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ВІТАЄМО
ЗВИТЯЖЦІВ ЖНИВ!

Бюро обкому ЛКСМ України підбило підсумки со
ціалістичного змагання комсомольців і молоді області 
па збиранні врожаю зернових. Переможцями визнано:

СЕРЕД МОЛОДИХ 
КОМБАЙНЕРІВ, 

^ГЯКІ ПРАЦЮВАЛИ НА: 
«Дон-1500»

Олександра ШВЕЦЯ з 
радгоспу «Устинівський» 
Устпнівського району, який 
разом із помічником Ми
колою Наумичем па 405 
гектарах намолотив 10 500 
центнерів зерна.

Василя БАЛАННИКА з 
Новгородківського СПТУ- 
•-36, який разом із помічни
ком Григорієм Орловим 
зібрав зернові па 343 гек
тарах і намолотив 9995 
центнерів зерна.

СК-6
Віктора ОКОЛИТУ з 

радгоспу «Мар’янівський» 
Маловнсківського району. 
Разом із бра-ом Анатолієм 
він зібрав зернові на 327- 
гекгарній площі і намоло
тив 10 143 центнери зерна.

Володимира КУШНІРО- 
BA з колгоспу імені Карла 

Ak Маркса Новоукраїнського 
району, який разом із бра
том Олександром зібрав 
зернові па 232 гектарах і 
намолотив 8377 центнерів 
зерна.

Володимира НЕПОМНЯ- 
ЩОГО з колгоспу імені 
Шевченка 1'оловапівського 
району. Разом із помічни
ком Віктором Чапліиим 
він зібрав зернові па 198 
гектарах і намолотив 7894 
центнери зерна.

СК-5
Миколу САВРАНСЬКО- 

ГО з колгоспу імені Карла 
М а ркс а Д о б р о ве.т 11 ч к і в - 
ського району, який разом 
із помічником Миколою 
Таровпком зібрав зернові 
з 32.1-гектарної площі і па-

молотив 10 438 центнерів 
зерна.

Володимира РИБАЧКА 
з колгоспу «Дружба» 
Вільшаиського району. 
Разом із помічником Ми
колою Л уценкой він зібрав 
зернові з площі 340 гекта
рів. намолоті-ши 10 055 
центнерів зерна.

Миколу р,'РОНУ з кол
госпу іш ііччя Жовт
ня Неї, ,іо району,
який разе.. . помічником 
Олександром Вороною на 
257-ґектарнін площі намо
лотив 9615 центнерів зер
на.

С2РЕД МОЛОДИХ 
ЖАТКАРІВ.

ЯКІ ПРАЦЮВАЛИ НА: 
ЖВН-6

Валерія ХОРОШУНА з 
колгоспу «Рассвет» Боб- 
рипецького району, який 
скосив зернові па 393 гек
тарах.

ЖРС-4,9
Сергія КОЗЮРУ з кол

госпу імені Горького До- 
лпнського району. Він по
клав у валки 383 гектари 
зернових.

Є-280
Миколу ДЕМЧУКА з 

колгоспу імені Жовтневої 
революції Добровеличків- 
ського району, який скосив 
хліба на 403 гектарах.

СЕРЕД МОЛОДИХ 
ВОДІЇВ, 

ЯКІ ПРАЦЮВАЛИ НА: 
«ГАЗ-53»

Олександра ГЛАДУНА 
з радгоспу «Маріамліль- 
ський» ГІетрівської райо
ну. Він п .евіз 12...> тонн 
зерна.

Василя ГРИГОР’ЄВА з 
колгоспу імені Ілліча Нов
городківського району. 
Відтранспортував па еле
ватор 1191 тонну зерна.

«31Л-130>
Юрія ГУЛ ОГО з кол

госпу імені Жовтневої pe
ll ол юці ї II овоарх ангел ь- 
ського району, який пере
віз 1050 тонн зерна.

Дмитра НЕТРЕБУ з 
колгоспу «Комуніст» Но- 
вомиргородського району/ 
Перевіз на державне хлі
боприймальне підприєм
ство 893 тонни зерна.

«КамАЗ»
Анатолія ХВАЛЬКА з 

Долпнського ремонтно- 
транспортного підприєм
ства. Відтранспортував з 
поля 983 тоннії зерна.

Петра ЗАПОРОЖЦЯ з 
Голованівського ремонтно- 
транспортного підприєм
ства, який перевіз 401 тон
ну зерна.

У неділю, 20 вересня від
будеться день газети «Мо
лодий комунар» у Петрів- 
ському районі. О дванад
цятій годині на стадіоні 
селища розпочнеться ім
провізоване свято газети. 
В його програмі:

—- прес-конференція жур
налістів «Молодого кому
нара»,
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— виступи учасників ху
дожньої самодіяльності,

— конкурси,
— ігри,
— виставки.
Зустріч супроводжува

тиме ВІА «Імпульс» Нов
городківського районного 
будинку культури.

Усі бажаючі зможуть

взяти участь у розиграші 
безпрограшного лотосприн- 
ту «МК-88». Власники час
тини білетів можуть отри
мати крупні речові вигра
ші, дехто відразу стане пе
редплатником на нашу га
зету на наступний рін.

Запрошуємо молодь Пет- 
рівського району, а також 
усіх бажаючих взяти 
участь у дні молодіжної 
газети!

Переможців обласного соціалістичного змагання на 
збиранні врожаю зернових 1987 року нагороджено 
Почесними грамотами обкому ЛКСМ України, знака
ми ЦК ВЛКСМ «Золотий колос», цінними подарунка
ми. їхні імена занесено в книгу Пошани обласної ком
сомольської організації. Групі передовиків трудового 
суперництва вручено привітання від льотчиків-космо- 
навтів СРСР. ,

Для переможців жіпів-87 буде організовано турис
тичну поїздку до Києва.

Життя молоді за рубежем
АНТАНАНАРІВУ. У молоді 

Реюньйону — заморського 
департаменту Франції у 
південно-західній частині 
Індійського океану — не
має майбутнього. До такого 
висновку приходить журнал 
«Ревю де л’осеан Ендьєн», 
який тут видзється, аналізу
ючи соціально - економічне 
становище цього острова.

Лише один з кожних п’ят- 
, надцяти випускників- шкоди, 

пише журнал, має шанс 
одержати місце біля верс
тата чи в конторі компанії. 
Решта поповнюють армію 
«зайвих людей» чисель
ність якої перевищила вже 
70 тисяч. Серед заморських 
департаментів Франції Рею
ньйон займає перше місце 
за кількістю тих, хто протя
гом багатьох років безус

пішно намагається знайти 
більш а.бо менш постійний 
заробіток. Сьогодні кожен 
третій працездатний житель 
острова — безробітний. 
Майже половину з них ста
новить молодь віком до 25 
років.

Така ситуація на ринку ро
бочої сили, підкреслює «Ре
вю де л осеан Ендьєн», — 
неминучий ре-зультат згор
тання виробництва у про
відних галузях економіки 
острова, насамперед скоро
чення кількості підприємств 
по обробці цукрової трос
тини.

ВАРШАВА. Перші відкрит
тя зробила спільна експе
диція молодих радянських 
і польських аквалангістів, 
яка веде на дні озера Рес- 
ко поблизу Колобжета по

шуки радянського літака, 
збитого наприкінці війни в 
цьому районі. У водоймі 
виявлено уламки двох ма
шин. Встановлено що одна 
з них — німецький транс
портний літак. Тепер аква
лангісти намагаються визна
чити тип другого літака. 
Припускається, що це може 
бути радянська бойова ма
шина, яка, за розповідями 
місцевих жителів, впала у 
води Реско. У разі успіху 
операції знахідка допомо
же кинути світло на ще од
ну .невідому сторінку др.угої 
світової війни.

Експедицію організовано 
в рамках реалізації угоди 
про співробітництво між 
ленінським комсомолом і 
соціалістичними спілками 
молоді і студентів ПНР

А ЧЕРГОВИЙ ВИ
ПУСК СТОРІНКИ для 
СТАРШОКЛАСНИК І В

«В.1ТРІІЛА»,. СПОДІ
ВАЄМОСЬ. ЗНАЙДЕ 
СВОГО ЧИТАЧА.
1-3 СТОР. ч
А ІНТЕРВ’Ю ПІСЛЯ 

ПОВЕРНЕННЯ. СТАР
ШИН ТРЕНЕР ЗБІРНОЇ 
ОБЛАСТІ З- БОКСУ 
МАЙСТЕР СПОРТУ 

.. А. О..ЯЦЕНКО ділить

ся ВРАЖЕННЯМИ 
ПРО ТРЕТІЙ МІЖНА
РОДНІ III ТУРНІР У 
ДОНЕЦЬКУ - 4 СТОР.

А ФОТОРЕПОРТАЖ 
ПРО ВИСТАВКУ СТА
РОВИННИХ ТА РІД> 
КІСНИХ АВТОМОБІЛІВ 
- 4 СТОР.
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ПЕРОМ ПУБЛІЦИСТА

aÖG Як у школах м. Кіровограда нехтують 
вивченням української мови

у РЕДАКЦІЮ повернулась анкета. Зараз їх повертається багато. Ш,е напочатну 
минулого місяця ми розіслали, розвезли в райони стосини спеціально віддру

кованих анкет, з відповідей яких хочемо ближче познайомитись із нашими чита
чами, їхніми читацькими поіребами, інтересами, зауваженнями. Під час перед
платної кампанії ці питання хвилюють ножну газету, кожен журнал.

І ось із перших анкет, заповнених різними почерками, чорнилами й думками, 
я вибираю одну, яка стала приводом до журналістського пошуку, яка познайоми
ла мене з багатьма людьми — їм сьогодні буде надано слово. Але насамперед ме
ні хотілося зустрітися із автором відповідей на запитання анкети. За прізвищем, 
ім’ям й по батьнові та вулицею я легко взнав номер телефона, й у трубці обізвав
ся приємний чоловічий голос. Чоловік (як згодом виявилось — батько учениці тех
нікуму) уважно вислухав мене й пообіцяв, що дочка обов’язково або подзвонить, 
або завітає в редакцію. Та наступного дня прийшов у редакцію сам і, щойно пере
ступивши поріг кабінету, сказав, що ніякої анкети його дочка не заповнювала. Що 
це хтось із доньчиних подружок так невдало пожартував. «Я з нею ще раз поба- 
ланаю, я все розузнаю», — казав він. Взяв додому анкету, наступного дня при
йшов знову із зошитом доньчиних нонспентів: дивіться, мовляв, почерк мало схо
жий... (Після цих відвідин мої колеги зробили такий логічний висновок: навряд чи 
захоче тепер та дівчина при батькові заповнювати будь-яку анкету, говорити щиро 
й відверто).

З авторкою відповідей на нашу анкету мені так і не довелося зустрітись, та, й 
чи конче треба було при такому повороті справ. Однак речення в анкеті й досі 
не дає спокою і я спробував знайти на нього відповідь. А речення те було ось 
яким (наводжу його цілном без змін, без перекладу): «Честнее слово, ну не инте
ресно вообще читать на унраинском!».

Пропозицію випускати 
«Молодий комунар» 
сійською мовою нам 
водиться чути не так
й рідко під час зустрічей 
із читачами. Найбільша до
ля таких пропозицій при
падає на робітничу мо
лодь Світловодська, Олек
сандрії, селищ Побузько- 
го в Голованівському ра
йоні і Сметного в Мат.о- 
висківському, на кірово- 
градців. Ось і недавно за
ступник секретаря 
тету комсомолу 
радіовиробів, що в 
йому центрі, Ігор
намагався переконати ме
не: якби газета виходила 
російською мовою, то не 
було б ніяких проблем із 
передплатою...

Мабуть, до певної міри 
з ними можна було б по
годитись, якщо зважати 
на той факт, що вислов
люються пропозиції хлоп
цями і дівчатами, які при
їхали працювати в нашу 
область із інших респуб
лік країни, української 
моей досі не вивчали, а 
про новини в житті моло
ді Кіровоградщини хочуть 
довідуватись, як кажуть, 
із перших рук Проте в 
тому то й справа, що такі 
пропозиції — від україн
ців, які і живуть від на
родження на Кіровоград- 
щи'ні, в самому центрі 
республіки, і в школі мо
ву вивчали, але — о^ «ну 
не интересно вообще чи
тать на украинском!..».

Чому в останні роки 
(десятиліття!) ми все час
тіше задумуємось над тим, 
що молодь (а сьогодні це 
вже й батьки діти яких 
навчаються в школах) зне
важливо ставиться 
ної мови, вважає 
перспективною, 
сільською? Саме

іон і наведеної цитати з 
анкети. Чому ми зневаж
ливо ставимось до свого, 
рідного? Чому на мене 
обов'язково заоглядаю- 
ться, коли я заговорю по- 
українськи в автобусі, тро
лейбусі, магазині?.. Чому, 
чому, чому...

І, в мене немає й крих
ти упередженості до

російської мови --- МОВИ
міжнаціонального спілку
вання в 
останніх 
ницької і 
області 
секретар 
ченко сказав, що він щас
ливий, оскільки не зустрі
чав у своєму житті люди
ни, яка б зневажливо ста
вилась до російської мо
ви. Щасливий і я. Але ж 
чому зневажають мову 
моїх баїька-матер:? На тих 
же самих зборах росій
ський поет кіровоградець 
Юрій Камінський сказав: 
образа національного до
стоїнства по суті є обра
зою людської гідності. А 
що може бути дорожчим 
і ціннішим в людині від 
людської гідності?

Не стану зараз перекону
вати читачів, що україн
цям. як і кожній наймен
шій чисельно нації світу, 
завжди були дорогі й рід
ні почуття інтернаціоналіз
му, «чуття єдиної родини», 
братання народів в «сім’ї 
вольній новій». Що інтерна
ціоналізм є справжнім ли
ше за умови вільного роз
витку кожної нації зокре
ма. Не стану нагадувати, 
якого великого значення 
надавав розвитку націо
нальних відносин у багато
національній країні В. І. 
Ленін. Ми все частіше й 
частіше повертаємось до 
них сьогодні, бо ще вчора 
думали, що національних 
проблем у нас майже не 
існує.

Але вони є. 1 здебіль
шого ми ж Самі _,їх поро
дили. Сьогодні, ' ь час 
гласності й демократії, ми

СВІДОМО ІОЕОрИМО, 

для розв язання згаданої 
проблеми нам слід роз
плющити ширше очі на і 
хворобу, ім'я якій — на- І 
ціональний нігілізм. Це— 
фактично заперечення на- і 
ції, її мови, культури...

У відділі народної ос
віти облвиконкому 
запропонували ось 
факт: у середній
N° 25 м. Кіровограда з ро
сійською /левою викла
дання від вивчення укра
їнської моей й літератури 
звільнено 19,1 процента 
учнів. Тобто майже ко
жен п'ятий учень школи. 
Говорить директор деся
тирічки М. М Ніколаєнко:

— Сьогодні ця цифра 
трохи завищена, але якщо 
говорити пре минулі роки, 
то це так. Однак треба 
зважити й на те, що в на
шій школі, як ні в якій ін
шій, вчаться багато дітей 
військовослужбовців. В 
існуючому ж нині Статуті 
середньої школи
но, що діти таких батьків 
за їхнім бажанням можуть 
б/іи звільнені від уроків 
національної мови й літе
ратури.

Миколі Микитовичу, пев
но, зразу здалось, що я 
хочу звинуватити його в 
цій цифрі Тому довелось 
уточнити:

— Розібратись, 
яка цьому причина 
моя мета.

— А причина та, 
би я не переконував бать
ків у доцільності вивчення 
дітьми української мови 

, й літератури, тс ця циф- 
і ра була б куди вищою. І
• заяви про звільнення сво

їх дітей від уроків укрмо-
• ви пишуть, як не дивно, 

українці, ПОСТІЙНІ жителі і
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«Молодий комунар»

у А

ЩАСЛИВОГО ПЛАВАННЯ!
ДОРОГИЙ СТАРШОКЛАСНИКУ?
Ти гримаєш в руках перший у цьому навчальному році випуск сторінки «Віт

рила». Думається, що вона й надалі буде улюбленою сторінкою. І це залежить від 
тебе-самого. Що б ти хотів прочитати к наступних випусках? Які теми тебе най
більше хвилюють? Ми чекаємо твоїх порад.

А сьогодні подаємо коротку розмову нашого кореспондента із старшокласника
ми Созонівської середньої школи Кіровоградського району.

Лариса ХІНОЦЬКА: Чому «Вітрила» обмежуються лише одними чисто шкіль- 
. ними проблемами? Старшокласників цікавить багато н інших тем. Наприклад, 

влітку газета критикувала радянську рок-групу «Август». Але ж багатьом вона 
подобається...

КОР.: Газета дала кілька різних думок. З ними, видно, погодились читачі. 
Якщо тебе особисто не влаштувала така добірка, то треба було про цс написати. 
Газета охоче запропонує місце для дискусії.

Михайло ДОБРОВАН: Проблеми «брейкерів», «хардистів», «металістів»... Во
ни цікавлять старшокласників. Пропоную у «Вітрилах» постійну рубрику про 

' проблеми таких неформальних об’єднань.
Алла ПРИСТІНСЬКА: Підказую адресу відрядження журналісту: міжшкіль

ний навчально-виробничий комбінат в Аджамці. Щотижня ми повинні їздити 
туди на навчання, проте торік були не більше 7—8 разів. Бо автобуса не виділяє 
науково-виробниче об’єднання «Еліта». Не дуже пішки підеш — 20—25 км до 

* Аджамки.
Андрій МАРКУШЕНКО: А рівень викладання в комбінаті! Примітивний. Ляк 

. холодно там взимку!
КОР.: Чому ж ви не били тривогу?
ГОЛОСИ: Дуже до нас прислухаються?!
КОР.: Наш кореспондент побуває в комбінаті.
Сергій ГОЛЕМБІСВСЬКИИ: Хочеться бачити у «Вітрилах» гумор на шкільні 

та педагогічні теми.
Олег СЕМЕЗ: 3 найбільшим нетерпінням я чекаю сторінку «Старт». А чом би 

і в «Вітрилах» не подавати короткі повідомлення про спортивні успіхи старшо
класників?

Ігор КАМЕНЄВ: «Грані моралі», «Пером публіциста» — ці рубрики тільки 
прикрасять сторінку для старшокласників.

КОР.: Чомусь дівчата не нагадують про публікації порад косметологів, 
дельєрів. кондитерів...

ДІВЧАТА: Обов’язково хай ці поради друкуються!
Ігор КАМЕНЄВ: Мене ще хвилює екологічна проблема. Які занедбані навколо 

нашого села ставки, як захаращена природа... Комсомольська організація може 
взяти шефство над збереженням зелених куточків, але спершу для цього треба бу
ло б на цю проблему «Вітрилам» звернути увагу.

Багатою була зустріч на пропозиції. «Вітрила»» їх врахують. І чекають твоїх 
думок, старшокласнику.

«Вітрила» вирушають у дорогу. Щасливого плавання!
Відділ учнівської молоді і соціальних проблем.

ЗОЛОТАВІ ЯБЛУКА
СОКОВИТІ ГРУШІ

Тепла, пахуча, щедра... Осінь. Гостинно приймає вона сьогодні у свої обійми 
восьмикласників середньої школи № 22 м. Кіровограда. Влітку під час канікул 
школярі разом з класними керівниками Н. К. Царенко й Г. И. Шафіровою збира
ли в саду колгоспу імені Шевченка Кіровоградського району черешні, смородину, 
вишні, а зараз приймають подарунки осені.

На знімку: учениця 8-8 класу Олена ЛИТОВЧЕНКО збирає щедрі дари 
осені.

Фото В. ГРИБА.

в
t

17 вересня 1987 року

Консульттіункт «Вітрил»
Влітку до редакції продовжували надходити листи.

що починаються традиційним «хочу стати», або «де 

набути професії...». Востаннє наш консультпуннт да-

вав поради 2 червня. Тоді «Вітрила» звертали вашу 

увагу, дорогі шмолярі, на те, що ви часто буваєте не-

уважними і запитуєте знову й знову про професії, на-

вчальні заклади, адреси яких друкувалися. Знову за-

оптуєте про СПТУ tf? 14, юридичні навчальні заклади,

□бо де набути професію кондитера, бібліотекаря. Ад

же не цікаво буде, коли ми з випуску у випуск повто

рюватимемося. Тому старшокласникам хочеться дати 

таку пораду: робіть вирізки з нашого консультпункту.

вони вам пригодяться.

СВОЯ МОВА ЧУЖА?
(Закінчення. 

Поч. на 1-й crop.).

міста. Приклад: двадцять 
років прожила дівчина в 

[Кіровограді, вийшла за
між за військового, кіль
ка років з чоловіком ЖИ
ЛИ в Казахстані, зараз по
вернулись 
Днів йде у
<алмо зав1

І/ сво€^ свог атька-магері. 
І Пояснення таке: ми довго 

жили за межами України, 
і мову свою ^ули і тепер 

' НІЯК не зможемо ДОПОМД’ 
1 гати дитині о її вивченні...

Хочеться мені її запитати: 
о як же ви допомагатиме
те їй у вивченні хімії і 
фізики, іноземної МОВИ, 
комп'ютерної техніки? 
Може й від вивчення цих 
предметів звільнити вашу 

дитину? А як просяіь звіль
нити їхніх дітей жителі 
міської окраїни!

Микола Микитович вмоп- 
^4*4. і.м .«илими Л ТОДІ З

місто, 
клас і

відкрито два тижні тому. 
Це третя школа в новому 
мікрорайоні міста, на Вол
кова—Пацаєаа. Мікрора
йон густонаселений, се
редні школи №№ 18 і 19 
були до краю переванта
жені, 31-а комплектува
лась за рахунок Цих
шкіл. Яр

_  Перший клас було 
вирішено відкрити з ук
раїнською моаою навчан
ня, тому ще в червні, КО

ЛИ школа була обставлена 
будівельним
ням, ми по всьому 
району розвішали 
шення: 
перший
ською мовою навчання— 
прохання батьків подати 
заяви, — розповідає ди
ректор СШ № 31 В. Т. Те
рехов. — Майже за три 
місяці нам надійшло три 
заяви. Це від тих батьків, 
які отримали квартири на 
вулиці Полова і діти яких 
досі навчалися у школі з

риинуван- 
»ікро- 
'ОГОЛО- 

комплектується 
клас із україн-

До речі, про кадри: вчи
телів української мови и 
літератури в школах з ро
сійською мовою навчання. 
В. Т. Терехов, СШ № зі:

— Сьогодні ми маємо 
дві вакансії вчителів ук
раїнської мови й літерату
ри. Перед початком на
вчального року розраху
вались вчителі з поважних 
причин. Подавали ми за
явки до Кіровського рай- 
ВИО, але поки що німого 
не обіцяно...

СШ № 25. М. М. Ніко- 
лаєнко:

— Є прекрасні вчителі: 
С. О. Колесник — недав
ній випускник Кіровоград
ського педінституту, Н. А. 
Голдовська... Але пробле
ма назріває. Ось зараз 
однр вчителька пішла в 
декретну відпустку і мені 
ніким її замінити на цей 
рік... Дві вчительки почат
кових класів українську 
мову не можуть виклада
ти, тут жо виникають труд- 

оіи-иі мої/глглмия

Відлетіло літо з чистим, небом сипім, з теплим сон-

цем ясним, знову дзвоник кличе на урок у клас... Від-

летіло. Та залишилось у пам’яті. Тому й не дивно, що

сьогоднішня пошта, напочатку нового навчального

року, найбагатша такими спогадами, розповідями про 

трудові канікули. Ось кілька листів.

сь

_  Для нас набрати уч
нів У перші класи — проб
лема номер один, — го
ворить заступник директо
ра школи М. Г. Солончен- 
кО. — Ось уже в жовтні 
почнемо шукати для своєї 
школи майбутніх першо
класників: розмовляти з 
батьками, переконувати їх, 
• :авідуватись у дитсадки... 
Щороку ми набираемо по 
три класи. Торік і цього 
року змушені ввести по 

класу з росій- 
мовою навмання,

бо батьки мало не до ін
фаркту доводять своїми 
вимогами. Так само й 9 І 
10 класи. Раніше вони 
комплектувались із укра
їнських шкіл №№ 1, 2, 7, 26. 
Сходні ці окраїнні шко- 
лнвже майже російсько
мовні...

Заступник завідуючого 
облзно О. О. Домаран- 
ський в розмові зі мною 
сказав:

— Якщо й надалі Кіро
вограді так активно цу
ратимуться рідної мови, 
то недалекий той час, ко- 

іоліст з якого-не- 
центру, 
ВІДЛОфІ- 
пАллгму

ли спец
будь районного 
запрошений на

.... ЛАЛ А MM І І

НА БАТЬКІВСЬКІЙ
землі'1 були підмінними доярками. 

Т

І 1.
зустрічае.мб учнів, як; під 
час літніх канікул погод
жуються працювати на по
лях і на кол
госпу. лі нас
трудилися старшокласни
ки обох Богдані вськнх 
шкіл. Першого вересня ми 
урочисто провели своїх 
добровільних помічників 
до школи.

Незатишно стало якось 
на фермах без школяр
ських голосів. На бог.тз- 
нівській фермі № 1 к( 
сомолки Валентина Ш 
ченко й Наталя 1таля

і 
пасові

ок> 
районної Ради 

Берсжііа. Влітку пГ допо
магала донькй Галина. На 

її особистому рахунку по
над три тонни молока. Ма
ли помічників і доярки ку
чері вс 
лу Ра
К орнеє В V.

Знайшлася 
колгоспі для 
пасли
ли бур’яни 
на узбіччях 
черявнй та 
ко, орати п 
силь Мокро

іОЇ ферми 
л пілону та

робота в 
молодших: 

телят, свиней, коси
на фермах та 
доріг Ігор Ку-
Вадим Білон-

Ва-го,

і контролер-касир непро- 
дуктових товарів. Адреса 
училища: 316050, м. Кіро
воград, вул. Компанійця, 
65. Філіал СПТУ № 15, де 
готують продавців та ка
сирів, знаходиться на ву
лиці Василини, 5 обласно
го центру.

«Хочу стати вчителем 
російської мови та літера
тури», — пише Оля С. зі 
Світловодська. Вступай до 
Кіровоградського педаго
гічного інституту імені 
О. С. Пушкіна. Його адре
са: 316050, м. Кіровоград, 
вул. Шевченка, 1.

Дехто мріє пов’язати 
свою професію з морем. 
І тому зустрічаються такі 
прохання: «дайте адреси 
морехідких училищ». їх у 
нашій республіці 5. З них 
З в Одесі 
У Києві 
училище, 
училище
передбачити. Тому буде 
краще, копи ви відкриєте 
довідник для вступників 
до середніх спеціальних 
закладів і в розділі «Учи
лища водного транспор
ту» знайдете те, яке вам 
підійде.

«Де вчать на бортпро
відниць?». Спеціального 
навчального закладу не
має. Потрібно просто 
звернутися у відділ кадрів

• - - -• аеро-
Але обов’язково 

мати середню ос-

ааторії на вокальний фа
культет. На Україні їх три 

— у Києві, Одесі та у Льво
ві. Ось адреси (відповідно): 
252001, м. Київ, вул. Карла 
Маркса, 1 /3; 270000, м. Оде
са, вул. Островидова, 63; 
270005, м. Львів, вул. 
Ст. Бойка, 5.

«Де вчать на диктора те
лебачення?».

Для цього не обов’яз
ково десь вчитися. Потріб
но мати хорошу дикцію і 
середню або вищу освіту. 
На телебаченні 
ться конкурси 
обов’язково
ться), в яких запрошують 
взяти участь бажаючих. 
Такі конкурси періодично 
проводить і наш обласним 
тел ©радіокомітет.

Кого готує Кіровоград
ське СПТУ № 15? Такі за
питання зустрічаються у 
ваших листах. Отож, в 
СПТУ № 15 можна набу
ти таких спеціальностей: 
кухар, кондитер, прода
вець непродуктових това
рів, продавець продукто
вих товарів, контролер- 
касир продуктових товарів

про 
У літній 

немало 
словами:

Отож, поговоримо 
нові 
пошті 
листів з такими 
«Хочу бути актрисою»», «де 
набути спеціальності ре
жисера?», «мрію стати 
справжньою співачкою», 
або «як стати диктором 
телебачення?».

Для тих, хто хоче стати 
акторами чи режисерами, 
рекомендуємо звернутися 
у державний інститут 
□трального 
УРСР імені І. К. 
Карого. Його 
252034, м. Київ, 
славів Вал, 40. Після 8-го 
класу можна вступати до 
Дніпропетровського теат
рального училища, яке го
тує акторів драмтеатру та 
акторів театру ляльок. 
Адреса: 320030, м. Дніпро- 
петровськ-30, вул. Глінки, 
11. Слід написати листи у 

заклади з 
яснити умо- 
прийому.

мріє стати 
співачкою», 
порекомен-

професії, 
з’ явилось

те-
мистецтва 
Карпенка- 

адреса: 
вул. Яро

проводя- 
(про це 

оголошує-

і 2 — в Херсоні, 
є ще й річкове 
Кого і яке саме 
цікавить, важко

ці навчальні 
проханням роз 
ви конкурсу і

Тим, хто 
«справжньою 
слід, мабуть, 
дуьати вступати до консер-

Кіробоградського 
порту, 
треба 
віту.

Нас запитують, де є такі 
міліцейські школи, куди б 
приймали після 10-го кла
су. Таких шкіл немає. У 
міліцейські школи направ
ляють вчитися осіб, які, 
відслуживши в Радянській 
Армії, поступили на служ
бу в органи внутрішніх 
справ.

кн вправляться на горо* 
лі: огірки, капуста, помі
дори, морква...'Більше по
ловини городини зібрали 
Яринка Філоненко і На
талка Шевченко зі своїми 
друзями за майже півто
ра місяця.

І. звісно ж, багато хлоп- 
ців-старшокласннків по
тягнулись до техніки. 
Просто з якийсь душев
ним задоволеним стежи
ли ми, як складні машини

урочистих лінійках — у 
День знань, у день першо
го дзвінка від імені прав
ління колгоспу юним по
мічникам вручили грамо
ти, пінні подарунки, а в 
серні зберегли сподівання, 
що комсомольська юнь

ПОШТА «ВІТРИЛ»

згодом прийде господарю
вати на батьківську землю.

А. ФІЛОНЕНКО, 
голова профкому кол
госпу «Родина».

БІЛЯ ВИСІ
підкорялись юнакал

банна не 
серйозний юніш механіза
тор. Олександр Полудень 
разом із батьком косив 

горох, пізнав перші радо 
ті н грудноіці< хлібороб
ських будні#^ За майже 
два місяці учень Богданів 
ської середньої школи № 2 
Сергій Новрацькіїй доско
нало освоїв професію трак- 
гориста. Звичайно, під ру
кою досвідченого настав
ника. молодого комуніста 
О. В. Криченка.

Жалі

єно

З раннього ранку її 
стежка пролягала фер
му. Батько, дояр, Жші із 
кращих тиаринників у ко.' 
госпі. В нього вчилася вс 
на любити, доглядати тва 
Ьия. п

.'11)1

л 
надоїв. Не все, звісно, ви
ходило так, як хотілося, 
але якою радістю пройма
лося серце, коли w під 
битті підсумків 'W'.ia.iic 
і ячного змагання тепле 
слово мовилось і про неї.

На урочистій лінійні 
1 вересня на шкільному 
майдані голова колгоспу 
А. їх. Чорноіваненко подя
кував за працю комсомол
ці Олені Саржевськін.

А Олен Косташ.
Микола Б Олек-

іан Чи-

як і Олена, теж під час 
канікул влітку не сиділі^ 
бе; діла. Пасли колгосп ^ 
них телят. На привільних 
лугах біля Висі знаходили 
ділянки, де росла буйна 
чЯЯтППпа трпіГд Тож І ПРИ
РОСТИ вати х теляток ста
новили щодоби по 600— 
700 грамів.

І їм, хлопцям, засмаг
лим на сонці й вітрах. іц<^ 
не лякалися холодної ран
кової роси, що згодом 
дружно розправляли на 

. силосуванні зелену масу, 
радісна премія — кожно
му новий велосипед.

Грамоти й цінні пода
рунки одержали й інші 
учні.

м. СТОЯН.
с. Пончево, 
Ноиомиргородськик 
район.



СВОЯ MudA ЧУЖА?
(Закінчення. 

Поч. на 1-й стор.(

міста. Приклад: двадцять 
років прожила дівчина в 
Кіровограді, вийшла за
між за військового, кіль
ка років з чоловіком жи
ли в Казахстані, зараз по
вернулись місто.

І Дитя йде у *у™й клас і 
і\ мама завбачливо оберігає 

V його від вивчення мови 
1 епосі, свого батько-матері- 

Пояснення гано: ми довго 
жили зо межами України, 
мову СВОЮ 'Дфули і тепер 
ніяк не зможемо допома
гати дитині в її вивченні... 
Хочеться мені її запитати: 
а як же ви допомагатиме
те їй у вивченні хімії і 
фізики, іноземної мови, 
комп'ютерної техніки?
Може й від вивчення цих 
предметів звільнити вашу 

дитину? А як просяіь звіль
нити їхніх дітей жителі 
міської окраїни!

Микола Микитович вмов
кає на хвилину, а тоді з 
розпачем говорить:

— Таких батьків багато. 
І минулими роками згада
ні заяви задовольнялись 
без особливих роздумів 
про те, до чого це приве
де. Скільки часу й здо
ров’я сьогодні доводиться 
витрачати, аби перекона
ти батька чи матір, що 
знання української мови 
й літератури збагачують 
дитину духовно, допома
гають їй краще засвоюва
ти матеріал на уроках ро
сійської 
близькі,

Завуч 
.N2-31 І.

мови, адже мови 
рідні...
середньої школи 
Л. Солуянова по

казує мені розпухлу пап
ку паперів:
~ Це все заяви з єди

ним проханням: звільнити, 
звільнити, звільнити... І 
прізвища ж, гляньте, які 
під заявами: Горбенко, 
Петренко, Ковальчук... З 
яких причин такі прохан
ня? Ось одна: «...тому, що 
моя дочка не вивчала ук
раїнську мову в 1—3 кла
сах». Ось друга: «...тому, 
що цей предмет моєму 
синові тяжко дається». 
Яких причин тільки не ви
думують!

За даними облвно від 
вивчення української мови 
й літератури в СШ № 22 
звільнено 15.4 відсотка уч
нів. СШ № 20 — 15,2. СШ 
К? 13 — 14,2. СШ N2 24 — 
12,5. СШ № 18 і СШ М? 19 — 
11,6 процента...

Школу № 31 із росій
ською мовою навчання

відкрито два тижні тому. 
Це третя школа в новому 
мікрорайоні міста, на Вол
кова—Пацаєва. Мікрора
йон густонаселений, 
редні 
були 
жені, 

лась 
шкіл.

— Перший клас було 

вирішено відкрити з ук
раїнською мовою навчан
ня, тому ще о червні, ко
ли школа була обставлена 
будівельним 
ням, ми по всьому 
району розвішали 
шення: 
перший 
ською 
прохання батьків 
заяви, — розповідає 
ректор СШ № 31 В. Т. Те
рехов. — Майже за три 
місяці нам надійшло три 
заяви. Це від тих батьків, 
які отримали квартири на 
вулиці Попова і діти яких 
досі навчалися у школі з 
українською мовою на
вчання — п’ятикласники і 
шестикласники. В перший 
клас — жодної заяви.

Ще один факт. Торік в 
районі Балашівки відкри
ли нову школу № 20 з ро
сійською мовою навчання. 
Й одразу кільком вчите
лям початкових класів 
школи № 23 з українською 
мовою навчання загрожу
вало становище залиши- 
іись без роботи, бо бать
ки своїх дітей повели в 
СШ № 20.

— Живуть біля нашої 
школи (я там працювала 
організатором позаклас- 
ної роботи), а дітей запи
сують у двадцяту, бо во
на — російська, — гово
рить І. Л. Солуянова. — 
Це ж і зимою як дитині 
стояти на автобусній зу
пинці, мерзнути, і восени... 
ІУ ОМЕНТАРІ до цих фак- 
■* тів зайві. Крім як до од
ного. Не до кінця був щи
рий зі мною у розмові В. Т. 
Терехов, коли причину не- 
відкриття першого класу 
з українською мовою на
вчання скинув лише на 
батьків. Мені доводилось 
говорити з батьками сьо
годнішніх першокласни
ків. Вони не бачили оголо
шень. Та й чи одними об’я
вами мав би 
новостворений 
тив? Але 
відверто 
клопоти?
згодом потрібно буде мати, 
які б однаково успішно 
могли викладати хімію, фі
зику. математику і росій
ською, й українською мова
ми, і підручники, і...

се* 
школи №№ 18 і 19 
до краю переванта- 
31-а комплектува- 

за рахунок цих

риштуван- 
Щікро- 
•Зголо- 

комплектується 
клас із україн- 

мовою навчання— 
подати 

ди-

обмежитись 
педколек- 

кому потрібні, 
кажучи, зайві 

Це ж і вчителів

До речі, про кадри: вчи
телів української мови й 
літератури в школах з ро
сійською мовою навчання. 
8. Т, Терехов, СШ № ЗІ:

— Сьогодні ми маємо 
дві вакансії вчителів ук
раїнської мови й літерату
ри. Перед початком на
вчального року розраху
вались вчителі з поважних 
причин. Подавали ми за
явки до Кіровського рай
вно, ало поки що нічого 
но обіцяно...

СШ № 25. М. М. Ніко- 
лаєнко:

— Є прекрасні вчителі: 
С. О. Колесник — недав
ній випускник Кіровоград
ського педінституту, Н. А. 
Голдовська... Але пробле
ма назріває. Ось зараз 
одна вчителька пішла о 
декретну відпустку і мені 
ніким її замінити на цей 
рік... Дві вчительки почат
кових класів українську 
мову не можуть виклада
ти, тут же виникають труд
нощі. Рівень викладання 
української мови й літе
ратури, культура наших 
вчителів бажає бути кра
щою.

— Мене здивувало й те, 
як байдуже відпускають 
вчителі зі своїх уроків 
«звільнених» учнів, не 
прагнуть зацікавити їх...

, — Навпаки: це їм на
віть зручніше — легше ж 
навчати двадцять учнів, 
ніж, скажімо, сорок. Бо 
зарплата — однакова.

— А почуття важливості 
тієї справи, якій ти присвя
тив своє життя?

За даними облвно нині у 
Кіровограді всього ЗО шкіл, 
в яких навчається 33 э39 
учнів. 4 з них — з україн
ською мовою навчання, да 
навчається 1471 учень і 10 
змішаних (з російською й 
українською мовою на
вчання), в яких навчається 
8865 учнів. В усіх типах 
шкіл українською мовою 
навчаються 4905 учнів, що 
становить 14,4 процента від 
загальної кількості учнів 
середніх шкіл міста. Тобто, 
лише один із семи учнів у 
Кіровограді навчається ук
раїнською мовою.

Ще позаторік СШ № 5 
була єдиною школою з 
українською мовою на
вчання в Ленінському ра
йоні обласного центру. 
Сьогодні тут уже є один 
перший, один другий, де- 
в'ятий і десятий класи з 
російською мовою на
вчання. Хоча школа й до
сі по інерції входить до 
числа згадуваних чоти
рьох.

нів у перші класи — проб
лема номер один, — го
ворить заступник директо
ра школи М. Г. Соломчен
ко. — Ось уже в жовтні 
почнемо шукати для своєї 
школи майбутніх першо
класників: розмовляти з 
батьками, переконувати їх, 
навідуватись у дитсадки... 
Щороку ми набираємо по 
три класи. Торік і цього 
раку змушені ввести по 
оЯЬму класу з росій

ською мовою навчання, 
бо батьки мало не до ін

фаркту доводять своїми 
вимогами- Так само й. 9 і 
10 класи. Раніше вони 
комплектувались із укра
їнських шкіл №№ 1, 2, 7, 26. 
СДЛ'одні ці окраїнні шко
ли вже майже російсько
мовні...

Заступник завідуючого 
облвно О. О. Домаран- 
ський в розмові зі мною 
сказав:

— Якщо й надалі Кіро
вограді так активно цу
ратимуться рідної мови, 
то недалекий той час, ко
ли спеціаліст з ячого-не- 
будь районного 
запрошений на 
дальну посаду в обласну 
установу, змушений буде 
залишати дітей вдома, аби 
вони могли закінчити шко
лу з українською мовою 
незнання.

Досі в нашому соціа
лістичному суспільстві різ
ко засуджувалась непо
вага до батьків. Про непо
вагу ж до мови, якою во
ни говорять, було якось 
не прийнято й писати, й ка
зати. До однієї з найроз- 
вимен:ших сучасних моз у 
світі. Чому так? Причин 
багато. Є нам над чим ду
мати. А ще більше — ро
бити.
1
зі
Знаю, чому батько дівчини 
все 
ім’я 
рінки газети.
соромно 
тати про те, 
во.ставиться 
ної мови.

— Зміни в 
рідної моп;і 
якщо ми створимо в 
спільстві таку обстановку, 
що не знати рідної мови 
людині буде соромно. Зу
міли ж ми за короткий час 
створити таку обстановку 
в країні, що нормальній 
людині сьогодні соромно 
показатись серед білого 
дня на люди п’яною!..

Ці слова сказав мені 
О. О. Домгранський. У 
правильності їх я переко
наний.

Центру, 
відлові-

НАСАМКІНЕЦЬ хочу 
повернутись до історії 
згадуваною анкетою.

робив для того, аби 
її но потрапило на сто- 

Неприємно, 
було б йому ЧИ. 

як зкеоажли- 
дочка до під-

ставленні до 
відбудуться, 

су-

В. БОНДАР.

нем ясним, знову дзвоник кличе на урок у клас... Від

летіло. Та залишилось у пам’яті. Тому й не дивно, що 

сьогоднішня пошта, напочатку нового навчального 

року, найбагатша такими спогадами, розповідями про 

трудові канікули. Ось кілька листів.НА БАТЬКІВСЬКІЙ
Ми завжди з радістю 

зустрічаємо учнів, які піл 
час літніх канікул погод
жуються працювати на по
лях і фермах наіЛ|’о кол
госпу. Цього ліг "у нас 
трудилися старшокласни
ки обох Богданівських 
шкіл. Першого вересня ми 
урочисто Провели своїх 
добровільних помічників 
до школи.

Незатишно стало якось 
на фермах без школяр
ських голосів. На богда- 
нізській фермі № І ком
сомолки Валентина Шев-. 
ченкр й Наталя Тарасоза

«Дорога редакціє!
Я маю багато захоплень, 

хочу ділитись ними зі 
своїми друзями, щось і 
собі перейняти, але в на
шому селі моїх ровесників 
з такими захопленнями 
мало. Тому, хотіла б через 
газету познайомитись з ти
ми, кому не байдужа су
часна естрадна музика. 
Кр?м того я займаюсь ко
лекціонування м х у до ж н і х 
листівок. Якої тематики? 
Про не я розкажу із задо
воленням тому, хто від
гукнеться на мою адресу: 
ЗІ 7840, Олександрійський 
район, село Піщаний Брід,

МОНОЛОГИ
Нагль ЯКУПОВ, першо

курсник КІСМу:
- Я -вважаю, що час, 

відпущений людині для 
добрих справ, треба вико
ристовувати доцільно. До 
інстй’туїу я вступив з дру
гої спроби. Рік .працював

ВЧОРАШНІХ СТАРШОКЛАСНИКІВ
на «Друкмаші» слюсарем 
другого розряду. Спеці
альності цієї набув ще у 
школі.

Школа... Вчився я не ду
же успішно. Терпіти не міг 
біологію. Не розумію, на
віщо людині біологію вчи-

ти, якщо вона в медицину 
не збирається. Я з дитин
ства знав, що буду робіт
ником, а коли вдасться, 
вивчусь на інженера. В 
школі мені подобалась 
фізика, математика. Прав
да, вступаючи до інститу

ту першого разу, «зрізав
ся» саме на математиці. 
А взагалі, школа дає до
статній об’єм знань, тому 
я не згоден, що між шкіль
ною програмою і вимога
ми вузів спостерігаються 
великі розходження.

...прогулюючись набе
режною Темзи Берне 
(1759—1796) побачив,.як 
один багач впав у воду. 
Якийсь бідняк, ризикую
чи життям, врятував ба
гача, але в нагороду за 
цс одержав лише мідну 
монету. Люди, що зібра
лися на набережній, бу
ли обурені невдячністю

✓ 
багача і хотіли знову ки
нути ного в ріку, але тут 
втрутився- Берне.

— Облиште його. — 
промовив поет. — йому 
самому краще знати, чо
го він вартий.

★ * *
...коли Моцарту було 

чотирнадцять років, він 
прибув до Рима і пішов

були підмінними доярками. 
Тут же трудиться дояркою 
депутат районної Ради 
народних депутатів Надія 
іьирсиоіа. Влітку їм диііо- 
магала донька Галина. На 
її особистому рахунку по
над три тонни молока. Ма
ли помічників і доярки ку
чері всякої ферми: Людми
лу Радивілову та Вікторію 
Корнееву.

Знайшлася робота в 
ко л гос п і д л я м о.і од ши х: 
пасли телят, свиней, коси
ли бур’яни на фермах та 
на узбіччях доріг Ігор Ку
черявий та Вадим Віден
ко, брати Анатолій і Ва
силь Мокроуси.

Не встигали колгоспнії-

лі: огірки, капуста, помі
дори, морква... Більше по
ловини городини зібрали 
Яринка Філоненкр і На
талка Шевченко зі своїми 
друзями за майже півто
ра .місяця.

1. звісно ж, багато хлоп- 
иів-старшокдасників по
тягнулись до техніки. 
Просто з якийсь душев
ним заловолеЖЧм стежи
ли ми. як складні машини 
підкорялись юиака.м. як 

впевнено трактора чи ком
байна веде не за роками 
Серйозний Ю11І1Й 
тор. Олександр Полудень 
разом із батьком косив 
горох, пізнав перші радо 
щі й труднощів хлібороб
ських будні дф За майже 
два місяці учень Богданів 
ської середньої школи № 2 
Сергій Новрацькіпі доско
нало освоїв професію трак
ториста. Звичайно, під ру
кою досвідченого настав
ника, молодого комуніста 
0. В. Криченка.

Жаль було розлучатися 
колгоспові з такими сум
лінними помічниками. На

день знань, у день першо
го дзвінка від імені прав
ління колгоспу юним по
мічникам вручили гра мо
їй, цінні подарунки, а в 
серці зберегли сподівання, 
що комсомольська юнь

згодом прийде господарю
вати їм батьківську землю.

А. ФІЛОНЕНКО, 
голова профкому кол
госпу «Родинам,

БІЛЯ ВИСІ
З раннього райку її 

стежка пролягала ка фер
му. Батько, дояр, Мнн із 
кращих тваринників' у код 
госпі. В нього вчилася но-
на любити, доглядати і ва
пни,. лобиватцсн_ шш
ІІІІ.ЧОІИ. 11м ПС<?. ЗВІСНО, 
ходило гак. як хотілося,
але якою радістю пройма
лося серце, коли під
битті підсумків І^іаліс-
тичного змагання тепле
слово мовилось і про неї.

На урочистій лінійці 
І вересня в а шкільному 
майдані голова колгоспу 
А. К. Чорпоіваненко подя
кував за працю комсомол
ці Олені Саржевській.

А Олександр Косташ. 
Микола Бернейек, Олек
сандр Босько, Руслан Ци
вільна. Володимир Сочин
ський і Володимир Грек,

як і Олена, теж під час 
канікул влігку не сиділи^ 
без діла. Пасли колгосгі- 
них телят. На привільний 
лугах біля Висі знаходили 
ділянки, де росла буйна 

повили щодоби по 600— 
700 грамів.

1 їм, хлопцям, засмаг
лим на сонні й вітрах, щ<ж 
не лякалися холодної ран
кової роси, ’ що згодом 
дружно розправляли на 
силосуванні зелену масу, 
радісна премія — кожно
му новий велосипед.

Грамоти й цінні пода
рунки одержали й інші 
учні.

м. СТОЯН.
с. Панчеве, 
Новомиргородський 
район.

ХОЧУ ЛИСТУВАТИСЯ

вул. Горького, 3. Савченко 
Валентина».

Від редакції: Шановні 
старшокласники, віднов
люючи у «Вітрилах» руб
рику листування з друзя
ми. ми сподіваємось, що 
будемо отримувати не ли
ше самі ваші адреси. Ду
маємо, що кожному, спраг
лому до листування, є що 
розповісти ширше про свої 
захоплення, про труднощі, 
які заважають займатись 
улюбленою справою. Вва
жаємо: кожен учасник на
шої рубрики знайде собі

щирих друзів. Та не забу
вайте, що це насамперед 
залежить від вас самих і 
ваших інтересів, серйоз
них задумів, щирого ба
жання мати таких же 
друзів. Тільки в такому ви
падку газета береться по- 
справжньому допомогти 
вам налагодити листуван
ня, знайти цікавих спів
розмовників, однодумців.

Отже, в дорогу, рубри
ко «Хочу листуватися»!

Не забувайте зазначати 
назву рубрики па кон
верті.

А ЯК ДУМАЄТЕ ВИ?

НЕ ПУСТИЛИ В ПОХІД
Шановні «Вітрила»!
Звертаємося до тебе за 

порадою. Або хай щось 
нам підкажуть ровесники 
з інших міст. Невже й у 
них батьки і вчителі такі 
перестраховщики...'

Вкінці минулого на
вчального року домови
лись ми класом піти у по
хід. Ми міські, рідко бу
ваємо на природі. Та й

Андрій ШУРАПОВ, пер
шокурсник КІСМу:

— Виходить, навіщо ме
ні література, якщо я не 
збираюсь ставати філоло
гом? Навіщо історія — 
вступаю ж не до історич
ного вузу? Ні, спасибі 
школі, яка розбудила в 
нас жадобу знань. Гово
рять, у школі вчиш одне,

у собор святого Петра. 
Там на органі виконував
ся один з творів церков
ної музики, ноти якого 
папський двір зберігав у 
суворій таємниці. Повер
нувшись додому, Моцарт 
записав напам’ять усю 
музику.

Через багато років бу
ло порівняно запис Мо-

край свій ми фактично не 
знаємо. Ось і* вирішили 
організувати кількаденний 
похід з палатками, з рюк
заками. Погодився на це і 
класний керівник.

Але далі слів і намірів 
наших справа не пішла. 
Більше того, наш задум 
засудили. Довідались про 
майбутній похід батьки і 
зразу до вчителів: як це

а в життя виходиш — зов
сім інші знання потрібні. 
Це не зовсім так. У школі 
багато що вирішують за 
нас інші, тому, закінчив
ши школу, на перших по
рах розгублюєшся. Життя 
набагато складніше, ніж 
звик про нього думати. 
Легше, коли поряд батьки,

царта з оригіналом нот. 
Виявилось, що компози
тор не зробив жодної 
помилки.* * *

...Ганс-Хрістіаи Ан
дерсен (1805—1875) був 
відомий тим, що ніколи 
не дбав про свій одяг. 
Його старий потертий 
плащ добре знав увесь

ви їх пускаєте в похід... 
це ж вони й спати разом 
будуть, ще не вистачало 
нам сорому набратися...

Але соромно, що про 
нас так подумали. Сором
но і за вчителів, що не за
ступилися за нас, а від
ступилися... Й образливо. 
Бо більше такого літа в нас 
не буде.

Прізвищ своїх і школи 
не називаємо. Досить і то
го, що про нас наговори
ли.

Десятикласники.
м. Олександрія.

вчителі. Не дарма нам го
ворили: ось станеш дорос
лим... Шкода, що мене 
ніколи вже не попередять: 
ось станеш школярем... 
Втім, коли б довелося зно
ву ходити в школу, я за
лишився б лише старшо
класником.

Записала В. ЛЕВОЧКО.

Копенгаген. Одного разу 
якийсь чоловік зачепив 
Андерсена на вулиці і 
в’їдливо запитав:

— Оцей злиденний 
предмет на вашій голові 
і: а з и в а є т ьс я к а пе л ю х о м ?

Андерсен спокійно від
повів:

— А оцей злиденний

НА ВЕЛИКІЙ ПЕРЕРВІ

Добренька мама
Добренька мама в Феді Петрука.
И не дивно — одного синочка має.
Вона купує для свого синка 
Усе, чого синочок забажає. 
Замовив він баян. Будь ласка — є! 
І є рояль із Австрії чудовий. 
Та з музиці синочок відстає, 
Як той осел із байки у Крилова. 
Новенькі джинси, фірменні (коттоні). 
Дістала в спекулянтів йому мама. 
Французький в нього є магнітофон, 
І є сомбреро «маде ін Панама».
А це недавно ввечері подав
Синок матусі ось яку заяву:
«Я від своїх ровесників відстав.
Купіть мені негайно справжню «Яву»!
В хліві шпигнули троє поросят, 
За них матуся славно вторгувала: 
Новенька «Ява»-350
Невдовзі перед Фёдею стояла.
Але хіба ж то справжній мотоцикл, 
Як заважа в нім сила супротивна? 
Найперше Федя відгвинтив глушник, 
Щоб заревіла, ніби реактивна!
Завів, натяг на голову шолом, 
Промчатись вихром — просто нетерплячка, 
Додав газку, рвонувся напролом: 
Мовляв, погляньте, як біжигь «конячка»!
І вулицею так проторохтів, 
Що від шаленого отого реву 
(Не буду говорити про котів!) 
Собаки й свині лізли на дерева! 
В калюжу вгнався — хвиля піднялась, 
Натиснуть гальма Федь уже невзмозі. 
Аж тут на горе хура десь взялась — 
Яц, хмара суне прямо по дорозі. 
Наш Федя газу «на всю ручку» дав, 
Хотів об’їхать, трішки помилився, 
Та й так в ту хуру «Явою» вгадав, 
Що тріснув віз, і коні розпряглися. 
Ба, міг би Федь позбутись голови: 
Такого зіткнення для цього досить... 
Тож зараз я мізкую так, як й ви: 
А чи ще й «Ладу» в мами він попросить?

Анатолій ВИСОЦЬКИЙ.
м. Кіровоград.

предмет під вашим капе- 
люхом називається голо
вою? * * *

...одного разу Василь 
Стефаник підійшов у 
кав’ярні до Гната Хотке- 
вича, який сидів за сто
ликом і швидко писав 
сторінку за сторінкою.

— Я не розумію, як ви

можете так багато і так 
легко писати?..

Хоткевич на це відпо
вів:

— Бачите, така вже 
несправедливість на цьо
му світі. Вам досить на
писати кілька сторінок, 
щоб сказали, що ви маєте 
талант, а мені — цілу 
книжку.
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ПЕРЕМОГА 
ПІСЛЯ НОКАУТУ

У Донецьну завершилися два боксерсьні турніри, в 
яких брала участь збірна Кіровоградської області. 
Це — Третій міжнародний турнірна призи героя пер
ших п’ятирічон Оленсія Стаханова та першість респуб
ліки серед юніорів 1969—1970 років народження. Піс
ля повернення спортсменів додому кореспондент 
«МК» зустрівся із старшим тренером збірної області 
Анатолієм Онисимовичем Яценком.

— У цьому турнірі, що 
проходив з 24 по ЗО серпня, 
взяли участь спортсмени 
Російської Федерації, Ук
раїни, Білорусії, Узбекиста
ну, /Азербайджану, Вірменії, 
Естонії, .Москви та Ленінгра
да, а також боксери з Поль
щі. Про рейтинг цих змагань 
говорить той факт, що па 
ринг виходили один майстер 
спорту міжнародного класу, 
17 майстрів спорту та 122 
кандидати у майстри. У ва
говій категорії до 67 кіло
грамів впевнено виступив

представник обласного 
ДФСТ профспілок кірово- 
градець Вадим Волканов. 
Сімнадцятирічний боксер 
виграв свої бої у Гукасяна 
(Вірменія), Леонтьєва (Ле
нінград), Годзя (Харків) і 
вийшов до фіналу. Тут Вол
канов зустрівся з господа
рем змагань дворазовим 
призером дорослих першос- 
теп країни з боксу майстром 
спорту Олександром Ріомі- 
ним. Цікавий поєдинок ви
грав Рюмін з рахунком 3:2. 
Але її цс дозволило Вади му

Волканову здобути почесне 
звання «Майстер спорту 
СРСР». А кіровоградський 
майстер спорту Ігор Мороз 
виборов третє місце у ва
говій категорії до 75 кіло
грамів.

— А потім була першість 
республіки...

— В ній Кіровоград пред
ставляли п’ять боксерів: Ро
ман Плетньов (вагова кате
горія до 51 кілограма), Ро
ман Потнмко і Олег Козуб 
(57), Сергій Ждановнч (67), 
Юрій Вовк (75). Ро
ман Потнмко став
зовпм призером, а Юрій 
Вовк, який поступився 
в фіналі чемпіону Радян
ського Союзу майстру спор
ту з Івано-Франківська Ві
талію Копитну, срібним. 
Обох призерів включено до 
складу збірної республіки, 
яка незабаром розпочне 
підготовку у Кончі-Заспі 
під Києвом до всесоюзних 
змагань па призи Дсржком- 
спорту СРСР.

ІНТЕРВ'Ю

— Анатолію Онисимовичу, 
давайте повернемося трохи 
назад. У грудні минулого ро
ку наша газета виступила з 
матеріалом «Хто допоможе 
боксерам?», в якому було 
висловлено занепокоєння 
станом цього виду спорту в 
області.

— Вдячний «Молодому 
комунару» за увагу до на
шого виду спорту. Що сто
сується боксу, то його стан 
в області можна охаракте
ризувати так: «Бокс підняв- 

глибокого
нокауту». Під нокаутом я 
маю на увазі занедба
ний стан цього популярного 
виду спорту.

Нині на Кіровоградщині 
склався творчий колектив 
тренерів. Це, в першу чергу, 
ніровоградці Роберт Пак, 
Анатолій Єфанов, Борис Тер- 
тилов, Володимир Вовченно, 
світловодці Василь Мягчен- 
ко і Олександр Китаєв, олек- 
сандрісць Микола Котов.

Розмову вів С. БОНДАРЕВ.

брон-. СЯ з колін після

Малохмарно, без опадів...

Тільки мило!
Озеро Біва для япон

ців — майже святиня, як 
для нас Байкал чи Севан. 
Але вода в ньому через 
інтенсивну індустріальну 
діяльність людини ката
строфічно забруднює
ться. Щоб урятувати во
дойму, жителі навколиш
ніх місць вирішили 
якоюсь мірою розванта
жити від токсичних речо
вин хоча б каналізаційні 
стоки. Для цього госпо
дарки повністю відмови
лися від синтетичних 
миючих засобів і корис
туються при пранні лише 
господарським милом.

Для безпеки— 
шоколад

Австралійські вчені 
провели дослідження що
до причин автомобільних

багато коштовностей і 
рідкісних речей, які нині 
поступово піднімають на 
поверхню французькі до
слідники. Роблять це в<3з^, 
ни з допомогою підвод
ного човна з автоматич
ними «руками». На дні 
проводиться також фото- 
та відеозйомка.

Найдовший 
у світі поїзд 
знаходиться в Мавританії. 
Це вантажний состав, 
складається він із 

'платформ довжиною 
кілометра. Рекордсмен за 
один рейс перевозить 22 
тисячі тонн залізної руди.

Мабуть, таке визначення 
аі зведень Гідрометцентру 
можна цілком поширити 
на положення команд 
турнірній - таблиці 
зони футбольного 
мату області. Тиша, 
проводжує виступи 
в останніх турах, 
підготовку лідерів до вирі
шального кидка на фініші. 
А до нього залишилось ли
ше чотири тури.

Деякі корективи в турнір
ну таблицю міг би внести 
тринадцятий ігровий день. 
Проте після нічиєї в Олек
сандрії між місцевим «Шах
тарем» та кіровоградським 
«Буревісником» їх підтримав 
і «Хімік», який «віддав» оч
но в Новоукраїнці. А в на
ступному турі ці команди 
не залишили суперникам 
ніяких шансів. Олександрій- 
ці перемогли на виїзді своїх

й
У 

першої 
чемпіо
нка су- 
лідерів 
нагадує

одноклубників зі Смоліного. 
«Буревісник» сім разів «від
чиняв» ворота «Тясмина», 
який після цього посів ос
танній рядок турнірної таб
лиці (голи у студентів заби
ли П. Светлов —З, І. Хмель
ницький — 2, О. Осипенко, 
К. Сосенко). А два «сухих» 
м’ячі нападаючих «Хіміка» 
А. Камінського та Д. Кузьмі- 
на принесли команді чергові 
два очна в матчі з маловис- 
ківцями.

Любителям статистики по-

«Буревісник» 
«Шахтар» Ол. 
«Хімік» 
«Спартак» 
«Колос» Дол. 
«Шахтар» См. 
«Колос» Н. 
«Дніпро» 
« Вись>? 
«Тясмпн»

відомляємо деякі результати
13 і 14 турів: «Вись»—«Шах
тар» См.—3:0, «Колос» Н.— 
«Хімік» — 0:0, «Колос» Дол. 
—«Дніпро» — 0:1, «Тясмин» 
— «Спартак» — 2:4, «Шах
тар» Ол. — «Буревісник» — 
2:2, «Шахтар» См. — «Шах
тар» Ол. — 0:3.

■Положення команд 
шої групи 
годнішній
1

14 
13
13
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14

НА ФУТБОЛ»’1’*

аварій і встановили: реак
ція водія притуплюється, 
коли в його крові зниже
ний вміст цукру, прості
ше, КОЛИ ЕІН голодний. 
Але й розкішна трапеза 
перед поїздкою розслаб
лює, викликає сонливість. 
Вихід — сол'одкий чай 
шоколад час від часу 
дорозі.

в

Пісок
не ТІЛЬКИ

будматеріал

«МАИБАХ»
У ФАВОРІ

Зкамснита «Антилопа» 
із «Золотого теляти» на
справді була «лорен-дітрі- 
хом», а мріяв її власник 
про «ізотту-фраскіні». Ці 
марки не були представле
ні на присвяченій 70-річчю 
Великого Жовтня респуб
ліканській виставці старо
винних автомобілів, іцо 
два дні проходила в Кіро
вограді. Та експонати, які 
своїм ходом прибули із 
Киева, Запоріжжя, Дніпро
петровська, Сімферополя. 
Черкас, а також із Риги, 
Мінська. Курська (отже, 
виставка якоюсь мірою 
міжреспубліканська) мали 
не менш звучні і чудер
нацькі ймення та відповід
ну екзотичну зовнішність: 
«штейер-пух», «вандерер», 
«ганомак»... Були й відо
міші: «додж», «бьюїк», 

були й зовсім 
«москвич», «мер- 

(пам’ятаєте 
Штірліца?),

и

«додж»,
«оппель». 
знайомі: 
седес-бенц» 
машину'
«ЗИМ». Було й не знати 
що: кіровоградець М. М. 
Сібалов зібрав зі шматоч
ків старовинну машину, 
марку і походження якої 
досі не вдається встано
вити навіть експертам. Бу
ли і єдині в своєму роді 
саморобки, і незвичайної 
конструкції карти з ди-

В 
10

9
9 

10
6
4
З
2
2

Н
2
З
З
0
2
3
5
4
2

за станом на 
день:

П М
2 37—19
1 31 — 10
1 28- 7
4 41-22
6 18—21
7 11-28
6 17-22
8 11-24

10 14—34

пер- 
сьо-

О 
22 
21 
21
20
І4
11
11
8
6

У суботу — черговий тур: 
усі лідери грають . проти 
команд, розташованих в 
нижній частині турнірної 
таблиці. Можливих змін у 
футбольній погоді не перед
бачається... Проте з виснов
ками зачекаємо до 19 верес
ня.

ФУТБОЛ: «ЗІРКА» 
СКА (Одеса) — 1:1.

Із дна
океанського

Гігантське судно 
танік» затонуло 75 
тому біля острова 
фаундленд на 
близько 4 кілометрів. На 
ньому досі знаходиться

«Ти- 
років 
Нью- 

глибині

з картин 
художника 
упала від 
і на неї

Якось одна 
ангольського 
Андре Нзігані 
пориву вітру,
налип пісок. Обтрушуючи 
його, митець виявив, що 
золотисті піщинки надали 
полотну незвичайної ча
рівності. Звідтоді Нзігані 
пише свої пейзажі, порт-д^. 
рети й етюди тільки ПІС
КОМ. Нинішні його робо
ти завдяки цьому здають
ся оповитими легким сер
панком.

тячо-підлі гкового клубу 
«Ятрань» кіровоградсько
го виробничого об’єднання 
«Друкмаш», були й авто 
нових вітчизняних марок...

Всього на виставці, яку 
відвідало близько ЗО тисяч 
чоловік, було представле-

но 60 автомобілів та мо
тоциклів. Найбільше ма
шин — півтора десятка — 
виставив кіровоградський 
клуб «Авторетро», очолю
ваний М. Л. Урсуленком.

Ян і годиться на паноп
тикумі, було названо екс-

понати, визначення яких 
починається з «най». Най
більшим автомобілем ви
ставки виявився «майбах», 
що прибув із Краматорська. 
Найменша машина — дво
місна крихітка «фіат-сім- 
на». Найстаріший мото- 
цинл — ТИЗ-АМ-600. Він 
випущений 1935 рону, брав

участь у Великій Вітчиз
няній війні. Найстаріша 
машина прибула з Дніпро
петровська — це «рено» 
1923 року випуску.

А найпочесніш-їм гостем 
і учасником виставим ста
ла кіровоградка м. І. 
Шклярова. 49 років за 
кермом! 32 з них — на

<-ЗИМе». За весь цей час— 
жодного порушення до
рожнього руху.

Н. ДАНИЛЕНКО, 
В. ГРИБ (фото).
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