, що ніхто з них хі/лію як пред
ВОЛОДЯ: ...чи обробляючи землю.
мет но любить, але всі люблять уроки
— А □ чому цінність людини на землі!
ВІТАЛІЙ: У тому, щоб не прожити
хімії.
&
ф Зрозуміло, наша вечірня розмова не
марно житткГ
могла обійти особисті уподобоння кож
ВОЛОДЯ: Знаєте, часто доводиться
ного. Сферу естетики, так би мовити.
чути слова: бути потрібною людиною, і
Говорили про
тому псрастасої ”*а доаіря’и. Хои ноя’аи
атр. Всі віддають перевагу... авторській
з нас у глибині душі думає, що без
пісні, а Михайло і сам пробує сили у
нього нічого б на землі не відбулося.
Звичайно, Володя не читав
праць ^цій галузі самодіяльної творчості, хоч
своїх пісень він того вечора наспівав.
древніх мудреців і такого висновку ді
ВІТАЛІЙ: Розумієте, авторська пісня
йшов сам. Бо й справді, кожен з нас
об
’єднує. Можна стати довкола співака
про це думає. Тому й лякає думка, що
і співати разом з ним. З В. Леонтьєвим,
колись без нас квітуватимуть сади, 3А’И*
наприклад, так не заспіваєш, за ним по
матимуться хвилі Чорного моря. Як без
залу тробо бігати.
нас проходили століття? Та тепер ми про
ВОЛОДЯ: Мені подобається і рск-муних знаємо, добре чи посередньо, ад
зика, і джаз, і класика (трохи!). Але я
же вчили історію. «До речі, як ви вчине розумію, коли щось насильно привно
тосьт» ***" запитала я у десятикласників.
ситься. «Ага, ти не любиш хеві-мстал,
що
«не
дуже...».
Хлопці
не
Виявилось
збиралися «грати ролі» таких собі пай
ВІТАЛІЙ: Я не чув, щоб примушували
м г«І а 141/ і 1в. І тому иа моє питання, як во«металом»
захоплюватися, іа що * -•
чолояіму
честь,
відповіни розуміють
грозами.
дали відверто
ВОЛОДЯ: А НОМи, любери...
— Коли б вам довелось, відстоюючи
— Про люберів дуже перебільшують,
власну месть, або честь сеові подруги,
лпл. пісігмо неформальні
об’єднання
......
млкилиилйі «илілии 111 п гЫ*

Весна. Останній день канікул,.

ВЕСЕЛІ СТАРТИ
Це веселе спортивне СВЯ
ТО учням
Ново.миргородських середніх шкіл №№ 2.
З допомогли організувати
шефи з шахти «Новом иргородська». Секретар ко
мітету комсомолу шахти
Богдан Єдиная з допомо
гою свого товариша
Во

Фото В. ГРИБА.

лодимира Яровенка не по
жаліли часу, щоб допомог
ти школам підготувати все
На3маі”ння «Веселі стар
ти- які проводилися ПІД
час' весняних канікул в
«ямках Всесоюзного мар
V юних ленінців «Сильні,
сміливі, спритні». визна
чили краіпии спортивний
клас Найбільш підготов
леними виявилися учасни-

Матуся народилася в пе
редостанній рік війни. Стар
ший брат Борис загинув на
фронті. Коли дівчинці
ви
повнилось два роки, помер
батько. Важким
було
по
воєнне дитинство
напівси
роти. Маленька Марійка до
глядала
домашню
худобу,
пор.іласл на городі
. .. і п садку. Як їй хотілося в усьому
допомогти
хворій
матері!
Часто голодна, завжди боса,
проворна Марічка. здавало
ся. не знала втоми. Добрий

ни з 4 В класу Новомирго
родської середньої школи
№ 3. Але ті. хто не потра
пив у число призерів, на
певне. не шкодуватимуть
також — адже подібні спор
тивні ігри є чудовою наго
дою. щоб відпочити, набра
тися сил перед новою на
вчальною чвертю.
А. СТОЯН.
м. Новомиргород.

Дл9
~с
і АаАЛЛИ

світ дитинства

ЦІ АЙРІДНІША людина на землі —
мама. Для кожного вона найдо
рожча, наймиліша, найкраща. Здається,
все, що радує нас на землі, йде від
неї, — матері. Вона — джерело в пус
телі і вогнище серед заметілі. Вона —
втіха і відрада.
Мамо! Як часто хочеться пригорнути
ся до тебе. Ти так багато віддала мені,
часто забуваючи про себе. Коли я була
маленькою, ти співала мені колискову і
тепер я співаю її тобі, рідна. Ми, діти,
ростемо, а ти залишаєшся все такою ж—
спокійною, доброю, лагідною.
Лише
ледь-ледь висохли твої очі, але для ме
не, як і раніш, у них світиться вогник
любові. Волосся злегка посріблилося,
але все таке ж пухнасте. Маленькі змор
щечки на обличчі. Як багато можна з
них прочитати. І все ж, обличчя твоє за
лишилося чистим і молодим. А руки!
Скільки добра вони зробили!
Мамо, тобі було тяжко, але ти зуміла
все витримати. Прийде час, і мені до
ведеться вступити в самостійне життя.
Я буду йти по ньому, рівняючись на те
. » в мене найбе, рідна. І все, що буде
краще, найсвятіше, яі розділю з матір’ю,
мамою, матусею.
Л. КОВАЛЕНКО,
учениця 7-го класу СШ № 26».
м. Кіровоград.
«То був один із тих чудових днів, ко
ли все в природі чекає радісних пере
мін, чекає весну. У прозорій блакитній
купелі неба весело плескалось сонечко.
Своїм теплом та світлом воно заповню
вало світ по самі вінця, не було на
землі місця, де не хазяйнував би ма
ленький сонячний промінець. Повінню
світла затопили вони все село. Один
цікавий посланець заглянув у звичайні
сінький собі селянський двір. На по
двір’ї заклопотано поралась невисока
жінка. Це моя матуся — Марія Демидівна Петренко. На доброму обличчі
заграла щира посмішка. Стороння лю
дина, дивлячись на неї, подумає; «Щас
лива ти, жінко. Мабуть, тобі доля стели
ла під ноги килими». Але помилиться.
Бо кожен своє щастя та долю заробляє
копіткою працею.

м ■■

брав

сиос:

сирітське
горе та
важку
працю він пом’якшував ча
рівними зорями та улюбленими маминими казнами.

потім вона пішла до школи. Зимою, за
годину, ломи
поки добирались,
добирались. .замерзали
---------так. що не могли вимовити й слова, І як
часто, коли школярі грілися біля шкГльноі грубни. їх застиглі душі відігрівала
теплом свого серця
та доброго
слова
Олександра Яківна Ткаченко.
перша І
нанулюбленіша_вчителька. Притихла Ма
рійка слухала її і мріяла все життя теж
присвятити дітям.

Марія закінчила семирічку. Хоч як бажалося, та вчитися далі не пішла: иа ру
ках була хвора старенька мати. З шіст
надцяти років пішла працювати у кол
госп. Доброю, хоч і нелегкою була її
праця: вирощувала буряки. Влітку про
кидалася раніше від сонця і поспішала
на поле. Часто так втомлювалася, що
увечері ледве торкалась головою по
душки, враз засинала. Особливо багато
роботи восени, коли збирають вироще
ний урожай.
Молоду дівчину обрали люди ланко
вою. Тоді ж за трудові успіхи була на
городжена вона медаллю «За доблес
ний труд» та знаком «Переможець со
ціалістичного змагання». Матуся завжди
була біля землі. Сьогодні, вже який рік,
вирощує буряки на колгоспному полі.
Хай кожен пам’ятає, що кришталеві
скельця білого цукру на нашому столі
добуваються важким потом таких тру
дівників землі, як моя мама.
Свою матусю я завжди згадую в ро
боті. Згадую її лагідні золоті руки, що
можуть все, згадую привітне обличчя,
її темне волосся, в яке прокралася пер
ша сивина.
Дорога мамо! Я дарую тобі квіти своєї
душі, що зросли з твоїх добрих казок і
бажаю бути такою, як ти є, завжди —
доброю, щирою, справедливою і муд
рою. Можливо, для когось ти звичайна,
а для мене—єдина і найдорожча. Перед
тобою, матінко, я у неоплатному боргу.
І де б я не була, в моєму серці завжди
буде бриніти ніжність твоєї колискової,
всі удачі свого життя я буду пов’язу
вати з твоїм іменем.
Т. ПЕТРЕНКО,
учениця 9-В класу Побузької СШ».
Гслованівським район.
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НА СЕРЦІ

ЛИШИЛАСЬ
ГІРКОТА
Образили мене. І на ду
ші так гірко-гірко. Тому й
вирішило написати.
Оце нещодавно вийшла
я з дому, щоб продукти
закупити.
Повертай чиєї»,
побачила, що винесли на
вулицю морозиво продава
ти. оте трубочками, що в
)С Я чесно,
шоколаді. Зізнаюся
не куштувала його жодно
го разу. Черга була н?геликою. думаю, стану, тим
більш, поруч з моїм бу
динком. Попереду ХЛОІІЧН-

ялися. На їхній погляд, ці
слова однолітка були до
тепними. Всі. хто стояв у
черзі, промовчали. А мене
сльочи »лімінлн. теж сло
ва вимовити не могла, і
тепер, коли пишу, плачу.
Це ж він натякнув, що ме
ні помирати час. Невже
молоді люди Можуть бути
такими бездушними?
Я хочу через газету
пояснити тим хлопцям, що
для моїх ровесників у ТОЙ
час, коли ми були дітьми,
солодощі і ласощі замі
няли печені цукрові бу
ряки. Цукорка — то було
свято, а слова «морози
во» навіть і не знали. Те
пер не той час. Тільки б
жити та жити, та вже не
ма коли. Старість і хворо
би підступають з усіх бо
ків. Це тяжко, ашо тяжче
стає, коли тобі про це на-

кон СУЛЬТПЗД-ІКТ «ВІТРИЛ»
Враховуючи те, що дехто з вас, друзі, став читячси гж.м-г/г .у 1<МТ*7 роц/^
-ОДгдил

даватиме відповіді на питання, які вже поморю-

ся у минулому році. Та редакційна пошта
Ьть, що ви не дуже уваяЛо слідкуєте за натою рубрикою, повторюючи питання, які висвіт
лю валися у січневому і лютневому випусках <ВІт

рил». Радимо вам ііерегллпутм ці номери ще раз.
«НаиишИъ. будь лпездобутн
. де можна
спеціальність
кондмтеpa. 1 чи модема нею овоподіти після ВОСЬМОГО
класу?
Восьмикласниця
Л. КАІ1ГИНАР

СИТУ № 5. що знахо
диться за такою адресою: м. Світловодськ,
пул. Б. Хмельакцькиго,
34.

Надія
КІНСЬКОГО
виться V

г
— Ми багато говорили про
ЛКХІ
совість. А завжди ви говорите правду!
ВІТАЛІЙ (переконано): Диплом —- цо
Батькам, наприклад.
формальність. Адже доводиться зустрі
РЕПЛІКА: А батьки завжди говорять
чати людей з вищою освітою, які про
правдуІ
тирали штани даремно чотири чи л ять
— І все-таки мене цікавить, хлопці, як
років.
складаються
ваші стосунки з доросли
МИХАЙЛО: А й справді, хіба но відо
ми) Ви поважаєте своїх вчителів!
ма вам картина. Приндо на виробництво
На це питання відповіли одностайно:
молода людині. Йому б до верстата «лотих, хто поважає нас. Мені зрозуміле це
вкалувати», а він папери переписус, а
почуття. Коли людина росте, їй особли
там, дивись, проведуть з пишністю на
во потрібно відчувати повагу до себе.
«заслужений віДпочинок» та через деньВсі троє говорили про свого класного
два й забудуть, що існував такий. Ні,
керівника вчительку хімії М. І. Конова
людиною, яку поважають, можна бути і
лову, уроки якої для них—завжди свято.
біля верстата...
Цікаво, що ніхто з них хімію як пред
ВОЛОДЯ: ...чи обробляючи землю.
мет не любить, але всі люблять уроки
- А в чому цінність людини на землі!
ВІТАЛІЙ: У. тому, щоб не прожити
хімії.
А
+ Зрозуміло, наша вечірня розмова не
марно житт™
могла обійти особисті уподобання кож
ВОЛОДЯ*. Знаєте, часто доводиться
ного. Сферу естетики, так би мовити,
чути слова: бути потрібною людиною, і
горили про рок-музику, живопис, тетому перестаєін їм довіряти. У
п іддають перевагу... авторській
ні, а Михайло і сам пробує сили у
нього нічого б на землі не ві
Звичайно, Володя не читав
праць ^цій галузі самодіяльної творчості, хоч
древніх мудрЖців і такого висновку ді
своїх пісень він того вечора наспівав.
йшов сам. Бо й справді, кожен з нас
ВІТАЛІЙ: Розумієте, авторська пісня
про це думає. Тому й лякає думка, що
об’єднує. Можна стати довкола співака
колись без нас квітуватимуть сади, здій
і співати разом з ним. З В. Леонтьєвим,
матимуться хвилі Чорного моря. Як без
наприклад, так не заспіваєш, за ним по
нас проходили століття? Та тепер ми про
залу треба бігати.
них знаємо, добре чи посередньо, ад
ВОЛОДЯ: Мені подобається і рок-муже вчили історію. «До речі, як ви вчи
зика, і джаз, і класика (трохи!). Але я
тесь?» — запитала я у десятикласників.
не розумію, коли щось насильно привно
Виявилось, що «не дуже...». Хлопці не
ситься. «Ага, ти не любиш хеві-метал,
збиралися «грати ролі» таких собі пайстережись!».
хлопчиків. І тому на моє питання, як во
ВІТАЛІЙ: Я не чув, щоб примушували
ни розуміють чоловічу честь, відпові
«металом» захоплюватися. Та ще й з по
дали відверто.
грозами.
— Коли б вам довелось, відстоюючи
ВОЛОДЯ: А НОМи, любери...
власну честь, або честь своєї подруги,
— Про люберів дуже перебільшують,
дати ляпаса покидькові, знаючи, що фі
але, дійсно, неформальні
об’єднання
зично він сильніший, як би ви діяли!
молоді викликають серйозні занепо
ВІТАЛІЙ: Не знаю.
коєння.
ВОЛОДЯ: А хіба обов’язково «руко
Тим часом Михайло приніс гітару і по
прикладство»?
чав співати. Лунали пісні Б. Окуджави,
МИХАЙЛО: Лицарські часи минули,
В. Висоцького, Ю. Кукіна, О. Городколи, відстоюючи честь мундира, вихо
ницького. «Атлантів» співали всі разом:
дили один на одного. А зараз досить
И жить еще надежде
комусь кинути клич: «наших б'ють» — і
До той поры, пока
твій ляпас покидькові може дорого
Атланты небо держат
коштувати!
На каменных руках.
В. ЛЕВОЧКО.
У значній мірі підтримуючи думку

Весна. Останній день канікул

ВЕСЕЛІ СТАРТИ
Це песеле спортиіїне сняНовом иргородто учням
ськйх середніх шкіл
2.
З допомогли організувати
шефи з шахти «Новомиргородська». Секретар ко
мітету комсомолу шахти
Богдан Єдннак з допомо.
гою свого товариша
Во-

лодимира Яровенка не по
жаліли часу щоб допомог
ТИ школам ‘підготувати все
но рівні.
Змагання «Веселі стар
ти •. які проводилися Під
час весняних канікул в
рамках Всесоюзного мар
шу юних ленінців «Сильні,
сміливі, спритні», визна
чили кращий спортивний
клас. Найбільш підготов
леними виявилися учасни-

«ЗАВАЖАЄ ХАРАКТЕР»
Під таким заголовком у
січневому випуску «Віт
рил» було вміщено інтер
в’ю з відстаючою учени
цею. Редакція отримала
багато відгуків на цю пуб
лікацію, в яких Катині ро
весники засуджують її по
ведінку, дають поради, хо
роші побажання.
Що ж заважає дівчині
вчитися? Насамперед, ха
рактер
—
категорично
стверджують читачі.
я
«Катину поведінку
повністю засуджую. I ви
нуваті в цьому, я думаю,
її батьки. їм перш за все
треба допомогти дочці.
Моя порада Каті: спро
буй змінити характер», —
пише восьмикласниця із
Новоархангельська Лариса
Редькіна.
А семикласниця О. Бут
ко із села Миколо-Бабанки вважає, що Катя по
винна самостійно працю
вати над собою, подолати
свої лінощі. Де в чому ав
тор листа навіть підтри
мує Катю. Наприклад, в
небажанні «кланятися пе-

Наполеон
звичку
іноді блукати вночі па
ризькими вулицями.
Він
любив їх тишу й безлюд
ність. Та от одного разу
він почув голосні вигуки
якогось п’яного гультяя:

ред відмінниками». «Я ду
же хотіла б, аби Катя ви
правилася,
—
пише
О. Бутко, — подружила з
однокласниками і змінила
свій характер».
Співчуває Каті Тетяна
Образцова з Кіровограда.
Бо в неї вдома аналогічна
ситуація. «Всі відвернули
ся від мене. У класі я не
авторитет,
дружити зі
мною ніхто не хоче... Додо
му приходжу — там прак
тично те ж саме, що і в
Катаній родині. Тато і мама давно стали між собою чужими людьми, Мене ніяк не поділять, Надивлюся, наслухаюся цих
домашніх «концертів», а
потім така байдужість до
всього з’являється. Нав
чання пустила на самоплив, у легкоатлетичній
секції тепер рідко буваю.
Стала і я такою ж байду
жою до навколишніх, як і
вони до мене. Розумію Ка
терину, важко їй дово
диться...»
А ось Надія Г. з Маловисківського району Катю

— Я наиоільша знаме
нитість Парижа. До мене
всі звертаються.
Наполеон
зацікавився,
підійшов до хвалька і за
питав:
— А хто я: ти такий?

не підтримує, вважаючи,
що погано
навчаючись,
дівчина чинить зле у пер
шу чергу собі. «Не харак
тер їй заважає, а власна
впертість. Що кому вона
хоче цим довести? «Герої
нею» таким чином ніколи
не станеш. Можливо, Катя
образиться на мене, але я
звикла говорити правду...»
ВІД
«ВІТРИЛ». Як
свідчить пошта редакції,
Катина історія не залишає
байдужими читачів. Зви
чайно, порад дівчині мож
на давати дуже багато,
але Катя сама повинна
свій життєвий
обирати
шлях і, відповідно, лінію
поведінки. Цього за неї ні
хто не зробить. Зводити
все тільки до «важкого»
характеру несправедливо.
Так, дівчинка у тому віці,
коли їй потрібна допомога
батьків, учителів, потрібна
дружба однокласників. І
все ж треба бути готовою
прийняти що допомогу,
вміти
відповідати
на
дружні почуття.

— Я найкращий конди
тер Парижа. Мене всі зна
ють і поважають. Мої тор
ти й печива їдять навіть
наші міністри. А ти хто?
— Наполеон, імператор
Франції.
Кондитер трохи подумав
і відповів:
— Ну що ж. посада теж
нічого, підходяща.
♦ ♦ *
Бернард Шоу якось одер
жав запрошення в гості:
«Лорд Честмер буде вдо
ма з п’ятої до сьомої го
дини». Шоу повернув це
запрошення власникові з
написом: «Бернард Шоу—
теж».

ки з 4 В юіпсу Новомирго
родської середньої школи
X- 3. Але ті, хто не гіотрнЛИН у число призерів, на
певне. не шкодуватимуть
також
адже подібні споР
тивні ігри
чудовою наго
дою, щоб відпочити, набра
тися сил перед новою на
вчальною чвертю.
А. СТОЯН.
м. Новомиргород.

лоні.кий сонячний Промінець. Повінню
світла затопили поки все соло.
^^^ин
цікавий посланець заглянув у звичайні
сінький собі селянський двір. На по
двір'ї заклопотано поралась невисока
жінка. Це моя матуся — Марія Демидіпна Петренко На доброму обличчі
заграла щиро посмішка. Стороння лю
дина, дивлячись на неї, подумає: «Щас
лива ти, жінко. Мабуть, тобі доля стели
ла під ноги килими». Але помилиться.
Бо кожен своє щастя та долю заробляє
копіткою працею.

бдж<»ю**бутм такою, *«< ти с, завжди —
доброю, щирою, справедливою і муд
рою. Можливо, для когось ти звичайна,
о для мойв—едина і найдорожча. Перед
гобою, матінко, я у неоплатному боргу.
І де б я не була, в моему сорці завжди
буде бриніти ніжність твоєї колискової,
асі удачі свого життя я буду лов* язу-*
вати з твоїм іменем.
Т. ПЕТРЕНКО,
ученица 9-В класу Побузької СШ».
Голованівський район.

§
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ЛИСТ У^НОМЕР

НА СЕРЦІ
ЛИШИЛАСЬ

ГІРКОТА
Образили мене. І на ду
ші так гірке-гірко. Тому й
вирішила написати.
Оце нещодавно вийшла
я з дому, щоб продукти
закупити.
Повертаючись,
побачила, що винесли на
вулицю морозиво продава
ти, оте трубочками, що в
шоколаді. Зізнаюся чесно,
не куштувала його жодно
го разу. Черга була незеликою, думаю, стану, тим
більш, поруч з моїм бу
динком. Попереду хлопчи
на стояв років п’ятнадця
ти. Аж тут дивлюся, біля
нього ще п’ятеро з’явило
ся. Хто гроші йому про
тягує, а хто попереду ньо
го стає. Я й присоромила
їх, що
так негарно. А
один і говорить: «Тобі, баб
цю, за білими капцями в
чергу треба ставати, а не
за морозивом». Інші засмі-

КОНСУЛЬТП^КТ «ВІТРИЛ»

ялися. На їхн^ї погляд, ці
слова однолітла були до
тепними. Всі, хто стояв у
черзі, промовчали. А мене
сльози здавили, теж сло
ва вимовити мс могла. І
тепер, коли пишу, плану.
Це ж він натякнув, що ме
ні помирати час. Невже
молоді люди ||.)жуть бути
такими бездушними?
Я хочу через газету
пояснити тим хлопцям, що
для моїх ровесників у том
час, коли ми були дітьми,
солодощі і ласощі замі
няли печені цукрові бу
ряки. Цукерка — то було
свято, а слова «морози
во» навіть і не знали. Те
пер не той час. Тільки б
жити та жити, та вже не
ма коли. Старість і хворо
би підступають з усіх бо
ків. Це тяжко, а ще тяжче
стає, коли тобі про це на
гадують, до того ж
грубо і бездушно.
Морозива я вже не
па купувати, відчула,
мені недобре і пішла
дому. І Досі на серці гір
кота, яку не притупиш ні
якими солодощами.

татем газетя у 1987 році, вовеульгпункт «Вітрил»
даватиме ВІДПОВІДІ на питання, які вже поиторш•я у шинулому році. Та редакційна пошта

шою рубрикою, повторюючи питання, ЯКІ ВЯСВіТлювалися у січневому і лютневому випусках «Віт
рил»? Радимо вам переглянути ці номери ще раз.

«Напишіть, будь лас
ка, де можна здобути
кондитеспеціальність
ра. І чи можна нею оволодіти після восьмого
класу?
Восьмикласниця
Л. КАГИИНАР
з Новомиргородав.

Вступай після вось
мого класу до СПТУ
№ 15, що знаходиться в
обласному центрі. Його
адреса: 316050, м. Кіро
воград, вул. Гоголя, 125.
В училище можна вступити також і на базі десятнрічки.
«Після
закінчення
школи МИ З подругою
мріємо працювати на
радіозаводі, оволодівши
відповідною професією.
Де можна вчитися?

м. Кіровоград.

цього

прочитаєш

листа, то вже гірко стає, а як же ній жінці? А чи за

думувались ви, хто здатен образити

злим

словом

людину? А ви. хто чує і мовчить? Я* захистити лю
дей від вашої бездушності і байдужості?

Світлана М. і Лариса В.».

Давайте

Здобувши середню ос
віту, ви можете вступи
ти до Світловодського

поговоримо начистоту.
2222.

22

2222:

О. М- Черкасова задає
відверті питання й новач
кам. Студентка того ж ін
ституту Лариса Шиян го
ворить про добрих і доб
реньких вчителів, курсант
Іван Шевчук щиро оцінює
прогалини шкільного вихо
вання. А студентка Олек
сандрійського педучилища
Світлана Третьякова, дя
куючи «Лірі>, чимало пое
зій знає напам’ять.
Не секрет: їх ще мало,
таких гуртків і клубів, де
говорять не по-напнеаному; де мудрий керівник
навчить тебе впорядкову
вати думки,
допоможе
сформувати
правильну
життєву позицію, збагну
ти ціну поняттю «люд
ський фактор». Може, то
му й пішла Людмила Рябовол після школи до Ки
ївської сільськогосподар
ської академії, щоб після
її закінчення трудитися
там, де особливо потрібно
країні. Нині Люда працює
ветеринарним лікарем
в
селі Дмитрівні нашого ра
йону.
Тематика засідань «Лі
ри» спонукає до вдумли
вої, серйозної підготовки
до них. Тут не прийдеш,
як це бачиш подекуди,

СПТУ № 5, що знахо
диться- за такою адре
сою: м. Світловодськ,
вул. Б. Хмельницького,
34.
Надія Пихтіна з Устинівськоро району ціка
виться училищами, як!
готують
працівників
зв’язку.
Встунай до СПТУ № О.
Його адреса: 316013,
м. Кіровоград, вул. Ша
тала, 4.
А Любі 3. з кі ровограда припала до душі
професія бібліотекаря.
На Україні висококва
ліфіковані
бібліотечні
кадри готують інститути
культури, ІЦО є у Києві і
Харкові. За
гш_ довідками',
звертатися на адресу: V
252601, м. Київ, вул.
Чигоріна, 20: 310003.
эт. Харків, Бурсацький
спуск, 4. Приймаються
особи з освітою за 10
класів.

Х22-с2222222

22.

НАШ ДРУГ-«ЛІРА»
Хочу познайомити вас
із клубом любителів росій
ської н радянської класи
ки, який носить назву «Лі
ра». і діє в Знам'ямській
СШ № 2. Щоправда, це
не традиційний клуб із
його засіданнями — кож
на зустріч його учасників
є справжнім уроком мо
ральності. Питання праг
немо обговорювати без
зайвого пафосу, чесно і
щиро. Крім учнів, сюди
приходять і ті, хто закін
чив школу, вже став на
самостійну життєву сте
жину.
Недавно потрапила і я на
одне з таких засідань ра
зом з колишніми випуск
никами. Слухала хлопців і
дівчат і дійсно все біль
ше
переконувалася
—
участь у «Лірі» навчила
їх цінувати роботу своїх
душ, свого творчого «я».
Валентина Чала пригадує,
як колись разом з керів
ником клубу О. М. Черкасовою вела чергове за
сідання і вона. Нині вчи
ться на факультеті інозем
них мов Кіровоградського
інституту. Іра Мосіна та
кож вчиться в педагогіч
ному, щоправда, на істо
ричному факультеті.

<1

Враховуючи те, що дехто з вас, друзі, став чи-

в. ВОРОНОВА,
пенсіонерка.

ВІД «ВІТРИЛ». Дійсно, лише

ОГЛЯД
ЛИСТІВ

Фото В. ГРИБА.

СЬОГОДНІ — XXV ОБЛАСНИЙ ЗЛІТ
ТРУДОВИХ ОБ’ЄДНАНЬ ШКОЛЯРІВ

СВІТ
ЗАХОПЛЕНЬ

вже на готовеньке. У «Лірі»
завжди
трепетно
ждуть зустрічей-знайомств
із М. Цветаевой), А. Ахма
товою, Б. Пастернаком,
В. Висоцьким. Б. Ахмадулліною, Р. Казаковой»,
Б. Окуджавою.
Але повернуся до зга
даного вище засідання. То
го вечора після «Уроку
моральності»
учні-старшокласники провели під
готовлену програму «Но
сив він совість біля сер
ця...», присвячену В. Висоцькому. Разом з при
сутніми я «слухала» Аллу
Демидову. Валерія Золо
тухина, Людмилу Гурчен
ко — сучасники ділилися
думками про Поета, Спі
вака н Актора. А коли
присутній тут Юрій Батушан співав пісні В. Висоцького, перед нами по
став ніби новий портрет
співака. Ні, Юрій не ко
піював, він співав по-своє
му, але потяг Висоцького
до життя струмив із кож
ної пісні.
Ми ще довго не розхо
дились. Відчувалось, що
усім членам «Ліри» цей
вечір запам’ятається. І не
лише цей.
Л. ПОВАЛІЙ.

гт

ХОЧУ виступити на
зльоті трудових об'єд
нань школярів. Перш за
все скажу, що у нашій ви
робничій бригаді 242 учні,
що закріплено за нею 75
гектарів сільськогосподар
ських угідь. Розповім, що
в колгоспі «Зоря» наші

ли колгосп нас простотаки підводив. Учні збиралися на роботу, а тран
спорту і ящиків не було.
Так, могли б зібрати біль
ше. Могли.
Можна сказати й про
те, що бригада взялася
доглядати і за молодим

Про що розповім
учні доглядають
телят.
За нами там закріплено
7-й корпус. Ми його на
зиваємо просто «наш під
шефний», і всім відразу
зрозуміло, про що мова.
Обов’язково скажу про
старий сад. За школою
закріплено 20 гектарів.
Минулого року учні
зі
брали 20 тонн яблук. Але
ж... Та чи варто говори
ти? Могли ж би зібрати й
більше, аби урожай, від
верто кажучи, не
роз
крадали хто хотів. Адже
належної охорони не бу
ло? Не було. Та й з орга
нізацією праці не все га
разд. Були й випадки, ко-

садом. Урожай з нього,
щоправда, будуть збирати
ті, хто зараз навчається у
молодших класах. Розпо
вім про роботу на город
ній бригаді, де ми виро
щуємо помідори, капусту,
огірки. І обов’язково ска
жу про наш табір праці і
відпочинку. Згадаю пріз
вища найактивніших чле
нів бригади — Валерія
Шіндера, Олени Маніло,
нашого бригадира Анато
лія Барабанова. Щоправ
да, тільки й того, що зга
даю. Але ж про кожного
можна розповісти й біль
ше. Ось, наприклад, Ана
толій — організатор, за-

стрільник цікавих справ,
хороший музикант. Та й
немало цікавих людей у
нашій бригаді.
Щось я все «наш» та
«наша». Тільки от без цих
слів не виходить моя роз
повідь. Скажу ще про до
помогу кінному заводу,
Бригада взялася
ремонтузати тут борони. Лише
перший рік ми це практи
куємо. Поремонтували по
ки що 26, але, знову ж
таки, могли б і можемо
більше. Слабка організа
ція праці. Треба і членам
ради бригади і дирекції
заводу продумати до кін
ця деякі питання. У шко
лі повинно бути підсобне
господарство, а його не
ма. Навчається у нас по
над 600 учнів. Тож скіль
ки відходів з їдальні не
використовується. А мож
на було б тримати кілька
свиней. Он як у Павлиській школі. Немає у нас
приміщення.
Щоправда,
колгосп обіцяє нинішнім
літом збудувати таке при
міщення. Тож, ми споді
ваємося.
І. АУЛІНА,

учениця 10-Б
класу
Оиуфріївської серед
ньої школи.

♦

4 стор.

«Молодий комунар»

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

31 березня 'З 987 року

** З ВИПУСКУ «АХІЛЛЕСОВА П’ЯТА»

Сьогодні і завтра

НАРОД СКАЖЕ ЯК ЗАВ’ЯЖЕ

і

Завтра — міжнародний день сміху. Сміятимуться
І в Одесі, 1 в Габрово, і в Ріо-де-Жанейро, і... Смія
тимуться на всіх континентах. Бо — таке свято! Але
тільки завтра. «А на Кіровоградщині?* — запитують
нас читачі «Молодого комунара». Мовляв, газета ж
виходить у вівторок, 31 березня. Подумали ми й ви
рішили: це ж ще краще — хай на Кіровоградщині
починають сміятись уже сьогодні. Гумористи степо
вого краю спробують вас, шановні читачі, розсміши
ти своїм дотепним словом. Отже, починаймо!

У пекарні балакають
два пекарі.
— Микало, — запитує
один, — а що мені буде,
коли я прихоплю зо дві
буханки хліба?
— Не буде нічого...
— А якщо мене впійма
ють?
— Кажу ж: це буде ні
І
чого.

— Миколо, не жартуй,
Я всерйоз.
— І я всерйоз. Не буде
нічого: ні прогресивки, ні
премії, ні тринадцятої зар
платні
Підслухав В. ЧОРНОГОР.

с. Нова Прага,
Олександрійського
району.

НОВИЙ ВИД ПОСЛУГ
пропонують заготівельні організації споживчої коопе«
рації: переробка кролів для населення з одночасною
закупкою лишків м’яса та шкурок.
За невелику плату — ЗО копійок за одного кроли
ка — спеціалісти заготівельної контори проведуть забій тварин і якісну первинну обробку шкурок.
В разі потреби кролівники можуть скористатися
транспортом заготівельної контори.
Товариші! Користуйтеся послугами заготівельних
організацій споживчої кооперації!
Здавайте лишки продукції кролівництва на прий
мально-заготівельні пункти!
Головне управління заготівель Укоопспілки.
Укоопторгреклама.

БАЙКА,

ДУМКА СПЕЦІАЛІСТА

\ самописки

£— Мікрорайон назвав би я зразковим,,
, Бо все у ньому начебто вже є:
£ Універсам, садок дитячий, школа,
Автомогильна до» Кафе, лікарня, телеательє.
^рога.
І все ж таки ізюминки немає,
Хоч плитка є, і мармур, і граніт,
Археолух.
І візерунків різних вистачає...
Брати - канавоТа жодних не побачив я воріт!..
£ ходці.
* '* *

І

!

У БОРОДІ

Віктор ВЛАСЮК.

м. Кіроаоград.

/

УСМІШКА

РОЗУМ

ї

; СІМЕЙНІ ПРИКМЕТИ

Повернувся вже Грицько до дружини Лідни —
їздив аж на Сахалін він на заробітки.
Та нічого не привіз Гриць із Сахаліне,
Тільки бороду завів по самі коліна.
А дружині так сказав, що в нього в Ростові
Поцупили чемодан й чоботи хутрові:
Були у тих чемоданах дефіцитні речі —
Подарунки для дружини, матері й малечі,
«Що? Грицько придбати зможе? — хтось
розреготався. —
Він же, мов ведмідь-шатун, від сім’ї ховався.
Чесно жити й працювати для нього не в моді —
Він прогулював, пиячив ще тут, на заводі.
Якщо в нього в голові розуму немає,
То нехай у бороді його не шукає!».

Голодні закуски.

Що не кажіть, а справу Баран знає.

і

Гуманна
на.

льоди

Димова кухня.

Димогог.

і»
Якщо вас хвалить дружина, то ;>
\ знайте — їй знадобились гроші для { Інструментально, нового модного плаття.
, бокальне тріо.
£ (3 Коли жінка говорить, що її чо-^
ловік — гарний танцюрист, то це / Калимові
означає, що він танцює під її дудку. £ ріжки.
/
Дешевий і старий посуд б’ється
Кандидаток и й;;
і на щастя, дорогий та новий — на
міні-ум.
:
сварку.
/
Якщо дружина пропонує чоло-/
и вікові піти в театр, то це означає: во- * Берке СЛЮСАР.
«і на купила нову ювелірну прикрасу.

і

Юрій РИБНИКОВ.

< м. Світловодськ.

Анатолій ВИСОЦЬКИЙ.

СТАРІ ЗАГАДКИ
4. Всі його чекають,
1. Біла гора серед дво
хто подивиться, кожен *]
ре.
скривиться.
/
2. Зимою й літом одна
5. Вуха мають, а не чу-^
ковим цвітом.
ють.
(Відгадки в найближ
3. Не кравець, я 9 голчих номерах «ЛІК»).
ками.

;
<>
2
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ТЕЛЕБАЧЕННЯ
31 БЕРЕЗНЯ

'

А ЦТ (І програма)

7.00 _ ранкова зарядка.
Мультфільм. Музика. 7.30—
«Час».
8.00 — Телефільм
«Сімнадцять
миттєвостей
весни». 8 і 9 серії. 10.30 —
Учитись у Леніна. 11.00 —
Новини.
16.00 — Новини.
16.15 — «Хай завжди буде
сонцеі». Концерт дитячих
самодіяльних
колеіггивів
Узбецької РСР. 17.00 — Но
вини. 17.05 — «Мальтійські
етюди». Кінопрограма про
історичне минуле і сьогод
нішній
день
Республіки
Мальта. 17.35 — Фільм —
дітям «У черешневому ВІТ
ТІ». 18.40 — Мультфільм.
18.50 — Сьогодні У світі.
19.00 — «Ми з Вищої мілі
цейської...». Зустріч з кур
сантами і
випускниками
Московської Вищої .школи
МІЛІЦІЇ МВС СРСР. 21.00 —
«Час». 21.45 — Телефільм
«Сімнадцять
миттєвостей
Весни». 9 серія. 23.05 —
Сьогодні у світі. 23.20 —
Супутник телеглядача.

▲

ут

10.00 — Новини. 10.10 —
Доброго вам здоров'я. 10.40
Програма «Братерство*.
Студія
< Золотий
11.50
"
Ключик». 12.35
Художній
фільм
із
субтитрами.
«Юяість Петра». І і 2 серії.
Дід час перерви
13.45 —
Новини. 16.30
'7.22
______
Новини.
18.40 — Срібний дзвіночок.
7 0о — Музичний фільм
«Пісні парми моєї». 17.30 —
«Наука і час». 18 00 — «К1ровоградщина спортизна».
/Кіровоград). 18.30 — Теле
фільм. 18.40 — Інформа
ційний випуск.
(Кірово-

і квітня

▲ ЦТ (1 програма)
7.00 — Ранкова зарядка.
Мультфільм. Музика. 7.30—
«Час». 8.05 — Шаховий ви
пуск. 8.15 — Телефільм
«Сімнадцять
миттєвостей
весни». 9 і 10 серії. 10.45—
Новини.
16.00 — Новини.
16.10 — Експедиція у XXI
століття. 17.10 —- Новини.
17.15
Наш сад. 17.45 —
«...До шістнадцяти і стар
ші». ів.
___
...
3_0 — Мультфільм.
19.20 — Сьогодні
“
... ■ у СВІТІ.
19.30 — «Навколо сміху».

«Молодей коммунар»

Вечір гумору в Концертній
студії Останкіно. 21.00 —
«Час». 21.45 — Телефільм
«Сімнадцять
миттєвостей
весни». 10 серія. 22.55 —
Сьогодні у світі. 23.10 —
Фільм-ігонцерт «Дійові осо
би і...». За участю К. Райкіна. 23.30 — Джазова пано
рама.
А УТ
10.00 — Новини. 10.10 —
Телефільм «Лицедії». 10.35
— Шкільний екран. 6 клас.
Фізика. 11.10 — <3
” українХудожній
ської класики»,
фільм «За двома зайцями».
12.25 — Новини. 16_30_
16,30 —
Срібний
Новини. 16.40
дзвіночок. 17.00 — На допо
могу школі. Російська літе
ратура. 17.35 — Агропром:
проблеми і пошуки. 18.00—
Інформаційний випуск. (Кі
ровоград1). 18.15 — Верні
саж. Художник О. Губарев.
(Кіровоград). 18.25 — Наші
довідки. (Кіровоград). 18.30
—Любителям оперети. 19.00
— Актуальна камера. 19.35
— Мультипанорама. 20.35—
Вечірня гімнастика. 20.45—
На добраніч, діти’ 21.00 —
«Час». 21,45 — Майстри гу
мору. 23.05— Актуальна ка
мера. Вечірній випуск.
А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15—
Документальний телефільм.
8.35 — І. Ільф і €. Петров.
По сторінках творів. 9.25—
««Теоретики». Науково-попу
лярний фільм із циклу «Ве
селий об’єктив». 9.35 —
С. Прокоф’єв. «Попелюшка».
10.05 — Учням СПТУ. Етика
і психологія сімейного жит
тя. 10.35. 11.35 — Історія. 9
клас.
Ленінський
план
ГОЕЛРО. 11.05. 14.15 — Ні
мецька мова. 12.05 — Теле
фільм «Золота міна». 1 1 2
сепії. 14.45 — Новини. 14.50
— Грає І. Осипова (форте
піано). 15.15 — Наука і жит
тя. 18.00 — Новини. 18.15—
Із скарбниці світової мувич-

м. Кіровоград,

вул. Луначарського,
БН 01633.

Індекс 61103.

УЧИЛИЩА ОБЛАСТЕ

молоді віком до ЗО років, яка має середню освіту, та
воїнів, звільнених у запас із лав Збройних Сил СРСР,
на навчання для набуття сільськогосподарських спе
ціальностей.
Під час навчання учнів забезпечують гуртожитком
і стипендією 20 карбованців на місяць. Звільнені в
запас військовослужбовці одержують стипендію 96
крб. на місяць.
Крім заяви на ім’я директора училища, вступники
подають: документ про освіту, медичну довідку, і
доцтво про народження або паспорт, 4 фотокартки
3X4 см.

культури. Г. Берліоз.
Симфонія «Гарольд в Італії»,
для оркестру і альта соло.
19.15 — Якщо хочеш бути
здоровим.
19.30 — «Спів
дружність».
Тележурнал.
20.00 — Вечірня казка. 20.20
— Для всіх 1 для кожного.
20.50 — Співає Ф. Касимо
ва. 21.00 — «Час». 21.45 —
Волейбол. Чемпіонат СРСР.
Жінки. «Уралочка» — «Орбі
та». 22.15 — «Наодинці зі
словом». Народний артист
СРСР І. Ільїнський читає
твори російської літератури.
23.10 — Новини.

Надійшли
до магазину
Кіровоградський мага
зин передплатних видань
вручає своїм передплат
никам чергові томи:
Михаил Шолохов, Пол
ное собрание сочинений,
том 8;
Вільям Шекспір, Тво
ри, том 6;
Павло
Загребельный,
Собрание сочинений в
пяти томах, том 2;
Бібліотека української
літератури у 80 томах:
Леся Українка, Україн
ські поети-романтики;
Библиотека фантасти
ки. том 2;
Вадим
Кожевников,
Собрание сочинений в
9 томах, тома 4 и 5.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

Олександрійське СПТУ
№ 1 готує трактористівмашиністів 3-го класу і
машиністів
бульдозерів
(строк навчання — 1 рік).
Адреса училища: 316900,
м. Олександрія, Корпстівське шосе, 6. Телефон —
2-17-77.
Дмитрівське СПТУ №39
готує тракторнстів-машиністів (строк навчання —
1 рік); майстрів-наладчиків по технічному обслу
говуванню
машпно-тракторного парку (строк на
вчання — 6 місяців).
Адреса училища: 316074,
Знам’янський
район,
с. Дмитрівна. Телефон —
23-13.
Гайворонське СПТУ № 35
готує трактористів-машиністів 3-го класу
(строк
навчання — 1 рік).
Адреса училища: 317600,
м. Гайворон, вул. Чапаева,
14. Телефон — 2-10-72.
(тульське СПТУ № 34
Готує трактористів-машиністів широкого профілю
із суміжною спеціальністю
слюсаря-ремонтннка і во
дія автомобіля (строк на
вчання — 2 роки); водія
автомобіля із суміжною
спеціальністю слюсаря по
ремонту автомобіля, трактористів-машнністів
3-го
класу (строк навчання —
1 рік).
Адреса училища: 317755,
Устинівський район, с. Інгульське, Телефон—4-36-48.
Новгородківське СПТУ

Обсяг 0,5

Зам. Кз 164.

Ла 36 готує майстрів-налад«
чиків по технічному обслу
говуванню тваринницьких
ферм і комплексів (строк
навчання — б місяців).
Адреса училища: 317140,
емт Новгородка, вул. Кі
рова, 14.
Телефон —
9-11-78.
Оникіївське СПТУ №
готує трактористів маши
(строк
ністів 3-го класу
навчання — 1 рік); опера
торів машинного доїння
(строк навчання — 3 мі
сяці).
Адреса училища: Маловвсківський р-н, с. Оиикієве. Телефон — 9-34-44.
Олександрійське СПТУ
№ 33 готує трактористівмашиністів
3-го
класу
(строк навчання — 1 рік)*
машиністів
холодильних
установок (строк навчан
ня — 6 місяців).
Адреса училища: 317900,
м. Олександрія, с. Жовт
неве, вул. Трудрезервів, Е
Телефон — 5-10-80.
Бобринецьке СПТУ № 32
готує тракторнстів-машипістів 3-го класу
(строк
навчання — 1 рік).
Адреса училища: 317220,
м. Бобринець, вул. Димит
рова, 1. Телефон — 2-18-05.
Голованівське СПТУ № З
готує трактористів-машиї?
ністів 3-го класу (строк
навчання — 1 рік).
Адреса училища: емт Го
лова нівськ, вул. Маяковського, 2. Телефон —•
2-15-58.

Якщо ви бажаєте працювати в сільському госпо
дарстві, вступайте до середніх професійно-технічних
училищ області.

ТЕЛЕФОНИ: редактора — 2-54-26; відпо
відального секретаря — 2-55'65; відділів
робітничої молоді та внутріспілкового
життя, сільської молоді — 2 53 94; про
паганди, листів І масової роботи —
2-59-82; учнівської молоді, мопальноестетичного виховання — 2-55-65; вій
ськово-патріотичного виховання та спор
ту, фотолабораторії — 2-53-22; оголо
шень — 4-28-96; коректорської — 3-61-83.

316050. МПС,

областного комитета
ЛКСМ Украины.
На украинском языке.

Мал. С. БАЗАРНОГО.

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІ

Початок занять — в міру комплектування груп.
БЕЗ CAIS

—
град).
19.00 —
Акту
альна камера. 19.40 — Ху
дожній фільм із субтитра
ми. «На початку славетних
справ». 2 серія. 20.45 — На
добраніч. діти! 21.00 —
«Час» 21.45 — Новини кіно
екрана. 23.00 — Актуальна
камера. Вечірній випуск.
А ЦТ (П програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15—
«На пісенній вулиці». Ви
ступ хору російської пісні
ЦТ і ВР. 8.40 — Докумен
тальний телефільм. 9.00 —
Будильник. 9.30 — Росій
ська мова. 10.00 — Грає
М. Чайковська (віолончель).
10.20 — Документальні те
лефільми.
11.00 — Фільм
«Біле сонце пустелі». 12.20
— Французька мова. 12.55
— Мультфільм «Коапп». 7 і
8 серії. 13.15 — Фільм
дітям. «Мустанг-іноходець».
14.25 — Новини. 18.00 —
Новини, 18.15 — Сільська
година, 19.15 — «...До шістнадцяти і старші». 20.00 —
Вечірня казка. 20.15 — Ритмічна гімнастика. 20.45 —
Народні мелодії. 21.00 —
«Час». 21.45 — Із Лондонських симфоній И. Гайдна.
Симфонія № 102. 22,15 —
Новини.

СЕРЕДНІ

Жирне співісну
вання.
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Газета виходить у вівторок,
четвер, суботу.
Друкарня імені г М. Димитрова
видавництеа
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград, аул. Гпінки, 2.1

