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ДОПОМОЖЕМО ДНЯМ
Як і всі радянські люди, ми всім сер

цем з тими, кого торкнулася аварія в 
Чорнобилі.

Немає такого працівника у колективі 
нашого дитячого садка № 2, який не 
сприйняв би цю білу як власну. Доля

евакуйованих дітей із 30-кілометрової 
зови небайдужа ийм. Тому на загальних 
зборах колективу ми одноголосно вирі
шили перерахувати у фонд допомоги 
Чорнобилю нашу премію за 1 квартал.

Г. МАЗУН, 
секретар профспілкового комітету 
дитсадка № 2.

м. Кіровоград.

Вчаться комсомольські кадри
На курсах підготовки ? 

перепідготовки комсо
мольських кадрів і активу 
Запорізької зональної ком
сомольської школи закін
чилось навчання слухачів 
VIII потоку — секретарів 
комсомольських організа- 

■афіній середніх спеціальних 
навчальних закладів семи 
областей України. Увагу 
слухачів було зосереджено 
на глибокому вивченні до
кументів XXVII з’їзду 
КПРС, промов і виступів 
Генерального секретаря 
ЦК КПРС М. С, Горбачо
ва, матеріалів XXVII з'їз
ду Компартії України.

Па практичних, семінар-

ськнх заняттях, а також р 
період виїзної навчальної 
Практики в комітетах ком
сомолу технікумів м. Дні
пропетровська були обго
ворені питання роботи 
комсомольських організа
цій середніх спеціальних 
навчальних закладів по 
підготовці внеококва л і фІ- 
кованих спеціалістів на
родного господарства, по
ліпшення стилю комсо
мольської роботи. Слухачі 
зустрілися з комсомоль
ським активом м. Дніпро
петровська, відвідали па
м’ятні та історичні місця 
міста.

Відбулася науково-драк- 
тичпа конференція «XXVII

з'їзд КПРС про актуальні 
про б Л Є М) І і д е н 11 о - л б я і т й ч - 
ного виховання мрлоді і 
Завдання комсомолу».

Слухачі відвідали Дні- 
прогес імені Леніна, зу
стрілися з іноземними сту
дентами, що навчаються в 

-«Запоріжжі, взяли участь в 
атеїстичному вечорі б Бу
динку культури «Жовтне
вий».

У роботі курсів взяли 
участь і виступили з лек
ціями інструктор ЦК 
ВЛКСМ П. Ф. Лниснмов, 
директор РКЩ при ЦК 
ЛКСМ ^'країдн П. С. На- 
знмко, відповідальні пар. 
тійні і комсомольські пра
цівники.

Для Новоросійського ордена Червоного Прапора прикордонного загону .Фініш
ній рік — ювілейний. Загін був сформований 60 років тому. З того часу вартові 
кордону з честю виконують свій обов’язок. Немало провели вони успішних опе
рацій по ліквідації бандитів І диверсантів, затриманню порушників нердону. За 
Ці ррки дев’ять воїнів частини удостоєні звання Героя Радянського Союзу, тисячі 
нагороджені бойовими орденами і медалями.

Прикордонна застава, яною командує офіцер В. Масюра, розміщена на одній 
із найвідповідальніших дільниць, що охороняється Новоросійським прикордонним 
загоном. Воїни цієї застави домоглись високих показників у бойосій і політичній 
підготовці.

На знімку: на охорону Державного нордону СРСР виходить прикордонний 
наряд (зліва направо): рядовий М. ХИКУЛОВ, відмінник прикордонних військ сф. 
рейтор Г. КЛЮЧИН і старший наряду відмінник прикордонних військ сержант 
Г- ГАЛИЦЬКИЙ.

Фото В. ВЕЛЕГУРІНА. (ТАРС).

Є

Анатолій Баси- 
льбвич БОДЯГІН 
— наставник мо
лоді. Ще сЬм мо- 
лбДий, А про ньо
го вже кажуть: 
ветеран заводу. 
Він працює фре- 
зерувальни ком 
цеху № 15 Світ- 
ловодського ком- 
бінату твердих 
Сплавів і туго
плавких металів 
імені В. І. Леніна.

Ударник кому
ністичної праці, 
заступник голо
ви цехному проф
спілки. Виробничі 
завдання щомі
сяця винонує на 
130—140 процен
тів. Якість про. 
ДУНЦІЇ — гаран
товано висока.

Фото 
В. СТРИГУНА.
м. Сеітловодськ.

«Замість
«якось буде»- 
«буде- якість»

Восьмого квітня цього 
року «Молодий комунар» 
надрукував кореспонден
цію лід такою назвою, де

йшлося про недоліки е пе
ребудові роботи молодих 
виробничників Новомир- 

городського ремонтно-тран
спортного підприємства. 
Редакція отримала з вели
ким запізненням відповідь 
за підписом керуючого 
РТП О. В. Колісника, який 
повідомляє:

«Статтю обговорено на 
спільному засіданні адмі
ністрації і комітету ком
сомолу підприємства. Кри
тику визнано справедли
ве ю.

У зв'язку з реорганіза
цією рансільгосптсхнікн в 
РТП затверджено штатним 
розкладом для однозмінної

роботи механічного цеху 
5 осіб працюючих. Із по
чатку січня цього року 
один слюсар знаходиться 
у переддипломній відпустці 
(навчається в КІСМі), ще 
один призваний до лав Ра
дянської Армії. Враховую
чи це, у даний час навчи
мо двох токарів. У під
шефній Новомиргородській 
СШ № 2 буде посилено 
профорієнтаційну роботу. 
Після відповідного на
вчання звідти до РГП бу
дуть направлені ще 5 
осіб — це й забезпечить 
двозмінну роботу механіч
ного цеху».
м. Новомиргород.

Сьогодні продовжуємо розмову про 
стиль керівництва, розпочату «Молодим 
Номунаром» 15 нвітня цього року ксрес. 
понденцією «Командувать парадом бу
ду я!».

Слово — токарю 3-го розряду КМК то
карів механоскладального цеху № 2 Кі
ровоградського ремонтно-механічного за
воду імені В. К. Таратути «Укрремтрес- 
ту» Віктору ГРЕБЕНЮКУ.

Е РИГАДИР на своєму /лісці. Таке з поє- 
** ним правом можу сказати і про на
шого бригадира. Чи маю таке праве.? 
Мабуть, що так. І ось чому.

Почати хочу з біографії нашого ко
лективу. Три роки тому нові для себе 
бригадирські обов'язки перейняв у ко

—■ ПРОДОВЖУЄМО РОЗМОВУ =•—--

ШТУРМІВЩИНИ
НЕ ЗНАЄМО
лишнього керівника КМК Микола Мико
лайович Дрозд. Володимир Олійник 
склав повноваження не тому, що, як, 
можливо, очікували від мене деякі чита
чі, не справився із завданнями. То була 
виробнича необхідність. І що? Скажете: 
зараз почне красномовно розписувати, 
як з приходом іншого керівника в 
бригаді стало важко й незатишно, як 
різко погіршилась дисципліна, що у всіх 
буває попервах... Помиляєтесь.

Микола до бригадирства працював 
разом з нами, у бригаді. Усім був відо
мий як класний спеціаліст, виробничник, 
за яким і слово, і діло. Тому неважко 
уявити, що починати як керівникові КМК 
йому не довелося з нуля — у спадок від 
попередника дісталися непогані кадри 
(скажу так відверто тому, що оцінюю 
ситуацію ще й як секретар комсомоль
ської організації МСЦ № 2).

Як комсомольсько-молодіжний колек
тив ми існували й до того. Був бригадир, 
був і комсорг, але... Кожен працював 
якось наче сам для себе. Були й пошуки 
легшої та вигіднішої роботи, і супереч
ки, словом, — «бродіння» всередині ко
лективу. Приблизно стільки ж часу тому 
е «Молодому комунарі» з’явилася стат
тя про наш колектив, де цілком правиль
но вказувалися окремі недоліки в робо
ті, зокрема, ішла мова про причини ви
падків випуску браку. Але згодом у під
сумковому матеріалі про роботу вироб
ничих КМК за звітний період обласний 
комітет комсомолу навів для прикладу 
саме наш колектив як такий, де при
вільно бракоробам і де КМК бездіяль- 
ний(І). Виходить, ми розповіли про свої

недоліки! Так, хотіли зайвий раз їх на
звати, щоб з новими силами взятися за 
подолання, нічого іншого. Та гаразд, де 
цього «інциденту» поставилися об’єк
тивно: почали вдосконалюватися Довго 
зважували всі «за» бригадної форми 
організації і сплати праці, обговорюва
ли переваги визначення внеску ножного 
за коефіцієнтом трудової участі, змін в 
обов'язках тощо. І як хороше (бачу з 
позицій сьогоднішнього дня), що своє 
вагоме слово тоді вчасно сказав наш 
бригадир: нині не шкодуємо, що на 
бригадному підряді.

Микола мас все, що потрібно керів
никові: професіоналізм, ор
ганізаторські здібності і та
лант вихователя. Ріогс міг 
дати лише дссвід, який та
кож у бригадира бус У ре
зультаті й снлалися ті від
носини, коли до проблем 
у колективі не доходить 
— вени вирішуються ще 

будучи дрібними поточними питаннями. 
/Ли це одразу зрозуміли, і також не без 
допомоги й особистого прикладу ке
рівника. З кожним по-різному, а діє 
безвідмовно: одного просто спитати за 
роботу — і зрозуміє, що варто постара
тися спрацювати краще, а іншому варто 
й в очі зазирнути та й поговорити після 
зміни — теж будуть помітні зрушення.

З наставництвом у нас проблем не
має. Однак, як видно, не мас морально
го права наш бригадир заспокоїтися 
тим, що Ечорашні восьмикласники за
кріплені за ветеранами — і досить, сво
їх, мовляв, турбот вистачає. Ті ж колишні 
«першачки» в цеху Роман Жулинсьний 
чи Сашко Яремчук не перечитимуть, як
що пригадаю, як спочатку, так і тепер 
бригадир особисто слідкував, як при
живаються еони, допомагав, чим було 
потрібно. У бригаді хороший мікроклі
мат — стосунки між командирами і під
леглими. Можливо, непереконливо зву
чить, але неважко їм, стосункам, зіпсу
ватися і між дев’ятьма виробничниками. 
Тому ускладнення, що все одно вини
кають, долаємо спільно. Тому й не знає
мо таких рідних для декого «виручало- 
чок», як штурмівщина, заорганізова
ність, хаос. Думаю, і не знатимемо.

Звичайно, не все ще в бригаді гладко. 
Є труднощі, невирішені проблеми. Але 
долаємо і долати/лемо їх ізозом, колек
тивом.

В. ГРЕБЕНЮК, 
токар механоскладального цеву 
№ 2 ремонтно-механічного заеоіду 
імені В. К. Таратути.

м. Кіровоград.
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Обери свою стежку і

з М.

а
Фото В. ГРИБА.

Чи

Ад- 
хо- 

якнй

М. НАРОДОВА, 
десятикласниця СНІ N2 32. 

м. Кіровоград.
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розуміють 
праг-

О. 
астро- 
усміш- 

учнів у за-

/П ТИХНУТЬ прощальні звуки випускно- 
го балу і ми, вчорашні десятиклас

ники, назавжди розпрощаємося зі шно- 
лою, з однокласниками, з учителями. 
Особливо сумно й боляче прощатися 
з улюбленими педагогами. Для одних 
вони стали зразком культури і вихо
вання, для інших — дорогими й близь
кими людьми, які чудово 
твої душевні переживання й 
нення.

Останні слова стосуються й 
Редькіної, вчительки фізики й 
номії нашої школи. Привітною 
кою зустрічає вона своїх 
тишному кабінеті фізики, починає урок.

Хорошою подією □ житті школи ста. 
ло засідання КВВ (клубу веселих і ви. 
нахідлиоих) серед десятих класів. М. О. 
Редькіна організувала його разом з 
дев’ятикласниками. Скільки нового й 
цікавого дізналися школярі того днлі 
Обидві команди десятикласників вияви, 
ли хороші знання з фізики й астроно
мії, добре використовували фізичне

•ЛЛ, ’.'.’»У7У/ігЛпЛг/Лг»'Л'»’ЛУ^.У/*У7и'.'Л/

ОСТАННІЙ
ДЗВІНОК

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ СТАРШОКЛАСНИКУ
ти, 

закінчуючи 
чіткої 

знаєш, 
шлях.

Хіба не буває, що 
випускнику, 
школу, не маєш 
уяви ким бути, не 
яким обрати свій
Десять років ти навчався 
в школі, десять років го
тувався до самостійного 
життя і, врешті-решт, — 
все дарма. Жаль стає тих 
людей, котрі йдуть навча
тися до вузів, технікумів, 
училищ не по зову серця, 
а так...

«Всі діти навчаються, 
ти в вас що, гірший»,
кажуть батьки. І команди
рують сина чи доньку до 
медичного чи кооператив
ного технікуму, хоча в ду
ші горіла мрія бути трак
тористом чи агрономом.

Дуже часто можна по
чути такі слова: «А мені 
аби диплом, а працювати
— це вже побачимо». На
вчатися лише через те, 
щоб одержати диплом і не 
мріяти про свою професію
— це жахливо.

Що ж потрібно для то
го, щоб ще з шкільної пар
ій свідомо вибрати про
фесію? Мабуть, найкращи
ми уроками вибору про
фесії — є уроки праці. Бо 
лише тут, віч-на-віч зу
стрівшись з різними про
фесіями, ти розумієш, шо

припадає до душі, а що— 
просто подобається. Ось 
чом)' в Лебединській се
редній школі Голованів- 
ського району на рівні
такими важливими мето
дами професійної орієнта
ції як бесіди, диспути, ве
чори захисту професії, зу
стрічі з передовиками кол
госпу імені Котовського, 
представниками різних 
професій, праця школярів 
на полях і тваринницьких 
фермах, в городній брига
ді і на току є домінуючим 
засобом формування осо
бистості майбутнього тру
дівника. І як приємно, ко
ли на свято врожаю або 
на перший шкільний дзві
нок поруч з прізвищами 
колгоспників називають 
прізвища школярів. Або 
приклад Свірнівської се
редньої школи Голованів- 
ського району, де десяти
класники кинули клич всім 
залишитися в колгоспі.

А шляхом до цього бу
ло також гартування пра
цею в учнівській виробни
чій бригаді, таборі праці і 
відпочинку, на шкільній 
кролефермі, навчально-до
слідних ділянках.

Як важливо, щоб усі 
люди любили свою профе
сію, ставилися до неї з

гордістю і пошаною, 
же тон робітник буде 
рошим робітником, 
іде на роботу ніби на свя
то. Але що можуть ті, хто 
не любить своєї роботи, 
хто не .має. від неї ніякого 
задоволення? З цього ж 
ось і породжується ха
латне ставлення до праці, 
безвідповідальність.

Дозволь звернутися до 
тебе, старшокласнику, з 
порадою. Спершу, ніж ро
бити свій важливий крок, 
зустрінься з людьми цієї 
професії, щоб потім не при
йшли розчарування. Адже 
вибір професії — це важ
ливий і відповідальний 
крок у твоєму житті. Від 
того, ким і яким ти будеш, 
залежить і твоє особисте 
щастя і твій внесок у су
спільну справу. Отож, 
зваж свої здібності, пере
конання, всі «за» і «про
ти», вивчи глибоко самого 
себе, заглянь в себе. Не
дарма в народі кажуть: 
«Бери ношу но собі, щоб 
не падать при ході».

Бажаю успіху!
Т. МАКАРИНСЬКА, 

студентка філологічно
го факультету Кірово
градського педінсти
туту.

приладдя. Команда 10-А класу висуну
ла припущення, яким Суде розділ ядер
ної фізики в 2000 році. А Ю-Б клас 
теоретично заклав основи фізики на... 
іншій планеті Сонячної системи.

Фізика багато значить у житті Мар- 
гарити Олександрівни. Крім того, вона 
й керівник атеїстичного гуртка в на
шій школі. Багато цікавих фактів роз
повідає вона про зародження релігій, 
про переслідування служителями церк
ви атеїстів.

Як одна людина може робити так 
багато? Тож, хочу щиро побажати 
Маргариті Олександрівні щастя, мир
ного небо, вдячних учнів і задоволення 
від її роботи.

ЧИ ВАЖКО МАТИ СВОЄ «Я»? ТЕМУ ПІДКАЗАВ 
ЧИТАЧ

БАНКЕТНИМ ВЕЧІР
ДЛЯ ВИПУСКНИКА

Це вже має свою істо
рію, на жаль — часто тра
диційний випускний вечір 
для десятикласників пере
творюється у застілля. 
Тремтливе свято з таними 
романтичними 
мрій уголос,
прогулянок на порозі;.:не
звіданого ДОРОЛ^ОГО-г^-ет 
усе це все час^Же йме- 
нують просто банкетом з 
обов'язковими у таких ви-

риту<£®ми
вра>|5иніх

рами сприймають як на
каз відмінити випускні 
вечори. Гадаю, це велика 
помилка.

Звичайно, окремим пед- 
колективам у такому ви
падку менше клопотів, та 
чого позбавляють вони 
випускників ’з відміною 
урочистостей? Свята, справ
ді свята вітання з само
стійністю. Це мас бути в 
кожного десятикласника,

__ ЧГОВАРИШІ, ну скільки
■ можна так жити? 

Тільки скінчаться уроки — 
всі відразу по домівках... Я 
еже не кажу про неділі. 
Де ж наше завзяття, наша 
дружба, наша мрійність?

Ось якийсь 9 <-А» мину
лого вихідного у турпохід 
ходив .семикласники — і 
ті пробіг влаштували. А 
ми?.. Якщо так і надалі бу
демо жити, то через рік на 
вулиці зустрінемось і один 
одного не пригадаємо.

У |оохід-

редакціє! Пишу до вас просто так, бо не 
поговорити. Вже другий рік мене обирають 
комсомольської організації нашої школи і 
я відчуваю, то це доручення не по мені. 

Це називається просто: не вмію працювати з людьми! 
Я соромлюсь свого голосу, коли виступаю на зборах, 
червонію, коли даю комсомольцям доручення, не мані 
рішучості, щоб перевірити їх виконання. Тому всю ро
боту намагаюся робити сама і нічого не встигаю. Від
чуваю, що стала гірше вчитися, а була відмінницею.,.*. 

«Вважають, що комсоргом повинен бути обов’язково 
відмінник, учень з бездоганною репутацією, поведінкою. 
Це вже ідеал, щось не справжнє. Комсорг повинен бу
ти «своїм хлопцем» і цим все сказано».

Бути комсомольським ватажком у школі, мабуть, 
найважче. По-перше, комсомольський стаж ще зовсім 
малий, досвіду у цій роботі — ніякого. По-друге: йому 
випадає роль посередника між учнями і вчителями, а 
це не так просто, коли ти з одного боку учень, а з дру- 
ІОГО — цс вчитель. Можна продовжити ще н «по-тре
тє» і «по-четверте». Тож як тут юному керівникові 
знайти своє «я»?

Мій співбесідник Андрій Заболотній, учень 9-А кла
су Компаніївської середньої школи. Цього року, до 
речі, його втретє обрали секретарем комсомольської 
організації. Чому самі- Андрій? Випадок чи ні? Обидві 
відповіді будуть’правильними. Поділитися своїми дум
ками з приводу того, яким повинен бути комсорг, мо
же кожний. Тож, Можна сказати, шо його кандидату
ра випадкова. Але... Знайомство з ним відбулося спо
чатку заочно. І ось коротка характеристика зі слів ного 
друзів, членів комітету ^заступника директора школи 
Л. П, Дурди: «Псбагаї глівний. пообіцяв — зробить,

«Дорога 
знаю з ким 
секретарем 
другий рік

не відмінник, але вчиться добре, свій хлопець». Вихо
дить не випадково.

Що все-таки значить оте «свій хлопець», коли гово
рять, що цими словами все сказано?

Кажуть, коли в сьомому класі Андрія обрали 
тарем комсомольської організації, він відразу 
зазнався. Помилилися? Але з висновками не 
шили.

Задаю комітетникам підступне питання:
— Незамінимі є?
— Звичайно, нема.
— То н секретаря вашої комсомольської організації 

можна замінити іншим?
— ...? Ні. нехай краще Андрій.
Тепер варто продовжити ту коротку усну характе

ристику, яку склали Андрієві друзі і розшифрувати її.
«Хороший спортсмен».
Андрій не соромиться свого голосу. В усіх спортив

них змаганнях чи то гра «Орля», чи «Зелений вогник» 
вій незмінний капітан. «Тому що Андрій може виручи
ти команду, підтримати дух».

«Працьовитий».
Влітку йде разом з батьком в колгосп допомагати, 

любить возитися біля трактора. А минулого року пра
цював помічником на комбайні. До початку жнив зі 
своїм наставником ремонтував машину, а потім ви 
йшли в поле. Андрій із захопленням згадує гой день. 
З високої кабіни комбайна побачив широке пшеничне 
поле. Він буде збирати хліб! Тоді працював на рівні 
з дорослими. Додому приходив, щоб трохи відіспатись 
і знову в поле. Закінчили жнива в своєму колгоспі 
імені Дзержинського, поїхали допомагати сусідам 
село Губівку.

секре- 
трохи 
послі-

Знаєте, як зволожив 
сльозою очі дзвінок у 
рідній школі, кажучи: 
«Прощай!». Востаннє 
ти бачив з-за парти 
учителів, говорив дру
зям про плани, а сам 
був думками далеко. 
Що там, попереду?

Можливо, з цього 
поля, де вперше дове
лося зустрітися з хлі
боробською працею, і 
почнеться дорога в са
мостійність? Вчорашні 
учениці 10-го класу 
Іванівської середньої 
школи Новоукраїнсько- 
го району Н. ЦИГАН
КОВА та Л. АРТЕ- 
МЕНКО склали екза
мен у Рівнянському 
міжшкільному вироб
ничому комбінаті. Ви
рішувати ці нелегкі пи
тання і їм.

«Андрій завжди в гущі подій».
Учні Компаніївської середньої школи гордяться ти

ми добрими справами, які є на їхньому рахунку. Це 
парк, який вони заклали на честь 40-річчя Перемоги, 
це кампанія, розвернута в їхній школі «Солдатським 
вдовам — комсомольську і піонерську турботу». Це 
врешті-решт систематичні рейди-перевіркн, які про
водить комітет комсомолу разом з активістами по пе
ревірці виконання домашніх завдань вдома.

«Такий, як усі».
Андрій, як і кожна людина, має свої мрії, захоплен

ня. Вдома складає мопед. Він з повним правом може 
сказати «Мій», бо зроблений своїми руками, а не куп
лений за батьківські гроші. Цікавиться технічною лі
тературою, бо вина йому необхідна.

Є вдома вівчарка Байкал, з якою любить у віль
ний час прогулятися, зайнятися дресируванням.

Вже обрав собі майбутню професію, але поки шо но- 
сить мрію при собі. «Для чого наперед говорити».

Такий як усі. А : " 
різні, кожен по-своєму.

Є в Андрія синій блокнот, 
кого щоденника, 
розпорядку дня. 
зробити... Треба бути, 
бути...». *
річному вічі звик до слова «Треба»? Можливо не і є 
оте особисте «я», шо вирізи« серед інших його ровес
ників./1-,------  ----- ,
став дорослішим від себе, бо так було треба.

3. КУЦЕНКО.
ВІД РЕДАКЦІЇ: Давайте продовжимо розмову на 

тему, що запропонували читачі. Яким повинен бути 
секретар комсомольської організації школи? Адже ба
гато хто з них має доручення «не по собі». У багатьох £ 
школах кандидатуру рекомендують вчи гелі, а не самі і 
комсомольці. Добре, коли надії виправдовуються, а А 
коли ні? Коли не сга^пін «своїм хлопцем?» . А

хіба так може бути? Адже ті усі теж

. щось на зразок новели- 
Він допомагає йому дотфимуватнея 

Гам хлопець наперед записує: «Треба 
... Треба попередити... Треба не із- 

Треба. А чи кожен з, тих усіх у шістнадцяти
річному віці звик до слова «Треба»? Можливо це і є

Просто Андрій непомітно для себе і для інших



мі випускника задля такої 
невідворотної оказії до
водиться добріЖпотруди- 
тись, чимось п^Всертвува- 
ти в ім'я вдалого вечора 
свого сина чи дочки. Так 
визріває міщанство, з яким 
ми боремося: «зроблю 
все, щоб, як інші...».

Зрештою, це хвилює не 
лише батьків і вчителів. 
Усі ми — свідки цьому і 
хочемо, щоб вірусом мі
щанства не заразилися са
мі школярі. Добре, що й 
міністерство освіти небай- 
дуже до цього, і відпо
відні органи на місцях, 
зокрема, облвно і райвно, 
виходять методичні реко
мендації, як краще орга
нізувати шкільні ритуали, 
але в них — загальні по
ложення. Педагоги ж, як і 
органи шкільного само
врядування, батьківські 
комітети, шефи з вироб
ничих комсомольських ор
ганізацій повинні не ко
піювати чиїсь надбання, а 
доповнювати своїм, оригі
нальним.

У деяких школах бо
ротьбу з грошовими побо-

події: 
нагоду 
і вмін- 
талан- 

і в об-

Як же бути? Як до будь- 
якого свята, до цього го
туватися теж слід. Хай у 
той день до випускників 
прийдуть найпочесніші 
гості—їхні батьки, звитяж
ці і ветерани праці і війни. 
Хай буде символічне за
стілля — але руками са
мих «винуватців» 
дівчатка матимуть 
показати свій хист 
ня і в кулінарних 
тах, і в сервіровці,
слуговуванні. Такі ритуали, 
знаю, вже є в окремих 
школах, але мають вони 
бути в кожній. Тоді не 
спаде на думку ходити 
напередодні з простягну
тою рукою за «червонця- 
ми», щоб затим лише як- 
найщедріше заїсти і запи
ти синове чи доччине про
щання з дитинством.

Такий бал буде пам’ят
ним і самим 
літнім, і всім, 
му був.

сімнадцяти- 
хто на ньо-

РУДЕНКО, 
вихователька дитсадка.

с. Крупське,
Кіровоградський район.

В.

— Правильно 
особисто я вже 
запр Армувати 
разо₽иудись і 
чи навіть у ліс.

— І підемо! Я візьму 
м’яча. Рижно — гітару, на
печемо ніртоплі...

— А яна там краса, 
уявляєте?! Ліс тільки-но 
прокидається. Навкруги 
начебто тиша, але це тіль
ки перше ирансення. На
справді ж, янщо прислуха
тися, то звуки так і ллю
ться, створюється мелодія, 
яка вже більше ніколи не 
повториться. І дихається 
легно-легно...

— Легко — це добре,але 
чому «ліс тільки-но про
кидається»? Особисто я не 
збираюся вставати так 
рано.

— Колю, будь ласка, лн. 
ше один разок!

— Ні-і, і но просіть. До 
того ж мені завтра треба 
на примірку в ательє.

— Хлопці, я, мабуть, 
завтра теж не зможу: по 
телевізору будуть показу
вати уривки з фестивалю 
в Сан-Ремо.

— Тан? — в один голос 
перепитало відразу кілька 
чоловік.

— Тоді давайте наш по
хід перенесено на наступ
ну неділю.

Всі дружно погодилися.
О. ПЕРЛЮК.

говориш, 
збирався 

піти всім 
на екскурсію ПРИЙДЕШНІЙ >

Клуб політичної 
ги... Власне, вій має 
назву. Тобто, 
градській середній 
№ 9 існує Г 
політичний клуб < л і час?> 
до якого входять секції, 
зокрема: «Інформаційно- 
політична». Науково-тех
нічний прогрес і його со
ціально-політичні наслід
ки». «Мистецтво і політи
ка». «Релігія і політика», 
«Театр політичної мі
ніатюри», а також 
по пропаганді 
пісні та клуб .. 
книги. Кожна секція опи
рає свого президента, а 
разом вони становлять ра-

КНИ- 
1HUIV 

в кірово- 
___ .1 школі 

№ 9 Існує інформаційно-

політичної 
політичної

історія, як не час, прожи
тий людством?

Вступаючи в члени клу
бу «Я і часі», обираючи 
секцію, яка йому більше 
до душі, кожен старшо 
власник — у клуб прий
маються лише учні стар
ших класів — дає урочис
ту клятву вірності бороть
бі за втілення у Життя ве
ликих ідей Маркса, 
гельса, Леніна.

Кожна з секцій має своє 
особисте коло Інтересів. 
Ось. наприклад, «Клуб 
політичної книги». Голов
на мета цієї секції, як по
яснив Г. О. Шехет, щоб 
у кожного учня була вдо
ма бібліотечка політичної 
книги. З цією метою чле
ни секції влаштовують 
книжкові ярмарки.

Ен-

ЗНЕВАГА ПРОТИ

книгами В. Коротича «Об
личчя ненависті» т^гуКу- 
батура яйця». Це <Жіа 1 
розповідь про самого Ві
талія Коротича, таланови
того поета, публіциста, 1 
розповідь про сучасну 
Америк} , країну вражаю
чих контрастів. У прове
денні конференції взяли 
активну участь члени «Те
атру політичної мініатю
ри», показавши інсценова
ну мініатюру «Тітко, руки 
вгору!».

Активісти клубу зі сво
їм словом йдуть у класи, 
на комсомольські збори, 
на класні години. Участь у 
справах школи розвиває в 
них ініціативу, вимагає 
відповідної енергії.

в. ЛЕВОЧКО.

ОБРАЗИ sssssi

НРИМСЬКА ОБЛАСТЬ. У селищі Гвардіисьне відбувся 
перший районний зліт сільської допризовної молоді, 
великим народним святом стала ця подія. Тепло напу- 

-г -— *—...... парти, учас-
передові робітники і

вирізнитнся 
орн-

[
сорочки
До, як і перед другою 

світовою війною, бавов
няна сорочка-майка з 
короткими рукавами бу
ла частиною чоловічої 
білизни; вони носили її 
під звичною нам сороч
кою. Тож нікому не спа
дало на думку показува
ти її публічно.

Сьогодні ж бавовняна 
манка, яка в англомов
них країнах має назву 
«ті-шет», найпопулярні- 
шнй на світі одяг. її но
сять малі діти, носить 
молодь і дорослі.

Західні промисловики 
прагнуть
між конкурентами 
гінальністю. Чого тільки 
не друкують! Тут можна 
побачити цілі кольорові 
сценки з 
пейзажі, 
«Поцілуй мене!» чи «Я— 
твоя!». Останнім часом 
з'явилися майки, оздоб
лені маленькими лампоч
ками у вигляді орнамен
ту або надпису. Дже
рело струму — мініатюр
на батарейка — місти
ться в кишені. Така 
«блінк-шет» коштує 22 
долари. А минулого се
зону в моді були «дафт- 
шетс» — майки, шо пах
нуть.

Варто знати, як почи
налася кар’єра бавовня
них («коттонових») ма
йок. Отож, під час дру
гої світової війни вони 

амуніції 
солда- 

скидалн 
в самих 
помітила

мультфільмів,
заклики типу

падку дівчата? В обоймі мотивів такої їх 
поведінки нема нічого іншого, крім лег
коважності, невихованості й заздрощів. 
І заздрощі, мабуть, переважають. Тут 
дівчатам не дає спокою не стільки ува
га до Наташі інших хлопців, 
що знайшовся серед них один, 
уваги не 
першого 
стійної, 
дружбу» 
витримує 
справжній ніякі насмішки не страшні — 
ось як на це треба дивитися.

Чому добре бути відданою? Наташа 
відчуває це значною мірою інуїтиано, а 
відомий радянський психолог, професор 
І. С. Кон підводить під це твердження 
наукове обгрунтування. Лише тривале, 
постійне спілкування з однією людиною 
(викликане, звичайно, душевною при
хильністю, а не примусом власного чи 
чийогось серця) дає можливість пізнати 
глибини кохання, найтонші його нюанси, 
відчути справжнє щастя. Слід сказати, 
що здатні до цього лише натури сильні, 
цілеспрямовані, вольові, 
Часта зміна «друзів», 
НИЙ», — свідчення поверховості, дріб’яз
ковості характеру, невпевненості в собі. 
Прагнення до успіху одразу в багатьох 
представників протилежної статі — спо
сіб самоутвердження, доказу собі й ото
чуючим, що вони чогось варті, для лю
дей, котрі нічим вагомішим, дієвішим, 
кориснішим для себе й інших утвер
дитися не можуть. Всім доводило
ся зустрічати вісімнадцярічних дів
чат і хлопців, які вже в усьому роз
чарувалися; для них «ніякої любові 
нема», «все набридло, нецікаво». Бо во
ни самі нецікаві, непевні, ненадійні, їм 
ніхто не захоче бути відданим — ні за 
що. Вони зі зла й кепкують над тим, що 
їм недоступно, на що нездатні самі. От
же, знову виходить те ж саме: якщо 
твоя, Наташо, дружба з Ігорем висока, 
чиста, то ти повинна відстоювати ваші 
стосунки (для вас самих, а не для тих 
дівчат) і виробити в собі зневагу до будь- 
яких втручань і грубих її оцінок. Тоді 
минеться і образа «ВІТРИЛА».

Різну кореспонденцію одержує редак
ція. Початкові рядки листа дев ятиклас- 
ниці Наташі Лужиної з Кіровограда були 
традиційними для листів про справи 
«сердечні»: «Звертаюсь до вас, шановна 
редакціє з великою надією на допомо-

ветерани

піонерів

м. Новоукраїнка.

високодуховні. 
зазначає вче-

провели на

знайти пра-
із хлопцем,

гу, може, підкажете мені, як 
вильний шлях. Я зустрічаюсь
він мені дуже подобається, коротше, ми 
любимо один одного. Я не уявляю жит-

. Долі в таких листах зви-тя без нього...»
чайно йдеться про якийсь складний по
ворот чи конфлікт у взаєминах двох. Та
тут прохання «Япорадити й зізнання
плачу, мені важко» були викликані зов
сім іншими причинами, скажемо прямо,

ПОРАДИ ЛІКАРЯ

(

ману- 
а одну 
довели

шоколад 
цукерки, 
обличчя

Виключте зі свого ра
ціону гострі страви, пря
нощі, -------------- •
ладні 
райте

са .

Дієта і маски
Мені 15 років, і все 

обличчя моє в прищах. 
Це мене дуже турбує. Як 
позбутися цієї неприєм
ності? Чи не могла б я 
дістати пораду лікаря че. 
рез газету?

і шоко- 
Проти. 

настой
кою календули чи 2-про- 
центним саліциловим 
спиртом. рази в тиж
день накладайте на чисто 
вимите обличчя такі мас
ки: 1) збн-ги яєчний білок 
і додать до нього кілька 
крапель лимонного со
ку: 2) пивні дріжджі роз
мішати з 3-процентним 
перекисом водню.

Тримайте маски 20—25 
хвилин, тоді змийте їх 
теплою водою, після цьо
го сполосніть холодною. 
Зробити ці маски слід 
6 — 8 разів.

Допомагають таком; со
нячні ванни, морські ку
пання і взагалі перебу
вання на півдні.

Однак це лише загаль. 
ні рекомендації. Для діє
вішого лікування слід по
казатися лікарю-дерма- 
тологу чи звернутися в 
косметичний кабінет (він 
є в Кіровограді).

Г. ЛЕВІНА, 
лікар-дерматолог.

Не думаю, учити чи не вчити.
Бо дуже вже цікавий білий світ...
Не за оцінку (двійку-бо схопити
У школі може й справжній «ерудит»),
Я те не знаю, ким зумію стати.
Та оптимістом — сумніву нема!
У цьому твердо певні мама її тато.
Уся сім’я і вчителька самаї „сми-вил

Фотоетюд І. ДЕМЧУКА.

гу, може, підкажете мені, як знайти пра
вильний шлях. Я зустрічаюсь із хлопцем, 
він мені дуже подобається, коротше, ми 
любимо один одного. Я не уявляю жит
тя без нього...». Долі в таких листах зви
чайно йдеться про якийсь складний по
ворот чи конфлікт у взаєминах двох. Та 
тут прохання порадити й зізнання «Я 
плачу, мені важко» були викликані зов
сім іншими причинами, скажемо прямо, 
для нашої пошти нехарактерними:

«Ігор потрапив під машину й покалі
чив руку. Довго лежав у лікарні, я його 
відвідувала дуже часто. Користуючись 
його відсутністю, деякі хлопці пропону
вали мені дружбу, та всі діставали від-

для нашої пошти нехарактерними:
«Ігор потрапив під машину й покалі

чив руку. Довго лежав у лікарні, я його 
відвідувала дуже часто. Користуючись 
його відсутністю, деякі хлопці пропону
вали мені дружбу, та всі діставали від
мову. І ось дівчата прозвали мене «від
дана». Так, можливо, я даремно серд
жуся за це слово, адже добре, коли лю
дина віддана. І подруга радить не звер
тати уваги, взяти себе в руки. А в мене 
не виходить, адже кидають мені репліки 
з презирством, глузливо, через що ду
же боляче. Весь час у голові стукотить 
«віддана», «віддана...». І що ж робити, як 
бути?.. Сто питань — і жодної відпо
віді...».

Чому ж жодної? Дві відповіді вже го
тові, і обидві правильні: «Бути відданою 
добре» і «Не варто звертати уваги». Ад
же чого можуть насміхатися у цьому ви-

скільки те,
вартий 

короткочасної, нетривкої (до 
сказаного не так слова), а по- 
турботливої. «Запропонувати 
може не один, а яка дружба 

довго? Тільки справжня. А

чували майбутніх воїнів батьки, 
ники Великої Вітчизняної війни, 
кращі колгоспними району.

Шнолярі районного Будинку „і,
зльоті ярмарок солідарності, для яного підгегжували різ- 
ні вироби. Виручені за них гроші діти перерахували у 
Ф°На МзИнУім н у: учениці Гвардійської середньої шко
ли № 2 із своїми роботами на ярмарку солідарності. 

Фото К. ДУДЧЕНКА. 
(Фотохроніка РАТАУ).

На останньому аукціоні в Марбурзі (Фггі) 
скрипт Ейнштейна продано за 75 тисяч марок, 
сторінку рукопису партітур Франца Шуберта 
до ціни 150 тисяч марок.

:|і * *
День амністії для абонентів бібліотеки в Аппельтоні 

(США) дав непогані наслідки — одразу повернуто по
над тисячу прострочених книг. Серед них одну було 
видано ще 6 квітня 1940 року.

* * *
Крокодил — найвитриваліший щодо голоду: він мо

же не їсти протягом 700 днів, черепаха може обходи
тись без їжі «тільки» 500, а жаба — 300 днів.

• ф М: ф
Цікавими й несподіваними результатами відзначаю-1 

ться вчені британського університету б Манчестері. 
Недавно були опубліковані наслідки досліджень щодо 
найбільш нервових професій. На першому місці вияви
лися шахтарі, на другому — стоматологи, а на третьо
му — журналісти. На четвертому місці визнано полі
цейських. Найперші наслідки цих стресів — підвище
ний тиск депресії та психічні хвороби.

належали до 
американських 
ті в. Ті часто 
блузи і ходили 
майках. Це
після війни й американ
ська і європейська мо
лодь. щоб незабаром по
чати їх наслідувати — 
зрештою, трохи для про
тесту проти звичаїв 
старшого покоління. Ге
рой відомого фільму 
«ТравмаГі «Бажання» з 
молодим Марлоном Бран- 
до. який вийшов на екра
ни 1951 року, протягом 
усього часу знаходився 
на екрані V такій майці. 
Так. очевидно, і відбуло
ся її «узаконення».

(За матеріалами пе
ріодичної преси].
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‘А ц’Г (1 програма)
; 0 — «Час». 8.40 — Спорт

зн -тиждень 9.10 - «Ліпшії- 
не молоко». Художній теле
фільм із циклу «Спеціаль
ний кореспондент» 10.45 — 
Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — «Перевірено прак
тикою». Документальні філь
ми «Формула прискорення», 
«Становлення». 15.25 — Ве
селі старти. 16.10 —- Повн
іш. 16.15 — Мультфільм. 
16.35 — Виступ народного 
ансамблю танцю «Суварту- 
ьпс» ІІяупгеського районно
го будинку культури Литов
ської РСР. 16.50 — Фільм— 
дітям. «Юрко — син коман
дира». 18.05 — Релігія і по
літика. Свобода совісті в 
СРСР і законодавство про 
релігійні культи. 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 — Наш 
сйд. 19.30 — Новини. 19.35 
.— «Майстри екрана». «Лю
бов Орлова». Художньо-нуб. 
ліцистпчний фільм. 21.00 —
♦ Час». 21.40 — Камера ди
виться у світ. 22.40 — Сьо
годні, у. світі
А УТ

10.00 —- Повніш. 10,20 — 
Народні таланти. 10.50 —
Художній фільм «Подолан
ня». 12.05—Зустріч письмен
ників і митців України з 
трудящими Лубенського ра
йону Полтавської . області.
13.35, 16.00 — Новини. 16.10
— «Срібний дзвіночок».
16.30 — Телефільм «Три, чо
тири...». 16.40 — Олівець-ма. 
лювець. 17.15 — Концерт. 
18.00 — Старти надій. 18.30
— «День за днем». (Кірово
град). 18.50 — Телефільм. 
(Кіровоград). 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — «Ве
ликі проблеми «малої» меха
нізації». 20.15 — ІІа добра
ніч, діти! 21.00 — «Час».
21.40 — 3 концертів Всесо
юзного фестивалю мис
тецтв «Київська весна-86».
23.30 — Міжнародні змаган
ня зі стрільби з лука «Вес
няні стріли».
,А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15— 
Документальний телефільм.
8.35, 9.35 — Природознав
ство. 2 кл. 8.55, 12.40 —
Французька мова. 9.55 —
♦ Геометрія для малюків. Про 
крапку 1 королівську доч
ку». Науково-популярний 
фільм. 10.05 — Учням СПТУ. 
Естетичне виховання. 10.35,
11.40 — Основи Радянської 
дер-,кави і права. 8 кл. 11.05
— Шахова школа. 12.10 —
Астрономія. 10 кл. 13.20 — 
В. Бєлінський. Сторінки жит
тя. 14.10 — «Геометрія для 
малюків. Куток для неслух
няних дітей». Науково-попу
лярний фільм. 14.20 — Ху
дожники революції. 15.00 — 
Новини. 18.00 — Новини.
18.15 — Ритмічна гімнасти
ка. 18.45 — «...До шістнадця
ти і старші». 19.30 — Чем
піонат СРСР з вільної бо
ротьби. 20.00 — Вечірня каз
на. 20.15 — Міжнародна па
норама. 21.00 — «Час». 21.40
— Фільм '■ Перший». .23.05 — 
Новини.

Міжнародні зустрічі зі 
стрільби з луна «Весняні 
стріли».
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15— 
«Обличчя на полотні». На
уково-популярний фільм 
8.35, 9.35 — Основи інфор
матики і обчислювальної 
техніки. 9 кл, 9.05, 13.25 — 
Німецька мова. 10.05 — До
кументальний тел еф і л ь м
«Сергій Лазо». 10.35, 11.40— 
Музика. 6 кл. 11.05 — Наш 
сад. 12.10 — Фізика. Фізика 
і науково-технічна револю
ція. 12.40 — Життя і книги 
А. Гайдара. 13.55 — Сторін
ки історії. «Своєю долею пи
шаємося ми». Декабристи в 
Сибіру. 14.40 — Школярам 
про фізіологію і гігієну. Ви
ща пер іова д'яльність. 15.10 
-■ Ношпіп. ,8 С0 — Новини. 
18.20 --.Етні а і психологія 
сімейного життя. 
Документальний 
19.00 — Сільська __ ___
20.00 — Вечірня казка. 20.15 
— Якщо хочеш бути здоро
вим '20.30 — Музичний кі
оск. 21.00 — «Час»? 21.40 — 
«.Служити мистецтву — по
вторення істини ,.», 23.05 — 
Новини

серця». 18.1'0 — Кіиоі.рої ра
мп «У світі прекрасного».
18.30 — Співає Н. Рожкова. 
19.00 — Актуальна камера.
19.30 — Театральне фойє.
Зустріч з акторами обласно- 
го музично-драматичного те
атру імені М. Л Кропивниць- 
кого. (Кіровоград). 20.30 —
♦ День за днем». (Кіровоград). 
20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 — Ху
дожній фільм Із субтитрами

16.15 —Зустріч школярів з 
бригадиром комсомольсько- 
молодіжпої бригади шахта
рів О. Царевським. 16.45-— 
Всесоюзний тиждень обра_ 
зцтцорчрго мистецтва. 17.15 
— Мультфільми. 17.45 —
Електроніка, і ми 18.15 —
« р і і вд ру жн їсть ».. Тележу р- 
нал. 18.45 — Сьогодні-У сві
ті. 19.00 — .’Ііодипа і закон. 
19.30 ’— Новини. 19.35 _ — 
Фільм «Право на постріл».

нею». І. Яунзем. 15.05—Нови
ни. 18.00 — Новішії. 18.20— 
Чемпіонат світу з мотокро
су. 18.50 —- Мультфільм.
19.10 — «Із скарбниці світо
вої музичної культури». В.-А.

— -Вечірня 
Для всіх і 

Проблеми

21.00 —
21.40 — Художній 

«Сіціліансьний яа-

На добраніч, діти! 
«Чає», 
фільм 
хист». 23.10 — Новини

ГД ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Клуб 

мандрівників. 9.40 — «Май
стри екрана». «Любов Ор
лова». Художньо-публіцис
тичний фільм. 11.05 — Но
вини. 14.30 — Повний. 14.50
— До Дня прикордонника. 
Документальні фільми. 15.35
— «Земля дітей». Вокально- 
хореографічна композиція.
16.10 — Новини. 16.15 —
Стадіон для всіх. 16.45 —
Знай і умій. 17.15 — Розпо
відають наші кореспонден
ти. 17.45 — Мультфільм.
18.10 — Концерт художніх 
колективів Монгольської На
родної Республіки. 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 —Світ 
і молодь. 19.35 — День при. 
кордоиника. Виступ началь
ника штабу прикордонних 
військ КДБ СРСР генерал- 
лейтенанта 1. Калнпиченка, 
19.50 — Телефільм «Дер
жавний кордон». Фільм 5 — 
• Рік 1941». 1 серія. 21.00 — 
«Час». 21.40 — Телефільм 
«Державний кордон». 2 се
рія. 22.50 — Сьогодні у світі.

ГА УТ
16.00 — Новини. 16.10 — 

«Сріблілі дзвіночок». 16.30— 
Республіканська фізико-ма- 
тсматична школа. «Метод 
математичної індукції». 17.00
— Телефільм «Смуга рід
ної землі». 17.30 — Телеві
зійна олімпіада з російської 
літератури. Підсумкова пе
редача. 18.00 — Корисні по
ради. 18.30—«День за днем». 
(Кіровоград). 18.45 — Теле
фільм. (Кіровоград). 19.00 — 
Актуальна камера. 19.30 — 
«Незабутні». В, Земляк. 20.40
— На добраніч, діти! 21.00 — 
«Час». 21.40 — Музичні зу
стрічі. 22.40 — Новини. 23.05

18.50 —
телефільм, 

година.

А ЦТ (І програма)

З 27 травня
по І червня

• Раба кохання». 23.10 — Но
вини.

21.00 
путник’телеглядача.
На конкурсі естрадних 
сонь Євробачення. 23.15 
Сьогодні у світі.

«Час». 21.40 — Су-
22.15— 

пі-

1986 року

Моцарт. 20.00 
казка. 20.15 — 
для кожного, 
якості, асортименту ‘і раціо
нальних перевезень меблів. 
20.45 — Грає духовнії ор
кестр Палацу культури іме- 

«Час». 
спор- 
22.40 
Вело- 

Бал-

пі Чкалова. 21.0.0.— ’« 
21.40 — Фільм «Таке 
тйвне життя». 2 серія.
— Новини. 22.50 — ’ 
гонка дружби країн 
«•Ійського моря

8.00 — «Час». 8.40 — У 
-світі тварин. 9.40 — Теле
фільм «Державний кордон». 
Фільм 5. «Рік 1941». 1 серія. 
10.50 — Новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 — Документаль
ний телефільм. 15.40 — Чо
го і чому. Передача для ді
тей. 16.10 — Новини. 16.15— 
Шахова школа. 16.45 —
Ф. Шуберт. «12 вальсів». 
16.55 — Документальний те
лефільм. 17.30 — Сучасний 
світ і робітничий рух. 18.00
— «...До шістнадцяти і стар
ші». 18.45 — Сьогодні у сві_ 
ті. 19.00 — Мультфільм.
19.10 — «За словом — діло». 
«Якості — партійну турбо
ту». 19.40 — Новини. 19.45
— Зустріч з письменником.
С. Залигіним у Концертній 
студії Остапкіпо. 21.00 —
«Час». 21.40 — Концерт із 
творів Г.’ Свиридова, О. Так- 
такіїивілі, - В. Гавриліпа. " 
перерві — "
ні у світі
А УТ

10.00 - 
Концерт 
музики, 
проблеми 
ції». 11.35 — Художній фільм 
«Шиття моє — армія». 12.50
— - Виступає Омський росій
ський народний хор. 13.20 — 
Новини. 13.35 — Компас ту
риста. 14.05 — «Залежить 
від нас». Кіноварне. 16.00 —• 
Новини. 16.10 — «Срібний 
дзвіночок». 16.30 — Респуб
ліканська фізнко-математич. 
иа школа. 17.00 — «Лине 
пісня». 17.15 — «Неспокійні

У
23.05 — Сьогбд-

Новини. 10.20 — 
інструментальної 

10.50 — «Великі
«малої» механіза-

д ЦТ (II програма)
8 00 — Гімнастика. 8.15— 

♦Танки проти танків». На- 
уково.популярний фільм. 
8.35, 9.35 — Фізика. 6 кл. 
9 05, 13.00 — Іспапська^мо- 
ва. ’10.05 — Учням 
Естетичне виховання.
11.40 — Зоологія. 7 
— «Прості-складні 
Тележурнал для
11.30 — «Загадки 
неба. Вічний рух», 
популярний фільм. 
«Вода священна», 
популярний фільм на анти
релігійну тему. 12.15 — «їх 
імена забутися не повин
ні...». Жінки декабристів.
13.30 — Фільм «Хочу бути
міністром». 15.00 — Новини. 
18.00 — Новини. 18.20—Клуб 
мандрівників. 19.20 — На. 
родні мелодії. 19.30 — Рит
мічна гімнастика. 20.00 —
Вечірня казка. 20.15 — Но
вини. 20.20 — «Співдруж
ність». Тележурнал. 20.50 — 
Документальний телефільм. 
21.00 — «Час». 21.40—Фільм 
«Таке спортивне життя». 
1 серія. 22.40 — Велогонка 
дружби країн Балтійського 
моря. 22.50 — Новини.

і СПТУ. 
. 10.35, 

кл. 11.00 
істини», 
батьків; 

зоряного 
Науково- 
12.05 — 

Науково-

ЦТ (І програма)
«Час». 8.40—Світ і
9.15

▲
8.00 

молодь. 9.15 — Телефільм 
«Державний кордон». Фільм 
5 — «Рік 1941». 2 серія.
10.25 — Новини. 14.30 — 
Новини. 14.45 — Сільські
горизонти. Документальні 
телефільми. 15.40 — Росій
ська мова. 16.10 — Новнви.

А УТ
Новини. 10.20 — 
гімнастика. 10.30 
чпа музика. 11.10 

суб
титрами. «Раба кохання». 
12.40. 16.00 — Новини. 12.55
— Концерт духової музики. 
16.10 — «Срібний дзвіночок». 
16.30 — Літературний театр. 
Поезія И. Гільєна. 16.55 — 
Циркова програма. 17.30 — 
«Сонячне коло». Танцює <Ят- 
рапчнк». (Кіровоград). 18.30
— «День за днем». (Кірово
град). 18.45 — «Курс — при
скорення». Виступ першого 
секретаря Гайворонського 
райкому Компартії України, 
делегата XXVII з’їзду КПРС 
А. І. Бабенка. (Кіровоград). 
19.00 — Актуальна каме
ра. 19.30 — «Темп». Теле- 
радіоперсклик з проблем на
уково-технічного прогресу. 
20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 -- По
вний кіноекрана. 22.55 — 
Новини. 23.2(1 — Тележурнал 
«Старт».

10.00 — 
Виробнича
— Симфоні
— Художній фі.'іьм із 
титрами. "

А ЦТ (И програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 

Документальний телефільм. 
8.35, 9.35 — Музика. 2 кл. 
9.05. 1 1.15 — Англійська мо
ва. 10.05 — Зарубіжне об
разотворче мистецтво. Рем„ 
брапдт, 10.50 — «Ким бу
ти’?». Науково-популярний 
фільм. 11.20 — Музика в 
житті В. 1. Леніна. 11.50 — 
Біля джерел патріотизму ро
сійської літератури. 12.55 — 
Фільм «Незабутня осінь». 
14.45—«Людина йде за піс-

ЗАОЧНА СТУДІЯ «СІВАЧ»

Заняття заочної літературної студії 
ків СРСР поет Валерій Гончаренко.

світить ко- 
небо буде 
«Хай буде 
планеті, хай

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
©бластного комитета 
ЛКСМ Украины.

Па украинском языке.

д. ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Кон

церт Державного ансамблю 
пісні і танцю ім. Не'вдли 
(ЧССР). 9.00 —«Прості-склад
ні істини». Тележурнал для 
батьків. 9.30 — Рух без не
безпеки. 10.00 — Здоров’я. 
10.45 — «Італія, яку я знаю». 
Документальний фільм. 11.35
— Для всіх і для козиного. 
12.05 — Про час і про себе. 
Поетична антологія. Борис 
Корнілов. 12.20 — Мульт
фільм. 12.40 — Документаль
ний телефільм. 13.10 
Фільм-впстава «-Напередодні 
від'їзду». 14.45 — Продов
ження фільму-вистави «На
передодні від’їзду». 15.55 — 
Новини. 16.00 — Докумен
тальний телефільм. 16.20 — 
Грай; гармошко! 
Документальний 
< Це' — Пеле». 
Космос для миру.
міст Москва — Космос — 
Ефтеліпг. (Нідерланди). 19.10
— Новини. 19.15 — Кінопа- 
норама. 21.00 — «Час». 21.40
— Грає заслузкеннй артист 
РРФСР А. Корсаков (скрип
ка). 22.00 — Чемпіонат світу 
з футболу. Репортазк про 
урочисте відкриття: збірна 
Італії — збірна Болгарії.

& ЦТ (II програна)
8.20 — Документальний те

лефільм • Цей маленький ве. 
линий світ». 8.30 — Ритмічь 
па гімнастика. 9.15 — Ран
кова пошта. 9.45 — «Про 
найголовніше співає Джам
бул». 10.15 — ♦Виразити се
бе їз танці». Народид артист
ка УРСР Н. ЕЙришева. 11.00 
— Фільм — дітям. «Прикор- 
Йоініий пес Алий». 12.05 — 

окументальний фільм. 12.25
— «Баесо Кантавте». 
порає на оперній ец<тЦГ 
Фільм-ноВцерт. 13.05 —' 
Мультфільми; 13.50 Моск. 
ва. Великий зал консерватор 
рн. На концертах В. Овчин
никова. 15.40 — Телефільм 
«Ставка, більша за життя», 
о серія. — «Великий про
вал». 16.35 — На землі, в не
бесах і на морі. 17.05 — Те- 
лефільм-вистава за п'єсою 
О. Островського <На людно- 
;МУ місці». 19.15 - Пісня «6. 
20.00 — Вечірня казка. 20 15 
— Документальний теле
фільм. 20.30 — Міжнародні 
змагання з академічного вес
лування. «Велика москов
ська регата». 21.00 — «Час». 
21.40 — Фільм «Таємниця 
записної книжки». 23.00 — 
Новини.

▲ УТ

17.10 —
телефільм 
18.10 — 

Теле.

А ЦТ (І програма)

діалоги».
14.05 —

10.00 — Новини. 10.20 — 
Ритмічна гімнастика. 10.50
— До Міжнародного дня за
хисту дітей. Телефільми. 
11.50 — Мальовничий світ 
дитинства. 12.20 — «Наука! 
час». Здійснюється програ
ма «Біотехнологія». 13.05 — 
<Письменницькі 
13.50,— Новини.
«Майстри мистецтв». Заслу
жений артист Казахської 
РСР В. Ахрамєєв. 15.20 —
Сатиричний об’єктив. 15.50
— Концерт. 16.50 — «Уроки 
спілкування». Перегляд І об
говорення художнього теле
фільму- «По конях!». 18.45— 
«Скарби музеїв України». 
■VI. Буряк. «Толока». 19.00 — 
Актуальна камера. 19.30 — 
• Сонячні кларнети». 20.50 —п

«Сівач» веде член Спілки письменни

Зсичайно ж, всі ці цитати ми наводимо не зара
ди якогось критинанства, а лише з тою метою, щоб 
зайвий раз нагадати прописну істину: «В поезії не 
можна легковажити. Вірші — це надзвичайно склад
ний і важкий процес творчості». Ось чому на наших 
заняттях ми з вами намагаємось опанувати необхід
ними елементами версифінації. Сьогодні ми розгля
немо віршований розмір анапест.
Спершу хочемо повідомити, що з минулим домаш

нім завданням найкраще найактивніший 
заочної студії 
.кіровоградець

КРУТОСХОДИ

Сьогодні наше заняття хотілось би почати з листів, 
які надіслали до редакції «Молодого комунара» 
Л. Кушпіль, 1. Юдакова, О. Житник, О. Спільник, 
О. Терещенко, А. Лаврентьев, Т. Боровик, Л. Сушко, 
Ю. Закревський, І. Єременко, С. Возник та інші. Від
радно, що більшість авторів тривожить найзлободен- 
ніша тема сьогодення миру на нашій прекрасній 
планеті. В цих творах пульсують щирі, зворушливі 
рядки, хай почасти і не- 
досконалі, але які йдуть 
бід самого серця: «Жи
ви, страна родная, мой 
мирный добрый край», 
«Хай сонце 
жен день і 
мирним!», 
мир на всій
новий дім будується!».

Схвильовано пише кіровоградець Дмитро Котенко: 
Чтобы жить без страха на Земле своей, 
Видеть в небе чистом белых голубей, 
Надо завоеванное право мирно жить 
Мирными победами и трудом крепить.

Звичайно, такі листи читаються завжди із задово
ленням. Але крутосходи поетичної майстерності до
лати далеко не під силу багатьом початкуючим по
етам. Брак досвіду, поспішність і незнання елемен
тарних речей техніки віршування заважають їм само
критично і вимогливо поставитись до власної твор
чості.

Як і завжди, вірші початкуючих літераторів напов
нені вщерть штампами, поетичними трафаретами на 
кшталт: «Война жестока и грозна», «Смотрели в небо 
на свои мечты», «Я прийду до кленів за порадою» 
і т. д.

Іноді зустрічаються прямо-таки пародійні рядки: 
Мечтаешь о встрече с девочкой 
И крепко сжимаешь в руках автомат.

вправився 
учасник 
«Сівач» 
Олег Беличко. На попе
редньому занятті ми по
знайомились із 
ром, що зветься 
брахієм 
стопа з 
другому складі). Олег на
діслав нам вправу, напи- 
як вона закінчується:

Пускай же поет соловей на рассвете, 
Пускай зеленеет наш сад.
Мы все голосуєм за мир на планете, 
И в сущности — Кировоград.

Розмір витриманий. Все правильно. Це — амфібра
хій.

Анапест — теж трискладова стопа, але з наголосом 
на третьому складі. Наводимо для прикладу строфу 
із вірша І. Франка:

Ми ступаєм до бою нового 
Не за царство тиранів, царів, 
Не за церков, панів, ані бога, 
Ні за панство неситих панів.

Вірш написаний тристопним анапестом. Пропонує
мо завіршувати на вільну тему вправу на цей розмір. 
На домашнє завдання даємо вам два тижні після 
публікації «Крутосходів». Чекаємо ваших листів.

Зичимо творчих успіхів!

розмі- 
амфі- 

(трискладова 
наголосом но

сану цим розміром. Ось
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8.40 — Ритмічна гімнасти
ка. 9.10 — «Будівництво 1 
архітектура». Кіножурнал. 
9.20 — 22_й тираж «Спорт- 
лбто». 9.30 — Будильник. 
10.00 — Служу Радянському 
Союзу! 11.00 — Ранкові
пошта. 11.30 — Клуб мандГ 
рівників. 12.30 — Музичний 
кіоск. 13.00 — Сільська го
дина. 14.00 — Зустріч Каті 
Личоврї з московськими 
школярами. 14.30 — Кіно
афіша. 15.30 — Зустрічі на 
радянській землі. 15.45 
Це ви можете. 16.30 — Нови
ни. 16.35 — Фільм «У них є 
Батьківщина». 18.00 Між
народна панорама. 18.45 — 
«Наша земля». Музична пе
редача. 19.40 — Новини.
19.45 — Фільм «У моїй смер
ті прошу звинувачувати 
Клаву К.>. 21.00 - «Чає».
21.45 — Виступає ансамбль 
«Смерічка». 22.00 — Чемпіо
нат світу з футболу Збірна 
Бразілії — збірна Іспанії.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 

Ритмічна гімнастика. 10.50 
— Сьогодні — Міжнародний 
день захисту дітей. «Азбука 
добра». 11.35 — А. Алексій. 
«•Сигнальники й горністи». 
Телевнстава. 13.05 - Нови
ни. 13.15 — Доброго вам
здоров’я. 13.45 — Концерт 
класичної музики. 14.10 -л 
Село і люди, 
дожній фільм 
• Пригоди Томи 
1 серія. 16.00 — 
датська. 17 00 — 
лотий ключик». 17.45 - 
служении художник 
В. Губарев. 18.35 - 
фільм, 
камера.
«Гедда 
20.50 — 
21.00 — 
ловження 
Габлер».
23.10 — 
нельеон.

14.45 — 
для дітей. 

Соіієра». 
Слава с.о.т- 
Студія «Зс- 
“ - За-

УРСР 
Мудьт- 

Актуальна 
Г. ібсеп. 

Вистава, 
діти!

19.00 —
19.30 —
Габлер».
На добраніч,

«Час». 21.45 — Гіро- 
вистави «Гедда 

22.50 - Новини. 
«Світ поезії" А. Кац.

А ЦТ (И програма)
8.20 — Фільм 

записної книжки». 
Грає С. Мирзоян 
10.00 — Мамина
10.30 — Програма 
дарської студії телебачення. 
11.20 — Велогонка дружби 
країн Балтійського моря.
11.30 — Російська мова. 
12.00 
кореспонденти. 12.30 — 
резість — норма 
13.00 — «Зустріч з 
II. Чайковський. 
ська діва». Вистава 
го театру опери 
15.35 — Телефільм

«Таємниця
9.40 — 
(гітара), 
школа.

Красно-

Балтійського 
— Російська 
- Розповідають наші 

Т ве.
ЖИТТЯ. ■: 

оперою», 
<Орлеан - 
Одесько- 
і балету. 

___  __ «Ставки, 
більша за життя», б серія — 
«Залізний хрест». 16.35 —
«Ада Роговцева. Монологи». 
Фільм-концерт. 17.25 — Світ 
і молодь. 18.00 — «Із скарб
ниці світової музичної куль
тури». М. Римськнн-Корса- 
ков. 18.40 — «Довір’я». Те
ленарис. 19.00 — У світі 
тварин. 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — Народні мелодії. 
20.30 — Міжнародні змаган
ня з академічного веслуван
ня. «Велика московська ре
гата». 21.00 — «Час». 21.45 
— Фільм«Василь Буслаєв».
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