
З ВАГОМОЮ ВІДДАЧЕЮ
Сьоюдні в Олександрії розпочалася міська комсо

мольська звітно-еиборна конференція. До її відкрит- | 
тя комсомольці шахтарського міста підготували до
стойні трудові дарунки. Чудові успіхи мають і спіл
чани Олександрійської швейної фабрики.
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ним у своїх силах, можли
востях, аби ще на початку 
роиу заявити: виробниче 
завдання першого року п’я
тирічки виконаємо до 64-ї 
річниці Великого Жовтня, 
тобто майже на два місяці 
раніше строку. Надто ж на

На знімках: краща ви
робничниця промкомбінату, 
комсорг КМК цеху N9 2 Ва
ря ВАСИЛЕНКО; КМК цеху 
М2 1 — застрільник усіх 
важливих починань на під
приємстві; перші уроки 
швацького фаху комсомол
ка Марина АФАНАСЬЄВА 
отримує у досвідченої 
швачки Л. і. ВЕЛИЧКО.

Фото В. ГРИБА.

такому підприємстві, як 
Вільїианськнй промкомбінат. 
.Чому?

Якщо говорити про В1ІК0- 
уаппя плану, то промкомбі
нат із ним і раніше справ
лявся. Справлявся в основ
ному в грудні — за кілька 
днів до Новорічного свята, 
за кілька тижнів, а.чс щоб 
отак, за кілька місяців, — і 
найстаріші не пам'ятають.

Па початку року тканина 
иа підприємство пішла без
перервним потоком — лише 
встигай її розкроювати і 
пускатп під голку. Отоді 
хтось із молодих, але, без
перечно, таких, що вже не 
рік працюють у промкомбі-
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СВОЄМУ МІСЦІ
паті і знають, як їм. раніше 
дарували увагу постачаль
ники, й висловив думку: з 
такими темпами можна було 
б, мовляв, річне завдання 
до снігів завершити.

—А що, — вхопилася за 
ні слова керівник комсо
мольсько-молодіжного ко-

лективу швачок цеху № ] 
Людмила Наливайська, — 
може, й справді спробуємо 
паб.ііізіпп собі свято Нового 
року? Ну, хоча б до 7 листо
пада. Як гадйєтс?

Дівчата підтримали. Де
хто, правда, сумнівався. Але 
з часом, коли дедалі більше 
стало набиратись резервних 
днів, тижнів, і ті повірили в 
успіх задуманого.

Напередодні 64-ї річниці з 
дня народження Країни Рад 
пром комбінаті вців привітав 
заступник директора швеп- 
по-впробинчого об’єднання 
«Україна» Василь Іванович 
Борисов.

Лині вільшанці працюють 
у рахунок другого року п’я
тирічки. В чему основа їх
нього успіху?

-— Якихось особливих 
секретів немає, — каже сек
ретар парткому комбінату 
Валентина Петрівна Проко
пенко. — Ми значною мірою 

залежимо від попередників 
Якщо є матеріал — значить 
< робота кипить. Д щЄ) ЗВ1|’ 
канно, у нас вині кслекгив 
зібрався такий, що про нього 
можна сказати кількома 
словами: люди на своїх міс
ця х.

Основна продукція, яку 
виготовляють швачки цеху 
А« 1, — жіночі халати. Го
ловне, вважають дівчата, _
вміти раціонально викорис
товувати робочий час. Хоча 
тканини їм тепер постача
ють задовільно, та іноді й 
випаде «вільний час».

У промкомбінаті вміють 
долати труднощі, Взяти хо-

ча б такий приклад, коли 
підприємству різко збільши
ли обсяг випуску продукції 
і в робочий колектив улило
ся нове поповнення/якого 
потребували, на виробничих 
планах проблема аклімати
зації новачків не позначи
лась. Підприємство .має чу
дових наставників. Людми
ла Тодорова. Віра Довганен- 

— ко. Олена Тонбнар, Галина
Манзіок, приміром, іше не 
ТАК ДАВНО самі нссміллзо

переступалп поріг комбіна
ту, а нині вони можуть по
святити новачка в усі тонк і- 
щі свого фаху. Ьо іак тут 
ведеться - коли працюєш, 
то з повпоіо віддачею, зі 
знанням справи.

’ На сьогодні у Ві.тьшлпсь- 
ьому промкомбінаті зжив 
себе термін «плинність 
кадрів». Дівчата працюють 
добре, із задоволенням, ко
лективно. А хто ж залипни і> 
колектив, коли тебе тут по
ражають, коли ти тут 
господар?

В. ТЕЛІЖАН.

Комсомолоська органі
зація цього підприємства 
чимала: майже 200 чоло
вік працюють на різних 
виробничих дільницях. Во
ни одні з перших у місті 
підтримали ініціативу чер- 
вонозорівців «XIX з’їзд/ 
ВЛКСМ — дев’ятнадцять 
ударних декад», почин 
москвичів «60-річчю утво
рення СРСР — шістдесят 
ударних тижнів». Нині ко
жен працівник трудиться з 
найбільшою віддачею, ста
рається за рахунок зеко
номленої сировини збіль
шити випуск швейної про-

Переконаність
крила молодих

Широке коло питань, що 
стосуються творчості моїо- 
дих. їх вкладу в дальший 
розвиток української ра
дянської літератури і мис
тецтва, всього культурного 
життя республіки, визначи
ло гему розмови на розши
реному засіданні респуб
ліканської ради но роботі з 
творчою молоддю при ЦК 
ЛКСМУ, яке відбулося в 
Києві.

Учасники засідання під
креслили. що паша партія 
постійно дбає про розви
ток літератури і мистецтва. 
Ще одне яскраве свідчен
ня цього — недавня зуст
річ керівників Компаогії 
України і уряду республі
ки з представниками ху
дожньої інтелігенції, вис
туп на і'ій члена Політбю- 
ро ЦК КПРС. першого сек
ретаря ЦК Компартії Ук
раїни В. В. Щербицького.

У доповіді секретаря ЦК 
ЛКСМУ В. С. Плохім, ви
ступах заступника міністра 
культури УРСР О. Д. Три- 
буиіного, представників 
творчих спілок відзначало
ся, шо багато молодих 
письменників, композито
рів. артистів кіно і театру, 
художників своїми робота
ми внесло помітний вклад 
у культурне життя рес
публіки. Лауреатами пре
мії Ленінського комсомолу 
в останні роки стали ком
позитор Іван Карабін, кі- 
ноактер Іван Гавпилюи, 
художник Сергій Якуго- 
вич. Великій групі майст
рів культури присуджено 
республіканську комсо
мольську премію імені 
М. Островського.

Готуючи свої подарунки 
наступним з'їздам
ВЛКСМ і комсомолу Ук
раїни, підкреслювали при
сутні. художня інтеліген
ція повинна ще з більшою 
енергією вести літопис су
часності. Було прийнято 
звернення до молодих май
стрів літератури і мистецт
ва республіки, в якому 
прозвучав заклик ознаме
нувати видатні події в 
житті країни. партії. Ле
нінського комсомолу нови
ми високоідейними, тала
новитими творами.

Кореспонденти РАТАУ 
попросили учасників засі
дання поділитися думками 
про місце молоді в розвит
ку соціалістичної культу
ри.

ВОЛОДИМИР РАБЕН-

ЧУК,

ПОЕТ, м. ВІННИЦЯ:

— У пошуку нових тем 
письменникам Вінниччини 
допомагають творчі від
рядження, зустрічі з робіт
никами промислових під
приємств, трудівника ми

духції. Людмила Вакулич, і 
Тетяна Марко, Людмила І 
Гаманенко, Олександра і 
Завгородня щодня вико
нують змінні норми на 123 
—133 процентів. За під
сумками соціалістичного 
змагання першість виборо- . 
ли Валентина Слатницька і 
Олена Ільченко.

У тому, що швейну фаб- ' 
рику нагороджено пере- І 
хідним Червоним прапо
ром міськкому партії і 
міського комітету проф
спілки, велика заслуга 
комсомольців.

села, студентством. Шука
ємо і нові форми навчання 
літераторів. У нас успішно 
працює кабінет молодого 
автора. Його виїзні засі
дання сприяють творчому 
зростанню місцевих поетів 
і прозаїків. Іноді в резуль
таті таких засідань «вияв
ляються» нові письменни
ки. Так. український і все
союзний читач уже позна
йомився з поетичними тво
рами директора падгоспу 
імені Суворова Ямпільсь- 
кого району Галини Сірої, 
доцента Вінницького полі
технічного інституту Мар
ка Чепурного. першого 
секретаря Ямпільського 
райкому ЛКСМУ Лариси 
Никонової. Своєрідним зві
том вінницьких літерато
рів стая поетичний збірник 
«Розкрилля», що видається 
спільно з письменниками 
Одеси і Миколаєва.

МИХАЙЛО ТОМЧЛ-

НІЙ.

ГОЛОВА ЗАКАРПАТСЬ

КОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

СПІЛКИ АРХІТЕКТОРІВ 

УРСР. ГОЛОВНИЙ АР

ХЕЇ ЕКТОР УЖГОРОДА:

— Спілка зодчих облас
ті з кожним роком моло
діє. Цьому сприяє і те, що 
початківцям доручаюіь 
складні й цікаві роботи. 
Вовн проектують нові жи

лі масиви, об’єкти соц
культпобуту. Так. тепер в 
обласному центрі зводять
ся за розробками А. Вдо- 
віної і А. Медвепького 
.мікрорайони № 1 і «Пере
мога». Втілюючи Р. життя 
рішення партії про підви
щення якості будівництва, 
ми сі вопили в Ужгороді 
групу по архітектурно-ху
дожньому оформленню 
міста, проводимо експери
менти щодо поліпшеній) 
планування квартир. Баїа- 
то зроблено молодими бу
дівничими в жанрах малих 
форм, монументально-де
коративного офопмлення, 
наочної агітації. Ужгород- 
ні вже тепер бачать при
вабливі вітрини магазинів, 
рекламні тумби, нові за
тишні сквери — плоди 
творчості наших архітекто
рів. Велику допомогу міс
тобудівникам - початків
цям подають досвідчені 
майстри, це і обговорення 
проектів, і спільні розроб
ки, Доброю школою для 
молоді стали традиційні 
зльоти. А з нового року у 
нас відкривається цілий 
«палац майстерень» — 
клуб творчої молоді, про
ектування і оформлення 
якого вели як досвідчені, 
так і початкуючі архітекто
ри Закарпаття.
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Дитинство. Джерело мого 
натхнення.

Початок світу. І само вже— 
світ.

Найперші вчителі—звідсіль 
у мене.

Найперші друзі від 
учнівських літ.

СВІТ НАШИХ 
ЗАХОПЛЕНЬ 975

КОНСУЛЬТПУНКТ

УРОКИ
У
ШКІЛЬНІЙ
«ТРЕТЬЯ
КОВЦІ»

В аудиторії універси-
I тету мистецтв перетвори

лися зали народного ху
дожнього музею села 
Пархомівка на Харків
щині. Тут для дітей з 
місцевої школи почалися 
захоплюючі заняття з іс
торії живопису: вони зна
йомляться з творчістю 
представників різних 
шкіл і напрямів, дізна
ються як народжувалися 
шедеври живопису. Бесі
ди з учнями ведуть бать
ко 1 син Луньови —енту
зіасти створення сільсь- 
ного музею, а «наочними 
посібниками» є унікальні 
твори мистецтва, зібрані 
в ньому.

Саме Луньову-старшо- 
му належить ідея органі
зувати перший у країні 
сільський художній му
зей. Ще в юні роки при
дбав він кілька оригі
нальних поло ген. Після 
закінчення Харківського 
університету приїхав 
Панас Федорович працю
вати в Пархомівську се
редин- школу. Вчитель 
зумів заінтересувати ді
тей не тільки уроками 
Історії. Він передав їм 
сво1.'. захоилення образо- 

і тг.ор" їм мистецтвом.
' Сьц/пч НОНИ ПОЧИЛИ 
А <• ївШнор.ати коленійіо тво 
Г Ж ТГіНтМі! ’

/КІІТЄИІ ПОДІір\В<і.!іІ ШНО 
.тярЯй (сировинні ікони, І 
КІЛЬКИ ЖИВОПИСНИХ //0.4(1 і 
ТвІІ. Ріі.ТоМ .1 ТВОрИМІ! : і 
особистого зібрання са ; 
мого Луньови склили во І 
ни першу експозицію 
сільського художнього 
музе/о, яка спочатку роз
горнулась у приміщенні 
школи. Потім звернулись 
но допомогу до художни
ків Харкова, наукові::-: 
сиііцхібггників Ермітаж і

листів отримав відділ учнів
ської молоді «Молодого ко
мунара» з початку року. 
Кожен другий із них адре
сований «Вітрилам».

Яка ж основна тема 
пошти останніх днів? Час

то ви. старшокласники, зга
дуєте минуле літо, що було 
для вас справді змістов
ним. цікавим, наповненим 
незабутніми враженнями. 
Скажімо. дев’ятикласник 
Тишківської середньої
школи № 2 Добровеличків- 
ського району Сергій Кх 
линич цікаво розповів, ;ік 
улітку він разом зі своїми 
друзями працював на по
лях рідного колгоспу імені 
Калініна і як увесь клас 
поїхав на екскурсію до сто
лиці нашої Батьківщини — 
Москви і до міста-героя на 
Неві — Ленінграда.

Одними з перших на зак
лик учнів Компшуватської 
десятирічки Новоукраїясь- 
кого району до всіх школя
рів району та області — 
берегти І шанувати хліб — 
відгукнулися дев’ятиклас-. 
ники Коасносільської се
редньої школи, що в Олек- 
еандрівському районі. ! Ми 
вважаємо. пишуть ком
сомольці. — що цю корис
ну й важливу справу не
обхідно підхопити в усіх 
школах. Адже хліб най
більше наше багатство, і 
його потрібно берегти кож
ному». Далі учні розпові-. 
дають як працювали на ла
нах господарства <Росія», 
як шкільна виробнича 
бригада поруч дорослих 
хліборобів бра за участь у 
збиранні врожаю-81.

Особливо багато листів 
одержали «Вітрила» про 
школу, про вчителів.

♦ Нинішнього року я за-

кінчила Вербівську вось
мирічну школу, ЩО В ІІО- 
воукраїнсько.му районі, і 
вступила до Бобрннецького 
сільськогосподарсь кого 
технікуму. На все життя 
збережу у своєму серці 
любов до рідної школи, до 
своєї любимої вчительки 
Таміли Степанівни Дени
сенко. Вона дуже добра, 
чуйна, вимоглива і лагідна, 
як рідна ненька», — пише 
Тетяна Задояна. А. В. Гор- 
.і Іванова із селища Капіта- 
нівки ІІовомиогородськото 
району дякує за поацю 
вчите !ЬЦІ-ПЄНСІОНЄРПІ О. Я. 
Дігтяр, учителям І. К. Дуд
ці. С. і. Мельник. В. ГІ. Під- 
дубному, В. Ф. Косенку та 
іншим.

Старша піонервожата 
Красноярської восьмиріч
ної школи і'олованівського 
району В. Стах 
«Вітрилам» про 
восьмирічці 
Тиждень миру, 
проведено тематичні політ- 
інформації, урочисті збори 
.'•агонів <Хай завжди буде 
сонце». а жовтенята взяли 
участь у конкурсі на кра
щий малюнок на тему . 'Ли 
— за мир». Далі В. Стах 
повідомила, іцо учні їхньої 
школи — односельчани 
членів ПІДПІЛЬНОЇ комсо
мольської організації
«Спартак». Тому і жовтеня
та, і піонери, і комсомольці 
влаштували не один трудо
вий десант, щоб зароблені 
на них кошти перерахува
ти до Фонду миоу.

Усім вам. шановні наші 
кореспонденти, велике спа
сибі. А цей лист .ми друку
ємо повністю, бо сподіває
мося. що він викличе у вас 
бажання посперечатися з 
його автором.

розказала 
те. як у 

пройшов 
Тут було

ОСОБИСТЕ

Здрастуйте, 
«Вітрила»!

Скільки разів бралась я за ручку, щеб «"««ти 
еам але жодного разу не дописувала листа до кін Л- 
- соромно було самій за себе. Та ось нарешті з.ора- 

думками, щоб розповісти еам про себе,

черо'мені Сімнадцять. Закінчую десятиріч- 
кип збираються хлопці і дівчата Д мого 

Піду В медичний Хочу лікарем- 
музучилисце подамся. Я ж

лася з думками, щоо ------ — •
ншого особливого в моїй біографи немає.

Так от сксоо мені сімнадцять. Закінчую десятиріч
ку. Частенько збираються хлопці «.Ашчат* ? 
класу і починають: «Піду в медичним Хочу^лікарем 
терапевтом бути», «А я в музучилище подамся^ Я >, 
музичну школу закінчила», «Попрацюю рою - А « 

Л географічний до укі.ерс-т.-У
Отоді задумалась і л, А чим займатимусь мере’ 
рік? Що мені подобавшіся? До чого лежить дуй. 
нахили, здібності маю? Виявляється, абсолютно н. 
мого «« вмію, не знаю, не можу. І що найстрашніше 

_ мене ніщо не цік^игь. Музикою захоплювалась 
- набридло Спортом - «іпьна тренувань волан- 
больно/ секції пропускала, потім уме сама відмови 
,ася ходити у спсртзЛ. Англійську мову аизі-ала, ■ 
що хорошу справу завалила. І все мен, ноцткаво . ні
чим мене не захопиш. Так і звикла до свого ““ 
.,У не буду набридло». Батьки з н.г збилися. Навіть 
до' лікар» водили, думали, що, може, я А
«•єні асе байдуже. Трійки пенали проскакувати (де
в'ять років була відмінницею) — ну і що >к. нехай. 
Друзів розгубила —• ну і що ж...у. |-Д у і ІД | у V* •-*» / г і /1 к» • ( • ,

Ллє зовсім недавно, буквально кілька _ дніз тому, 
мені стало страшно самій за себе. Що зі мною буде 
далі? /де ж мої свідомість, почуття відповідальності, 
принциповість^ Адже я комсомолка, а живу, ні» існую 

---•»а-іаміні ЯК СІМДвСЯ-

РАЗОМ — ДРУЖНА СІМ’Я

МАЙБУТНІЙ СПОГАД ПРО МИНУЛЕ
Мабуть, вони, учні 

10-го «Б» класу середньої 
школи № 9 м. Кіровограда, 
ще не повністю усвідомлю
ють, що кожен їхній нав
чальний день — урок, кон
трольна з хімії чи твір на 
вільну тс-.му — прискорює 
час прощання зі шкодою, 
вчителями, які стали за де
сять років близькими й до
рогими людьми, з друзями, 
дитинством... Власне, фра
зі- «мабуть, не повністю 
усвідомлюють» можна за
мінити правильнішою і точ
нішою: «не хочуть усві
домлювати». Бо ж знають, 
що мине всього п’ять міся-

ців, і з учнів вони перетво
ряться в дорослих людей, 
і шкільні, можливо, дитячі, 
дещо наївні, проблеми, змі
няться іншими, серйозні
шими, котрі вирішувати 
доведеться не старшим, як 
Суло донині, а самостійно

А теплин, ніжний, неза
бутній спогад про минуле 
шкільне життя лишиться в 
серцях 25 десятикласників 
назавжди. Деякі його мо
менти хлопці і дівчата 
10-го «Б» згадують уже 
сьогодні.

МОМЕНТ ПЕРШИЙ
О.ія Фурман, класний 

ком сомольськи я ватажок,

може розповідати про сво
їх однокласників година
ми.

— Свій найперший і най
головніший обов’язок — 
добре вчитися — розуміє 
і виконує кожен' учень, — 
каже дівчина. — Але мало 
того — просто вчитися. 
Наша мета — вчитися без 
двійок, боротися з трієчни
ками. У силу і користь 
класних консультпунктів 
ми вже давно повірили, пе
реконавшись у ЇХНІЙ ДІЄ
ВОСТІ. Приміром, негативні 
оцінки з математики у 
Олени Гончаренко та Юр
ка Прокоф’єва зникли від

разу ж після того, як Світ
лана Назаренко та Віра 
Береза, консультацій з ма
тематики, зуміли перекона
ти свсїх товаришів, що 
математика — дуже ціка
ва і потрібна людям наука.

МОМЕНТ ДРУГИЙ
«Ким бути? Яким бути?'.» 

Ці питання нині по-особ
ливому хвилюють учнів де
сятого «Б». Звичайно, ла
конічної відповіді тут ніяк 
не даси. У багатьох випад
ках на допомогу прихо
дить вірний старшин друг 
і порадник, класний керів
ник Тамара Григорівна 
Федорова. Основну тему

всіх класних виховних го
дин, просто розмов по щи
рості .можна сформулюва
ти коротко й зрозуміло — 
«життєва мудрість». Часто 
.мова заходить про вибір 
професії і обов'язково пе
реключається на розповіді 
про навчання в міському 
навчально - виробничому 
комбінаті.

Володя Кошурко та Юр
ко Прокоф’єв опанували] 
професію муляра. А прак-І 
тику вони проходили у| 
бригаді будівельників, яку! 
очолює делегат XXVI з’їз-1 
ду Компартії України А. 1.8 
Бабич. Колектив бригадні 
запрошує хлопців після за
кінчення десятирічки пра
цювати в їхньому колекти
ві.

Вчаться водити автома-І 
шини Ігор Головечко, Бі-І 
талій Кузовко, Валерій 
Аіалищок. Освоюють спеці
альність радіомонтажникз 
Світлана Назаренко та Ві
ра Береза. А Володя Про
копенко в конкурсі ні 
звання «Кращий по профе
сії» серед слюсарів-інстрм- 
ментальників посів найви
ще призове місце.

«ВІТРИЛ»

МОМЕНТ ТРЕТІЙ
Справді міцна дружба 

завжди і в усьому, взаємо
виручка, доброзичливість, 
ініціативність, невсипуща 
енергія — все це прита
манне учням десятого «Б». 
Власне, всі досягнення, ус
піхи і відкриття — то ре
зультат діяльності не прос
то класу, а колективу де
сятикласників. Тут звикли 
робити все разом. Жнтн 
вчитися, відпочивати. Ді
лити всі радоші і невдачі, 
успіхи і прорахунки. Так 
появилися класна дискоте
ка, клуби «Супутник» 9-ї 
студії», «Пошуки, відкрит
тя, знахідки»... /X що ж то 
за похід без близьких дру- 
зів-однокласників! Усі ве
чори, зустрічі, урочистості 
— теж тільки разом, тіль-| 
кн колективом.

Одною з останніх манд-І 
рівок по рідному краю! 
став виїзд до Чорного лі-І 
су. Весь день ТОДІ ХЛОІЩІ ІІ 
дівчзга не зговорюючпсьі 
наспівували рядки < жит-Ж т

Постійно на адресу «Віт
рил» приходять листи, ав
тори яких радяться у пра
вильності вибору своєї 
майбутньої професії, про
сять повідомити, де і в 
якому навчальному закла
ді можна набути улюбле
ної спеціальності.

Ось деякі з них.
Шановна редакціє! Я 

навчаюсь у десятому кла
сі. Після закінчення деся
тирічки хочу вступити до 
кооперативного інституту. 
Б якому місті на Україні 
знаходиться такий вуз, які 
екзамени треба складати 
при ВСТУПІ?

Віта ДЕРЕВ’ЯНКО, 
с. Лугайка, 
Гіетрівськнй район». 
Віто, повідомляємо, що 

кооперативний інститут 
знаходиться в місті Полта
ві (вул Коваля, 3). Вступні 
екзамени: з української 
мови і літератури (або ро
сійське! мови і літератури) 
— твір, математики — 
письмово або усно, історії 
СРСР — усно, географії — 
усно. * *

«... Дуже подобаються 
мені три професії — кран
ця. закрійника, товаро
знавця. Напишіть, будь 
ласка, чи в ,м. Кіровограді 
є такі навчальні заклади, 
де можна набути указаних 
спеціальностей.

Валентина КУЛИК, 
жителька села Чечслі- 
ївки Псі ріг.ського 
району».
Валю! Кравцем і закрій

ником ти станеш, закінчив
ши Кіровоградське ТУ 
№ 4, а товарознавцем — 
Кіровоградський коопера
тивний технікум.

* * й
Галя Кнрилейко, учени

ця возьмого класу однієї 
і і пікіл -м Помічної, 
стати водієм авто.маЩНн^Г, 
але не знає, де молена на
бути ніс-ї спсіііа.тьності.ТЕраДІСНОІ ПІСЄНЬКіГ. -?Ра-1 

зох весело іти по просто-] 
pav •> 1 не 
голові кожного крутилися, 
саме ці_ _ _ _ 2„г__ '
легко й весело жити, вчи-1 І 
тнсь, трудитись гуртом. І 

Усе це було, с, буде! 
найпершим, найголовнішими 
спогадом про минуле для! 
них,-двадцяти п'яти друж-І 
них із десяюго «Б».

О. ДАНИЛЕНКО. І 

м. Кіровоград.
На знімках: учениці! 

1П ..R . unnru Гпгг. ЧЕР Я

зипадково в
ш слова. Справді.'

Радимо звернутися в) 
районну інспекцію ДМ, 
при якій діюіь курси цл- 
ферів.

«КОМСОМОЛЕ,
Я ТВІЙ ПОЕЛ»

У середній школі № 5 
м. Кіровограда вже стало 
традиційним проведення 
Тижня російської мови і 
літератури.

У його рамках учні різ-



мистеїцвом. і 
воші почали'

ста літні Ікони, 
ЖЙВОПІІСНИХ І1ОЛО-

;і творами з 
зібрання са-

му належить ідея органі
зувати перший у країні 
сільський художній му 
зем. Ще в юні роки ари 
дбав він кілька оригі- 

Після
дбав він кілька 
пальних йоло ген. 
: акінчення Харківського І 
університету приїхав' 
Панас Федорович працю- і 
вати в Пархомівсвку се-! 
редик- школу. Вчитель і 
зумів заінтересувати ді- і 
тей не тільки уроками І 
історії. Він передав їм ’ 
своє захоплення образо-' 

і ТБОу^М
Ст'Жю 
створювати колекцію тво-'

«Вітрила»*^
Скільки разі» бралась я за ручку, щоб написа и 

сам, але жодного разу не дописувала листа до юнц. 
—- соромно було самій за себе. Та ось нарешті зора
лася з думками, щоб розповісти вам про себе, хоча 
нічого особливого в моїй біографії немає.

Так от, скоро мені сімнадцять. Закінчую десятиріч
ку. Частенько збираються хлопці і дівчата з мого 
класу і починають: «Піду в медичний. Хочу лікарем- 
терапевтом бути», «А я в музучилище подамся, я ж 
музичну школу закінчила», «Попрацюю років зо два, 
а там на географічний до університету вступатиму»... 
Отоді задумалась і дА чим займатимусь через 
рік? Що мені подобався? До чого лежить душа? Які 
нахили, здібності маю? Виявляється, абсолютно ні
чого не вмію, не знаю, не можу. І що найстрашніше

топ. Разом 
особистого 
мого .'Іуньова склали во
ни першу експозицію 
сільського художнього 
музею, яка спочатку роз
горнулась у нри.міїценні 
школи. Потім звернулись 
ио допомогу до 
кїв Харкова, 
співробітників 
і Державного 
разотворчих 
імені О. С. Пушкіна. Від 
них одержали багато ці
кавих експонатів, мсто- 

, дичну допомогу. Разом з 
П. Ф. Луньовнм органі
зацією сільської «третья- 
жовки» активно займався 

1 його син, тепер теж іс
торик. директор Пархо- 
мівської школи Г 
Панасович Луньов. 
вихованців 
дуже цікаве
з відомими художниками, 
письменниками, мистецт
вознавцями.

Нині пархомівське зіб
рання відоме далеко за 
межами Харківської об
ласті, Для нього зпділи- 
ли перший поверх старо
винного особняка, роз 
ташованого в самому 
центрі села, Є-тут зали 
давньору с ь но го, рос ійсь- 
кого. зарубіжного, радян
ського мистецтва. В них 
експонуються твори
В. О. Серова, І. Ю. Рєиі- 
на, С. І. Васильківсько
го, О. А. Ічіпренського, 
В. А. Тропік і на, К. П. 
Брюллова, ]. 1. Левіта-

■ на, А. М. Васнецова. 
Широко представленої 
Ленініана М. XI. Жуко
ва-, творчість Є. А. Киб
рика, В. А. Фаворского, 
а також II. Гогена, ~ 
ванна, 11. Пікассо 
ших талановитих 
рів пензля.

У талановитих 
рів вчаться сільські шко
лярі бачити світ, осягати 
красу приводи. Торкнув-, 
пійсь скарбниці світово
го мистецтва. багато 
хлопчиків і дівчат самі 
захотіли спробувати свої 
сили у живопису. В шко
лі тепер відкрито вистав
ну перших робіт вихован
ців університету мис
тецтв.

— Можливо, іцо ніхто 
з школярів не стане жи
вописцем. та ми й не 
ставимо такої мети, —- 
сказав П. Ф. Луньов. — 
Хочеться, щоб від спіл
кування з прекрасним ді
ти ставали кращими, доб
рішими. Росли справжні
ми людьми.

В. ДОЛГАНОВ, 
кор. РАГАУ.

Пзрхомізка
Харківської області.

художМі- 
наукових 
Ермітажа 
музею об- 
мчстецтв

Петро 
. У їх 

зав’язалося 
листування

л.и,,,, НІІЛІО »<«> ідік.iui.ro. Музикою зохолпюиаііас. 
__ нобридло. Спортом кілька тренувань «олей- 
больної секції прспус7,(ла, потім уже сама відмови
лася ходити у слсртз^. Англійську мову визнала, і 
цю хорошу справу злвелила. І все мені нецікаве, і ні
чим мене не захопиш. Так і звикла до свого «не хо
чу, не буду, набридле». Батьки з ніг збилися. Навіть 
до лікаря водили, думали, що, може, я захворіла. А 
мені все байдуже. Трійки почали проскакувати (де
в’ять років була відмінницею) — ну і що ж, нехай. 
Друзів розгубила — ну і що ж...

Але зовсім недавно, буквально кілька днів тому, 
мені стало страшно самій за себе. Що зі мною буде 
далі? Де ж мої свідомість, почуття відповідальності, 
принциповість? Адже я комсомолка, а живу, ні, існую 
(інакше такий спосіб життя й не назвеш), як сімдеся
тирічна.

«Вітрила», допоможіть, порадьте: як мені далі жи
ги? Як знову стати життєрадісною, енергійною, 
цікавленою, як це було всього рік тому?
м. Кіровограда». Тетяна

П. Се
та ІІГ 
майет-

мансі-

УЧИСЬ УЧИТИСЬ

ШановнийГОЛОВНЕ—ЗНАННЯ
«У сучасних умовах, ко- 

и обсяг необхідних для 
людини знань різко і шв»ід- 
ко зростає, вже неможли
во робити головну ставку 
на завоювання певної су
ми фактів. Важливо при
щеплювати вміння само
стійно поповнювати свої 
знання, орієнтуватись у 
стрімкому потоці науко
вої і політичної інформа
ції».

Л. І. БРЕЖНЄВ.
Уже доведено на прак

тиці: Загальноосвітня шко
ла, середній чи вищий нав
чальній'! заклад не. можуть 
дати молодій людині всіх 
тих знань, котрі необхідні 
їй у житті. Тим-то ми пов
сякчас стикаємося з по
требою виховувати в учнів 
прагнення і вміння збага
чувати свій запас знань 
усіма можливими шляха
ми. В першу чергу — шля
хом самоосвіті'.

Протягом десяти років 
наш райком комсомолу 
працює над розв’язанням 
проблеми дальшої активі
зації діяльності комсомоль
ських та піонерських орга
нізацій району в боротьбі 
за глибокі й міцні знання 
учнів. ,

Спинюся на деяких мо
ментах нашої роботи но 
розвитку у дітвори інтере
су до знань, вихованню 
раціональних навиків нав
чання, які поступово пере
ростають у Прийомі! 
освіти.

Основну увагу 
ванні серйозного ставлення 
до навчання міі приділяє
мо й тому, як працюють 
комітет комсомолу школи, 
класна комсомольська ор
ганізація, піонерський за
гін у цьому напрямі. Нині 
для більшості учнів дезі-

само-

у внхо-

зом їхнього шкільного 
життя є «Ставлення до 
навчання сьоголні — Це 
фундамент ставлення до 
праці завтра*.

1 У кожпііі школі району 
працює штаб < Знання *. 
Він відповідає за організа
цію шкільних предметних 
олімпіад і роботу гуртків, 
клубів цікавих задач і нау
кових чигань, громадських 
оглядів знань...

Для прикладу назву де
сятирічки №№ 2 і 5.

м. Гайворона, де нагромад
жено чималий досвід з пи
тань самоосвіти учнів.

«ІЦо зробимо в новому 
навчальному ропі!» — та
кою була тема комсомоль
ських зборів у середній 
школі № 2, проведених іше 
на початку вересня ниніш
нього року. Факт цей свід
чить про тс, що комсомоль
ська організація десятиріч
ки не робить скидки на 
«розкачку» після літнього 
відпочинку, а відразу взя
лася за серйозні потрібні 
справи: оголосила війну 
трієчникам, продумала 
систему роботи з консуль
тантами по окремих пред
метах тощо. Педколектиє. 
комсомольці заклопотані й 
над тим, як ■ прищепити 
кожному учневі — і пер- 
иіачкові, і десятикласнико
ві — вміння працювати з 
книгою. Як і в десятирічці 

5. тут проводять біблі
отечні уроки і заліки, за
хисти читацьких формуля
рів та інтересів. 1 — що 
найголовніше — ініціато
рами та організаторами 
цих добрих справ завжди 
виступають самі ж учні.

Донедавна
«читаючою» в районі вва
жалася школа № 5. Але в 
першій чверті нинішнього 
навчального року праців
ники дитячої бібліотеки

найбільш

сказали, шо цей титул пе
реходить у десятирічку 
Хе 2. 1 взагалі популярність 
бібліотеки останнім часом 
настільки зросла, шо задо
вольнити всіх бажаючих 
попрацювати з довідковою 
літературою, словникам»!, 
науково-популярними ви
даннями просто неможли
во. і Ієн факт іше раз пе
реконує нас: любов то 
книги, формування читаць
ких навиків, свідомого і 
вдумливого чигання озна
чає, що потяг школярів до 
знань постійно підвищуєть
ся-

Тепер кілька слів про 
предметні олімпіади, (ч 
проводять у кожній школі 
району. Протягом кількох 
років підряд п’ята серед
ня школа постійно здобу
ває першість на районних 
та обласних олімпіадах з 
математики, хімії, фізик::. 
Тричі представники цієї 
десятирічки добивалися 
права браги участь у все
союзних олімпіадах.

У чому полягає робота 
клубів «Чо.мучка» — го
ворити не буду,' адже це 
відомо, майже в кожній 
школі області вони створе
ні н успішно діють (у на
шому районі їх п'ятнад
цять). Підкреслю головні
ше: основне завдання та
ких клубів — не допусти
ти ослаблення допитливос
ті жовтенят, розвивати їх
нє. мислення, активно залу
чати до спілкування з кни
гою. І це завдання вже 
розв’язано. Керують клу
бами комсомольці — члени 
штаб}' «Знання». Відпові
дають па запитання малечі 
теж учні старших класів. 
Для них це дуже потрібна 
й корисна 
необхідно 
відь, зуміти подати її в до
ступній, зрозумілій формі,

що в свою чергу виховує 
навики публічного виступу.

Піонери поповнюють 
свої знання на заняття?; 
усного журналу «Хочу 
все знати», мета якого — 
допомогти навчитися пра
цювати з додатковою літе
ратурою, знаходити і від
бирати головне, прищеп
лювати інтерес до науки, 
техніки, мистецтва.

Для комсомольців пра
цюють гуртки «Учись учи
тися» і школи самоосвіти, 
їх очолюють люди, котрі 
вміють зацікавити, переко
нати. Це переважно дирек
тори шкіл, організатори 
позакласної роботи, класні- 
керівники, . вчителі-комсо- 
мольці. А з початку нав
чального року ми запропо
нували очолити гуртки 
«Учись учитися» вчорашнім 
випускникам педагогічних 
вузів. Користь від цього 
буде подвійна: підготовка 
до засідання гуртка допо
може молодому спеціаліс
тові швидше досягти май
стерності на освітянській 
ниві, а свіжі знання, мо
лодість, енергія допомо
жуть зробити їх цікавими, 
нестандартними.

Звичайно, в усій цій ро
боті є й труднощі. Іноді 
ми стикаємося з невірою 
В МОЖЛИВОСТІ КОМСОМОЛЬ
СЬКІ!?; організацій, з інши
ми фактами. Але деталі 
більше переконуємось у 
тому, шо спільними зусил
лями педколективів, ком
сомольських і піонерських 
організацій ми доб’ємося 
високих ефективності нав
чання та якості знань уч
нів.

справа. Адже 
знайти відпо-

Т. РОМАШОК, 
секретар — завідуюча 
відділом учнівської 
молоді Гайворонсько- 
го райкому комсомо
лу.

лити псі радощі і невдачі, 
успіхи і нрорахунки. Тая 
появилися класна дискето- 
ка, клуби «Супутник» 9 і 
студії», «Пошуки, відкри;- 
тя, знахідки»,., А що ж то 
за похід без близьких дру- 
зів-однокласників! Усі ве
чори, зустрічі, урочистості 
— теж тільки разом, тіль
ки колективом.

Одною з останніх манд
рівок по рідному краю 
став виїзд до Чорного лі
су. Яесь день ТОДІ ХЛОПЦІ і 
дів .иіа не вговорюючись 
наспівували рядки . 
тєрадлсної іпсснькіг. «Ни
зом весело іти по просто
ра^;» 1 не зипадково в 
голові кожного крутилися 
саме пі слова. Справді, 
легко й весело жити, вчи
тись, трудитись гуртом.

Усе це було, є, буде 
найпершим, найголовнішим 
спогадом про минуле для 
них,.двадцяти п’яти друж
них із десятого «Б».

О. ДАНИЛЕНКО.
м. Кіровоград.
На знімках: учениці 

ІО «Б» нласу Галя ЧЕР
НЕНКО і Віра БЕРЕЗАМ 
Анатолій БАРАМБА,- ось та-! 
ний. він цей десятий «Б»...І 

Фото В. ГРИБА. І

АНКЕТА «ВІТРИЛ»

старшокласнику!

запитаннями.

' Запрошуючи тебе взяти 
участь в анкетуванні, ми 
сподіваємося, що ти й без 
нашого коменгаря мати
меш користь уже з того, 
що замислишся над запро
понованими
Додамо, що редакція за
думала мого 
помогти тобі 
весникам глибше розібра
тися в питаннях, котрі ви
значають позицію людини 
на найважливішій ділянці 
її життєдіяльності. До 
аналізу заповненої анкети 
залучимо 
людей (звичайно, 
стаємось і твоїми 
зиціямн).

У переважній більшості 
запитань можна обмежи
тись підкресленням варіан
ту (дозволяється й кіль
кох), який ти вибереш із 
запропонованих, але наді
ємося. що ти доповниш пе
релік і своїми власними 
відповідями (найбільш ва
гомі ми наведемо в газеті).

Щодо останнього запи
тання, то сподіваємося, що 
відповідь на нього допо
може шкільному комсо
мольському активові дещо 

--"—г п0' 
вихованню.
анкету не /

з метою до-
і твоїм ро-

авторитетних 
скори- 
пропо-

вдосконалити роботу 
трудовому 
Підписувати 
обов’язково. Нас пораду
вало б і те, 
комсомольська організація 
взяла на себе проведення 
анкетування у своєму ко
лективі.

1. Навчання — твоя го
ловна праця. В чому вба
чаєш ти сенс навчання?

а) щоб дістати якомога 
більше знань про природу, 
науку, техніку, людей;

якби шкільна

б) щоб стати освіченою 
людиною;

в) шоб навчитися дума
ти, висловлювати свої дум
ки;

г) щоб підготуватися до 
вибраної професії;

д) шоб 
від життя;

е) шоб...
2. Твоє 

уроків трудового 
ня:

а) як до навчального 
обов'язку;

б) як до потреби в жит
ті;

в) як до засобу підго
товки до життя;

г) як до діяльності, без 
якої людина не може існу
вати;

д) як до... (продовжуй).
3. Які трудові операції 

виконуєш удома? Чому 
виконуєш їх?

а) батьки примушують;
б) «а хто ж їх викону

ватиме?»
в) необхідність;
г) приємно, щоб удома 

було затишно н привітно;
д) тому що... (як дума

єш?).
4. Ти вже, певно, працю

вав на виробництві під час 
літньої трудової чверті:

а) де?
б) коли?
о. З тобою таке трапля

лося?
а) щоб ти так утомився, 

що ввечері . відмовився, 
скажімо, від танців;

б) піт котився градом, 
а було так приємно;

в) дозволялося закінчи
ти роботу, але ти продов
жував працювати;

г) коли добре попрацю-

не відставати

(скажи сам).
ставлення до 

навчаи-

єш — відпочинок набагато 
приємніший;

д) не знаєш, що озна
чає: втомитися на роботі.

6. Мабуть, ти навчаєшся 
в міжшкільному навчаль
но-виробничому комбінаті. 
Чим там збагачуєшся?

а) дістаєш знання з 
улюбленої спеціальності;

б) спілкуєшся з ровес
никами з інших шкіл;

в) використовуєш набуті 
трудові навики;

г) перебуваєш у вироб
ничому колективі.

7. Ти влітку перебував у 
таборі праці і відпочинку, 
чи задоволений?

а) гак;
б) ні;
в) частково.
8. Що знижує твою тру

дову діяльність:
а) праця не цікавить;
б) погана організація 

праці;
в) нудна робота;
гЬне бачиш результатів 

своєї праці.
9. Що б ти зробив, якби 

тобі доручили:
а) забезпечити в школі 

самообслуговування?
б) організувати наступ

ного літа шкільний табір 
праці й відпочинку?

в) створити шкільну ре
монтну бригаду?

г) провести змагання ио 
професіях, вибраних тобою 
і твоїми товаришами?

д) подати допомогу міс
цевому колгоспові?

е) організувати тимурів- 
ську команду?

є) взяти участь у зма
ганні дорослих за перетво
рення свого міста чи села 
в населений пункт зразко
вого порядку?

сценіікщдідгиодау
Валентина КУЛИК, 

жителька села ЧечслІ- 
ЇВІПІ ПсіріНсЬКріО
району».
Валю! Кравцем і закрій

ником ти станеш, закінчив-1 
ши Кіровоградське ТУ! 
№ 4, а товарознавцем — ! 
Кіровоградський коопера
тивний технікум

Галя Кириленко, учени
ця во-ьмого класу оляКІ 
і і шкіл м Помічної, иф 
стати но п’єм автоматних, І 
але не знає, де можна на- /

Радимо звернутися. __ __ _ в
районну інспекцію ДАІ, 
при якій діють курси ЦІ/у- 
ферів.

«КОМСОМОЛЕ, 
Я ТВІЙ ПОЕТІ»

У середнії! школі № 5 
м. Кіровограда вже стало 
традиційним проведення 
Тижня російської мови і 
літератури.

У його рамках учні різ
них класів брали активну 
участь у вікторинах, пред
метних олімпіадах, зуст
річалися з героями улюб
лених книг, проводили ве
чори поезії. Хлопці і дів
чата 9-го «Б» класу разом 
з працівниками 
бібліотеки для 
імені О. Бойченка органі
зували для своїх ровесни
ків літературно- музичний 
вечір «Комсомоле, я твій 
поет!», присвячений життю 
і творчості М. А. Светлова.

Комсомольська юність 
поета визначила всю його 
людську й поетичну долю. 
Він писав: «Не здавайся, 
комсомоле! Якшо благо
родство перестане бути 
твоїм прапором, ти пере
станеш бути комсомолом». 
Ці слова часто звучали у 
виступах учнів. З майстер
ністю читали вірші поета 
Еаля Терещук, Ігор Лас- 
ковський, Оля Бєлікова, 
Олег Бондар та інші. По
тім старшокласники вико
нали пісні на вірші 
М. Светлова «Пісня про 
Каховку», «Гренада»...

Закінчився вечір піснею 
Я. Френкеля на слова 
О. Поперечного «Романти
ка»,' яка присвячена поето
ві.

старший 
обласної 
для юнацтва 
О. Бойчеика.

обласної 
юнацтва

О. БЕРНА, 
бібліотекар 
бібліотеки 

імені

УВАГА: КОНКУРС

Намалюй,

емблему
«Вітрил»

Чи знаєте ви, шановні 
читачі, шо день народжен
ня «Вітрил» — ІЗ лютого 
1973 року? Отже, незаба
ром ми будемо відзначати 
їх дев’ятиріччя. Пропонує
мо до цієї дати зробити 
своїй улюбленій сторінці 
(такого висновку ми дійш
ли без вагань і сумнівів, 
знаючи ваші враження і 
відгуки) своєрідний пода
рунок — намалювати но
ву емблему «Вітрил».

Чекаємо ваших листів, 
малюнків, пропозицій.

х
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КОНКУРС
«моло-

Олександр РЯБОШапка

Моє голубе Чорнолісся
ДІСТЬ
ЗЕМЛІ»

роцом із селаОлександр Рябоодапка
Днківки Знам’янського району. Там за
кінчив середню школу, працював при
чіплювачем, помічником комбайнера в 
тракторній бригаді, завідував сільським 
клубом.

Був на комсомольській роботі. Кілька 
реків працював у редакціях знам’янськоТ 
міськрайонної і добровеличківської ра
йонної газет, кореспондентом-органі за
тором районного радіомовлення. Закін
чив заочно Кіровоградський державний

педагогічний інститут імені 0. С. Пушкі
на. Член КПРС.

Сталося так, що нещасний випадок ви
рвав на деякий час молодого комуніста з 
трудових 
складних 

сірій. Прикутий до ліжка, Олександр І’я- 
бошанка береться за перо, його прозові 
іі віршовані рядки про рідний кран, про 
по: о людей, що з’являються час від часу 
на сторінках періодичних видань, Зігріті 
почуттям великої любові.

П. СЕЛЕЦЬНИЙ, 
член обласного літературного сб єд
нання.

У моєї мами
Розтрусили пір я білі абрикоси. 
У моєї мами білі-білі коси.

рядів. Він пережив кілька 
операцій. Ллє повернувся в

А потім в густому садку заблудився, 
І' рожевих нитках яблуневих кипінь?

НА ЛІНІЇ —

ЧИТАЧ — ГАЗЕТА

но, став значківцем ГПО, 
спортсменом - розрядни
ком. Його приклад наслі
дували інші допризовники. 
За останні три роки акти
вісти первинної організа
ції ДТСААФ колгоспу іме
ні XX з'їзду КПРС створи
ли в селі кілька спортивно- 
технічних секцій і за цей 
час підготували 45 шофе
рів, 36 мотоциклістів, 18 
трактористів, 9 токарів і 
слюсарів. Ветеран Великої 
Вітчизняної війни П. Г. Ма-

повнивши їх, ви зможете 
чіткіше зорієнтуватися при 
написанні нарисів про ко
лишніх фронтовиків. Бо в 
багатьох листах автори зга
дують лише їхні прізвища 
(Сидоров, Вооонцов), не 
вказуючи, де і за яких об
ставин здійснив наш зем
ляк подвиг. Не видно з та- 
киї листів і того, в складі 
якої військової частини, 
партизанського загону, 
підпільної організації, на 
яких фронтах еоюсзв ее-

№9 ПСМГ 4»
& З пошти відділу 

спорту.
Коли у вересні стзртува- 

ла Всесоюзна пошукова 
експедиція комсомольців 
і молоді «Літопис Великої 
Вітчизняної», одразу з 
комсомольських і піонер
ських організацій почали 
надходити листи про ді
яльність пошукових загонів 
на новому етапі походу 
«Шляхами слави батьків». 
Старша піонервожата 
Красноярської восьмиріч
ної школи Голованівського 
району В. Стах розповідає, 
зокрема, про роботу юних 
ленінців над створенням 
рукописної- КНИГИ з історії 
піонерської дружини шко
ли, членами якої були ге
рої підпільної комсомоль
ської організації «Спар
так». Тут пожвавилась ді
яльність пошукового клу
бу «Патріот». Школярі ни
ні йдуть місцями рейду 
партизанського кавалерій
ського з'єднання Героя Ра
дянського Со оз/ М. І. 
Наумова. Вони налагодили 
зв язки з членами клубу 
інтернаціональної дружби 
Гслованівської середньої 
школи. № 2 і разом з ними 
ведуть пошук наумівців, 
які живуть на території 
республіки.

У багатьох листах наші 
автори пишуть пре те, як 
вихованці комсомольських 
організацій готуються до 
служби в Збройних Силах 
і_РСР, як їх проводжають 
в армію. Інструктор Ново- 
українського райкому 
ДТСААФ П. Г. Матюшин з 
теплотою пише про юнаків 
із села Комишуватого, які 
до призову в армію набу
вають професій водіїв ав
томашин, трактористів. Він 
згадує про комсомольця 
Петра Білобабченка, кот
рий загартував себе фізчч-

шиськово-патріотичного виховання та

тюшин закликає молодь 
зі шкільних років вчитися 
у колишніх фронтовиків 
мужності.

Йдуть листи від ветера
нів. Учитель Кіровської 
СШ Долинського району 
М. П. Сердюк розповідає 
про подвиги своїх бойових 
друзів, які захищали Сева
стополь. А вчитель-ленсіо- 
нер Т. В. Сидооенко із се
ла Аджамка Кіровоградсь
кого району пише про зу
стрічі з своїми однополча
нами в Устинівці.

Кращі матеріали наших 
дописувачів ми друкує/ло 
під рубриками «На урок 
мужност»і, «До отчої сла
ви», «Службу несуть сини», 
«Експедиція «Літопис Ве
ликої Вітчизняної», «Геро
їв наших імена». Але де
яким листам бракує кон
кретності, точності, автори, 
скажімо, згадують про на
ступальні бої цілих війсь
кових підрозділів, а про 
подвиг воїнів-земляків, 
веїнів-визволигелів пишуть 
загальними фразами: «був 
непохитни/и», «заслужив 
того, щоб його нагороди
ли», «за бої на Дніпрі от
римав медаль». Звичайно, 
у невеликому листі не 
можна подати всю бойову 
біографію ветерана. А аи 
спробуйте згадати про 
один пам’ятний день війни, 
про конкретний подвиг, за 
який герой удостоєний ви
сокої нагород*.

Маємо ми прохання до 
учасників пошукових заго
нів експедиції «Літопис 
Великої Вітчизняної». У 
районних штабах експеди
ції вже виготозлені «Анке
ти ветеранів Великої Віт
чизняної війни», особисті 
картки ветеранів. Скорис
тайтеся ними, друзі. За-

теран. Ще скупіші дані 
про полеглих героїв.

Нашим автооам, гадає
мо, допоможуть штаби ек
спедиції,- які створені при 
міськкомах і райкомах 
комсомолу. їхня робота 
поки що не всюди активі
зувалась у достатній мірі. 
Зібравши і систематизу
вавши спогади ветеранів, 
свої слідопитські щоден
ники, учасники експедиції 
мають продовжити робо
ту. І ми чекаємо від них 
цікавих листів на військо
во-патріотичну тематику, 
які ми опублікуємо під 
рубриками: «Бойові доро
ги батьків», «Пам ять сер
ця», «Вони кували перемо
гу», «Навічно в серці на
родному».

Окремо скажемо про 
написання матеріалів про 
розвиток військово-техніч
них видів спорту, про те, 
як юнаки готують себе до 
служби в армії. Розповіда
ючи про майбутнього вої
на, простежте, як він скла
дав залік з військово-тех
нічної і фізичної ПІДГО
ТОВКИ (конкретні показни
ки на всіх етапах), згадай
те, хто був його наставни
ком, що дали йому уроки 
мужності (на які теми), 
участь у походах «Шляха
ми слави батьків», . як він 
загартував себе ідейно. 
Пишіть про всіх його ро
весників з комсомольської 
організації. Апе будьте 
уважні і принципові. Бо на 
місцях трапляються випад
ки, коли юнак склав нор
матив з бігу І стрільби, а 
підтягнутись на переклади
ні, пропливти у відкритому 
басейні не міг. Однак йо
му все одно вручать з.на- 
чок ГПО. Звідси ^окоза
милювання, звідси й фаль
шива цифра...

Горнеться до вікон вітерець шовковий.
А в моєї мами очі волошкові. 
Ще не

У моєї 
Сизим

встигли роси на жоржини 
впасти, 

мами — руки мозолясті, 
надвечір'ям — дух гіркий;

полинний, —
Мала моя мама не одною сина. 
Ще не перестала старшого чекати. 
У моєї мами — внуки вже солдати...

Десь соя мій таки загуляв, забарився. 
Чи, може, на березі тому спинився, 
Звідтіль задивившись в озерну 

глибінь?
Чи він на зазорєне небо дивився?

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 
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А гже осінь розгулює містом
І купається в айстрах барвистих, 
Обіймає їх, ніжить востаннє
І цілує терпкими устами. .
От вже осінь розгулює містом’, 
Розсипає червоне нам.исто.
Осьде він, листопад довгожданий, — 
Трусить бронзове гілля каштанів. 
Поїзди щось кричать голосисто — 
Розтривожили сон, розбудили.
А ті клени — як стомлені крила, — 
Ео вже осінь розгулює містом.

Починається 
день
Починається день, починається пісня,— 
СтруМІНо сонця в моєму вікні...
З таємничих глибин голубе Чорнолісся
Усміхається тепло мені.

ЕКРАН ЗБИРАЄ ДРУЗІВ
60-р.ччю утворення СРСР присвячують 

свої трудові здобутки робітники, кол
госпники, літератори, художники, анто- 
ри. Готуючись до знаменної події в .киггі 
р.-дянсысого народу, вони звітують перед 
трудящими країни про виконання взятих 
зобов’язань, про свої творчі успіхи.

Кілька днів тому на Кіровоградщину 
прибули митці з кіностудії імені О. Дов
женка. Гості звітуватимуть перед трудя
щими області про свою роботу, ознайом- 
лгть глядачів з новим творчим доробком.

Артисти кіно побувають у Знам’янці, 
Олександрії, Бобринці, Новоархангепьсь- 
ну, Малій Висці, Устинівці.

У складі акторської групи, що завіта
ла до нас, —відомі кіноартисти М. Гринь
ко, М. Олялін Ю. Критенко, С. Сибіль, 
І. Ггврилюк, А. Лефтій та багато інших.

«Екран збирає друзів» — так називав
ся вечір, Що відбувся в кінотеатрі «Ком
сомолець» 9 грудня.

Перед початком однієї із зустрічей 
М. Гринько дав інтерв'ю нашому спеці
альному кореспондентові.

Кор.: Миколо' Григоровичу, розкажіть, 
будь ласка, про свої нові роботи в кіно.

М. Гринько: Останнім часом я став зні
матись у дитячих кінострічках. Раніше я 
вважав, що дитячі фільми — справа не- 

оерйозна. Та це було помилкою. Знімати
ся в них куди важче, ніж у картинах для 
дорослих. Артист, зайнятий у стрічці. де 
грають діти, повинен бути щирим, від

вертим безпосереднім, як вони. Інакше 
він буде непереконливим, 1 на екрані по
явиться фальш.

Отже, я вважаю, що робота артиста в 
дитячому кіно є новою. якісно вищою 
гранню творчості митця.

Кор.: Над якими фільмами ви працю
вали нинішнього року?

М. Гринько: 1981 пік був для мене пло
дотворним. На кіностудії імені О. Дов- 
я-енка до 1500-річчя Києва знчто повий 
фільм «Ярослав Мудрий», у якому я ви
копую роль Никона. На цій же студії 
створено стрічку «Таємниця, яку знали 
всі», де я виступаю в ролі агента на пріз
висько Товстун. «Снігова фортеця» — 
так Називається нова робота кіностудії 
Імені М. Горького за творами А. II. Гай
дара. В цьому фільмі я зайнятий у ролі 
командира партизанського загону. Ця ж 
кіностудія закінчила знімати кяптіїну 
«Оленяче полювання». Тут я граю роль 
Директора дитячого будинку.

Незабаром вийде на екрани нова стріч- 
кг Одеської кіностудії — «Чекання пол
ковника Шалигіїїа», в якій я теж виконую роль.

Обсяг 0,5 друк- арк.

Кор.: Миколо Григоровичу, перебуваю^ 
чи на Кіророградщині, ви щодня зустрі
чаєтеся з тисячами глядачів. Що дають
вам ні зустрічі'.’

М. Гринько: Цими дххями у нас відбула
ся творча зустріч із робітниками Кірово
градського заводу тракторних гідроагое- 
гатів. Ми розповідали заводчанам про 
свою роботу, а вони нам — про свою. Ви
йшла дружня розмова, в якій нам удало
ся краще зрозуміти одне одного. Кожна 
така зустріч допомагає нам критично

створювати 
сучасників, 
Думаю. >ц<? 

артистам кіно, 
б далеко складніше працювати. Во 
так не стимулює роботи актора те
чи кіш?, як живі очі глядачів.

ставитись до своєї роботи, 
переконливі образи наших 
нести людям правду життя, 
без таких зустрічей нам 
було " 
ніщо
«тру

Інтерв'ю вела Олена АНОХІНА.
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