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З великим ентузіазмом сприйняли тру

дящі Кіровоградщини, юнаки і дівчата об
ласті промову товариша Л. і. Брежнєва на 
урочистому засіданні в Москві, присвячено
му врученню йому Ленінської премії за кни
ги «Мала земля», «Відродження», «Цілина», 
твори, які стали для радянських людей шко
лою громадянськості, патріотизму, інтерна
ціоналізму. Про це свідчать відгуки, що над
ходять до редакції.

Публікуємо деякі з них.

КНИГИ. 31
яскраво й

Мільйони людей у нашій 
країні і за рубежем ви
словлюють Леоніду Іллічу 
Брежнєву щиру вдячність 
за його чудові 
сторінок яких 
зримо постає величний об
раз радянської людніш. Ці 
твори — невичерпне дже
рело натхнення, насліду
вання великих прикладів 
героїчних бонових і трудо
вих традицій сучасників.

Незабаром наша країна 
святкуватиме 35-річчя Пе-
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Л. ПОЛОЗЮК, 
учасниця боїв на Ма
лій землі.
с. Глодоси 
Новоукраїнського ра

йону.

ЦЯ НЕПРОСТА 
ПРОСТА 
РОБОТА

Професію продавця іно
ді визначають не дуже 
симпатичними епітеталЧи 
на кшталт «прозаїчна», 
«буденна», «нецікава» то
що. Але погодьтесь, що 
моли людина не любись 
своєї роботи, то їй нудно 
працюватиметься будь-де.

Продавець виконує на 
перший погляд нескладну 
роботу: пропонує товари, 
розставляє їх на полиці, 
подає їх покупцям і таке 
інше. Та це уявлення спро
щене. А тому я хочу трохи 
розповісти про наш ком
сомольсько - молодіжний 
колектив відділу чолові
чого модельного взуття. 
Придивіться уважніше до 
наших двох залів. Невже

ремогп над гітлерівською 
І Іімеччипою. Глибоко 
символічно, що напередод
ні цієї події Ленінською 
премією відзначено твори, 
в яких описуються бойові 
й трудові подвиги народу, 
котрий ніколи не був за
войовником. Присудження 
Л. 1. Брежнєву Ленінської 
премії — достойна оцінка 
його творчості.

Ми з нетерпінням чека
ємо нових кііиг-роздумів 
Леоніда Ілліча.

ДО МАЙБУТНІХ 
ПОКОЛІНЬ

Широко знана трилогія 
Леоніда Ілліча Брежнева 
«Мала земля», «Відрод
ження» і «Цілина» — крас
номовний факт духовності 
нашого суспільства, його 
дивовижної життєстійкості.

Невмирущий подвиг М6- 
лоземельців і суворі буд
ні першопрохідців цілини, 
есепланетарні струси і ви
хоплені прямо з виру бур
хливих історичних подій 
окремі людські ДОЛІ — 
все знайшло в цих творах 
повноправне предметне 
втілення.

Чи не найбільше вражас 
людинознавчий аспект 
книги, вміння автора не 
тільки дохідливо й просто 
говорити про речі далеко 
не прості, загальнодео- 
жбвні, а й одним-двома 
штрихами увиразнити жи
вий людський характер, 
сказати про нього із зво
рушливою теплотою.

Зі сторінок трилогії по
стає перед очима масово
го читача портретна гале-

вам в очі не кинуться 
ажурні, оформлені карбу
ванням стелажі, між яки
ми виграють живою весел
кою квіти? До речі, ЕОНИ 
висаджені і виплекані на
шими руками.

Взуття і квіти, — все од
но що дьоготь і повидло, 
подумають скептики. Але 
не спішіть із висновками. 
Адже естетика виробницт
ва починається там, де за
кінчується байдужість у 
ставленні до свого робо
чого місця, щоденних 
обов'язків. Отже де квіти 
— там і настрій. Де наст
рій — там і працюється 
краще.

Цей рік наш колектив 
почав по-ударному, вико
навши виробничий план 
січня на 104,5 процента. 
До речі, 8 Березня ми від
працювали з комсомоль
ським вогником, заробле
ні за цей день кошти пе
ревели у Фонд миру...

Настрій наших буднів 
визначається першочер
говою якістю обслугову
вання покупців. Наш мага
зин відвідують молоді й 
літні, місцеві і приїжджі.

ВСЕСОЮЗНА 
ЛЕНІНСЬКА 
ПОВІРКА

До кожного з них треба 
знайти свій підхід, будучи 
при цьому у якійсь мірі 
психологом.

У першому залі нашого 
відділу є спеціальний ку
точок для покупців. Тут і 
книга вивчення запитів по
купців. У ній .записані 
прізвища і адреси інвалі
дів Великої Вітчизняної 
війни та людей пенсійного 
віку, яким важко навіду
ватись у наш магазин і 
яких ми обслуговуємо 
вдома. їм завжди прихо
дять на допомогу мої под
руги по роботі: комсомол
ки Галина Тороп, Любов 

рея сучасників у всій сво
їй негучній ееличі і роз
маїтості.

Це книга-роздум, книга- 
підсумок. Розповідаючи 
про минуле, вона водно
час звернена в майбутнє. 
Джерела народного досві
ду, про які йдеться в ній, 
живитимуть і наступні по
коління, стануть у пригоді 
величезній армії творців 
прийдешнього. Ось чому 
відзначення трилогії Ле
нінською премією напе
редодні славного ювілею 
— подія заслужена і ціл
ком закономірна.

Виступаючи зі словом- 
відповіддю на церемонії 
вручення високої нагоро
ди, Леонід Ілліч сказав: 
«Пора відмовитися від 
пишних слів, казенщини і 
механічних повторів. Тре
ба звикнути писати, вкла
даючи в ножну фразу 
Еласну живу думку, власні 
почуття». Прекрасно ска
зано! Є над чим замисли
тись жуоналістам, пись
менникам, як і всім тим, 
хто причетний до масової 
пропагандистської роботи.

В. БАЗИЛЕВСЬКИИ, 
член Спілки письмен
ників СРСР.

ЗВІТИ І ВИБОРИ В ШКІЛЬНИХ
КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

ДОРУЧЕННЯ
щоб сіренька трійка на
завжди зниква з наших 
класних журналів.

Лекторська група в кла
сі налічує чотирьох комсо
мольців. Робота ж її від
чувається не тільки у своє
му колективі, а й у всій 
школі. З великим задово
ленням слухають розпфві-. 
ді своїх товариші^ у 
6-му «В» і 8-му «В> класах 
про країни РЕВ, безплатне 
навчання в Радянському 
Союзі* * * з 4, етапи-розвитку де
сятої п'ятирічки...

Коляда, молоді продавці 
Галина Баркар і Тетяна 
Бласенко. Ми намагаємось 
працювати під девізом
«Обслуговувати — значить 
приносити людям ра
дість». А це непросто.

Наближається світла да
та нашого народу — 110-а 
річниця від дня народжен
ня В. І. Леніна. її ми вирі
шили відзначити ударною 
працею шістнадцяти тру
дових тижнів. Слова свого 
ми дотримали. З цим зав
данням впорались достро
ково, адже всі перед юві
лейні будні ми працювали
з випередженням вироб
ничого графіка.

Це — наш скромний 
Бклад у вінок всенарод 
ної шани Іллічу.

. Л. ЗЕЛІНСЬКА, 
зав. відділом чолові
чого взуття магазину 
«Будинок взуття».

На знімну: молоді про- 
даеці. Верхній ряд — Га
лина ТОРОП, Людмила 
РЕЗНИКОВА; нижній ряд 
— Галина БАРКАР. Люд
мила ЗЕЛІНСЬКА, Тетяна 
ВЛАСЕНКО і Любов КОЛЯ
ДА.

Фото М. ХОРЕНЖЕНКА.

Марина Ковальова і 
Сашко Зозуля — загонові 
ніонервожаті в 3-му «В» 
класі. Доручення обом 
припало до душі. Особли
во цікаво проводять з ма
лечею- засідання клубу 
«Чомучка».

Давно існує міцна друж
ба учнів з хлопцями і дів
чатами зі спеціального 
конструкторського 
заводу «Червона 
lie раз проводили 
комсомольські збори, вла- І 
штовували вечори, обміню- V 
валися концертами. До 
110-ї рішшці з дня народ- В 
жеїшя В. І. Леніна учні І 
чекають своїх вожатгіх-ви- ■ 
робпнчннків на спільні ■ 
урочисті комсомольські І 
збори. Раніше старші дру- " 
зі дуже часто з’являлися 
в школі, але в третій чвер- В 
ті вопи чомусь зовсім забу- І 
ли про своїх підопічних. І 

А ще на своїх зборах І 
дев’ятикласники аналізу- І 
зали роботу редколегії, • 
групи полі ті в форматорі’!
санітарної комісії, говори- І 
Л1І про СПОРТНІДІС життя В 
класу, своє дозвілля і від- І 
починок. Недоліків не при- 1 
ховували. Причому це був | 
не просто перелік упуще
ного і недоробленого. По- » 
давались копсіруктиізні І 
пропозиції. £)сь хоча б та- І 
ке. До ювілею вождя пох ■ 
ш\'і:ова група класу готує | 
історичний нарис «Ленін і 
паш кран». 22 квітня в - 
урочистій обстановці цю В 
рукописну книгу буде по- І 
даровано шкільній лепіп- ■ 
ській кімнаті. Хлопці і дів- В 
дата також вирішили під- В 
топмггп Учасників опера
ції «Зелене убрання Віт- 
чігшп» і в день «червоної В 
суботи» в одному з кутом- І 
ків нашого міста появиться В 
нова алея. Вона носитиме І 
ім'я героїв-спартаківців. |

т. СТОРОЖУЙ.

Так уже повелося: у 
квітні, напередодні річниці 
з дня народження В. І. 
Леніна, шкільна комсо
молі« підбиває підсумки 
зробленого, намічає голов
ні орієнтири завтрашніх 
справ.

Найважливіші збори ро
ку. їх довго чекали. До 
них готувалися як до свя
та, як до відвертої розмо
ви про удачі і прорахунки 
в роботі комсомольської 
організації, про навчання, 
про те, як зробити кожен 
день шкільного життя на
сиченим, корисним.

У комсомольців 9-го «В'* 
класу середньої школи 
№ 6 м. Кіровограда йде 
принципова й серйозна 
розмова.

— і’ школі нам лишило
ся вчитися дуже мало — 
всього рік. І тому кожен 
із пас повинен виявити се
бе як зрілий громадянин 
уже сьогодні, — так поча
ла збори секретар класної 
комсомольської організа
ції Наталка Метлипька, — 
і в навчанні, в громадсь
кій роботі, і в праці.

Свого комсорга ак'нвно 
підтримали Марина Шали
мова, Сашко Марпике-шч, 
Володя Федоров, ’ ВД.1Я 
Ткач, Михайло Антонов..

Багато говорили комсо
мольці про виконання сво
їх спілкових доручень.

— Раніше я не розуміла 
всієї важливості своі,о 
комсомольського доручен
ня, — сказала Таия Міку- 
рова. відповідальна за ус
пішність у класі. — Дсм і- 
ла: ну й що'з того — є у 
моїх однокласників двій
ки і трійки чи немає? Іно
ді іі сама не зовсім добро- 

I совісно ставилась до пат- 
! чания. Але згодом, коли 

довелося допомагати то
варишам, навіть критику-/ 
вати їх, зрозуміла, що чо- 

I знтнвшій приклад іншим 
| я новинпа показувати пе

редусім сама.
і ' — Для нас. учнів. — 
І продовжив Олексій Дзя- 
I руни, — найголовніший 

обов’язок — учитися. І ми 
і ніколи не повніші забува- 
I ти про цс. Дуже приємно, 

що іретю чверть ми закіи- 
| нили без жодного відстаю

чого Десять комсомольців 
І у табелях успішності ма

ють п’ятірки і четвірки. А 
І всього кілька чоловік —

но одній-дві трійки. Та як 
мало ми робимо для того..

бюро 
зірка*, 
спільні

7 КВІТНЯ — ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗДОРОВ'Я

(Репортаж «Майстри здоров'я» — розповідь 
про тих, хто стоїть на сторожі здоров'я пю-і 
дей, — читайте на 4-й сторінці).
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З дня березневого екпусну «Вітрила» отримали 165 листів.
Ірина Блохіна, дев'ятикласниця із Світловодсьна, пише .про 

проблеми, що виникають у роботі міського нпубу для старшо
класників «Ровесники». Володю Лрокопенка із с. Павлогірнівки 
Бобринецького району хвилюють питання дружби в класі, 
якої в його восьмому поки що немає. Десятикласники 13-ї се
редньої школи м. Ніроеограда С. Горшиньов, Є. Соломко та 
Р. Вавренюк написали колективну подяну своїм учителям, які 
ечили їх довгі десять років. Є нові відгуки на лист А. Бабич «Чи 
мас рацію мама?» Продовжують надходити листи у відповідь 
на січневий огляд пошти «Вітрил» «Ця неспокійна й вічна те
ма».

ЦІЄЇ зірки ти не знайдеш у 
жодному астрономічному 

довіднику, на жодній зоряній 
карті неба. Але, як не дивно, 
вона існує. Це зірка, що висві
чує весь шлях людини довжи
ною в життя. І нічого тут не за
перечиш, адже знання, котрі 
дає тобі школа, допомагають 
прокладати шлях у дорослий 
самостійний світ. У школі, ти 
усвідомлюєш, що означає 
справжня захопленість, і вчиш
ся не тільки мріяти, фантазу
вати, а й працювати, добивати
ся, відкривати...

Школа вчить — ти вчишся, і 
від тебе насамперед залежить, 
скільки знань, скільки тепла 
подарує вона. Кожні 45 хвилин 
— це і нові знання, і пошук, і 
вимогливість до самого себе. 
Непомітно ти відчуваєш, що ’ 
розв’язувати, і винаходити, і 
пізнавати самому стає щодалі 
цікавіше, необхідніше.

ОТЖЕ, ім’я цій зірці Шко
ла. У кожного вона, зірка,

ШКІЛЬНА

і

Репортаж вели Т. ИСГЛЄЗ

Велике спасибі всім вам, друзИ

своя — найкраща, неповторна. 
Саме такою вона і є для учнів 
десятирічки № 13 м. Кірово
града.

Навіть фотооб’єктив не зміг
відірвати від улюбленої справи 
дев’ятикласників Юрка Ярмака 
і Вітю Хомичонка, учня 8 «Б» 
класу Вадима Колмакова і де
сятикласника Сергія Матвієнка. 
Досліди, формули, реактиви і 
знову досліди...

— Хімія — наука незвичайна, 
ніколи не набридає, навіть то
ді, коли нічого не виходить, — 
напівжартома кажуть хлопці.

А якщо серйозно, то всі чет
веро ' учасники цьогорічної 
республіканської олімпіади 
юних хіміків. І Вітя Хомичонок 
виборов друге місце серед уч
нів дев’ятих класів.

Та і як може набриднути 
тана захоплююча наука, адже 
Тетяна Василівна Колмакова, 
вчителька, просто заворожила 
нас. — Це продовжує розмову 
Сергій Матвієнко.

... Під час перерви члени 
шкільного комітету комсомолу, 
як і завжди, разом. Невідклад
ні справи, термінові повідом
лення? Можливо. А ще — про
сто потреба порадитись, пере
кинутися словом. Саме на од
ній із таких маленьких нарад 
Олексій Непомеико запропону
вав:

—. Давайте попрацюємо- иа 
І'весняних канікулах- За зароб- 
)'ЛЄН) гроші о/Лїку »вЯнемо пв
' Кавказ, у гори.

Пропозицію підтримали од- 
, носгайио. І тиждень весняного 
відпочинку для Андрія Андрі- 

І енка, Гени Данильченка, Олек-

5 1&з1п£3.я 1980 року

КЛУБ ПРОФ

ОРІЄНТАЦІЇ

ЗНАЙОМИМО

«ВІТРИЛ»
Ін . .і....................

ПЛАНЕТА Г

QQpiä
КОНСУЛЬТПУНКТ 
«ОБРІЮ»

«ВІТРИЛА» СТРИВОЖЕНІ

КАРБОВАНЕЦЬ... 
НА БІБЛІОТЕКУ

Прочитав у минулому випус
ку замітку «Свято в моєму 
класі» і вирішив написати.

У мене син — старшоклас
ник. Грошима його не дуже ба
лую, сім’я велика. А недавно 
він підходить і просить п'ять 

' карбованців. «Для чого?» — 
питаю. «Вчителеві на подару
нок». — «Чого тільки ти?» — 
«Не я, всі скидаються по 
п’ять». Довелося дати. Не буде 
ж син виглядати білою воро
ною. Після свята дізнався — 
подарували сервіз (вийшло у 
них за 200 карбованців!). Хай, 
думаю, один раз можна.

А то якось зустрічаю товари
ша, теж батька. Цікавлюсь, як 
у нього.

І

ВАША ДУМКА? ПРОПОЗИЦІЯ

— Моя вчора взяла карбо
ванця. У завуча ще і ювілей, 
усі класи збирають йому на 
бібліотеку.

Спробував підрахувати,
скільки то буде. Багатенько... ■

Не жаль грошей, жаль, що 
такі прекрасні весняні свята пе
ретворюються на звичайну 
складчину. Не знаю, кому при
ємніше від цього: учням чи 
вчителям?

Я-ТРІЄЧНИК.

Батько.
м. Кіровоград.
ВІД «ВІТРИЛ»: Батьно просив 

не називати його прізвища. Не 
назвав класу і школи.

А проблема, яну він зачепив 
у листі, досить-таки серйозна. 
Адже йдеться про явище, яке 
набирає дедалі більшого поши
рення (висновок робимо на бе
кові пошти і телефонних дзвін
ків до редакції)!

Давай, старшокласнику, ще 
раз повернемося до теми «Свя
то в моєму класі» і поговоримо 
про неї відверто, по-дорослому. 
Згода?

АБІТУРІЄНТИ,І

НУ Й що?
Здрастуйте. «Вітрила»1
Пише валі безнадійний трієч

ник Сашко Ш. Вірніше у мене 
ьсі трійки і одна п'ятірка — з 
літератури. Ііа всіх зборах ме
ні кажуть одне: «Сашко, коли - 
ти нарешті підтягнешся, коли 
відвідуватимеш усі уроки? Адже 
можеш мати четвірки.» А я не 
хочу їх мати. Люблю літерату
ру. Так для чого ж мені зубрити 
закон Ома чи явище мутації? 
Знаю, що таке є. І цього досить!

У мого сусіда по парті в та
белі есі п'ятірки. Але ж із ним 
і поговорити ні про що. Думаю 
так; краще добре знати отій „ 

-предмет, мати пізніше улюбле
ну справу, ніл: бути «сіреньким 
відмінником».

Я б не писав до вас, та скоро 
класні 
ке мене знову 
муть». А комсорг 
ледарем. Прошу < 
судити нас.

У травні радянський народ 
відзначатиме 35-річчя перемо
ги над німецько-фашистськими 
загарбниками.

Пропоную оголосити кон
курс «Вітрил» на кращий твір 
на тему «РОЗДУМИ БІЛЯ ПА
М’ЯТНИКА НЕВІДОМОМУ
СОЛДАТОВІ». Цікаво, про що 
думають мої ровесники у хви
лину вшанування пам'яті за
гиблих!

Валентина ШУЛЬГА, 
учениця десятого класу 
Липовеньківської серед
ньої школи Голованівсько- 
го району.

комсомольські збори.
< обговорюватн- 

мене вважає 
«.Вітрила» пот-

ВІТАЄМО!
Сашко.

У в А Г А!

сія Непоменка та інших став 
трудовим.

Знайомтеся! Таня Соколовсь- 
кб, десятикласниця, одна з 
восьми членів комітету комсо
молу школи. Доручень у дівчи
ни багато, але найбільше подо
бається їй бувати у своїх під
шефних — семикласників. Там 
вона завжди ждана. Таня допо
може блискуче підготувати 
урок, щоб виправити двійку, 
заспокоїть розбишак, підкаже, 
як краще підготуватися до кон
курсу строю і пісні, провести 
піонерський збір. Словом, у 
7«Б» Таня давно стала своєю.

... Минув іще один день тво- 
Гпі навчання. І зірка на ім я 
^Тісола подарувала тобі частину 
свого яскравого світла. Згодом, 
коли ти станеш дорослим, від
даси Батьківщині світло ціка
вої, розумної, вмілої ЛЮДИНИ

«Я дуже люблю малювати і 
гго-доброму заздрю тим, хто 
вчиться в художніх навчальних 
закладах. Хотіла б знати ад
реси кількох таких училищ.

Л. МЕЛЬНИК.
м. Олександрія».

НЯНОВА ЬЛ. ЛДПіНЬМфо 
и

Иа Україні художні учили
ща знаходяться в містах Воро- 
шиліівграді (вул. Оборонна. 7), 
Дніпропетровську (вул. Д. Бед
ною, 14), Києві (вул. Кіквідзе. 
32), Одесі (вул. Радянської 
Армії, 14/16).

«Нам, восьмикласницям Ро- 
шахівської середньої школи 
Бобринецького району, ,1Мь'7’ 
бається професія бібліотекар«. 
В яких вузах можна набути її?

Надія ДОВМАТ, 
Любов БАБИНА».

«Вітрила»!
Рознажіть, будь ласка, про 

професію зоотехніна. Хто він 
такий, сучасний зоотехнік?

Василь ПУГАЧ.
Онуфріївськнй район».

«Мрію водити КамАЗ. Але 
де можна навчитися цьому? 

Іван СЕМЕНЕНКО, 
десятикласник,

Знам’янський район».

«Хочу дізнатися про профе
сію телефоністни. Де можна її 
набути»

Галина ЛИСИЧКІНА,
учениця 8 класу Плоско- 

Забузької восьмирічної 
школи Вільшанського райо
ну».

ЗООТЕХНІК

I
J Київському та Харківсько

му інститутах культури. . .

«Де можна набути гфофгчї 
фармацевта?Людмила РОМАНЧУК.

Новгороаківський район».

У Житомирському фармацев
тичному училищі (вул. Пушкін- 
ська, 44). Київському медн'лір- 
му училищі № І (вул Мельни- 
«rann 5(1і Одеському меличпо-

«Н ІІЖШ
ПРЕСТИЖНА!»

її робочий день починається 
о шостій. Нашвидку зібрав
шись, дівчина поспішає на 
край села, туди, де знаходяться 
норпуси свиновідгодівельного 
комплексу. На неї гам дааио 
чекають її підопічні. Такі сим
патичні, крикливі. їх 17 ти
сяч,.,

Надія Зіньновська працює 
зоотехніком колгоспу імені 
Свердлова Маловисківського ра
йону. Спеціаліст молодий — рік 

-.пиіииипо ХаПИІВСЬИИЙ

Міністерство вищої і середньої спеціальної 
правила прийому до вузів на 1980 рік
Як повідомили кореспондента 

ГАРС у Мінвузі СРСР, допов
нення, внесені до правил прийо
му, відображають завдання, що 
випливають з постанови ЦК 
КПРС і Ради Міністрів СРС»3 
«Про дальший розвиток вищої 
школи і підвищення якості під
готовки спеціалістів». Мета но
вовведень — повніше забезпе
чити висононваліфінованими 
надрами швидко зростаючі га
лузі народного господарства.

Встановлено додаткові пільги 
молоді, яна закінчила школу із 
золотою медаллю, а також ви
пускникам середніх спеціаль
них і середніх професійно-тех
нічних навчальних закладів, що 
мають дипломи з відзнакою. 
Вони дістали право вступати у 
вузи без конкурсних екзаменів 
на гостродефіцитні спеціальнос
ті металургійної, гірничо- і наф
тодобувної, газової промисло
вості, будівництва, транспорту, 
сільського господарства та ін
ших провідних галузей, народ
ного господарства країни. Ці 
пільги не поширються на абіту 
оієнтів, які подаватимуть заяви 
у вузи Моснви, Ленінграда, 
Ниєва, а також у вищі навчаль
ні ззклади союзних республік 
Закавказзя і Молдавії.

Особи, які вступають на гос: 
тродефіцитні спеціальності і 
мають у документі про серед
ню освіту середній бал не ниж
че чотирьох з половиною, енла- 

.. дають два ензамени з профілю- 
“ ючих дисциплін. Абітурієнта, 

що набрав не менше восьми ба
лів зараховують до вузу. Коли 
ж по одному з названих пред
метів він дістане оцінку «три», 
то повинен складати всі інші 
екзамени.

У правилах є доповнення про 
прийом на сільськогосподарські 
спеціальності. На денне навчан
ня на гостродефіцитних сіль
ськогосподарських спеціальнос
тях зараховують переважно 
абітурієнтів, які постійно про
живають у сільській місцевості. 
Поза конкурсом на сільськогос
подарські спеціальності заоч
них відділів вузів приймають 
осіб, які закінчили середні спе
ціальні сільськогосподарські 
навчальні заклади і дістали на
правлення е інститут від кол
госпів, радгоспів та інших дер
жавних підприємств сільсько
го господарства для навчання 
за профілем роботи.

У зв’язну з проведенням XXII 
Олімпійських ігор змінено стро-

ирПевідимл :: ЯКИХ ПРИЧИН 
мор професія не популярна < е- ред молоді. Вона, я їхньому ро- -.УМІЦНІ. «по ПреетнЖЧШ*. Міні- 
ляіз. треба дуже рано вставати, працювати не завжди н чистоті. 
Особливо ’ірикро ЧУ'їИ ЦІ і.ІОіхі 
від тих, хто народився і вирії 
у селі. Та я вважаю, що це йде 
від незнання, некомпетентності 
ь моїй професії. Чому так? На
віть у сільських школах учням 
багато розполохають про робо
чу механізатора, агрономе, еко
номіста. Про нас же. тваринни
ків, або забувають зовсім, або 
згадують кількома словами.

‘Зоотехніком я стала тому, що 
бачила в цьому своє покликан
ий. боно — від любові до тва
рин. Треба любити і вміти пра
вильно годувати доглядати їх.

Щоб мати сьогодні достатню 
кілмоСтр сільської осподарсь- 
ких продуктів, необхідне знан
ня селекційної роботи. ВМІННЯ 
одерікуватн максимум пподук- 
І1Г. І-1П1» Л4ІІІІМЬ'ІІ.КП\- 'III 1ППТІІХ

РОБІТНИК

освіти СРСР затвердило

ки вступних екзаменів на денні 
ВІДДІЛИ вузів МІСТ, де відбудеть
ся спортивні змагання. В Моск
ві, Талліні, Мінську документи 
прийматимуться з 20 червня по 
31 липня. Вступні ензамени в 
Москві і Талліні — з 20 серпня 
по 10 вересня, у Мінську — з 
10 по 25 серпня. Першокурсни
ки почнуть навчання: в Мін
ську — 5 вересня, в Москьі і
Талліні — 15 вересня.

Слід підкреслити, що в прийо
мі іногородньої молоді у вузи 
олімпійських міст ніяких обме
жень не буде.

Гуртожитки, тим, хто вступа
тиме в навчальні заклади Моси- 
си, надаватимуть лише з 15 
серпня. Тому документи п»о 
прийом треба заздалегідь виси
лати поштою з оголошеною цін
ністю.

Прийом у заочні інститути і 
на заочні відділи вузів Москви 
іногородньої молоді в травні — 
серпні 1980 рону проходитиме у 
філіалах і навчальних консуль
таційних пунктах, розташова
них за межами столиці. Про 
місце і строк проведення вступ
них екзаменів вузи повідомлять 
своїх абітурієнтів завчасно.

ТИ ПРИЙШОВ

У КОМБІНАТ

І

Щороку наш комбінат випус
кає близьке півтори тисячі спе
ціалістів. Серед них тільки 750

800 шоферів каїегорії «В» і 
«С» («В» 
легкових 
вантажних), які 
автотранспортні 
області. Ведемо також підго
товку : перепідготовку на 2 і 1 
клас, підвищуємо кваліфікацію 

: ___ і/*..«'....

- водії-професіонали 
автомобілів, «С» — 

поповнюють 
господарсіва

Нинішні весняні канікули для 
багатьох старшокласників об
ласті були випробуванням їх
ніх сил у науці. На республі
канських предметних олімпіа
дах демонстрували свої знання 
юні математики, хіміки, біоло
ги, літератори...

У Кіровограді змагалися юні 
математики. Семикласниця се
редньої школи № 13 обласно
го центру Маргарита Грінберг 
завоювала диплом другого сту
пеня, а учень дев’ятого класу 
цієї ж школи Ігор Машин одер
жав спеціальний приз обкому 
комсомолу. Приз «Наймолод
шому учасникові олімпіади» 
вручено учневі сьомого класу 
Добровеличківської восьмиріч
ної школи Ігорю Пузирею.
, Порадували своїми успіхами 
і юні літератори, друге місце 
серед ЯКИХ 
класних з
Анатолій Венцковський, третє 
— учениця десятого класу Кі
ровоградської середньої шко
ли № 34 Олеся Семенець. Во
ни ж та учениця десятого кла
су ... ...................... w
м. Кіровограда Маргарита Су- 
ворінова показали найкращі 
знання з мов.

Micro шахтарів Горлівка гос
тинно зустрічало юних знавців 
іноземної мови, які на респуб
ліканську олімпіаду зібралися 
вперше. Перше місце завоюва
ла наша землячка, учениця 
восьмого класу СШ №\34 м. Кі
ровограда Надія БридаМй.

«Вітрила» щиро пітжоть усіх 
учасників республіканських і
олімпіад. Дальших успіхів вам, і

виборов Дев’яти- 
M. Світловодсьна

середньої школи № 6

чолаївській області торік було І 
виведено з ладу 60 проценті» | 
КамАЗів. Щоб уникнути по/іе- 
мок нині ми почали готувати ■ ..друзі! 
еодііь ірузовиків цієї марки. 1

У тих, хто побував у нашому 1-.-.“ 
комбінаті, гадаю, лишаються 1 
непогані враження про роботу 1 
колектив^. Нам є про що роз-І 
повісти і що показати. У класах І 
— прекрасне обладнання, по
сібники для практичного нас- 
чання — від електрифікованих І 
табло до діючих моделей та аг- 1 
регатів сучасиих марок авто-І 
мобілів. Це дає змогу добре І 
проводити заняття з правил до- І 
рожнього руху, лабораторні ро- І 
боти. І

У цьому — велико й копітка 
праця майстрів і викладачів, ■ 
курсантів-раціоналізаторів. Тра-1 
диційними стали у нас поїздки І 
на автозаводи, передові авто- |

ДИСК-ЗАЛ «ВІТРИЛ»

ЙАУРЕАТ фестивалю «Чер
вона гвозіика-77> Жанна 

Рождественська (перша пре
мія), знайома колекціонерам 

грамплатівок як виконавиця 
рогіен Зірки і Тереси и рок- 
опері О. Рйбникова «Зірка і 
рмі-пгі. Ч'лпкіно Муо’єтил та пі



ВОСЬМИ ЧЛЄНІВ КОМІїету номсо- і 
молу школи. Доручень у дівчи
ни багато, але найбільше подо
бається їй бувати у своїх під
шефних — семикласників, Там 
вона завжди ждана. Таня допо- І 
може блискуче підготувати 
урок, щоб виправити двійку, 
заспокоїть розбишак, підкаже, 
як краще підготуватися до кон
курсу строю і пісні, провести 
піонерський збір. Словом, у 
7 «Б» Таня давно стала своєю.

... Минув іще один день тво- 
навчання. І зірка на ім’я 

Школа подарувала тобі частину 
свого яскравого світла. Згодом, 
коли ти станеш дорослим, від
даси Батьківщині світло ціка-

нів дев’ятих класів. 1
Га і як може набриднути 

тана захоплююча наука, адже 
Тетяна Василівна Колмакова, 
вчителька, просто заворожила 
нас, — Це продовжує розмову 
■Сергій Матвіснко.

... Під час перерви члени 
шкільного комітету комсомолу, 
як і завжди, разом. Невідклад
ні справи, термінові повідом
лення! Можливо. А ще — про
сто потреба порадитись, пере-

I кинутися словом. Саме на од-
II ній із таких маленьких нарад 
V Олексій Непоменко запропону-

вав-
11 — Давайте попрацюємо« на
Іі весняних канікулах, За зариб-
\\ дані гроші илііку гаинйМ «о*г<.рои>^мноіг-йААІло) людини.
И К.'...'..-. ... ..____

Л. МЕЛЬНИК.
м. Олександрія».

де можна HUU4Him.ll цоитуї
Іван СЕМЕНЕНКО, 

десятикласник.
Знам янський район-.

На Україні художні учили
ща знаходяться в .містах Воро- 
шилдвграді (вул. Оборонна, 7), 
Дніпропетровську (вул. Д. Бед
ного, 14), Києві (вул. Кіквідзе. 
32), Одесі (вул. ' Радянської 
Армії, 14/16).

«Нам, восьмикласницям Ро- 
І шахівської середньої шкоди 
І Бобринецького району. ні<^ 
І бається професія бібліотекаря. 
І В яких вузах можна набути н?

«Хочу дізнатися про профе
сію телефоністки. Де можна її 
набути»

Галина ЛИСИЧКІНА, 
учениця 8

Забузької ____ ______
школи Вільшансьного райо
ну».

класу Плоско- 
восьмирічної

ЗООТЕХНІК
Надія ДО В МАТ,

Ji»o<>ow - l>AT>UHA>, «МОЯ НРОЧ»ЕЄ1Я

на гостродефіцитні спеціальнос
ті металургійної, гірничо- і наф
тодобувної, газової промисло
вості, будівництва, транспорту, 
сільського господарства та ін
ших провідних галузей народ; 
ного господарства нраїни. Ці 
пільги не поіиирються на абіту 
рієнтів, які подаватимуть заяьи 
у вузи Москви, Ленінграда, 
Києва, а також у вищі навчаль 
ні заклади союзних республік 
Закавказзя і Молдавії.

Поза конкурсом на сільськогос
подарські спеціальності заоч
них відділів вузів приймають 
осіб, які закінчили середні сле 
цілльні сільськогосподарські 
навчальні заклади і дістали на
правлення в інститут від кол
госпів, радгоспів та інших дер
жавних підприємств сільсько
го господарства для навчання 
за профілем роботи.

У зв’язну з проведенням XXII 
Олімпійських ігор змінено стро-

Ілати поштою з оголошеною ціи- 
ніс гю.

Прийом у заочні інститути і 
на заочні відділи вузів Москви 
іногородньої молоді в травні — І 
серпні 1980 року проходитиме у І 
філіалах і навчальних нонсуль-1 
таційних пунктах, розташооа-1 
них за межами столиці. Про І 
місце і строк проведення вступ- І 
них ензаменів вузи повідомлять 
своїх абітурієнтів завчасно.

і/ Каикоз, у горн.
І Пропозицію підтримали од
ностайно. І тиждень весняного 
відпочинку для Андрія Андрі- 
снна, Гени Данильченка, Олек-

Релортаж • вели -Т. ЖЕЛЄЗ-
НЯКОВА І я. лдтнь-.(фо- 

ІАО}.

І5

У Київському та Харківсько- 
м\ інститутах культури.

«Де можна набути проф^ї 
фармацевта?

Людмила РОМАНЧУК. 
Новгородківсьіфй район».

У Житомирському фармацев
тичному училищі (вул. Пушкін- 
ська, 44), Київському медично
му училищі № 1 (вул. Мельни
кова, 50), Одеському медично
му училищі № 3 (вул. Барано
ва, 10).

«Закінчую восьмирічку. Мрію 
про кулінарне училище.

. Світлана ЛИГУН.
Олександрійський район».

У місті Кіровограді по вул. 
Компанійця, 05, знаходиться 
професійне кулінарне училище, 
але до нього зараховують осіб, 
що мають середню освіту.

РЕЗОНАНС

Ми з тобою, Юро! АНКЕТА

ПРЕСТИЖНА!»

У лютневому випуску «Віт
рил» було надруковано замітку 
«Що сказати тобі, Юро?», де 
йшлося про ціну дружби. Сьо
годні продовжуємо розмову.

... Ми сидимо з Юрком у ма- 
менькін кімнаті. Я принесла 
листи. Він нерішуче бере в ру
ки аркуші, списані учнівським 
почерком.

«Добридень, дорогі «Вітри
ла»!

Пишу вперше, тому дуже 
хвилююсь. А схвилювала мене 
історія, що сталася з моїм ро
весником. Перш за все мене ди
вує. як ти, Юро, міг дружити 
з такою підлою людиною. Під
лою, бо інакше твою «друга» 
назвати не можна. Як же вія 
дивитиметься тобі у вічі?»

«Ось прочитала статтю про 
тебе. Не могла стриматися від 
гніву: як може людяна залиши
ти свого друга в біді? Адже 
саме в біді пізнаються справж
ні друзі. А такі, як Вадим, які 
ще із шкільних років не розу
міють ціни справжньої дружби, 
згодом можуть стати зрадни
ками свого народу, своєї Бать
ківщини».

«Що спонукало Вадима до 
такого низького, підлого вчин
ку — сказати Еажко. Гадаємо, 
це вчинок людини, шо не пова
жає передусім себе. Вона не 
гідна мати друзів (у повному 
розумінні слова). Якщо Вадим 
не усвідомить своєї вини, та
кий друг нікому не потрібен.

Щирі, схвильовані листи. Ві д 
Марії Страшнової, дев’яти
класниці із с. Злинки, та Гали
ни Чабан, учениці Нововозне- 
сенської школи (Маловисків- 
ський район), від Ірини Б. та 
Валентини Л., дев’ятиклас
ниць середньої школи № 4 
м. СвІтловодська, Світлани

Сердюк ізс. Федоро-Шулічино- 
го Долинського району, від Ва
лентини Самайчук із с. Чемер- 
піль Гайворонського району та 
багатьох інших. А ось цього 
листа Юрко читає з особливою 
увагою.

«Дорога редакціє! Пишу вам 
під час роботи. Пізно вночі, ко
ли не надходили телеграми, я 
прочитала замітку «Що сказати 
тобі, Юро?» Я не старшоклас
ниця, Юро, я — мати трьох 
дігей. Часто буваю в школі. І 
ось хочу сказати тобі як стар
шин товариш. Світ не без доб
рих людей. Ти придивись кра
ще.- Мине небагато часу, і твої 
однокласники зрозуміють тебе. 
А ось Вадим тобі другом не 
був. Просто робив вигляд, що 
вій тобі друг. Зрадником його 
назвати можна. Боягузом — 
теж. Не хотіла б я мати тако
го сина. Мабуть, батьки Вади- 
ма «не встигли» розповісти йо
му, яким повинен бути друг. А 
шкода. Моє побажання тобі, 
Юро, — рости Людиною.т: м. б.
Знам’янський'район».

Юрко встає, підходить до 
вікна.

— А'знаєте, зі мною ще ні
хто так.. Ну, не розмовляв...

Наче ■ й не було товаришів- 
однокласййків біля Юрка за 
вісім довгих років, подумалось 
мені. Друзями йому стали не
знайомі ровесники, які знайшли 
для хлопця слова співчуття.

'-.Я бажаю тобі знайти «собі 
вірного, справжнього друга. 1 
не думай, що справжнім дру
гом може бути тільки хлопець. 
Дружити по-справжньому мо
жуть і дівчата.

Тож успіху тобі».
С. ЛІАНОВА.

„ВІТРИЛ*
Через два місяці ти закінчиш 

школу. Зрозуміло, що вже сьо
годні треба вирішити питання 
— куди далі! Вчитися, працю
вати! Ти питаєш поради у дру
зів, учителів, батьків. Може, 
ми теж зможемо тобі чимось 
допомогти! Якщо так, заповни 
цю невеличку анкету «Вітрил» 
і пришли дя редакції.

1. Ти вибрав професію. Чим 
вона тобі подобається? Що ти 
про неї знаєш? Що б хотів уз
нати? ________ ________• _

Н робочий день починається 
о шостій. Нашвидку зібрав
шись, дівчина поспішає на 
нрай села, туди, де знаходяться 
норпуси свиновідгодівельного 
комплексу. На неї там даано 
чекають її підопічні. Такі сим
патичні, нринливі. їх 17 ти
сяч..,

Надія Зіньковська працює 
зоотехніном колгоспу імені 
Свердлова Маловисківського ра
йону. Спеціаліст молодий — рік 
тому закінчила Харківський 
зооветеринарний інститут.

«Обрій» звернувся до Наді з 
нільнома запитаннями. На них 
вона охоче відповідала.

— Вчені підрахували, що на 
земній нулі нільна тисяч про. 
фесій. і щодня появляються все 
нові й нові. Вез сторонньої до
помоги іноді важко розібратися 
в них і знайти свою, єдину...

— Допомогти вибрати профе
сію, знайти себе. По-моєму, у 
сьогоднішніх випускників не 
повинне виникати таке питан
ня, бо ніхто, крім них самих, 
не може точно визначити точку 
прикладання власних сил, де 
можна принести найбільшу 
користь суспільству. Свою точ
ку я знайшла. Щаслива, що до. 
ля склалася саме так.

Атестат про середню освіту 
одержала 1973 року. Відразу 
розгубилася- що далі? Що виби

рати: місто? Чи лишатися вдома, 
в селі? Зібрала документи — і 
і» Черкаси, до фінансового тех
нікумі-. Провал... Довго сумува
ти не люблю, тому дуже скоро 
вже працювала колгоспним ва- 
гарем. А через рік стала кол
госпною стипендіаткою Харків, 
ського зоотехнічного інституту.

— А чому ти пішла вчитися 
саме на зоогехніна?

- Невідомі- ■■■ .‘«них причин 
моя професія не популярна < е- 
ред молоді. Вона, в їхньому ро- 
.уміцні, «.не престижна». Мов
ляв. треба дуже рано вставати, 
працювати не завжди в чистоті, осовлипи прикро чуті, ці . .-к-.-ц 
від тих. хто народився 1 виріс 
у селі. Та я вважаю, що це йде 
від незнання, некомпетентності 
ь моїй професії. Чому так? На
віть у сільських школах учням 
багато розпечатають про робо
чу механізатора, агронома, еко
номіста. Про пас же, тваринни
ків. або забувають зовсім, або 
згадують кількома словами.

Зоотехніком я стала тому, що 
бачила в цьому своє покликан
ня. Воно - від любові до тва- 
риН. Треба любити і вміти пра
вильно годувати, доглядати їх.

Щоб мати сьогодні достатню 
кількість сільської осподарсі.- 
них продуктів, необхідне знан
ня селекційної роботи, вміння 
одержувати максимум продук
ції при мінімальних затратах 
праці.

— Отже, сучасний зоотехнік 
— це...

— І науковець, і організатор 
виробництва, і. якщо хочете, 
вчитель. Він дбає про відбір 
стада, розумно й кваліфіковано 
веде племінну роботу, правиль
но складає раціони, стежить .»а 
їхнім чітким дотриманням, 
учить працівників ферм раціо
нальної годівлі і догляду за тва
ринами.

Хотілося б. 
ла. як разюче 
умови праці 
Сьогодні наш 
ний комплекс 
з механізованим приготуванням 
кормів. їх роздачі, прибиранням 
приміщень. Поняття «свинарка > 
зникло, натомість прийшло по
няття «оператор»...

«Професія престижна, непре
стижна». Звичайно ж, річ не в 
цьому. Важливо не те, яну ро
боту ти виконуєш, а те, як ти її 
виконуєш.

По праці й шана. За працю, 
за ставлення до роботи, за по
вагу до людей зовсім недавно 
односельчани обрали Надію де
путатом обласної Ради народ
них депутатів.

щоб молодь зна- 
ЗМІНИЛИСЯ НИНІ 
в тваринництві., 

свинові.цгодівель- 
— підприємство

РОБІТНИК

У КОМБІНАТ
Щороку наш комбінаї^ипус- 

кає близьке півтори тисячі спе
ціалістів. Серед них тільки 750 
-809 шоферів категорії «В» і 

«С» («В» — водії-професіонали 
легкових автомобілів, «С» — 
вантажних), які поповнюють 
автотранспортні господарства 
області. Ведемо також підго
товку і перепідготовку на 2 і 1 
клас, підвищуємо кваліфікацію 
майстрів і механіків. Комбінат 
має свої аетошколи у вось/ли 
районах області.

Сучасний рівень розвитку ав
тотранспорту вимагає від воді
їв велиних теоретичних і прак
тичних знань. Відповідно до 
планів десятої п’ятирічки лише 
нинішнього року з конвейєрів 
нраїни зійде понад 2 мільйони 
автомобілів, третину з них ста
новитиме парк вантажних і ве
ликовантажних автомобілів та 
автопоїздів. А управляти ними 
не так просто. Тому-то ми при
ймаємо» на навчання хлопців 
(дівчата — теж не виняток) з 
восьмирічною та середньою ос
вітою, але із направленням ав
тотранспортного підприємства.

Тепер про автомобіль КамАЗ. 
Його вміла експлуатація, знан
ня конструкції, особливостей 
двигуна, системи електрооб
ладнання, гідравліки — необ
хідні умови безаварійної робо
ти. А як виходило? Водили ра
ніше КамАЗи люди, які добре 
знали звичайний автомобіль. У 
результаті через некомпетент
ність шоферів, скажімо, в Ми-

■НІ ■ І/ 

КамАЗів. Щоб уникнути лолс- 
мок нині ми почали готувати ш 
ьо;;1ів і рузооикіїа Щ«.ї лларки. Ш

У тих, хто побував у нашому ■ 
комбінаті, гадаю, лишаються ■ 
непогані враження про роботу ■ 
колективу. Нам є про що роз- ■ 
повісти і що показати. У класах І 
— прекрасне обладнання, по
сібники для практичного нас- 
чання — від електрифікованих ■ 
табло до діючих моделей та аг- ■ 
регатів сучасних марок аьто- І 
мобілів. Це дає змогу дооре ■ 
проводити заняття з правил до- ■ 
рожнього руху, лабораторні ро- І 
боти. я

У цьому — велика й копітка 
праця майстрів і викладачів, ■ 
курсантів-раціоналізаторів. Тра- І 
диційними стали у нас поїздки І 
на автозаводи, передові авто- І 
транспортні підприємства, де І 
/лайстри і викладачі підвищу- І 
ють рівень теоретичних і мето
дичних знань. М, С. Путилін, ■ 
наприклад, минулого року ви- І 
користав свою відпустку для ■ 
вивчення особливостей експлу- ■ 
атації автобусів типу «Ікарус». І 
Це сприяє, тепер підготовні ■ 
висококваліфікованих спеціа
лістів. В. М. Юкельсон на «від- І 
мінно» освоїв курс підготовки І 
водіїв КамАЗів, за що й отри- 1 
мав авторський примірник під- ■ 
ручника шофера третього кла- І 
су. Більшу частину власного 
часу викладач проводить з ■ 
юними раціоналізаторами. Во- ■ 
ни створили багато діючих аг- 0 
регатів, діючий макет машини ■ 
«Вятка-5», що контролює знан- І 
ня учнів. ■

€. СУРКОВ, 
директор обласного авто- 
учкомбінату.

ТЕЛЕФОНІСТКА

09 слухає

2. Ти ще не вибрав професії. 
Подобається кілька. Про яку б 
хотів прочитати розповідь у 
«Вітрилах»? _________________

З.-Яке училище, який техні- 
И кум, вуз області тебе цікавить? 
■ 4. Чи вплинула на твій вибір

професія, якої ти набув у шіїо- 
Я лі, навчально-виробничому 

комбінаті? _ _________ _____

5. Яку професію ти вважаєш 
престижною і чому? _____ __

Професіям і навчальним зак
ладам, які зберуть найбільшу 
кількість голосів, ми присвячу
ватимемо спеціальні випуски 
«Обрію».

Нагадуємо адресу: 316050, 
м. Кіровоград, вул. Луначарсь- 
кого, 36, редакція «Молодого 
комунара», «Вітрилам».

Щодня на роботі і вдома, на вулиці 
і в незнайомому місті (коли там опи
нимось) ми підходимо до телефону, 
набираємо 09 і запитуємо потрібний 
нам номер. Трапляється, ми питаємо 
й те, відповідати на що не входить у 
компетенцію 09. інколи нам і в цьому 
допомагають, інколи ні, але не про це 
мова. Ми просто звикли. Настільки, 
що я навіть не уявляю собі ситуації з 
усіма її наслідками — по службовій 
лінії і по особистій, — коли б 09, ска
жімо, на тиждень замовкло...

■ . Прочитавши листа Галі Лисичкі- 
ної, ми (зио^у ж!) механічно набра
ли 09, щоб узнати номер телефону 
директора Кіровоградського училища 
зв’язку, почули знайоме «П’ята слу- 

• хає» і... раптом, зрозуміли, шо саме 
вона і є тією людиною, яка може 
найкраще Галі відповісти. І ми пої-

. хзлп на 09.
Лорідкове бюро розташувалося в 

одній із кімнат Кіровоградської теле
графно-телефонної станції.

У кімнаті чотири комутаторних сто
ли. Біля кожного довгі шухляди з до
відковими картками. Карток багато, і 
людині сторонній навіть важко зо
рієнтуватися в цьому переплетінні лі
тер і цифр. Тепер уявіть собі процес 
отримання довідки. Ви набираєте 09 
— на комутаторі загорається зелена 
лампочка. Поруч відразу ж — черво
на ще хтось добивається. Але йому 
доведеться зачекати. Телефоністка 
відшукує картку з потрібним (поки що 
вам)” номером. Усе це займає кілька 
секунд. Потім відповідає іншому. За

зміну — і 000—1300 довідок. 
Знайомимося □ «П’ятою».

Дмитрівна Збаражська.
сьогодні, 5 нвітня, рівно вісім ,____
як вона в довідковому бюро. Ударни
ця комуністичної праці. Вона знає, на
приклад, що найзавзнтаженіш для 09 
періоди дня — з дев’ятої по дванад
цяту (е цей час мн інтенсивно працю
ємо на робочих місцях) і з сімнадця
тої по двадцяту (ми повертаємось 
додому і «сідаємо на телефон»). Дзво
нять більше в будні, менше — у ви
хідні. Багато несерйозних дзвінків. 
Вони дуже заважають, забирають час. 
А уявіть собі, навіть «здрастуйте» і 
«до побачення» на 09 говорити не 
прийнято, хоча це н етикет ввічливос
ті. Доводиться жертвувати етикетом 
задля дорогоцінних секунд...

— Як стати телефоністкою? Недав
но прийшла у бюро з виробництва 
Наталя Чорна. Звичайно, про нашу ро
боту навіть уявлення не мала. її поса
дили за комутатор, закріпили за нею 
наставницю. Найважче — вивчити 
картотеку (в місті 24 тисячі тільки 
квартирних телефонів). Та через три 
місяці Наталя вже сама непогано 
справлялася з роботою. Безперечно, 
треба мати середню освіту і ще — бу
ти ввічливим...

Нам показали іще один зал. 
Господарка ного — Люда Реско- 
ва, електромеханік. (Ви бачите 
її на фото). Тільки тут розумієш, яка 
це все-таки складна система — 09 
Звичайний наш сигнал спочатку по
трапляє сюди, на крос, звідси — в 
автозал і тільки тоді, розшифрувавши 
код і знайшовши вільний канал, дося
гає мети. 1 ми 
слухає».

ДЛЯ ДОВІДКИ.
електромонтерів _____,_____  _ _
вання. телефоністів готує Кіровоград
ське ТУ № 1. Приймають осіб тільки 
із середньою освітою.

Д. БОНДАР. 
Фото В. ГРИБА.

чуємо знайоме: «09

Операторів зв’язну, 
станційного устатку-

ни ж та учениця десятого ким 
су середньої школи № (
м. Кіровограда Маргарита Су- 
ворінова показали найкращі 
знання з мов,

Micro шахтарів Ґорлівка гос
тинно зустрічало юних знавців 
іноземної мови, які на респуб
ліканську олімпіаду зібралися 
вперше. Перше місце завоюяа- І 
па наша землячка, учениця і
восьмого класу СШ N<34 аі. ■'(/- /І 
ровограда Надія Брнрінв. І] 

«Вітрила» щиро вітають усік L 
учасників республіканських 7 
олімпіад. Дальших успіхів вам, І 

■ арузі'. t І

ДИСК-ЗАЛ «ВІТРИЛ»ДИСК-ПРЕМ’ЄРИ

Марія 
Якраз 
років ЩО, ДЕ, КОЛИ.

А. КРУПСЬКИЙ.

ЛАУРЕАТ фестивалю «Чер
вона гвозднка-77» Жанна 

Рождественська (перша пре
мія), знайома колекціонерам 

грамплатівок як виконавиця 
ролей Зірки і Тереси в рок- 
опері О. Рибникова «Зірка і 
смерть Хоакіно Мур’єти» та пі
сень М. Дунаєвського для те
лефільму «Ах, водевіль, воде
віль...», готує свій перший гі
гант. На ньому буде записано 
пісні О. Зацепіна, Е. Артем'є- 
їіЗ, кілька пісень самої співачки 
на вірші Світлани Гершанової, 
Петра Вегіна, Павла Грушка.

(очка Жанни — Оля Рож
дественська — теж співає. її 
записи — це гігант «Я і мама», 
платівка з піснями Володимира 
Дашкевича, подвійний альбом 
з мюзиклом «Пеппі» (музика 
В. Дашкевича), де Оля викона
ла роль головної героїні.

ЖАННА Бичевська записує 
два диски, до яких увійдуть 

романси, пісні воєнних років, 
пісні сучасних радянських ком
позиторів (наприклад, «Малю
ють хлопчики війну» А. Бого
словського), ряд мелодій 60-х 
років (дуже популярна пісня 
Л. Кукіна «А я їду по ту
ман...») і, звичайно ж, російські 
ігародні пісні. Крім власної гі
тари (шести- і дванадцяти- 
струнної), їй акомпанувати
муть скрипка, віолончель, кла
весин, флейта.

КОМПОЗИТОР М. Дунаєв- 
ський разом з режисером 

Г. Юнгва.тьдом-Хількевичем по
чав роботу над музичною кіно
стрічкою <-Граф Монте-Крісто» 
з М. Боярським у головній ро
лі. Актор зіграє трагедію са
мотньої людини.

Стаса Наміна «Кві- 
айнята нині в худож- 

а ньому музичному фільмі «Фан- 
| тазія на тему кохання», котрий 

знімає Аїда Манасарова за ці
кавим сценарієм Олександра 
Мар’ямова.
«ЗЛОЧИН І КАРА». Так на

зивається рок-опера ком
позитора Едуарда Артем’єва, 
яку він створив разом, з лібрет- 
тистом Юрієм Ряшенцевим. У 
студіях фірми «Мелодія» йде 
запис цієї рок-опери.

Й ІДОМА французька співач
ка Аїірей Матьє записала 

в Голлівуді платівку «Ти і я». 
Більшість пісень нього диска 
(вони написані в стилі «рок») 
належить перу популярного ка
надського співака і композито
ра'Пола Анки. Мірей Матьє 
виконує їх англійською мовою.



5 квітня І98О року4 стор.

І

Сокіл із Хмельового
.X.

за них ми в од- 
перед сьо-

совість, честь

6 квітня минає 50 років з дня заснуєання найвищої 
нагороди СРСР — ордена Леніна.

Подаємо розповідь про нашого земляна Т. П. Литви- 
ненка, що удостоївся цієї сисокої нагороди.

мовича Лумиша, завідую
чу другим терапевтичним 
відділенням Тетяну Васи
лівну Багайлюк, лікаря- 
окуліста вищої категорії 
Нелю Олексіївну Курягу 
та інших. їхніми чуйними 
руками і щирим серцем 
здобувається нелегка пе
ремога над хворобою.

Тепле слово подяки ме
ні хочеться сказати й на

Сьогодні, напередодні 
35-і річниці Великої Пере
моги, будні наших медич
них працівників набуваю і ь 
особливої значущості. Ад
же брак у нашій роботі не
допустимий. Лікар, як і 
мінер, не має права поми
лятися. У всіх нас є тіль
ки одне право: приходити 
вчасно на допомогу нашим 
славним ветеранам війни, 
людям, які, не шкодуючи 
власного життя, відстояли 
мир і свободу на землі. Во
ни — наша

Леніна і 35-річчя Великої 
Перемоги.

У народі нас називають 
майстрами здоров’я. Це ии- 
соне визнання, і його мож
на виправдати тільки чес
ною і самовідданою пра
цею. В цьому — наш гро
мадянський обов’язок і на
ше покликання. Професія 
лікаря — найвідповідальні
ша і найгуманніша. І саме 
тому вона найнеобхідніша.

Користуючись нагодою, 
я хочу від душі поздоро-

МАЙСТРИ ЗДОРОВ’Я

з перела- 
чекав до- 
йшла. Ли- 
надвечір

Уважно вчитуюся в лист, 
написаний дрібним почер
ком. Пише Герой Радянсько
го Союзу Іван Тимофійоиич 
Тушев, який нині у відставці 
й мешкає в Краснодар!. Ось 
що він розповідає:

«Запеклі бої в небі Ленін
града восени 1943 року. За 
кілька днів ми втратили 
двох штурманів полку, двох 
командирів ескадриль. На по
саду штурмана винищуваль
ного авіаполку було призна
чено Т. П. Литвиненка. При
йшов він до нас після дво
річного лінування в госпіта
лі. Вже потім дізналися, що 
про його повернення в авіа
цію не хотіли й слухати ні 
лікарі, ні командний склад. 
А він усе ж повернувся, до
бившись дозволу у самого 
маршала авіації Новикова...» 

РИ доби він
• маною ногою 
помоги. А вона не 
ше одного дня
шугонули в небі два наших 
винищувачі. Лікті кровили, 
голова паморочилася. Повз. 
Передихне трохи і знову 
вперед, у бік наших позицій.

Був кінець вересня. В цей 
час ночі під Ленінградом 
прохолодні. То лише холод
ною росою і вгамовував 
спрагу. Жадібно смоктав 
пожовклі травинки — і йо
му здавалося, що пив смач
ну воду із сільської крини
ці. Чувся запах яблук з 
батьківського саду, що в да
лекому Хмельовому. Він 
був на нейтральній смузі. 
Чи знайдуть його? На скіль
ки часу у нього вистачить 
сили? Захотілося спати — і 
поринув у сон, глибокий, 
міцний. Дуже боліла нога...

* * *
— Ну, тепер болітиме 

менше. Надіюсь, друже, 
танцювати будете, — над 
самим вухом голос.

Розплющив очі. Білі хала
ти, запах йоду й ефіру. 
«Дома, у своїх, дома...» Дві 
сльози скотилися по неголе
ній щоці. Попереду були 
два нелегких роки лікуван
ня. Воно ускладнювалось 
тим, що під час евакуації 
госпіталю налетіли ворожі 
літаки і скинули смертонос
ний вантаж на беззахисних 
людей. Вибуховою хвилею 
Литвиненка викинуло з ваго
на — повторний перелом 
ноги. Ленінград не здавався, 
відважні радянські соколи 
хоробро боронили його не
бо... Медики наполягали на 
своєму: «З пошкодженою 
ногою, яка не згинається в 
коліні, про кабіну літака 
забудьте». А сокіл рвався в 
бій...

І * * ♦
У нагородному листі на 

І ероя Радянського Союзу 
Т. П. Литвиненка командир 
191-го винищувального авіа
ційного Червонопрапорного 
полку гвардії майор Грін- 
ченко писав:

«Майор Т. П. Литвиненко 
з початку 1944 року здійс
нив на Ленінградському й 
Карельському фронтах 129 
бойових вильотів. Провів 41 
повітряний бій, збив 20 літа-

ків противника: двадцять 
Ю-87, три ФВ-190, три МЕ- 
109 та ін. Окрім особистої 
відваги, хоробрості й май
стерності, він виявив високу 
тактичну грамотність і вмін
ня командувати в бою...» 

Це те, що нам відоме 
про .бойову біографію 
Трохима Панасовича вже 
після тяжкого поранення. 
А до цього? Закінчивши 
п’ять класів сільської 
шноли, працював Трохим 
п’ять років на цукроза
воді. 1930 року залишив 
рідне село Хмельове Ма- 
ловисківського району, 
поїхавши навчатись на 
курси ЦК ВЛКСМ. Згодом 
працював в апараті Зна- 
м’янського райкому ком
сомолу. Вступив V члени 
ВКП(б). В жовтні 1933 ро- 
ну він уже курсант шно
ли льотчиків. Літати по
чав з 1935 року. За бойо
ві заслуги у фінській 
кампанії його нагородили 
орвеном Леніна. А вже 
у Велину Вітчизняну до 
нього додалися лва орде
ни Червоного Прапора, 
Олександра 
багато інших 
медалей.

1946 року підполковник 
П. Литвиненко вийшов у 

відставку через стан здо
ров’я. 1963 року наш земляк 
помер. У Києві живе дру
жина Героя Ольга Петрівна 
Литвиненко. Батькову про
фесію успадкували обидва 
його сини. Старший, Воло
димир, став військовим, а 
молодший, Олег, — штур
маном цивільної авіації. В 
сім’ї бережуть пам’ять про 
відважну людину, послідов
ника Маресьева...

В одному з ленінградсь
ких музеїв на білому мар
мурі золотими літерами на
писано: «У тривалій, най
тяжчій з воєн в історії на
шої Батьківщини радянський 
народ здійснив подвиг, по
дібного до якого ще не зна
ло людство». І тут же золо
тими літерами виведено 
імена тих, хто відзначився в 
боях за місто Леніна. Серед 
цих імен і ім’я нашого зем
ляка, Героя Радянського 
Союзу Трохима Панасовича 
Литвиненка, все життя яко
го можна назвати подвигом. 
Про фронтові будні льотчи
ка Литвиненка розповідаєть
ся в книзі нарисів «Соко
ли», котру випустив у світ 
Ленвидав.
Свій лист однополчанин 

Т. П. Литвиненка Герой Ра
дянського Союзу І. Т. Тушев 
закінчує так: «Це було під 
Нарвою. Трохим повів моїх 
хлопців на висоті трьох ти
сяч метоів. У бою він збив 
ворожу машину, гнасся за 
німцем, поки той не врізав, 
ся в землю. Другого дня 
Литвинснку вручили решт
ки збитого ним літака. Про 
це й написала фронтова га
зета. її та ще один примір
ник зі статтею під заголов
ком «Кривий льотчик» збе
рігаю й досі, як дорогу ре
ліквію. як пам'ять про ва
шого славного земляка».

Сподіваюся, що пошук, 
початий мною, продовжать 
земляки Т. П. Литвиненка з 
Маловисківсьного району. І 
тоді ми з радістю прочитає
мо нові сторінки з героїчної 
біографії героїчної людини.

О. РЯБОШАПКА, 
краєзнавець.

Невського. 
орденів та

Т.

/і світла п ятиповерхоса 
споруда схожа на бі

лий пароплав, що виринає 
із зеленого шуму моло
дих сосен. Щодня, коли я 
проходжу широкими кори
дорами Кіровоградського 
госпіталю, мимоволі лов
лю себе на думці, що на
ша лікарня подібна до ве
летенської своєрідної май
стерні здоров я, облад
наної найсучаснішими тех
нічними приладами.

Всі наші поверхи випов
нені світлом, спокоєм і 
чистотою. До речі, на нож
ному з них розташовані 
кімнати відпочинку, в яких 
ми прагнемо створити до
машній затишок, атмосфе
ру цінавого й невимушено
го дозвілля.

Наші хворі — це люди 
особливі. У них незвичні 
біографії — біографії об
палені грізними роками 
війни, і непересічні долі, 
де військова звитяга пере
росла в мирну, трудову. І 
скільки б я не говорив про 
нові препарати, оглядові 
кімнати, кабінети тощо, всі 
свої успіхи в роботі ми 
завдячуємо насамперед 
нашим медичним праців
никам. Саме вони цілодо
бово недремно стоять на 
варті здоров'я кожного 
пацієнта. І тут мені хотіло
ся назвати передусім ліка- 
ря-отоларинголога, фрон
товика, який воював иа 
Малій землі, Валентина 
Івановича Квашина, його 
колегу, що віддав понад 
сорок років медицині, те
рапевта Еммануїла Юхи-

адресу нашої чудової мо
лоді. Комсомольська орга
нізація госпіталю налічує 
26 членів ВЛКСМ, її очо
лює лікар-невропатолог 
Наталя Хорленко. Комсо
мольський ватажок, незва
жаючи на свою молодість, 
устигла зарекомендувати 
себе як тямущий спеціа
ліст і прекрасний організа
тор. Власне, спеціальність 
лікаря — це покликання. 
Випадкові люди у нас пра
цювати не можуть.

І як приємно чути сер
дечні відзиви 
комсомолок
Людмили Ігнатьєвої, Лари
си Гончарової, Людмили 
Гиль та багатьох інших.

на адресу 
медсестер

і гордість. І 
віті не тільки ____
годнішнім днем, а й перед 
завтрашнім теж.

Наш госпіталь розрахо
ваний на 250 ліжок. Роз
ташований він у чудовому 
місці на околиці Кірово
града. І нині, коли весна 
входить на територію лі
карні повноправною гос
подаркою, мені хочеться 
від щирого серця побажа
ти всім хворим якомога 
скорішого одужання, сво
їм колегам — бадьорості 
і довголіття. Адже цього
річна весна несе на своїх 
дзвінких крилах такі зна
менні події в житті нашо
го народу, як 110-а річни
ця з дня народження В. І.

вити всіх своїх колег із 
Всесвітнім днем здоров’я, 
побажати їм творчої на
снаги, міцного здоров я 
(воно потрібне й лікарям) 
і високої долі. Хай' вам 
завжди щастить!

Л. НАГОРНИЙ, 
начальник Кіровоград
ського госпіталю 
інвалідів Великої 
чизняної війни.
На зніми ах: 

тар комсомольської оргА^- 
нізації госпіталю Наталя 
Хорленко (1-а стор.); за
гальний вигляд госпіталю; 
лікування електросном; 
старша медсестра Наталя 
Мрихіна.

Фото В. ГРИБА.

для 
Біт-

секре-

ЛЕГКА АТЛЕТИКАБОКС

в боротьбу 
спортсмени

ФУТБОЛ

ній день березня колекти
ви першої ліги. В четвер З 
квітня підняли прапор 
змагань клуби вищої ліги. 
А сьогодні 
вступають
другої ліги. Як ми вже по
відомляли, кіровоградська 
«Зірка» виступатиме в ук
раїнській зоні, де крім неї 
гратимуть іще двадцять 
два колективи.

ВИСОКОСТІ ТОБІ, „ЗІРКО“!

І
Нинішній, олімпійський 

рік для футболістів офі
ційними поєдинками по
чався дуже рано. Напри
кінці лютого на стадіони 
вийшли учасники розигра- 
шу Кубка Радянського 
Союзу. І ось закінчився 
його третій етап — чверть
фінал. У півфіналі, що від
будеться ЗО травня, бо
ротьбу за кришталевий 
приз вітчизняного футбо- 

. лу продовжать московсь
кий «Спартак», тбіліське 
«Динамо», донецький 
«Шахтар» і динамівці Киє
ва.

Перші удари по плямис
тому шкіряному м’ячу в 
сорок третьому чемпіона
ті країни зробили в остан-

Федерація футболу Ук
раїни затвердила заявку на 
склад «Зірки» в нинішньо
му сезоні. До нього вклю
чені: воротарі — Валерій 
Музичук, Борис Філатов, 
захисники — Станіслав Ба
бенко. Михайло Порошин, 
Олександр Смиченко, Во
лодимир Хропов, Валерій 
Самофалов, півзахисники 
Юрій Касьонкін, Андрій 
Карп’юк, Валерій Гошко- 
деря, Олег Твердохлєб, 
Микола Голик, нападаючі 
— Сергій Носков, Олек 
сандр Алексеев, Леонід 
Маслов, Ренат Алтишев, 
Ігор Коваль і Євген Воло
дій. До речі, останні два 
1962 року народження.

Побажаємо ж «Зірці» 
щасливого старіу.

Золотий ужинок 
Володимира 
Долгуня

Першість СРСР 
юніорів 1961—1962 
народження протягом п я- 
ти днів проходила на рин
гу білоруського міста 
Гродно. За звання най- 
сильніших вели боротьбу 
близько 160 
ків шкіряної 
багатьох міст 
ред них своє 
монстрував і 
шочурсник факультету фі
зичного виховання педін
ституту імені О. С. Пушкі
на, майстер спорту Воло
димир Долгунь. Він упев
нено, на високому техніч
ному й тактичному рівнях 
провів усі бої і заслужено 
став переможцем серед 
атлетів своєї вагової кате
горії. Його нагородили зо
лотою медаллю і дипло
мом першого ступеня Все
союзного спорткомітету. 
Нашого земляка включили 
до збірного молодіжного 
колективу Радянського 
Союзу.

серед 
років

представни- 
рукавички з 
країни. Се- 
вміння де- 

студент-пер-

Б. ШАБАЛІН.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.
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Кому світила 
«Кримська весна»?,*

Всесоюзні юнацькі зма
гання легкоатлетів на при
зи «Кримська весна» від
булися в Ялті, на стадіоні 
товариства «Авангард». V 
цих стартах узяли участь 
і вихованці тренера В. К. 
Іваїїця з Кіровоградської 
/ПОСІЙ спортивного клубу 
«Зірка». Дев’ятнкласииі/.я 
школі! № 5 обласного 
центру Олена Ковальова 
стриГшу.та в довжину па 5 
метрів 86 сантиметрів. Неї’: 
результат на 14 сантимет
рів нижчий за норматив 
кандидата в майстри спор
ту. За перше місце Кова
льову нагородили пам’ят
ним призом.

Учениця кооперативного 
технікуму імені Сая Лю
бов Олеснмова, що висту
пала поза заліком на біго
вій дистанції 400 метрів, 
теж не мала собі рівних, 
її результат 59 секунд.

Е. ТВЕРДОСТУП,

Редантор
М. УСПАЛЕНКО.

Друкарня імені Г. М. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України, 
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