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ВАХТА
«ЗЕЛЕНИХ
ЖНИВ»

СУБОТНИК
13 ЧЕРВНЯ В ОБЛАСТІ
ВІДБУВСЯ СУБОТНИК ПО
ЗАГОТІВЛІ КОРМІВ

У нічну зміну
Від того, як організова
но в ці дні роботу заго
нів по заготівлі кормів,
значною мірою залежати
ме успіх зимово-стійлово
го періоду громадського
тваринництва.
У багатьох господарст
вах Ульяновського райо
ну кормодобувники нині
працюють у дві зміни. Це
значно прискорює темпи
робіт, дає можливість пов
ністю
використовувати
погбжу днину.
У колгоспі «Росія», на
приклад, нічну зміну ком
сомольсько - молодіжної
бригади очолив секретар
комітету комсомолу гос
подарства Микола Чалапчій. У бригаді сім чоловік,
та за зміну вони встига
ють заскиртувати 40—45
тонн запашного сіна.
Не відстають ВІД них
колгоспу
комсомольці
«Родина», яких очолює
Станіслав Ковалишин, та
колгоспу імені Горького,
де бригадиром кормозасекретар
готівельників
комсомольської організації Олег Бурлака.
У
цих господарствах
уже заскиртували більш
як по 250 тонн духмяного
сіна.
О. РОДИК,
інструктор
Ульянов
ського райкому ком
сомолу.

ЗАВДАННЯ
СТАВИТЬ ШТАБ
До п'яти тисяч юнаків і
дівчат дружно вийшли па
суботнпк по заготівлі кор
мів у господарствах Голованівського району.
І Іайкраще потрудилися
комсомольці
бурякорад
госпу
« Перегон і вськиіі».
Комсомольський
ш і а б,
очолюваний секретарем ко
мітету ЛКСМУ Людмилою
Бербсць,
заздалегідь ви
значив фронт робіт, виді
лив ділянки для ланок. Ос
новне завдання, яке поста
вив штаб, — зібрати трави
па незручних землях. Тут
добре попрацювали комсо
мольці Олександр Астаїпкевнч, Андрій Слюсарсико,
Василь
Медведев,
Дмитро Побережник.
За день молоді кормодо38
бувпнкн Заготовили
тонн сіна з дикоростучих
•грав.
О. ПІДКУЛЬ.

Голованісський район.

НОРМА
Напружений рух у ці
дні на польових дорогах
Новоукраїнського району.
Зелений конвейєр «поле
— силосні траншеї» пра
цює злагоджено, без зри
вів. І в цьому чимала за
слуга комсомольсько-мо
лодіжних екіпажів, які за
безпечують ритмічну до
ставку кормів.
47 тракторних і 58 авто
мобільних екіпажів зайня
ті нині в господарствах

СУБОТА

ДЕНЬ УДАРНИЙ
Суботній день нічим не
відрізнявся від інших робочих днів тижня. Зранку,
з тракторної
як завжди,
бригади колгоспу «Друж
ба» Новоукраїнського ра
йону на поля господарства
виїхав кормодобувний за
гін, на незручні зе4лі ви
б руках
йшли з косами
комсомольці.
Близько сотні МОЛОДИХ
хліборобів узяли учассо у
заготівлі кормів ДЛЯ громадської худобиКомсомолець
Микола
Поповкін
працював
на

ВИХОВУВАТИ
КОМУНІСТИЧНУ
ПЕРЕКОНАНІСТЬ
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ПІВТОРИ НОРМИ
району. Вони вже доста
вили до ферм 1700 тонн
маси для сінажу, 600 тонн
силосу, 300 тонн різно
трав'я.
Особливо відзначається
в роботі
комсомолець
Віктор Кобринюк з кол
госпу імені Фрунзе. ВІН
заздалегідь подбав про
те, щоб його автомобіль
ГАЗ-53 на зелених жнивах
працював без поломок і
простоїв.

Сьогодні Віктор УДержує першість у соціаліс
тичному змаганні серед
водіїв. На його рахунку —
150 тонн перевезеної зе
леної маси. Як правило,
комсомолець за зміну ви
конує півтори — дві нор
ми.
В. МИЗІН,
завідуючий відділом
комсомольських орга
нізацій
Новоукраїнського райкому ЛКСМУ.

копнувачі. Він устиг звезти!
сіно з 16 гектарів. 32 тон
ни навантажив
молодий
механізатор Микола Кор
чага. Трактористи Леонід
Козловський
і Григорій
Стеценко без
втрат до
ВІЛЬШАНСЬКИЙ РАЙОНставляли корми до силос
них траншей, на АБМ, на Повним ходом іде тут за
готівля соковитих кормів
ферми.
для громадської худоби.
У колгоспі імені ВатутіУ колгоспі
«Дружба»
на на косовиці відзначив на косовиці і перевезенні
ся
комсомолець Олек зеленої маси по-ударносандр Зарічний.
Жаткою му трудяться комсомольці.
ЖВН-6 він до обіду скосив
Молоді механізатори Ми
12 гектарів багаторічних
трав. Наступного дня ме кола Луганський та Олек
Лаврінчук щодня
ханізатор добився ще кра сандр
щого результату. На його роблять по 10—12 рейсів
рахунку
— 42 гектари з поля до силосної тран
шеї, виконуючи змінні зав
скошених трав.
дання на 110-120 процен
В. МИЗІИ.
тів.
Новоукраїнський район.
Добре працюють і шо
фери колгоспу Імені Ди
митрова комсомольці Ва
силь Димов,
Олександр
сіва Богдан Коник, Ком Петров,
Володимир Тонсомольці Олександр Куту- чев. По 50—60 тонн зеле
ров, Володимир Грищен ної маси
вивозять вони
ко, Григорій Пазенко да щодня з поля.
ли слово виробити дві тон
Комбайнери І. Недєлков
ни гранульованих кормів, та М. Григор’єв задоволе
а виробили 3 тонни.
ні роботою хлопців. Адже
сгарання/л
Непогано
потрудився завдяки їхнім
:“
ко/лсомольсько -молодіж силосні комбайни ні хвиний загін радгоспу імені лини не простоюють у ззКарла Маркса. 18 нормо- гінці.
добувників заготовили по
Л. ДРАНДАЛУШ,
над 7 тонн сіна.

Без
простоїв

ТЕМП ДИКТУЮТЬ КОМСОМОЛЬЦІ
Того дня на ділянках ба
гаторічних траз, на незруч
них землях колгоспу «Ук
раїна» кипіла напружена
робота. Темп задавали ко/лсомольці.
Комсомольсько - моло
діжний загін під керівництволї
секретаря комітету
комсомолу
Володимира
Стефанюка заготовив
9
тонн сіна з різнотрав'я, 30
тонн зеленої маси.
Добре попрацювала й
комсомольська, зміна на
виготовленні
трав’яного
борошна. її очолював го
ловний агроном господар-

А. ФЕДУНЕЦЬ,
інструктор
Доликсьного райкому комсо
молу.

комітету
сенретар
колгоспу
нс/лссмолу
імені Димитрова Вільшансьного району.

У Києві завершив роботу
республіканський семінернарада секретарів міськко
мів і ргйколїів партії- Його
учасники
обговорили хід
пропаганди і виконання рі
шень XXV! з’їзду КПРС, об
мінялися досвідом комуніс
тичного виховання
трудя
щих. Основну
уеагу було
зосереджено на здійсненні
практичних заходів по даль
шому підвищенню ефектив
ності і якості ідеологічної,
політико-виховної
роботи,
на розв'язанні конкретних
завдань
перебудови її ба
гатьох ділянок і сфер відпо
відно до вказівок товариша
Л. І.. Брежнєве.
У роботі семінару-наради
узяли участь члени і канди
дати в члени Політбро ЦК
Компартії України товариші
Б. Б. Щербицький,
О. Ф.
Ватченкс,
Г. Е.
Бащенко,
І. О. Герасимов, О. ГЬ Ляш
ко, І. О- Мозговкй, !. 3. Со
колов,
С. А.
Тмтарєнко,
Б. В. Федорчук, Ю. Н. Єльменко, О. С. Каптс, Ю. П.
Коломієць, Я. П. Псгребняк.

<2 червня перед учасни
ками семінару-наради
ви
ступили завідуючий відді-

лом пропаганди
ЦК КПРС
Є. М- Тяжельнинов, перший
заступник завідуючого від
ділом організаційно-гартій-^
ної роботи ЦК КПгС М. О/
Петровичев.
Із заключним словом ви
ступив член Политбюро Ції
КПРС,
перший
секретар
ЦК Компартії України това
риш В. В. Щербицький. Віч
Еідзкачив, що семінар-нарадс пройшов по-діловсму, на
хорошому орі анізаційному
рівні і безсумнівно принесе
велику користь. На ньому
проаналізовано позитивний
досвід партійних організа
цій по комуністичному ви
хованню трудящих, резкри70 шляхи підвищення ДІЄ
ВОСТІ ідеологічної
рсбсти.
Все цінне, повчальне, вис
ловлені рекомендації мають
бути доведені до секретарів
пеоеинних парторганізації,
знайти практичне
застосу
вання.
Учасники семінару-наради
запевнили Центральний Ко
мітет КПРС,
Генерального
секретаря ЦК КПРС, Голову
Президії Верховної
Ради
СРСР товариша Л. і. Бреж
нєва, Центральний „Ко/АІтет
Компартії України в тому,
що партійні комітети будуть
ще наполегливіше вести ор
ганізаторську і
політичну
роботу по виконанню рі
шень XXVI з їзду КПРС, ви
ховувати активних будізників комунізму.
В

І ПАРАД АГІТБРИГАД
Звукп духового оркест
ру па
ранковій сонячнім
площі. Святково
одягнені
люди. Гарний настрій.
- Кра"ваєм площі С. М. Кірова ру
хається кортеж агітаційних
автобусів. Це прибули для
участі в обласному маршпараді кращі агітаційно-ху
дожні колективи. Попереду
— агітбригада новоукраїяського
міського
Палацу
культури «Ювілейний». Два
колективи — районного та
Копенкуватського сільськото будинків культури при
їхало з Новоархангельського району. А всього право
взяти участь у марш-параді
і заключному огляді-конкурсі завоювало 12 агітбригад.
Ньому передували місцеві
й районні огляди-конкурси,
в ході яких 7 тисяч самоді
яльних артистів із 640 агіт-іцінно-художніх колективів
області
показали
свою
майстерність землякам. Про
актуальність і злободенність
виступів агітбригад свідчать
назви програм — «Ленінсь
ким курсом». «Хвала труду,
хвала людині, що творінь
щастя на землі!», «На мар
ші одинадцятої п’ятирічки»
тощо.
Голова жюрі обласного
огляду-конкурсу М. О. Га
лицький рапортує заступни
кові голови обласного орга
нізаційного комітету М. І.
Сиченку про
готовність
учасників марш-параду до
культурного обслуговування
трудівників
----- ' під час
---села'
жнив першого року однкадця тої п’ятирічки.
А потім

тут-такн, на площі, хлопці 1
дівчата заспівали, затанцю
вали і привітали всіх при
.
сутніх.
За народним звичаєм
піднесли хліб-сіль жюрі та
оргкомітетові. До підніжжя
пам’ятника С. М. Кірову по
клали букети живих квітів.
Вулицею Леніна колона
учасників марш-параду ру
шила до парку культури і
відпочинку імені В. І. Лені
на. Біля пам’ятника вождю
світового пролетаріату від
бувся
короткий мітинг. До
1
підніжжя монумента лягли,
букети живих квітів.
На цьому
марш-парад
;
агітбригад
закінчився. Хлоп
ці і дівчата сілії в автобуси
і поїхали до Кіровоградсь
кого районного
Буднику
культури, де
відбувся об
ласний.
заключний оглядконкурс
агітаційвохудожпіх
:
колективів, на якому були
присутні також гості з Киє
ва — завідуюча
секторол
театрального тлистептва та
агітаційно-художніх бригад
республікансько; о науковометодичного центру народ
ної творчості Г. В. Довбищекко.
старший методист
РНМЦ О. М. Мартииснко,
старшин викладач естрадноциркового училища
М. О.
.Козаков, головний художник
молодіжного театру М. О.
Дідух. До вечора в примі
щенні Будинку
культури
не вмовкали музика, пісн?,
звучало
пристрасне слово
культармійців.
♦ * »
На знімку: співають вільч
їв а н с ь к і кV л ь та і - м ій п і.
Фото Б. ХАЩИНІНА.
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------- ------------- АН@НС---------- ----------Сімнадцять. Чає вибору.
Кажуть, що школа цілих десять років готувала тебе до
справжнього життя, 3 цим твердженням можна погодитись. А
можна л посперечатися. Бо в школі, як і скрізь, треба ЖИТИ., а
не ГОТУВАТИСЯ. Але так чи інакше, свій, мабуть, головний
вибір тобі доведеться зробити тільки тепер.
Друже випускнику! «Вітрила» вірять у тебе. У твій вибір.
Настав час самостійних рішень. У тебе багатющий вибір.
Попереду — цілий світ...

длл старшояласянків
ПОШТА «Б»

Консультпункт

102

«Вітрил»

ПРИЙШЛО ПІСЛЯ МИНУЛОГО ВИПУСКУ «БІТРИЛ».
Прр що вони?

Вступай до
політехнікуму
зв’язку
в м* Києві
(252046,
м. Київ-46, вул. Леонтовича, 11).
Подібні технікуми є й у Львові
та Одесі.

НІ ПУХУ,
НІ ПЕРА!

Останнім часом
на адресу
«Вітрил» прийшло чимало лис
тів з проханням повідомити, де
можна набути професії юриста.
Так просять поради Н. Болгян
з Добровеличківського, Р. Го
луб з Долинського
районів,
Ольга Барімова із села МануйГ/івки Маловисківського району
та багато інших наших читачів.
На ваш: листи, друзі, відпо
відає консультант відділу юсти
ції облвиконкому Віра Іванів

БАЛ...
СТАННІЙ шкільний дзвінок..*
О
Урочисте вручення атеста
та про середню освіту, щирі

на КРИВО ХИЖА:

— На Україні
є лише один
юридичний
технікум, який з
основному цікавить
МОЛОДЬ.
Він знаходиться в місті Черні
«Після закінчення
восьми* гові по вулиці Леніна, 116. Го
річки хочу вступити до медич тує фахівців за такими спеці
ного училища. Де знаходиться
альностями: 1) правознавстзо
такий навчальний заклад і які
вступні екзамени треба склада та облік у системі соціального
забезпечення;
2) бюджетний'
ти!
Валентина КУБИШКІНА.
облік. Для вступу до технікуму
обов'язкова середня освіта і
с. Нова Осота
Олександрійського району».
не обов'язковий
виробничий
екзамени — з
У
містах Кіровограді та стаж. Вступні
Олександрії є медичні учили російської мови та літератури
ща. Адреси; 316012, м. Кірово- (твір), з історії СРСР (усно).
град-12, просп. Комуністичний,
16, 317900, м. Олександрія, вул.
Першотразнева, 31а,
Вступні
екзамени — з російської мови
(диктант), математики (усно).
♦

ф

Останній
географії.

екзамен.

Учениця Канізької

середньої школи

Новомнргородського району Людмила ТОРУ БАРА на^екзіімені з
о го .

ЩОДЕННИК ТРУДОВОГО
ЛІТА

*

«Де можна набути спеціаль
ності
перукаря!» — запитує
Алла Романова з м. Світловодська.

У Кіровоградському техніч
ному училищі № 4 (вул. Г©голя, 79).

«Незабаром я закінчу десятий клас. Дуже хочу працювати

коли тобі Сімнадцять
1

Єдине бажання керувало
мною, коли я писав ці рядки,
— поділитися думками про
філологічну
науку з тими;
хю мав намір присвятити се
а точніше —
бе філології,
хто насмілився стати вчителем-філологом.
Дивно, але
факт: почасти, студенти філо
логічного факультету розча
ровані у виборі професії вчятеля-філолога. Однією з
чин, мабуть, є те. що до війГу
ці хлопці й дівчата мали " о-

Ще раз про «шкільну» любов
хання.
Бін — і про
старі як
світ дилеми
«Батьки і діти»,
«Вчителі та учні», про чесність,
порядність, почуття обов'язку.

в

' ІИ.І ф‘ ІЛ ')І.тогію, Мав би за щастя Ам
ІімІ ті и нота тка ми .застерегти >•
І яких молодій людей від М^ї-

веркове уявлення

Іливої сірості
[студентського

Воно завжди приходить не
сподівано, перте кохання. Як
весняний капіж у січні, ик сніюпад у гоавні.
Збентежить

ЦЕЙ
НЕЗАБУТ-

с. Іскрівка
Петрівського району».

листи

«На шкільному
подвір’ї ЗІбралися задовго до
початку
торжества. На дівчатах — сніж'но-білі фартушки, хлопці — в
строгих, урочистих костюмах. У
кожного на грудях
— комсо
мольський значок. Здавалося,
■се було, як і завжди, коли в
школі проходили лінійки, збори,
зустрічі. Але ж звідки ця уро
чиста
піднесеність, радісний
настрій, особливе почуття до
рослості?...» Там починає свою
розповідь про свято
вручення
паспортів
старшокласникам
Комланіївсьної середньої шко
ли учениця
цієї десятирічни
Тетяна ДАХ НО.
«Вона завжди серед дітей, і
■се —і успіх, і радощі, і невдачі
— у неї зі своїми вихованцями
спільні. Не забувають про свою
піонервЬжату Валентину Гнатівну Холявицьку випускники Иосипівської
восьмирічки, що у
Вільшанському районі. Гй часто
пишуть. Радяться з нею, При
ходять до школи під час кані
кул і відпусток, щоб зустрітися,
поговорити...» Це вже уривон з
листа нашого громадського ко
респондента Валерія ГОРЄНКа.
Про велику профорієнтаційну
роботу, яка постійно ведеться
у Ферірківсьній восьмирічній
школі Світловодсьного району,
«Вітрила» повідомила ечитєльнч
Л. П. ЧОРНА.
Чимало листів, у яких читачі
Просять висловити через газе
ту подяку своїм учителям, кот
рі стали для них, нинішніх ви
пускників,
таними
рідними,
Слизькими людьми.
«Привіт, «Вітрила»!
Пишуть вам десятикласники
Камбурлїївської середньої шко
ли Онуфоіївсьного району, ско
ро, зовсім скоро ми попрощає-мося зі своєю школою, У?“?"®’
ними
учителями,
ШК.Л„7їм
дзвоником-веселуном,
з усі ,
що так тісно пов’язане з Р Д
кою десятирічкою.
За десять
років навчання в одному нла-і
ми стали
добрими й в'Р“и«и
друзями, з ЯКИМИ НІКОЛИ не хо
меться розлучатися. Ніколи не
забудемо ми І вчителів Людми
лу Іванівну Жиаан, Олександра
Миколайовича Кодака,
Олек
сандра
Микитовича Зубкова,
Валентину Михайлівну Скапьсьиу... Особливо
близьким /“гав
для нас класний керівник Віта
лій Григорович Литовменно. Ва
лике спасибі йому за есе, чого
■ін нас навчив протягом десттн років».
Подібні листи ми одержали й
■Ід учнів Єлизаветграднівської
середньої школи Олександрій
ського району та учениці Вер8інськоі
восьмирічної школи •
овоукраїисьного району Тетя
ни ЗАДОЯНОЇ.
Всім авторам — велике спа
сибі!

СЕРЦЕ ДЗЕРКАЛЬЦЕ,
СКАЖИ...

на пошті. Порадьте, в який нав
чальний заклад мені вступити,
щоб набути улюбленої спеці
альності зв’язківця!
Таня МУЗИРЯ.

й буденності
життя, розча

ДУМКА ДОРОСЛОЇ ЛЮДИНИ
«Здрастуй, «Молодий комунар»!
Пишуть тобі дві однокласниці — подруги Оля і Люба. Ми
учениці восьмого класу. Через два роки закінчуємо школу.
Часто думаємо над своїм майбутнім. Перед нами постає пи
тання: ким бути? Яку вибрати професію?
»
Ми довго думали, придивлялися і вирішили — після закін
чення 10 класу вступатимемо до Кіровоградського педагогіч
ного інституту.
«Молодий комунаре»! Дуже просимо тебе на -^Ійх сторінках
розповісти про цей ВУЗ».

ВІД «ВІТРИЛ»:'На жаль, дівчата не Пімлдомнли, нл
факультеті вони хочуть навчатися. Але сподіваємо

якому

них нюансах. Тому й вивча
ються на філологічному фа
культеті такі дисципліни: за
гальне мовознавство, сучасна
мова, практична стилістика,
лінгвістичний аналіз тексту
тощо.
Студенти слухають
курси старослов'янської мо
ви. історії мови (адже мова,
як 1 сама людина, має істо
рію, свою праматір). ^викла
дач діалектології
р<т казус,
про те, що мова одні^місцевості відрізняється від мови
ІНШОЇ Місітрр.ост!

ПРАЦЮЙ, ЯІТО!
«,'Ііто не тільки для розваг^’,
— так вирішили учні Рівнянської
десятирічки
№ 2, то в
Новоукраїнськиму районі, і не
звігни-виборних піонерських та
комсомольських зборах ухвали
ли: попрацюємо в рідному гос
подарстві, допоможемо стар
шії м.
Уже більше десяти днів на
полях другого відділка місце
вого колгоспу імені
Батутіна
сапають соняшники у рядках
юні помічники сільських груда-

напутні слова
вчителів, бать-,
ків... А потім — гамірливий, веселий і трішечки
сумний 6Ипускний бал.
Кожній дівчині хочеться бути цього вечора нарядною, незвичайною, чарівною. I це ЦІЛном зрозуміло, тільки
поста
райтеся, щоб
ваш наряд не
був надто урочистим для вашею
віку, надто «дорослим».
Уміння ОДЯГйГИСЯ відповідно До
свого віку — ознака доброго
смаку.
Не раджу шити для випуск
ного балу довгий наряд. Тканий
на повинна бути легкою, м'я
кою, напівпрозорою (обов'яз
ково без блискучих металізо**
ианих ниток). Сюди мс-жна від
нести крепдешин,
файдешин,
креп-жоржет, а також батист,
маркізет, вуаль, мереживне по
лотно, котре імітує неповторні
бабусині вишивки минулих ро
ків. Це можуть бути й полег
шена шерсть СВІТЛИХ ВІДТІНК'В,
легка тканина полотняного пе
реплетіння із шерстяних воло
кон. Тканини
но обов’язково
повинні бути однотонними. Су
часна мода пропонує
для ви
пускних суконь і найрізноманіт
ніші набивні малюнки, особин
во дрібні квіти.
Укладка волосся
мі іими
хвилями, природний грйлу пиш
на квітка чи букет штучних кві
тів на платті або в зачісці, лег

кі Ч6\ЛЬтЧ на
W\k
■рів ■ \'ЧИІ ШОСДОІО,
силі Л'О,
ся, що розповідь про філологічний факультет викіадачд
борі — ÜLfe це
WJVUfcWb цо
.'. іюдина, а фі 1 І'ОСЬМОЇО КЛАСІВ.
Мова
це
кафедри української мови Кіровоградською державного
fenöiävwviüio, нарлдноїо
Спека
їм не перешкода
г
педагогічною інституту імені 0. С. Пушкін^В. В. РІЗУ ДОЛОНЯ — це Н 'ДА) Про І СвоА)
ънгл' корму шкллярі гав \\ впускного вечора,
’і а її свїдо-1
ниття,
людину
*
НА допоможе авторкам листа ще більше полюбити педа
КАІИНі жди внкинуюіь Сларак іь<и\\
гогічну роботу. а інших читачів «Вітрил» зацікавить нем» ЛІІСТЬ. Якщо у 'Їг,і0,
друже, немає ні крихти ба-1 і добре грацюваїи всі учні бейі німн, незважаючи на 4 а, іцц

рувань, що при,ходять після
' першої ж лекції або практич іноземної мови, не цікавлюсь
ного заняття на філолог і ч- мистецгном, фольклором.
Але хто сказав, що філо
кому факультеті. А в тій сі
лог
не повинен знати мате
рості, а в тому розчаруванню
матики? Без знання матема
винні самі студенти...
тики не існували б ні мате
Існує дуже хибна думка, матична. ні прикладна, ні
!цо філологія
це наука структурна, ні
інженерна
про те. як пнеатн слова, про лінгвістики. Як можна вивч.чте. ні о полной І лається в XV- *’*■’ V0 М/ч-Л.-тт 1П пПІіА 1ЛЛ OlJOtnUL!

учитися, як кажуть, найлег
ше. Бо що за складність про
читати книгу чи грамотно на
писати заяву!
'Ги хочеш бути вчителемфілологом. Ти хочеш навчати
дітей мови, тобто формувати
ЇХНЮ СВІДОМІСТЬ. пояснюючи
їм, що, наприклад, слова «запп.ч» і дТРП&ІО*. < чаклуватиV

жакня пізнавати все це, якщо
ти байдужий
(але не будь
таким) до дитини, свідомість
якої треба формувати І яку
треба вчити пізнавати життя,
-- не переступай порога фа
культету філології.
А коли ти прийдеш на фі
лологічний факультеті 1 горічіі’л«'іп бпягліпіям і НРТЄППІИ-

винятку. 1 все а; у ижпнше-1
іпіків Валі Заніздрн, Сергія
Близнюка. Люди Підрі ж, у'-ша
сьомого класу Юрка Заніздри,
Сашка БардЬка, восьмиклас
ниць Світлани Таровик і Балі
Посгопляк виходить трохи кра
ще, ніж V інших...
Т. СТОРОЖУЙ.

фасонів суконь величезна кількість. Усі вони приталені, талія
фіксована. Спідниця розширена
за рахунон глибоких складок,
есерок, годе, плісе, які особ
ливо привабливі
на м’якому
натуральному шовку. Драпіровни. складки і волани ожизляюгь строгий силует ІЗ ЧІТКО вкНеї ІТҐіА.іНИ МИ ЬгїАМЛалн Лп

МНУ-”'"'". Я . ...................................7.; -

четьсп розлучатися, НІКОЛИ г-в
забудемо ми і вчителів Людми
лу Іванівну Жнван, Олександра
Миколайовича Кодака,
Олек
сандра
Микитовича Зубкова,
Валентину Михайлівну Скапьсьну,.. Особливо
близьким став
для нас класний керівник Віта
лій Григорович Янтоиченко. Ве
лике спасибі йому аа асе, чого
він нас навчив протягом десіти років».
Подібні листи ми одержали н
від учнів Єлизаветградківської
середньої школи Олександрій
ського району та учениці Вербівської
восьмирічної школи
Новоунраїисьного району Тетя
ни ЗАДОЯНОІ.

Всім авторам
сибі!

— »«лине спа

ЄКЗамЄНИ *•— □ pwx.invon.wi mvar>
(диктант), математики (усно),
♦

*

«Де можна набути спеціаль
ності
перукаря!» — запитує
Алла Романова з м> Свіїловодсьиа.
У Кіровоградському техніч
ному училищі № 4 (syn. Гого
ля, 79).

♦

♦

ф

»Незабаром я закінчу деся
тий клас. Цуже хечу працювати

КО.ГИ ТОВ!,О.МНАДЦ№ТЬ

„ ВАМ І НЕ СНИЛОСЬ “
раз про «шкільну» любов
Воно завжди приходить не
сподівано, перше кохання. Як
весняний капіж у січні, як сні
гопад у травні.
Збентежить

душу,
світлими
променями
ссЯє і... мине?!.
Ось і Катіна мати, здавалося
б, така сучасна, здатна зрозу
міти все, твердить щось подіб
не:
— Лавочкін — то перше моє
кохання. У нас усе так гарно з
ним було. Аж поки я не зустрі
ла твого тата. Але по-справж
ньому, здається, люблю тільки
тепер — дядю Володю, — го
ворить вона з майже дорослою
дочкою (Це ж треба;
перше
кохання її Каті —- Лавочкін-молодшийі)
Мине! Обов'язково минеї І
чим швидше, тим краще. От
же, треба прискорити, вирішує
мати Романа Лавочкіна. І пе
реводить сина в іншу школу, а
готім вигадує хворобу бабусі і
відправляє його з Ленінград,
щОб доглядав «хвору».
А воно — кохання — не ми
нає, вражаючи
нас глибиною
почуттів, зворушуючи юнаць
кою беззавітністю. І поступово,
кадр за кадром
навіть у тих,
хто
ще вчора не сприймав
усерйоз
«шкільної» любові,
.відгороджуючись
казенни/л
«рано ще», наростає
протест
проти бездумного втручання
дорослих в одвічно «заборон
ну зону». Берегти кохання, по
важати найсвітліші почуття, за
хищати їх
учить нас фільм
«Вам і не снилося», поставле
ний
на
кіностудії
імені
М. Горького.
Це фільм не тільки про ко-

Двоє.
Фотоетюд В, РЯЗАНОВА,

хання.
Бін — і про
старі як
світ дилеми
«Батьки і діти»,
«Вчителі та учні», про чесність,
порядність, почуття обов'язку.
Мабуть, усі батьки прагнуть,
щоб їхні діти слухзлися кожно
го повчання,
кожної поради
дорослих.
А діти? Що хочуть діти від
своїх батьків? Чого чекають від
наставників-учителів? Лише на
станов, повчання?
До нещастя, трагедії — лише
крок, як з вікна багатоповерхо
вого будинку, якщо виявля
ється,
що
слова дорослих
близьких і рідних
людей не
відповідають дійсності, що за
ними стоять негарні наміри
і Д'ї.
Можна погоджуватися чи не
погоджуватися з режиіеосьчим вирішенням Іллею Фрезом
порушених тем. Можна спере' матися, чи варто зображати пе
дагогів у не зовсім привабли
вому світлі, як це зробила ав
тор повісті і сценарію Галина
Щербакоеа, але сприймати чи
не сприймати фільм — цього
питання не постає, він хвилює,
зачіпає найпотаєм.чіші струни
серця, і вони так солодко бри
нять

-----

маркізе/, вуали, мереживне чолатно, котре імігуі, непоьирні
бабусині ьишиакИ минулих ро
ків, Це можуть бути Й І1ОЛУІ«Літо йе тільки для розваг», I шена шерсть світлих ВІДТІНЧ1«,
•— так вирішили учні Рівняйсь- І легкії тканина полотняного пеI кої десятирічки №
Що в , реплетіння із шерстяиих соло
Новоукраїнськиму районі. І на
не обов'язково
кон. Тканини
звітно-виборних піонерських та
повинні бути однотоньм/*и. Су
комсомольських -.борах ухвали-1
часна лтода пропонує
для ви
.ти: попрацюємо в рідному гос-І пускних суконь і найрізноманіт
подарстві, допоможемо стар ніші набивні малюнки, особли
шим.
І/ во дрібні квіти.
Я
Уже більше десяти днів на
Укладка волосся
"^Лкими
полях другого відділка місце хвилями, природний гри-*пиш

ПРАЦЮЙ, ЛІТО!

$

ДОВГО-ДСВГО...

А

перед

очима тендітна, маленька Катя
(образ її створила випускниця
театрального училища Тетяна
Аксюта), ніжний, добрий, іще
зовсім хлопчик, але такий гли
бокий, розумний Роман (у ролі
його — московський дев’яти
класник Микита Михайлоеський) і велике
кохання, яким
випробовуються
всі герої у
у фільмі, всі ми, глядачі, — в
ЖИТТІ.
Н. ЧЕРНЕНКО.

Єдине бажання керувало
ДУМКА ДОРОСЛОЇ людини
мною, коли я писав ці рядки,
—- поділитися думками про
«Здрастуй, «Молодий комунар»!
філологічну
науку з тими,
Пишуть тобі дві однокласниці — подруги Оля і гіюба. Ми
хто мав намір присвятити се
бе філології, а точніше — учениці восьмого класу. Через два роки закінчуємо школу.
хто насмілився стати вчите- Часто думаємо над своїм майбутнім. Перед нами постає пи
»
лем-філологом.
Дивно, але тання: ким бути? Яку вибрати професію?
Ми довго думали, придивлялися і вирішили — після закін
факт: почасти студенти філо
логічного факультету розча чення 11) класу вступатимемо до Кіровоградського педагогіч
ровані у виборі професії вчи- ного інституту.
«Молодий комунаре»! Дуже просимо тебе на <4|.нх сторінках
теля-філолога. Однією з
чин, мабуть, є те, що до віру розповісти про цей вуз».
пЛідомнли, нл
ВІД «ВІТРИЛ»: На жаль, діачата не и<
ці хлопці й дівчата мали’оякому
фдву-тьгеті
вони
хочуть
навчатися.
Аіїе енодівасмо< л.
ро:>,іоііі;<>. 11)50 фі.ю.чої-ічкнм фику»’’Tf.-p
ui.i. ki.vi'I i
.чогіїо.
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•ГКИХ МОЛОДИХ людей ЛІД МГ>4)Г•їнвої сірості
й буденності

студентського життя, розча
рувань, що приходять після
першої ж лекції або практич
ного заняття на філологіч
ному факультеті. А в тій сі
рості, а в тому розчаруванню
винні самі студенти.,.'
Існує дуже хибна думка,
!цо філологія
— це наука
про те, як писати слова, про
те, що розповідається в ху
дожніх творах. І деякі моло
ді люди, обдурені тією легкіс
тю і примітивністю розумін
вирішують
ня
філології,
вибору професії
проблему
вчителем-філолотак: буду
хочу вчигом. Аргументи
тися у вузі, та й батьки за
охочують; дані — вмію чита
ти й писати. Одначе не знаю
фізики, математики,
історії

кафодріг української тонн І і > puDorp.-i.-i с ы:о> •-С<' д.ер-.»;аииоі-о
педагогічної о інституту Імені О. С. Пушкіне. В. К. 1’1.45
НА допоможе авторкам листа ще більше
ппїїюііііти педа

гогічну роботу, а інших читачів «Вітрило зацікавить нею.

іноземної мови, не цікавлюсь
мистецтвом, фольклором.
Але хто сказав, що філо
лог не повинен знати мате
матики? Без знання матема
тики не Існували б ні мате
матична, ні прикладна, ні
структурна, ні
інженерна
лінгвістики. Як можна вивча
ти художній твір, не знающі
історії суспільства, не звер
таючи уваги на
той період,
коли писався твір, коли жив
письменник?
І я вірю щирості тих сту
дентів. які кажуть: «Мені не
цікаво вчитися», «Мені важ
ко вчитися», «А навіщо все
ге мені треба?», адже вони
прийшли на філологічний фа
культет лише тому, що тут

учитися, як кажуть, найлег
ше. Бо що за складність про
читати книгу чи грамотно на
писати заяву!
Ти хочеш бути вчителемфілологом. Ти хочеш навчати
дітей мови, тобто формувати
їхню свідомість, пояснюючи
їм, що, наприклад, слова «за
раз» і «тепер», «чаклувати»
і «ворожити» відрізняються
значеннями, передають різні
НИМИ Є
поняття,
хоч МІЖ
щось спільне, А що значить
дитини нові
сформувати у
значить допопоняття? Це
могти дитині ще на мал єн ький крок заглибитись у дійс
ність і пізнати її. Для цього'
самому треба опанувати мо
ву, розумітися на її значеннє-

ВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ

них нюансах. Тому й вивча
ються на філологічному фа
культеті такі дисципліни: за
гальне мовознавство, сучасна
мова, практична стилістика,
лінгвістичний аналіз тексту,
тощо.
Студенти слухають
курси старослов’янської мо-І
ви, історії мови (адже мова,!
як і сама людина, має істо-1
рію, свою прамагір). ,-^ьзикла-І
дач діалектології
розказує І вого колгоспу імені ВатутінаІ
про те, що мова одн!' ^місца-І сапають соняшники у рядка;,//
ВОСТІ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВЦ МОВИ І
юні помічники сільських гру щ- //
іншої
рій — учні иіосюїо,
иы.миги, І
■і ічдииа ■
'
Мови - це
ч 1
•’ иро
ЛО.’ІОГІЯ
— не
та п евідожиття, людину
■■
ІІ.ЩІ й
шість. Якщо
У тебе,

крихти
бадруже, немає ні
і.
жання пізнавати все це, якщо
ти байдужий
(але не будь
таким) до дитини, свідомість
якої треба формувати і яку
треба вчити пізнавати життя,
— не переступай порога фа
культету філології.
А коли ти прийдеш на фі
лологічний факультеті і горі
тимеш бажанням і нетерпін
ням ТБОРИТН науку, щоб нести
її в люди, коли знаннями свої
ми доведеш, що
здатний 1
зможеш Еивчати життя і ви
ховувати людину, коли відда
си всього себе навчанню і на
уці, щоденно займатимешся
самоосвітою — тобі тут бу
дуть раді.
Ласкаво просимо!

СТО ДОРІГ

Родительский дом
Музыка В. Шайнского

Слова М. Рябинина
TJ». T'Vp ""1 *-Т нзр рЯЕМЙЗСр

Где бы ни были мы,
но по-прежнему
Неизменно уверены
в том,
Что нас встретит
с любовью
я нежностью
Баша пристань —
родительский дом.
ПРИПЕВ:
Родительский дом —
начало начал.
Ты в жизни моей
надежный причал,
Родительский дом,
пускай много лет
Горит в твоих окнах
добрый сЕет!
И пускай наше
детство не кончится,
Хоть мы взрослыми
стали людьми,
Потому что родителям
хочется,
Чтобы мы оставались
детьми.
ПРИПЕВ;
Если вдруг мы с тобою
когда-нибудь
Позабудем
родительский дом,
То не стоит искать
оправдания —- •
Оправдания мы
не найдем.
ПРИПЕВ.
Поклонись до земли
своей матери
И отцу до земли
поклонись!
Мы пред ними в долгу
неоплаченном,
Поыни свято об этом
всю жизнь,
ПРИПЕВ,
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ЮНІ
ГІТАЛОВИІ
У десятикласників — ос
таннє випробування
перед
самостійною дорогою в тру
дове життя:
випускні екза
мени!
Я поцікавився у юнаків і
дівчат Онуфріївської серед
ньої школи їхніми планами
на майбутнє.
Випускники
обох класів охоче поділилися
ними, розповіли про професії,
які вони вибирають. Багато з
них вирішили стати педагога
ми, інженерами, будівельнинами, зв'язківцями, військо
вими, культпрацівниками.
Так, існують тисячі про

на квітка чи букет штучних кзі
гіе на платті або в зачісці, лег-

Г..4і ...
VIє»
борі --- ас« ІА»
<• лиі анікого, иврмдного
. випускного вечора.
І
Силуети лишаються
Стараються
с
»сі учні без
міми, незважаючи на

«оснмого класі».
ПСір
’гШКО.
Спека
їм
не
пер-школа.
Свою денну норму школярі зав

жди
виконую'»!».
добре працювати
винятку. 1 все Ж У шестиклас
ників Валі Заніздри,
Сері ія
Близнюка, Люди Підрі ;и, у^нів
сьомого класу Юрка Заніздри.
Сашка Бардіжа,
восьмиклас
ниць Світлани Таровик і Балі
Постопляк виходить трохи кра
ше, ніж у інших...
Т. СТОРОЖУЙ.

фесій. Кожна з них почесна,
по-своєму відповідальна. Але
сьогодні хочеться трішки роз
казати про тих, хто після за
кінчення десятирічки має на
мір спробувати
сеої сили в
сільському господарстві, хго
мріє
стати механізатором,
водієм, тваринником...
У братів Вячеслава і Вале
рія Богатирьових батько —
механізатор. Хлопці виріши
ли піти батьковою стежкою.
Після закінчення ші.осказав Василь Стеценко, —
працюватиму в
колгоспі «Зоря».
Там тру
диться багато
досвідчених
механізаторів. У них є чого
повчитись. Добре працює в
господарстві
й мій дядько І
В. Г'ринін.
Учні Павлиської середньої!
школи імені В. О. Сухомлиіг1
с-ького С. Бекетов,
Л. Даю-1
ба, О. Хуторний підуть учи-1
тися в сільськогосподарський
технікум, а І. Горайко, В. І-іу-І
ліш готуються вступити до
сільськогосподарського інсти
туту.
... їм лише по сімнадцять, і
Частина з них продовжувати
ме навчання в училищах, тех-і
нікумах, вузах. Чимало моло-1
ді поповнить 1 наші трудові І
колективи. І нам, дорослим, І
уже сьогодні, мабуть, потріб
но подумати над тим, щоб
прихід юнака чи дівчини на
ферму, в тракторну бригаду,
у сферу обслуговування буз
не буденним, а пам’ятним,
урочистим.
Щоб
перший
день трудового ЖИТТЯ КОЖНІЙ
.молодій людині запам’ятався
назавжди. Серед сьогодніш
ніх випускників є Гіталови і
Злсбіни, є ті, хто ставитиме
нові трудові рекорди, слави- Я
ти.ме наш район. Завтра вон.ч
прийдуть зі шкільної
лави.
■Чи готові ми оточити їх ува
гою, батьківською турботою,
створити їм належні умови
праці?
М. A3QB4EHKO.

-Онуфріївський район.

ьцо

фасонів суконь величезна кіль
кість. Усі вони приталені, талія
д.-іксоеина. Спідниця розширена
за рахунок глибоких складок,
о.бсрок, годе, плісе, які особ
ливо привабливі
на м’якому
натуральному шовку. Драпіров
ки, складки і волани ожизляюгь строгий силует із чітко ак
центованими плечами. До ре
чі, великого значення нинішня
меда надає фо/5мі рукава. Це
перш за все рукава
реглан,
реглан-погон, естрочні з пишним окатом і завужені донизу,
Лінія плеча ледь піднята за
рахунок зборок по окату і під
ставних плічок. Такий силует
дістав назву «Здивовані плечі»
і міцно ввійшов в арсенал су
часної моди.
Ну а якими
мають бути в
цей незабутній
вечір юнаки?
Звичайно ж, теж
нарядними,
урочистими, підтягнутими. Од
нотонна сорочка (не обов’яз
ково біла), строгий і водночас
молодіжний костюм (останнім
часом — популярні світлі від
тінки кольорів тканин), акурат
на зачіска — таким я уявляю
сучасного
сімнадцятирічного
юнака на своєму
останньому'
шкільному балі.
і ще хочу порадити таке: ні
який наймодніший, найдорож
чий наряд не зробить вас кра
сивими й чарівними,
якщо на
вашому обличчі не буде весе- '
лої, щирої усмішки, радісного,
піднесеного
настрою. Пам’я
тайте про це. І — веселого
вам прощального балуі
М. КРИЩЕНКО,

старший
кояструктор-модельср
кірсваградеьксТ
фабрики «індпошиття».

Друже
ку!

випускни

«Вітрила»

Сьогодні

прощаються
з то=
бою. Б© ти вже — не
школяр - старшонлас=
завжди

ник. Але ми

будемо

раді

зустрічі з

новій

тобою —

хліборобом чи поетом, лікарем чи мо°
ряком...______

Щасливих
ріг!

тобі д@=

лстор

мМолодий кому»лрс<

фільм •.Раффсрті». 2 серія.
У Майбутнє». 20.30 —
21.00 — «Час». 21.35 — Кон Музичний
фільм. 20.50 церт
народної
артистки *На добраніч,
21.00 —
СРСР І. Богачової і російсь «Час». 21.35 діти!»
— Художній
кого
народного оркестру
’ Котовськпй».
ім. В. Андрєєва. По закінчен
А ПТ
”п’ . Т Концертний
зал
* Дружба». іі0 закінченні —
8,00 — «Час». 8.40 — Гім ні — Сьогодні у світі.
Новини.
настика. 9.05 — М. Горькии.
«вправа Артамонбйнх». Тс.іе- А УТ
внетава. Частина 1 і 2. По
А ДТ (IV програма)
10.00 — «Актуальна каме
закінченні — Новини. 14.30
10.35 — «Любителям
— Новини.
14.50
— Док. рі ».
19.00 — Концерт. 20.00 —
фільми. 15.45 — Телефільм хорового співу». 11.05 — Ко «Вечірня казка».
20 15 художній Чемпіонат СРСР
для дітей -Вершники?. Ібе роткометражний
з кінного
рія. 16.50 — Наставник. 17.20 фільм «Тигри в житті друго спорту. 21.00 — «Час». 21-35
— До Дня міжнародної солі класника Семенова». 11.25 — ... Художній фільм «Клятва
дарності з народами Півден С. Тудор. «День отця Сойки». ііппократа».
ної Африкп,
які борються. Телевйстава. 14.30 — Другий
Концерт артистів Замбії. Всесоюзний фестиваль мис
17.45 — Адреси молодих. тецтв «Дружба» на ЗакарП’ЯТНИЦЯ
18.45 — Сьогодні у світі. плртті. 16.00 — Новини. 16.10
XXVI з’їзду
19.00
— Людина і закон. — «Рішення
— у дії». 16.40
—
19.30 — Концерт ансамблю ІІПРС
електромузичних інструмен Концерт. 17.00 — Докумен А ЦТ
багатосерійний
тів ЦТ і ІЗР.
19.55 — Теле тальний
8.00 — «Час». 8.10 — Гім
фільм «Рафферті». 1 серія. фільм «Пам’ять про Велику настика. 9.05 — Телефільм
Фільм
перший. «Раффсрті». з серія. 10.15-•
21 00 _ «.Час». 21.35 — То війну».
неосяж кодом з дитинства. 10. Нагпз'їзду письменників СРСР. «Вставай, країно
«Письменник і сучасність». на!» 18.00 — К. т. «День за оіп. «Провулки мого дитин
22.30 — Сьогодні у світі. днем». (Кіровоград). 18.15 — ства». 11.05 — Грає тріо
(Кіровоград).
22.45 — Співає
Валентина Оголошення.
м. Сиктивкара. По
13.20 — Телефільм. (Кірово баяністів
Вишневська.
— Новини. 14.30
град).
18.30 — Концерт. закінченні
— Новини.
14.50 — До 4019.00
—
«Актуальна
камера».
річчя
початку
Великої ВітЖ ут
19.30
— Музичний фільм.
20.15
—
«Міфи
і
дійсніст».
10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — «Скарби музе 20.45 — «На добраніч, діти!»
їв України». 11.05 — «Брат 21.00 — «Час». 21.35 — Ху
телефільм «Перше
ству складаємо шану». Кон дожній
нерт.
12.30 — «Комуністи літо». 22.45 — «Ох, ця опе
рета».
Розважальна

80-х».
12 50 — Фільм-кон- ма. По закінченні —програ
Нови
церт.
13.05
— Художній
фільм *.АЙболпть-66». 14.45 ні.
— «Іван-та-Мар’я». Вистава.
10.00 — Новини. 16.10 — А ЦТ (IV програма)
«Пан Коцьний». Спера-каз19.00 — «Сільська
годи
ка. 17.00 — Документальний
фільм. 17.30 — Для дітей. на». 20.00 — «Вечірня каз
20.15 —
Чемпіонат
«Сонячне коло». 18.00 — ка».
К. т. «День за днем». (Кіро СРСР з кінного спорту. 21.00
воград). 18.15 — Телефільм. — «Час».
(Кіровоград). 18.30 — Музич
ний фільм. 19.00 — «Акту
альна
камера». 19.30 —
С. Тудор. «День отця Сойки».
Телевйстава. 20.45 — «На
добраніч. діти!»
21.00 —
«Час». 21.35 — Продовження ж ЦТ
тс-левистави «День
отня
8.00 — «Час». 8.40 — Гім
Сойки». 22.45
— Новини. настика. 9.05 —
Телефільм ’пізнаної війни. Док. фільми.
23.00 — Міжнародна това «Рафферт:». 2 серія. 10.10 — 15.50
— Шахова
школа.
риська зустріч з волейболу: Концерт дитячих хорових 16.20 — До 25-річчя підпи
Жінки. Збірна СРСР — збір колективів
соціалістичних сання Декларації між Сою
на Японії.
країн. 10.55 — Док. теле зом комуністів Югославії і
фільми для дітей «Чекайте Комуністичною партією Ра
Ж ЦТ (IV програма)
нас. зірки»,
«Баркас для дянського
Союзу. 17.10 —
«Адмірала». По закінченні — Москва і москвичі 17.40 —
19.00 — О. Скрябіп. Сона- Певніш.
14.30 — Новини. Маршрутами
«Зірниці».
та-фантаеія. 19.15 — Доку 14.50 — Док. фільми до Дня 18.10 — Тележурнал «Спів
ментальний фільм. 20.00 — медичного
працівника дружність». 18.40 — Мульт
«Вечірня
казна?. 20.15 — • Перше літо, перша зима». фільм «Страшний,
сірий,
Музична програма. 21.00 — «Лікування висотою». 15.30 лахматнй». 18.45 — Сьогодні
«Час».
— Телефільм для
дітей у світі. 19 00 —
На полях
«Вершники». • 2 сепія. 16.45 країни. 19.10 — Грає камер
— М. де Фа.лья. «Іспанська ний
оркестр Московської
гаоедна сюїта». 17.00 — Ро консерваторії.
19.20
—
«Мисливець».
сійська
мова. 17.30
— С. Мпхаяков.
Фільм-концерт «Тікає зима, Телевйстава. 21.00 — «Час».
оживає земля». 18.00 — Ле» 21.35 — Стадіон на орбіті.
пінський університет міль 22.05 — Сьогодні у світі.
ж ЦТ
8.00 — .-.Час». 8.40 — Гім йонів. «Бібліотека і робітни 22.20 — Мелодії й ритми за
18.30 — У рубіжної естради.
настика. 9.05 — Телефільм чий колектив».
«Рафферті». 1 серія. 10.10 — кожному малюнку — сонце.
Грають Є. Сорокіна і A. Gax- 18.45 - — Сьогодні у світі. А уТ
чієв. 10.25 — Клуб кіноподо- 19.00 — До 40-річчя початку
війни.
рожеіі. По закінченні — Но- Великої Вітчизняної
10.00 — «Актуальна каме
юши. Т4 40 - Новини. 14.50 «Подвиг». Оборона Брестсь ра». 10.35 — Для дітей. «Ми
кої
фортеці.
19.40
—
Фільм— До національного свята
будуємо місто». 11.05 — Ху
Ісландії — Дня проголошен концерт «В краї моєму рід дожній телефільм «Перше лі
Телефільм то». 12.15, — «Грають юні
ня респмбліки.
Док. теле ному». 19.50 —
фільм «Зустріч з Ісландією». «РасЬферті». З серія. 21.00 музиканти».
12.45 — Кон
15.10 — С Парші к. Сторінки — «Час». 21.35 — Зустріч з цертний зал «Дружба». 13.45
артистом СРСР — «Погляд
життя і творчості. 16.00 -- народним
у майбутнє».
Відгукніться, сурмачі! 16.30 М. Ульяновим в Концертній 34.45 _ «Народні таланти».
— Народні мез ’.тії. 16.45 — студії Останкино. Е перерві 15.15
— Документальний
Ми будуємо ВАМ. 17.20 — — Сьогодні у світі.
телефільм.
15.25 — К. т.
Гоае камерним
ансамбль
«гАбіту рієнт-81». Кіровоград
«Гармонія >_ Київської філар А УТ
ський інститут сільськогос
монії. 17.55 - Життя науки.
подарського
машинобудуАкадемії: М. Шемякіи. 18.30
10.00 — Новини. 16.10 — гапня. (Кіровоград на Рес
— Мультфільм «Росток і Ke «Люблю ромашки». Лялько публіканське телебачення).
nya». J8.45 — Сьогодні v сві ва вистава.
16.10 —
17.00 — Доку 16.00 — Новини.
ті. 19.00 — Док телефільм ментальний багатосерійний «Закон і ми». 16.50
— Му
«Смерть у черзі».
Вступне фільм «Пам’ять про Велику зичний фільм. 17.00 — Доку
слово політичного оглядача війну». Фільм другий. «Вог ментальний багатосепійпий
В. Дуиаева. 19.35 — Співає ненні рубежі». 18.00 — «Лю фільм «Пам’ять про Велику
локально - інструментальний пина і її справа».
третій. «Від
18.30 — війну». Фільм
ансамбль
«Апсніг-67» (Аб Концерт. 19.00 — «Актуаль Волги до Дніпра».
18.00 —
хазька АРСР). 19.50 — Телс- на камера». 19.30
— «Пог- К. т. «День за днем». (Кіро-

Вівторок

16 червня 2.&81 ропу

воград), 18.15 — Телефільм.
(Кіровоград). 18.33 — Фільмконцерт. 19.00 — «Актуаль
на камера». 19.30 — Худож
ній -фільм «Доміно». 20.30 -«Музичні зустрічі». 20.45 —
«На добраніч, діти!» 21.00 —
«Час». 21.35
— с. Гу.лакАртемовський. «Запорожець
за Дунаєм».
Вистава. В пе-.
рерві — Новини.

А ЦТ (IV програма)
19.00 — «Клуб ківоподоро:ксй». 20.00 — «Вечірня каз
ка».
20.15 —
Чемпіонат
СРСР з кінного спорту. 21.00
— «Час». 21.35 — Художній
телефільм «Старі друзі». 1 і
2 серії.

Субота
А ЦТ

8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — АБВГДснка.
9.50 — Для вас. батьки.
10.20 — Виступає Академіч
ний оркестр російських на
родних інструментів. 10.45—

футболу: СКА (Ростов-па-Дону) — «Шахтар».
2 тайм.
20.45 — «На добраніч, діти!»
21.00 — Час». 21.35 — ТсГастролі Ворошіїловградлстурпір «Сонячні
кларне
ти».
Самодіяльні художні ського обласного російсько-!
колективи Волинської та Ро- і о драматичного театру.
«<Не журися, Вірочно!» —•
пенської облатсіі. По закін
15 червня. «Це л —ваш сек
ченні — Новини.
ретарі» — 16 червня, «Д
вранці вони прокинулись*
А ЦГ (IV програма)
— 17 червня, «Вампір» — 18
«Гра уяви» — 19
8.00 — «Час». 8.45 — Про червня
грама документальних філь Червня, «Гедда Габгер» — 20
червня.
«Останній
строк» —•
мів. 0.15 — Концерт. 9.50 —
• Шахова школа». 10.20 — 21 червня, «Одруження» —4
вистав
-Наїи сад». 10.50 — «Ранко 22 червйя. Початок
ва пошта». 11.20 — «Російсь — о 19.30.
ка мова». 11.50
— «Життя
науки». 12.20
— Докумен
тальний телефільм. 13.15 —
Фільм-концерт.
13.40
—
«КОМСОМОЛЕЦЬ». 15 — 21
В. Гусєв.
-Іван Рибаков».
«Юність Петра». 2
Вистава. 17.30 — Міжнарод червня
серії. Початок сеансів — а
ний турнір із сучасного п'я 9.40,
12.30,
15,20, 18.20, 20.59,
тиборства 19.05 — Музич
«МИР». 15 — 21
червня.ний абонемент. 20.00 — «Ве
чірня казка». 20.15 — «Здо «Першокласниця». Початок
сеансів — о 9.20, 10.10,
ров’я». 21.00 — «Час».
12.00,
13.20. «Чудеса що
трапляються! —
о 14.19,
16.50, 18.30, 20.40.

Кіно

Неділя

Редактор В. СТУПАК.

А ЦТ
8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Фільм-кон
церт. 9.30 —
Будильник.
10.00 — Служу Радянському
Союзу! 11.00 — «Здоров'я».
11.45 — Муз: програма «Ран
кова пошта». 12.15 — Наука
1 техніка. 12.30 — Сільська
година. 13.30 —
Музичний
кіоск. 14.0,0 —
Док. фільм
«Біль і гнів
Сальвадору».
14.20 — А. Салинськнй. « Ба
рабанщиця». Вистава.1 16.10
— Концерт. 16.10 — Доктелефільм «Головний шлях».
17.10 — Пісні про міста-герої. 18.00 — Міжнародна па
норама.
18.45 — Мульт
фільм^ 19 00 — Сьогодні —
День медичного працівника.
19.15 — За вашими листами.
20.00 — Клуб
кіноподорожей. 21.00 — «Час». 21.35 —
Розповіді про художників. Футбольний огляд. 22.05 —
О. Розсн. 11.15
— Більше Про друзів-топаришів. Кіпохороших товарів. 11.45 — концерт. По закінченні —
25-й тираж
«Спортлото». Новини.
11.55 — Веселка. IV Міжна
родний фестиваль телепро
грам народної творчості. А УТ
12.30 — Рух без небезпеки.
10.00 — «Актуальна каме
13.00 — «Переможці». 14.30
— Новини. 14.45 — Мульт ра». 10.35 — «Сонячне коло».
11.05
— «Сьогодні — День
фільм. 15.05 — Очевидне—
працівника».
неймовірне. 16.05
— Пісні медичного
фронтових
воєнних років. 16.45 — Бе 11.50 — «Пісні
років».
12.15
—
«Літератур
сіда політичного
оглядача
— Кон
10. Летунова. 17.15 — Фільм ний театр». 12.50
музики.
«Хлопець з нашого
міста». церт симфонічної
13.25
—
«Слава
солдатська».
13.40 — Бесіда на міжнарод
ні теми. 18.25 — Чемпіонат 14.25 — Концепт, 15.10 —
СРСР з футболу: «Спартак» «Палітра». 15.55 — «Після
— «Торпедо»
(Москва). 2 скликає друзів». 17.00 — До
фільм «Па
тайм: «Динамо» (Москва) — кументальний
Велику війну».
ЦСКА. 2 тайм. 21.00—«Час». м’ять про
21.35 — Прем’єра докумен Фільм п’ятий. «Весна Пере
18.00 —
«Таланти
тального телефільму «Кар моги».
пов грає з Карповим». 22.25 твої, Україно». 19.00 — «-Ак
19.30 —
— Вечірній концерт. По за туальна камера».
Телеогляд «Знімається кіно».
кінченні— Новини.
20.30 — І. Карабпць. «Квар
тет». 20.45 — «На добраніч,
А УТ
діти!» 21.00 — «Час». 21.35
— Художній фільм «Люба
10.00 — «Актуальна каме ша».
ра». 10.35 — Художній фільм ни. По закінченні — Нови
із субтитрами «Пил під сон
цем». 12.10 — «Твоя земля,
ровеснику». 12.40 — «Живе А ЦТ (IV програма)
слово». 13.40 — Музичний
8.00 — «Час». 8.45 — Про
фільм. 13.50 — Р. Ібрагімбеков. «Дотик». Вистава. 15.50 грама документальних філь
—
Сатиричний
об’єктив. мів. 13.15 — Документальні
16.20
—
Концертний зал телефільми. 13.45’ — «Цей
«Дружба». 17.05 — Докумен фантастичний світ». 14.50—
тальний
багатосерійний «• Ф естпвал і...
Конкурси...
фільм «Пам’ять про Велику Концерти...» 17.30 — Літера
війну».
Фільм четвертий. турні бесіди. 18.25 — Фільм«Вперед, на захід!» 18.05 — концерт. 18.50 — Докумен
«Слово-пісня». 19.00 — «Ак тальний
екран. 20.00 —
туальна камера». 19.30 — «Вечірня казка».
20.15 —
‘Скарби
музеїв України». Міжнародний турнір із су
19.45 —
Ліричні
мелодії. часного п’ятиборства. 21.00
1
20.00 — Чемпіонат СРСР з — «Час».

З 16 червня

ПРОФЕСІЙНОТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ
КІРОВОГРАДСЬКОГО
М’ЯСОКОМБІНАТУ

по 2! червня

1981 року

Четвер

КІРОВОГРАДСЬКЕ СЕРЕДНЄ МІСЬКЕ

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № S

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
на 1981 — 1982 навчальний рік

на спеціальності:
машиніст автокранів,
електрогазозварник,
маляр штукатур.
монтажник залізобетонних конструкцій,
штукатур, лицювальник плиткових,
столяр будівельний,
електромонтажник по освітленню, освітлювальних
та силових мереж,
слюсар-сантехьік. газозварник,
машиніст екскаваторів одноковшотшх.
машиніст бульдозерів, скреперів.
Приймають юнаків і дівчат з освітою
«а 8 класів.
Строк кавчання — 3 роки.
По закінченні училища учні дістають середню осві
ту і спеціальність.
Зарахованих на навчання забезпечують гуртожитком. парадним та робочим одягом, триразовим харчу
ванням. підручииі-ами Під час виробничої практики
вони одержують 50 процентів заробітку.
Час навчання в училищі зараховується до загаль
ного трудового стажу.
Заклад має добре оснащені навчальні
кабінети і
лабораторії, навчально-виробничі майстерні, актовий

«Молодой коммунар» —

їхати тролейбусами
лікарня».

1. 3. 4 до зупинки «Обласна

ДИРЕКЦІЯ.

Зам. 49.

КІРОВОГРАДСЬКЕ
ПРОФЕСІЙНО
КУЛІНАРНЕ УЧИЛИЩЕ
л
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ
УЧНІВ
НА 1981 —1982 НАВЧАЛЬ
НИЙ РІК.
Училище готує куліна-’
рів, кондитерів та офіціан
тів для підприємств
гро
мадського харчування міст
Кіровограда,
Олександрії,
Знам’янки.
Приймають осіб віком до
26 років із середньою оеві.
тою.
Строк навчання — 2 роч
КІІ.
Учні одержують стипен
дію в розмірі
32 крб. иа
місяць, звільнені з лав Ра
дянської Армії — 70 крб*
на місяць.
Приймання докк’ментів—«’
з 1 червня
по 15 серпня*
До зяави на ім’я дирск-'
тора
вступники додають
документ про освіту (ори
гінал). свідоцтво
Про нйродження (копія), довідки
з місця пооживанпя та ме
дичну (форма
286). характерисгику зі школи або
з останнього місця поби
ти, автобіогпабіію. 4 фого-'
картки (3X4 см).
Адреса училища: м._ Кі4
повоград, вул. Компанійця,
65.
ДИРЕКЦІЯ.
Зам. 45.

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316G50, МСП

областного комитета

м. Кіровоград,
дул. Луначарського, 36.

ЛКСМ Украины.
Ла украинском языке.

тя спортивний зали. їдальню, спортивне літнє містеч
ко.
Працюють гуртки художньої самодіяльності, техніч
ної творчості, спортивні сскціі.
Юнаки до закінчення училища дістають відстрочку
від призову до лав Радянської Армії.
Випускники-відміннмки користуються пільгами при
вступі до середніх та вищих
навчальних закладів,
одержують направлення до вищих навчальних закла
дів професійно-технічної освіти, де навчання прово
диться на повному державному забезпеченні.
Для вступу необхідно подати заяву із зазначенням
вибраної спеціальності.автобіографію, характеристи
ку. свідоцтво про народження, документ про освіту,
довідки з .місця ппожчівання, про склад сім’ї та ме
дичну (форма А? 286). 8 фотокарток 3X4 см.
Початок занять з 1 вересня.
Адреса училища: м. Кіровоград, сул. Волкова, 15.
Телефон 3-15-32.

Дніпрспет р О Е с ь н є,
Херсонське та Львівське
поліграфучилища за напрлплавнями
дпукарень
П Р И И МАЮТЬ
юнаків і дівчат, які маюті
середню освіту на навчан
ня па 1981—82 навчальний
рік.
Училища готують:
наладчиків
поліграфіч
них машин і обладнання^
каборщикіп на рядковід
ливних машинах:
наббршиків вручну:
друкарів високого дру
ку:
друкарів плоского
зву
ку;
палітурників.
Строк навчання — 2 ро
ки
1з
• чні одержують стипен
дію у розмірі 60—75 карбо
ванців на місяць.
За направленнями на
навчання та для ознайом
лення з умовами прийому
і навчання звертатися до
дирекції
райміськдрук.'іло п‘ДДілу КйдКіровоградського облполіграфпидав”. пул Луна'іаое.ького,
ЗО
тел.
2-47-31.

па 1981 — 1982 навчати
ний рік.
Заклад готує кваліфіко
ваних робітників для м’яс
ної і молочної промисло
вості.
Приймають юнаків і дів-,
чат віком від 16.5 року —
ДЛЯ МОЛОЧНОЇ промисловос-і
■гі. віком від 17,5 року —
для м’ясної промисловості*
які мають середню освіту.
Строк навчання — 1 рік*
Учнів забезпечують три
разовим харчуванням, гур
тожитком. Вони одержують
стипендію
— 18 крб. на
місяць. Воїнам, звільненим
з лав Радянської Армії, до
стипендії роблять доплату
з таким розрахунком, щоб
стипендія і доплата дорів
нювали
тарифній ставці
робітника І розряду (70—
85 крб.). Під час виробнії-'
чої практики всі учні одер
жують третину зароблених
грошей. Відмінники нав
чання одержують підвище
ну стипендію, користують
ся пільгами при вступі до
середніх
та вищих пав«
чальних закладів. Час нав
чання в училищі зарахо’;
вується до загального тру«
допого стажу.
Вступники подають дог
кумегіт про освіту, автобі
ографію, свідоцтво про на
родження, характеристику*
довідки
з місця прожи
вання. про склад сім’ї та
медичну
(форма № 286),
6 фотокарток 3X4 см.
Документи приймають з
1 червня по 25 серпня, що
дня. крім неділі, з 9 по 17
годину.
Адреса училища: м, Кі
ровоград. Обознівсьне шо
се. 3. Телефони: 6-70-30,
6-76-28. їхати автобусами
№№ 10. 34 до
зупинки
«М’ясокомбінат».
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