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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАПІ, ЄДНАЙТЕСЯ!
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ГО ОБКОМУ лксмуОРГАН КІРОВ

Завтра -
перше політзаняття

1 жовтня починається новий навчальний рік у систе
мі комсомольського політнавчання • економічної ос
віти. Тема першого заняття — «'Союзом незламним 
республіки вільні». Пропагандисти і слухечі комсо
мольських політшкіл області вестимуть мову про най
більше завоювання Великого Жовтня, пре невмирущі 
джерела і силу дружби радянських народів, про гід
ну зустріч 60-річчя утворення СРСР.

У багатьох шкелах і семінарах на перше заняття 
прийдуть ветерани партії і комсомолу, учасники Ве
ликої Вітчизняної війни, передовики виробництва, 
їхні розпоеіді, спогади про незабутні події нади
хнуть слухачів на самовіддану працю, творці пошуки.

Успіхів вам у навчанні і праці!

УЇИ ПОПЕРЕДУ

ДЕВІЗ хлібороба: ВСЕ ВИРОЩЕНЕ-ЗБЕРЕПИ!

Олексій Редько, обліго- 
лець тракторної бригади 
№ Г колгоспу імені Бату- 
тіна, «сойброїсея» ариф
мометром і почав рахува
ти:

— У понеділок було 
сімнадцять гектарів... Вчо
ра тільки одинадцять: 
комбайн Григорія Іванови
ча Литвиненка обламався, 
— сказав, ніби виправдо
вуючись. — Сьогодні пра
цюють усі три агрегати... 
Якщо зберуть хлопці хоча 
б по шість гектарів, пере
йдемо не іншу плантацію. 
Ось сюди, на поле номер 
чотирнадцять, — він ок
реслив рівненький прям.о- 
кутник на карті полів бри
гади.

... Поле зустріло дзвін
коголосою піснею.

— То дівчата з ланки,— 
усміхнувся Олексій. — А 
механізатори аж ген біля 
лісосмуги зібралися. Обід
ня перерва якраз, — гля
нув на годинника.

Знайомимось.
— Леонід Костик, груп- 

комсорг тракторної, — 
міцно тисне всім руку не
високий юнак.

Він — комбайнер гичко- 
збиральнсго агрегату
БМ-6. Механізатором став 
п’ять років тому.

— Дружний у нас ко
лектив, — розповідав Лео
нід трохи згодом. — Усі 
десять комсомольців ---
члени механізованих ла
нок по вирощуванню різ
них сільськогосподарсь
ких культур.

21 вересня у колективі 
тракторної відбулися звіт
но-виборні комсомольські 
збори.

Леонід пригадує:
— Багато добрих слів 

було сказано на адресу 
комсомольців того вечо
ра. Згадав я у доповіді 

На знімках: групном-
сорг Леонід КОСТИН; агре
гати в полі.

Фото В. ГРК&А.

Юрія Михайлюка, Павла 
Ярошенка, котрі закінчу
ють виконання соціаліс
тичних зобов’язань по ви
робітку на еталонний 
трактор. Стараються й Во
лодимир Гузенко, Есьсди- 
мир Осташко, Віктор Велі- 
ков, Леонід Андріяшевсь- 
ний, котрі ЗОВСІМ НЄДсЗНО 
прийшли в бригаду. До 
речі, Леонід уже встиг по
працювати на збиранні 
зернових. Він був поміч
ником у Івана Івановича 
Пушкаренка — еідомого 
нашого хлібороба. Більше 
8000 центнерів зерна вони 
зібрали. Зараз майже асі 
комсомольці зайняті на 
копанні цукрових буряків.

... Один за одним ком
байни стають у загінку. 
Першим починає роботу 
агрегат Леоніда Костика. 
А за ним уже поспішає 
РКС Володимира Злурог,- 
ського. Старається грул- 
комсорг, стараються чле
ни механізованої ланки 
Василь Дереє’яненко, Во
лодимир Торчинський 

Швидкісними рейсами во
зить буряки на цукроьий 
завод комсомолець Воло
димир Гадюксв — шофер 
автопідприсмства 10061.

— Комсомольсько-моло
діжна тракторне ежє вико
нала кілька пунктів із соці
алістичних зобов язань, 
взятих на честь 60-річчя 
утворення СРСР, — гово
рить Л. Костик у хвилину 
перепочинку. — Ми зібра
ли з кожного гектара по 
А3,4 центнера зернових, 
зекономили майже два
надцять тисяч кілогоамів 
пального. Впевнений, шо 
матимемо не менше 50 
центнерів зерна кукуруд
зи з гектара. Нині ж най
головніше наше завдання 
до 15 жовтня впоратись із 
збиранням цукрових бу
ряків, зібрати їх на круг, 
як і планували, по 403-— 
420 центнерів і стати чле
ном «Клубу-400».

Швидко, злагоджено ве
дуть осінній комплекс мо
лоді механізатори трак
торної бригади № 1. Вони 
лідирують у колгоспному 
соціалістичному змаганні.

М. ЧЕРНЕНКО, 
спецкор '««Молодого 
комунара».
Кіровоградський район.

Розірваний ланцюг
Гривас місячник по заготівлі овочів, оголошений 

редакцією газети «Мелодий комунар». По-ударному 
працюють на плантаціях городніх культур молоді 
свсчієники Устикіегського та Світловодського районів, 
колгоспів імені Леніна, «Зоря комунізму» та імені 
Калініна Новоархангє'льсьн«то району. Про це свід
чать повідомлення, що надходять до редакційної 
пошти.

їа чи скрізь збг рання, транспортування, переробка 
та реалізація овочів проходять на належному органі
заційному ріені? Чи завжди райкоми і міськко/хи 
комсомолу, первинні комсомольські організації гос
подарств і промислових підприємств, молоді трудіа- 
ники виявляють належну турботу псе збереження 
городини про більш псеііє забезпечення нею насе- 
лення?

На жаль, ні. Приклади? їх довго шукати не треба 
Незадовільно проходить заготівля овочів у Маловис- 
иівському, Знам’янському й Олександрійському ра
йонах. Насамперед тему, що осторонь цієї еажливої 
справи стоять комітети комсомолу колгоспів, штаби 
«Комсомольського прожектора».

По 160 центнерів овочів з гектара зобов’язалися 
зібрати в нинішньому році члени городньої бригади 
ьслгоспу імені Тельмана Компаніївського району. Ру
біж високий, якщо враховувати ту обставину, що 
торік колгосп планових завдань не виконав Однак 
плани планами а тлар їеські овочівники відстають і 
зараз. Чому? Ось дві думки з цього приводу.

Овочі 
«люблять» 
вологу

Розповідає Вален гшп 
РУСИНА, бригадир го
родньої бригади колгоспу 
імені Тельмана

Иаша бригада — не я і 
іце три жінки. Городні ж 
культура у нас запмають 
десять гектарів. Зрозумі
ло, що самі обробити та
ку площу, зібрати вро
жай па пін ми по спромож
ні. Тому доводиться про
сити допомоги в пенсіояе- 
рін, школярів.

Не раз читала, то в 
багатьох господарствах з 
цінними ініціативами 
провести суботнії« чи не
дільник на збиранні овочів 
— виступають комсомоль
ці. Заздрю городникам 
тих колгоспів! У пас за 
все літо навіть натяку па 
такс починання не було. 
Більше того, не раз- спіл
чани проявляли байду
жість до долі врожаю.

Кілька днів тому, коли 
на поверхні грунту вдари
ли приморозки, звернула
ся я до комсомольців, ч.іє
ні» нашої тракторної 
бригади: допоможіть, мов
ляв, увечері обднмлюватн 
плантацію помідорів. Де 

гам! Піхто не погодився. 
Довелося самій усе роби
ти.

і Іаш город відноситься 
до розряду поливних зе
мель. Проте ніхто їх не 
поливає- труб не вистачає, 
а ті що є, давно заржаві
ла. Впевнена. що тільки 
через не ми не досягла за- 
плаїювапої врожаї, пості 
торік, навряд чи матимемо 
її і лині. Адже овочі, як 
відомо «люблять» вологу,..

Мінус 
організація 
праці

Розповідає Володимир 
ЧЕРІіМКОВ, майстер Кі
ровоградського міського 
профтехучилища № 4.

Другий тиждень двад
цять моїх підопічних допо
магають трудівникам кол
госпу імені Тельмаиа зби
рати овочі. Смішну сказа
ти, але наш спілки ції до
робок за ШЄСТНГОДНШШ і 
робочий день рідко коли 
перевищує тисячу кілогра
мі» Вчора, наприклад, м«і 
зібрали 995 кілограмів го
родини. Може, хлопці не 
сміють чи не хочуть пра- 
пліва і н з г.овноіо відда
чею? Вміють! Не раз це 
доводили, доломш ак;ч!>

іншим господарствам оф* 
ласті. Просто рівень орга
нізації прані в иолгосеіі 
імені Тельмана не відновім 
дає вимогам. По кілька 
годин щодня втрачаєм») 
мн через відсутність тари 
чи Транспорту для вивезеш* 
ня овочів. На роботу її з 
роботі: (живемо мн в
Мар’ївцІ, кілометрів за 
п’ять від левади) вас теж 
підвозять коли кому зама
неться.

Інколи хлопці жарту
ють. шо її; вряд чи вдасіь- 
ся їм відробити за кол
госпі обіди. Гадаю, що в 
них словах є чимала част
ка правди.

Коментар 
редакції

При зустрічі другий сек
ретар Компаніївського 
райкому комсомолу Воло
димир Наріввнй ніяк не 
міі пригадати: хто очолює 
комсомольську ортанізацію 
колгоспу імені Тельмана. 
Пізніше з’ясувалося, що 
Женя Яременко, котра бу
ла секретарем до цього ча
су. пішла в декретну від
пустку, «з замінити її не 
знайшли ким. Вирішили 
чекати звітно-виборних 
комсомольських зборів.

Вже цей факт, як нам 
здається, свідчить про те, 
що заготівля овочів пуще
на комсомольцями 'району 
на самоплйв

Чи знали в райкомі ком
сомолу про те. що колгосп 
імені Тельмана не справля
ється з планом по продажу 
городини державі? Безпе
речно. То- чому ж тоді ні
хто з райкомівців не по
цікавився справами моло
ді господарства, не допо
ки, нарешті, комсомоль
цям активніше взятися за 

ІІГО1ІВ.1Ю орочів?
Жодного су ботинка за 

час кампанії не провели 
спілчани колгоспу. На це 
скаржилася бригадир го
родньої бригади Валеніи- 
на Русина. Неймовірно, 
але факт: Валентина —
секретар відділкової ком
сомольської організації. 
Кому ж. як не їй, слід бу
ло подбати про організа
цію робіт на плантації го
родніх культур, про повне 
збереження овочевої про
дукції.

Тільки тісна взаємодія 
всіх ланок овочевого кон
вейєра може забезпечити 
успіх цієї кампанії. € ще 
ЧИС І В КОМПЗЕІЇВЦІВ для 
тою, щоб ширше розгорну
ти змагання молодих тру
дівників на овочевому по
лі.
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СОЮЗУ РСР — 60

Й

РЕСПУБЛІКАМ
СЕСТРАМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

У середній школі № 5 
м. Гайворона проходять 
тематичні вечори, при
свячені 60-річчю утво
рення СРСР. Про один із 
них, який відбувся 
девізом «Дружба 
знає кордонів», я й 
розповісти.

Вечір підготували 
9 «А» класу, 
дівчата разом із класним 
керівником Зосю Олек
сандрівною Хоменко ба
гато працювали над його 
програмою. Тому нудно 
на вечорі не було ні гос
тям, ні господарям. Спо
чатку виступив Володи
мир Олексійович Атане- 
сов, вірмен за національ
ністю. Він цікаво розпо
вів про свій рідний край 
— квітучу, сонячну Вір
менію, відповів на чис
ленні запитання школя
рів. А потім відбувся 
конкурс на краще вико
нання пісень різних на
родів Союзу Радянських 
Соціалістичних Респуб- І 
лік. Переміг 8 «Б» клас, 
котрий представляв Бі
лорусію.

Пісенний конкурс зм:- і 
нився конкурсом нз І 
кращий букет, вікгори- 8 
ною, присвяченою 15 І 
республікам-сестрам...

Нині учні готуються до І 
іаступного тематичного І 
вечора з ліричною наз- |{ 
вою «Віддаю тобі сер- II 
це, Росіє...»

В. ГРЕЧАНА. І 
м. Гайворон.

СЬОГОДНІ В ГОСТЯХ У 
«ВІТРИЛ» СТОРІНКА для 
ПІОНЕРІВ «БИЙ, 
БАРАБАН!»

І НЕ ВИПАДКОВО. АД
ЖЕ ЧЕРЕЗ ДВА ДНІ НА 
ВСЕСОЮЗНІЙ ПІОНЕР
СЬКІЙ РАДІОЛІНІЙЦІ 
СТАРТУВАТИМЕ МАРШ 
ЮНИХ ЛЕНІНЦІВ «МИ

ДРУЖБОЮ ЛЕНІНСЬКОЮ 
СИЛЬНІ!»

ВІТРИЛА ВІТАЮТЬ УСЮ 
75-ТИСЯЧНУ ЧЕРВОНО- 
ГАЛСТУЧНУ АРМІЮ ОБ
ЛАСТІ ІЗ ЗНАМЕННОЮ 
ПОДІЄЮ І ПРОПОНУЮТЬ 
ЧИТАЧАМ ДОБІРКУ МА
ТЕРІАЛІВ ПРО ЖИТТЯ ПІО
НЕРІВ КІРОВОГРАДЩИНИ.

_________________________

слова вдячності за розшу
кану могилу сина, батька, 
чоловіка, за участь у по
шуках брата, друга, одно
полчанина, 
тісніші зв’язки 
соцьких піонерів з колиш
нім командиром 2-ї гвар
дійської Таманської диві
зії, полковником у від
ставці Василем Минови
чем Пилипенком. Листи з

Мабуть, най- 
у підви-

шів юних ленінців — ком
сомольців. Це і спільні 
рейди-перевірки «У школі 
і вдома», і трудові десан
ти по збиранню металоло
му. А коли в газетах по
явилося колективне звер
нення учнівської і студент
ської молоді Кіровоград- 
щини «Бережливість у ма
лому — економія у вели
кому», підрахували: якщо

під 
не 

хочу

учні 
Хлопці >

ПОШТА «ВІТРИЛ»
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ЛИСТИ НАДІЙШЛИ
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•. поч

Вереснева пошта бага
та на розповіді про ми
нуле літо, під час якого 
більшість ШК<" 
.та чудово nöl 
ВІДПОЧИТИ і 
ПІНСЬКОЇ

,-Лфів зумі- 
,'ЛІПИСЯ і 
в складі уч-

НИробИН'ЮЇ
бригади чи в таборі пра
ці і відпочинку, помай 
друватп ио рідній країні, 
знати чимало нового...
А іце у своїх листах 

птори повідомляють 
ро те, як пройшло свя- 
) псрчіоворееііевого

Найщасливіші з щасливих
... Семикласниця Алла 

Костюченко прокинулася 
раніше звичайного. Ще б 
пак. Скоро в школі така по
дія: Всесоюзна піонерська 
радіолінійка. Алла і її то
вариші мають розповісти 
про все, чим займалися 
протягом минулого нав
чального року. А рік ви
пав особливий — скільки 
визначних подій, урочис
тих свят, торжеств! І од
не з найголовніших — 60- 
річний ювілей Всесоюзної 
піонерської організації 
імені В. І. Леніна. А після 
того, як піонери відзвіту
ють про зроблене, кожен 
загін вручить раді дружи
ни своє піонерське слово 
з планом колективних 
справ, присвячених 60-річ- 
чю СРСР.

Швидко зібравшись, 
дівчинка побігла до шко
ли. Зайшла в піонерську 
кімнату й задумалася: 
«За рік зробили ми ба
гато, але треба виділити 
найсуттєвіше, найцікавіше, 
найособливіше». Згадала

НАША піонерська дру
жина носить ім'я Фе- 

лікса Едмундоаича Дзер- 
жинського і свято шанує 
його пам’ять. За тради
цією в урочистій обстанов
ці недавно ми провели пі
онерську лінійку, присвя
чену 105-й річниці з дня 
народження полум’яного 
революціонера.

З ІМЕНЕМ

Загамувавши ігсдііх, слу
хали юні ленінці цікаву 
розповідь колишнього че
кіста Івана Федоровича 
Селїна, виступ ветерана 
Праці, вчительки-пенсіо- 
нерки Валентини Матві
ївни Гнаткової.

Піонери присяглнся бу
ти гідними імені вида і но
го борня за щастя народу. 
Кожен загін одержав спе-

про роботу червоних слі
допитів у Всесоюзній ек
спедиції «Літопис Великої 
Вітчизняної».
встановили
200 колишніх 
брали участь

Піонери 
імена понад 
воїнів, котрі 

у боях під 
їхнім Підвисоким у 
серпні 1941 року, 
лярі — ініціатори 
рення сільського 
знавчого музею. Нині вени 
постійно поповнюють йо
го експозицію цінними 
документальними матеріа
лами. Надовго запам’ята
лися червоногалстучній 
юні зустріч з відомим ра
дянським поетом Є, А. 
Долматовським, який вою
вав під Підвисоким, вете
ранами війни І. П. Калюж- 
ни/л, І. Н. Спасом, Ф. І. 
Бондаренком, 
нополем.

Листи від 
фронтовиків... 
ни надходять 
піонерської і 
ської організацій, 
тах — спогади про минулі 
буремні часи, сердечні

липні- 
Шко- 
ство- 
крає-

колишніх 
Щодня во

на адресу 
комсомоль- 

У лис-

Ленінграда, де проживає 
ветеран, сповнені щирої 
радості за сьогоднішнє 
молоде покоління — май
бутню гідну зміну батьків. 
Ось уривок з одного листа 
від В. М. Пилипенка: «До
рогі юні ленінці! Від усі
єї душі вітаю вас і ваших 
учителів зі святом піоне- 
рії. Бажаю міцного здоро
в’я, рясних п’ятірок у ва
ших щоденниках. Ви все 
маєте для того, щоб від
мінно вчитися,.старанно 
виконувати завдання п’я
тирічки ударних піонерсь
ких справ, рости сильни
ми, здоровими, спритни
ми.. Висилаю вам газету 
«Ленинские искрьі», де 
опубліковано матеріали 
«Практикуму по самови
хованню». Раджу обгово
рити їх на загонових збо
рах. Це дуже потрібна й 
корисна річ. Дійте!»

Кожен збір дружини, 
кожна піонерська опера
ція чи акція, проведені в 
школі, не обходяться без 
допомоги старших товари-

кожен учень щодня в 
шкільній їдальні, вдома не 
залишить на столі хоча б 
10 грамів хліба, то за мі
сяць буде зекономлено 
його 150 кілограмів. А 
скільки за рік, п’ятирічку! 
Чітко працюють учнівські 
пости бережливих у кла
сах, загонах, на шкільному 
подвір’ї. Вже шість років 
Підвисоцька десятчрічкз 
обходиться без капіталь
ного ремонту, а дрібний 
виконують самі учні. За
питайте у семикласниць 
Наталки Однорог, учениць 
шостого «Б» класу Зої 
Поліщук, Лариси Зозулі, 
Валі Хащеватської, вось
микласниць Люди Поліщук 
і Люди Кислиці, 
нерське 
них 
чатка 
«Бути 
вій
книжкам учениці поверну
ли життя, скільки підруч
ників, збірок казок, ціка
вих повістей, романів зно
ву появилися на полицях

яке піо- 
доручення для 

найулюбленіше, дів- 
без вагань скажуть: 
лікарем у «Книжко- 
лікарні». Скільком

бібліотеки, радуючи своїх 
маленьких читачів!

Семикласників Сергія 
Манзара, Галю Гасаман та 
учня шостого «Б» класу 
Толю Коновалова знають 
у школі як завзятих кро
лівників. У кожного з них 
є домашні ферми. Піонери 
для кролів і сіно влітку 
заготовляють, і годують 
їх, і клітки чистять.

Є серед маршрутів. Все
союзного маршу такий, 
котрий чи не найбільше 
люблять дівчатка-піонер- 
ки — «Зірочка». Старші уч
ні беруть шефство над 
молодшими. Якось старша 
піонервожата школи Ва
лентина Володимирівна 
Піддубна запросила в пі
онерську кімнату Світлану 
Степанюк, Наталю Лободу, 
Олену Прядко та ще кіль
кох учениць і сказала:

— Помічаю, дівчата, що 
маєте нахил до педагогіч
ної роботи. Пропоную по
працювати загоновими во
жатими в перших класах.-

Піонерки погодились, і 
жодна з них не пошкоду
вала про це. Нині запитай
те будь-кого в другому 
«А» про їхніх старших 
подруг, і жовтенята вам 
розкажуть і про екскурсію 
в ліс, і про нові ігри, і про 
прочитану книжну...

Так живуть, учаться, 
працюють підвисоцькі 
хлопчики і дівчатка в чер
воних галстуках — най
щасливіші із 
представників 
чого 
Рад.

щасливих 
підростаю- 

поколіннй Країни

Т. КУДРЯ.
Новоархангельський 

район.

пости
ШКІЛЬНІ
ДІЮТЬ
Хочу розповісти читачам 

«Вітрил» про те. як у на
шій школі працюють пости 
бережливих. Всього їх у 
нас три.

Поле діяльності поста 
№ 1 — шкільна їдальня. 
Тут комітет комсомолу, 
рада дружини спільно з 
учкомом регулярно про
водять рейди. Результати 
їх переконливо свідчать, 
що учні вчаться з повагою 
ставитися до хліба, берег
ти кожну крихту.

Пост N2 2 ми встанови
ли в коридорах восьми
річки. Його члени слідку
ють за чистотою і поряд-

БЕРЕЖЛИВІСТЬ У МАЛОМУ -
Учасниками походу бр- 

режлииих у середній 
школі ЛТі 22 м. Кіроіюгра- 
д.‘ сі.-, ли леї П<-рс-

ком у класних кімнатах, 
коридорах, на подвір'ї. 
Кожен учнівський колек
тив візьме участь у кон
курсі за звання «класу бе
режливих».

І, нарешті, пост № 3 у 
нас трудиться на колгосп
ному полі. Діти збирають 
помідори, огірки, іншу го- 

,родину. І їхня праця від
повідальна подвійно, адже 
зароблені в господарстві 
ЕКОНОМІЯ У ВЕЛИКОМУ

гроші учні перерахували 
до Фонду миру.

л. майданний, 
старша піонервожата 
Лаврівської школи. 
Долинський район.
P.S. Цікаво, а чи ство

рені у вашій, друзі, школі 
пости бережливих? Як во
ни працюють? Хто вже мо
же поділитися набутим 
досвідом? Чекаємо листів 
з вашими повідомлення-

Молодість — це не ТІЛЬ
КИ час формування духов
них і фізичних сил, вибо
ру життєвого шляху, скла
дання планів на майбутнє. 
Це час змужніння і твор
чих відкриттів. Нині немає 
такого куточка < в нашій 
країні, де б найважливіші 
проблеми сьогодення вирі
шувалися б без запалу 
молодих сердець. Нині ми 
наближаємося до 60-річчя 
утворення СРСР і перед 
хлопцями та дівчатами 
різних національностей 
стоїть важливе завдання: 
якнайкраще зустріти цей 
славний ювілей.

Тому така символічна 
спільна праця українських 
і узбецьких хлопців та дів
чат, котрі навчаються на 
філологічному факультеті 
Кіровоградського педаго
гічного інституту імені 
О. С. Пушкіна і зараз до
помагають трудівникам 
колгоспу імені Леніна 
Компаніївського району.

Не перший раз студенти 
виїжджають на поміч сіль
ським трударям. Але ця 
осінь їм запам’ятається 
найбільше. Обидві групи— 
українську та узбецьку — 
об’єднують спільні інтере
си. Майже всі вони при
їхали на навчання із сіл. 
Тепер дівчата-українкя із 
задоволенням взялися за

звичну справу, а їхні уз
бецькі друзі, згадавши 
свої турботи на бавовняно
му полі, із завзяттям зби
рають помідори, яблука. У 
хвилини короткого пере
починку на колгоспному 
городі чи в саду дружно 
лунає пісня, яка в студент
ському репертуарі стоїть 
на першому місці. «Окса
митовий сезон» називаєть
ся. Автор слів — керівник 
групи, старший викладач 
кафедри російської літера- __
тури педінституту Віталійхщерт для місцевих жителів.

.......... ... У ньому візьмуть участь В€І 
бійці загону. Мехром Ауіз, 
приміром, співатиме'улюб
лену пісню про рідний 
край, а Рахмат Ранієв і 
Михайло Ігашов танцюва-- 
тимуть «Андіжанську поль? 
ку». ь.'

— Якось уже так скла
лося: колективом 
став відразу, — каже В. С. 
Ципін. — Дружним, пра
целюбним.

... Швидко працюють 
молоді роботящі руки. 
Повняться ящики червони
ми помідорами і сокови
тими стиглими яблуками. 
Линуть узбецькі й україн
ські жарти, пісні, сміх. 
Осінній семестр триває.

Семеїіович Ципін. У пісні 
співається про природу і 
перші дні роботи, коли за
дані норми були не від 
силу, і про те, особливе 
слово «дружба»...

Запам’ятається нинішній 
осінній семестр не тільки 
хорошою працею, а й зуст
річчю з молодими вироб
ничниками господарства, 
учнями Сасівської восьми
річки, і найбільше, — від
відинами батьківщини ук
раїнського радянського 
письменника Юрія Япон
ського в день святкування 
80-річчя з дня його народ
ження. зустріч із відомими 
українськими 
нами. Ось що 
Сабір Теміров:

— Я читав
Британку.» та «Вершники», 
але після такого свята.

пнсьменни- 
розповідає

вих моментів.
На знімку 

завітайте у 
їдальню і ви 
як дбайливо ставляться і 
першокласники, і учні 
старших класів до хліба 
тг інших продуктів; на 
знімну внизу: ні на день 
не припиняється робота 
у «Книжчиній лінарні»; 
на знімну ліворуч: на 
черговому засіданні ко
мітету комсомолу вироб
люється новий маршрут 
доходу бережливих.

Фото В. ГРИБА.

праворуч: 
шкільну 

побачите,

учасником якого став я і’ 
мої друзі, хочу більш? 
взнати про цього чудового' 
прозаїка, познайомитися з 
іншими його творами.

Багато говорили узбець
кі хлопці і про любов до 
народної музики і пісні. 
Майже всі вони непогано 
грають на своїх національ: 
них музичних інструмен
тах робабі і дойрі. які схо
жі на гітару і бубон. «Си
ній птах» (так називають 
цей студзагін) готує ксн-

загін

Л. НОСЕНКО.
Компаніївський район.

СВЯТО НА ЗЕМЛІ КОРИФЕЇВ
Беселково цвітуть на 

Кіровоградщині «Верес
неві самоцвіти» — XII 
свято театрального мис
тецтва, присвячене 60- 
річчю утворення СРСР і 
100-річчю українського 
професіонального теат
ру. Кращі самодіяльні 
театральні колективи від
звітували перед глядача
ми, принесли їм радість 
прилучення до невмиру
щих джерел сценічної 
творчості.

У Бобринці виставою 
«Олеся» за п’єсою 
М. Кропивницького, яку 
поставив народний само
діяльний театр районно
го Будинку культури, за
кінчився II тур республі
канського огляду народ
них театрів і самодіяль
них драматичних колєїс- 
тиаів. .

Корифе^п українсь
кого професіонального 
тол ру присгччу'Оп.
тилр.. зйітм ям.ігори, у

■ 
буваються тематичні ве
чори, конференції, при
свячені 100-річчю укра
їнського професіональ
ного теат^Е

Ось кільїга повідом
лень, які надійшли до 
редакції про хід свята 
«Вересневі самоцвіти». 
Кіровоградський 
педінститут 
імені
О, С Пушкіна

Чотири дні тривала тут 
республіканська наукова

ва, Донецька та інших 
міст республіки виклада
чі нашого педінституту, 
актори обласного музич
но-драматичного театру 
імені М. Л. Кропивниць
кого.

Відкрив конференцію 
секретар обкому Ком
партії України А. І. По- 
гребняк.

На пленарному засі
данні виступили П. П. 
Хропко — завідуючий 
кафедрою української 
літератури Київського 
педінституту імені О. М. 
Горького, Ю. М. Бобош- 
ко — доцент Київського 
інституту театрального 
мистецтва, Г1. Т. Марку- 
шевський — доцені 
Одеського університету, 
А. Г). Бойчук — завідую
чий кафедрою українсь
кої літератури Кірово
градського педінституту 
іласні О. С. Пушкіна та інші. Зі С.ІїОіМ‘1 науковими ЧММ у,<> 

ський театр корифеїв» та 
«ЗаЖ'біжні ьідгуки про 
театр корифеїв» позна
йомили присутніх П. ГІ. 
Охріменко — професор 
Сумського педінституту 
та В. Т. Полск — доцент 
кафедри української лі
тератури Івано-Франків
ського педінституту.

Учасники конференції 
відвідали хутір Надію, 
побували у літературно- 
меморіальних місцях Кі- 
ровоградщини, ознайо
милися з роботою на
родного самодіяльного 
тплтпи «Резонанс» нашо-

динку культури. --------
Секретар парткому 

колгоспу «Родина» Б. Л. 
Дубовий вручив грамоти 
Богданівської селищної 
Ради народних депутатів 
і правління колгоспу мо
лодіжному самодіяльно
му театру ляльок «Гори
цвіт», який працює При 
сільському Будинку
культури. Учасники ко
лективу, яким кеоує 
В. К. Ковпак, розповіли 
односельцям про свої 
творчі задуми і плани, 
на прохання учасникіз 
вечора показали (вже 
вкотре!) лялькову виста
ву «Теремок Петрушки» 
за п'єсою С. Назарова.

Н. МИКОЛАЄНКО.
Обласна 
бібліотека 
для юнацтва 
імені
О. Боиченка

• І.-. ■

нашої бїбпїбтеки ьемапЬ 
літератури, присвяченої 
життю і творчості видат
ного українського дра
матурга, Актора і режи
сера І. К. Карпенка-Каро- 
го.

Вплітаючи свій голос у 
передзвін «Вересневих 
самоцвітів», працівники 
нашої бібліотеки разом 
з учнями міської серед
ньої школи № 24 прове
ли літературний вечір 
«Корифей українського 
театру І. К. Карпенііо- 
Карий».

Огляд літератури про-



В. ГРЕЧАНА,
м. Гайворон.

ПОШТА «ВІТРИЛ»

802
листа надійшли
«А АДРЕСУ Jgnm»

З ПОЧАТКУ ЧІИНШ

Т **«-•«* «** 
жинського і свято шанує 
його пам’ять. За тради
цією в урочистій обстанов
ці иедавно ми провели пі
онерську лінійку, присвя
чену 105-й річниці з ДНЯ 
народження полум’яного 
революціонера.

пости
ДІЮТЬ
Хочу розповісти читачам 

«вітрил» про те. як у на
шій школі працюють пости 
бережливих. Всього їх у 
нас три.

рОДО ДРУЖИНИ Ч.ІИІВП 
учкомом регулярно про
водять рейди. Результати 
їх переконливо свідчать, 
що учні вчаться з повагою 
ставитися до хліба, берег
ти кожну крихту.

Пост N2 2 ми встанови
ли в коридорах восьми
річки. Його члени слідку
ють за чистотою і поряд-

БЕРЕЖЛИ ВІСТЬ

IV тив візьме участь у неп* 
курсі за звання «класу бе
режливих».

І, нарешті, пост № 3 у 
нас трудиться на колгосп
ному полі. Д>ти збирають 
помідори, огірки, іншу го
родину. І їхня праця від
повідальна подвійно, адже 
зароблені в господарстві 

ЕКОНОМІЯ У ВЕЛИКОМУ

--- |----- ---- ,
Лаврівської школи.
Долинський район.
P.S. Цікаво, а чи ство

рені у вашій, Друзі школі 
пости бережливих? Як во
ни працюють? Хто вже мо
же поділитися набутим 
досвідом? Чекаємо листів 
з вашими повідомлення-

Вереснева пошта бага
та на розповіді про ми
нуле літо, під час якого 
більшість шкг^' 
ла чудово по 
відпочити 
нівської 
бригади чи в таборі пра
ці і відпочинку, поман
друвати по рідній країні, 
взнати чимало нового...

А ще у своїх листах 
автори повідомляють 
про те, як пройшло свя
то першовересневого 
дзвінка.

«Першого вересня в 
усіх школах відбувся Ле
нінський урок на тему 
«Хай квітне народами 
створений спільно єди
ний, могутній Радянський 
Союз!» Урок присвячено 
60-річному ювілею СРСР. 
Гостями учнів Новомпр- 
городської восьмирічки 
№ 1 були завідуючий 
кабінетом політичної ос
віти райкому партії А. І. 
Бойко, секретар партій
ної організації першого 
відділка колгоспу імені 
Чкалова 1. Я. Плшоха. 
Вони сердечно привітали 
учнів з початком нав
чального року, побажали 
їм міцних знань, успіхів 
у суспільно корисній 
праці, а Іван Якович Пн- 
шоха розповів, як тру
дівники господарства
втілюють у життя Про
довольчу програму
СРСР. Він підкреслив, 
що в справу здійснення 
задумів партії і держави 
вносять ------ -• ••
школи, 
батькам, старшим 
там і сестрам. А спільна 
наполеглива праця за
безпечує мир на землі»,— 
так пише постійний поза
штатний кореспондені 
«Молодого комунара» 
В. А. Шульга.

«... Давно пропливли 
мої десять шкільних ро
ків, пролетіли, як птах 
над нолем. Але часто, 
мало не щодня, я згадую 
і першу вчительку, і пер
ший урок. Який він був 
хвилюючий, радісний, 
справжнє маленьке свя
то, котре не забувається 
ПОБІК», — це уривок з 
листа кіровоградки
Л. Виноградської.

Не припиняється по
тік листів, де їх автори 
просять розповісти про 
ту чи іншу професію. За
бігаючи наперед, відпові
даємо. у наступних ви
пусках «Вітрил» постара
ємося не обминути жод
ного листа, де ви цікави
тиметеся найрізноманіт
нішими спеціальностями.

Усім своїм кореспон
дентам «Вітрила» щиро 
вдячні за їхні повідом
лення.

Успіхів вам, друзі!

Сбірів зу.мі- 
тф>дитися і 
в складі уч- 

виробничої

вклад і учні 
допомагаючи 

бра-

»ходу 6ft- '..-А 
середній

ради

свята

> наро- 
школн.

зафіксувало 
лорамомлм- 

праворуч: 
шкільну 

побачите.

У МАЛОМУ

СПОГАД ПРО ЛІТОСільські професії !

Мужніють у праціюних городян

П. ПІХОТА, 
вчитель Інгуло-Кам'ян- 
ської СШ.
Новгородківський 

район.

Затамувавши пгднх, слу
хали юні ленінці цікаву 
розповідь колишнього че
кіста Івана Федоровича 
Селі її а, виступ ветерана 
праці, вчптельки-пенсіо- 
леркп Валентини Матві
ївни Гнаткової.

Піонери приєяглися бу
ти гідними імені видатно
го борця за щастя народу. 
Кожен загін одержав спе
ціальне завдання 
дружини.

На закінчення 
прозвучала пісня 
Дзержпнського, то 
дилася в стінах і 
Склав її старший піонер- 
вожатий Сергій Георгійо
вич Ніколенко.

Наташа ТЕРЕХОВА, 
голова ради загону 
6 «Б» класу середньої 
школи № 34 м. Кіро
вограда.

Понад 400 випускників 
шкіл невеликих міст Львів
ської області стали учня
ми сільських ПТУ. Не но
вачками прийшли юнаки 
і дівчата в училища, де на 
вибір пропонуються десят
ки спеціальностей. Робота 
в учнівських виробничих 
бригадах на полях навко
лишніх господарств допо
могла їм на практиці по
знайомитися з майбутніми 
професіями.

Ось вже п’ять років під 
час літніх канікул працю
ють разом під керівницт
вом майстрів виробничого 
навчання учні Поморянсь- 
кого СПТУ і старшоклас
ники золочівських шкіл. В

В

іВД

Учасниками походу бе 
режливих у < . 
школі № 22 м. Кіровогра
да стали всі учні. Пере
свідчитися в цьому не
важко. Зірке око фото
об’єктива 
кілька таких 
вкх моментів.

На знімку 
завітайто у 
їдальню і ви 
як дбайливо ставляться і 
першокласники, і учні 
старших класів до хліба 
тс інших продуктів; на 
знімну внизу: ні на день 
не припиняється робота 
у «Книжчиній лінарнр’; 
на знімку ліворуч: на 
черговому засіданні ко
мітету комсомолу вироб- 
люсіься новий маршрут 
походу бережливих.

ерото В. ГРИБА*

іцих джерел сценічної 
творчості.

У Бобринці виставою 
«Олеся» за п'єсою 
М. Кропивницького, яку 
поставив народний само
діяльний театр районно
го Будинку культури, за
кінчився II тур республі
канського огляду народ
них театрів і самодіяль
них драматичних колек
тивів. <

Корифей українсь
кого професіонального 
тоагру присвячують 
творчі О0ЇГИ аматори, у 
трудових колективах від- 
буїиісіься го’матичні ве
чори, конференції, при
свячені 100-річчю укра
їнського професіональ
ного театрЬ

Ось КІЛЬ.’ повідом
лень, які надійшли до 
редакції про хід свята 
«Вересневі самоцвіти». 
Кіровоградський 
педінститут 
імені
О. С. Пушкіна

Чотири дні тривала тут 
республіканська наукова 
конференція «Українсь
ка драматургія і театр у* 
сім'ї братніх культур», 
присвячена 100-річчю ук
раїнського професіо
нального театру, засно
ваного 
ницьким. 
участь провідні 
турознавці, філологи, те
атрознавці вузів Києва, 
Одеси, Сум, Івано-Фран
ківська, Херсона, Харко-

М. Л. Кропие- 
У ній взяли 

літєра-

АрОПКО —» 
кафедрою 
літератури 
педінституту імені О. М 
Горького, Ю. М. Бобош- 
ко — доцент Київського 
інституту 
мистецтва, П. Т. Марку- 
шевський 
Одеського університету, 
А. Л, Бойчук — завідую
чий кафедрою українсь
кої літератури Кірово
градського педінституту 
імені О. С. Пушкіна та ін
ші. Зі своїми науковими 
дослідженнями «Білору
ська критика про україн- 
ський театр кбрифоїо•'то 
«За^біжні ьідгуки про 
театр корифеїв» позна
йомили присутніх П. ГІ. 
Охріменко — професор 
Сумського педінституту 
та 8. Т. Полей — доцент 
кафедри української лі
тератури Івано-Франків
ського педінституту.

Учасники конференції 
відвідали хутір Надію, 
побували у літературно- 
меморіальних місцях Кі- 
ровоградщини, ознайо
милися з роботою на
родного самодіяльного 
театру «Резонанс» нашо
го інституту.

Ю. НАСТАСІЄНКО, 
член комітету комсо
молу.

Знам’янський 
район

Урочистий вечір, при
свячений відкриттю свя
та «Вересневі егмоцзі- 

. ти», відбувся в Еогданіз- 
ському сільському Бу-

,»ав>
української 
Київського

театрального

доцені

р. ІЧ. ПМЯНРП) І««<

односельцям про свої 
іворчі задуми і плани, 
на прохання учасникіа 
вечора показали (вже 
вкотре!) лялькову виста
ву «Теремок Петрушки» 
за п'єсою С. Назарова.

Н. МИКОЛАЄНКО.

Обласна 
бібліотека 
для юнацтва 
імені
О, Войченка

На книжкових п “лицях
НОШО'І »»і»'
літератури, присвяченої 
життю і творчості видат
ного українського дра
матурга, і^ттора і режи
сера І. К. К'арпенка-Каро- 
ГО. ,Вплітаючи свій голос у 
передзвін «Вересневих 
самоцвітів», працівники 
нашої бібліотеки разом 
з учнями міської серед
ньої школи № 24 прове
ли літературний вечір 
«Корифей українського 
театру І- К. Карленко- 
Карий».

Огляд літератури про- 
рела завідуюча відділом 
обслуговування Л. Я. 
Шевелєва.

До літературного ве
чора десятикласники Під
готували композицію за 
поетичним твором
3. Юр’єва «Останній 
монолог Карпенка-Ка- 
рого».

Н. КОЛОДОВА, 
старший бібліотекар.

Часто у своїх листах, 
друзі, ви запитуєте: «Чому 
зникла рубрика «Архіва
ріус «Вітрил»? Вона була 
тимчасово нсзаслужено за
бута. Але віднині обіцяє
мо вам, допитливі, що ви 
матимете можливість зно
ву зустрічатися з нею.

Отже, «Архіваріус «Віт
рил» повідомляє, що...

Гомер давно вважається 
нанвидатнішим письменни
ком усіх часів, хоча він не 
написав жодного рядка. 
Усі свої твори Гомер три
мав у пам’яті з тої простої 
причини, що не вмів ні чи
тати, ні писати... ч

їх розпорядженні 120 гек
тарів орних земель, зерно
збиральна техніка, май
стерні. Міська і сільська 
молодь спільно обробляє 
землю, доглядає за посіва
ми, .збирає врожай, ремон
тує агрегати, 
ють передові 
господарств, 
полі уроки 
Юнаки і дівчата 
ють професійних 
оволодівають 
зоотехнічних і агрономіч
них знань. Педагоги, кол
госпні спеціалісти при
щеплюють своїм вихован
цям любов до землі, хлі
боробської праці. І в то
му, що в нинішньому иав-

їй допомага- 
трудівнпки 

проводять у 
майстерності, 

иабува- 
навичок, 

основами

пальному році вдвоє збіль
шився приплив міської мо
лоді в сільське училище, 
чимала їх заслуга.

— Спільна робота на
ших учнів і школярів у 
виробничих бригадах вия
вилась найефективнішою 
формою професійної орі
єнтації, — сказав дирек
тор ГІоморянського СИГУ 
Ю. А. Щербань. — Вона 
піднімає в очах молоді 
престиж праці в сільсько
му господарстві, допома
гає їй обрати справу до 
вподоби.

У новому навчальному 
році в сільських профтех
училищах Львівщини готу
ватимуть наладчиків ус
таткування тваринницьких 
комплексів, манстрів-садо- 
водів, а всього тут прохо
дить навчання більш як 
по двадцяти спеціальнос
тям.

АРХІВАРІУС «ВІТРИЛ»

* *
... на персні 

було внісарбувано 
девіз: «Тимчасова 
краще тимчасової удачі».

ф 3:

... у війську Олександра 
Македонського був воїн на 
ім’я Олександр. Під час 
битв він завжди намагав
ся втекти. Македонський 
помітив цс і сказав йому:

— Прошу тебе: або пе
ребори своє боягузтво, або 
зміни ім’я.

* * • *
... один початкуючий по

ет запитав Бериарда Шоу, 
що йому зробити, щоб ііо-

*
Піфагора 

такий 
невдача

м. ляхович. 
(РДТАУ).

го поезія дійшла до чита
чів.

— Віддайте рукопис на 
конфетті, — відповів Шоу.

... є па світі озеро з не
звичайно довгою назвою. 
Воно знаходиться в США, 
на території штату Масса
чусетс.

Власне кажучи, це неве
лике озеро і, мабуть, нічим 
особливим не відрізняєть
ся від інших озер штату, 
крім своєї малозрозумі
лої, надто довгої назви, в 
якій понад сорок літер. 
Розміркуйте самі: ЧАР- 
ТОГГАГОГГМАНЧА У Г-

ЗАВТРА ПОЧИНАЄТЬСЯ ТИЖДЕНЬ ФІЗКУЛЬТУРИ
І СПОРТУ В УРСР. ЯК ВИ ПІДГОТУВАЛИСЯ до 
НЬОГО?

І ВСЕ-ТАКИ ВИГРАШ гпо НА МАРШІ

Цілий рік кппить-вирує 
робота в колгоспі. А вліт
ку і восени її особливо 
багато. Тож як діти кол
госпників можуть бути ос
торонь того, чим займа
ються їхні батьки?

Іще з літа більшість уч
нів нашої десятирічки була 
на всіх важливих ділян
ках виробництва: па току і 
в саду, на пшеничному ла
пі і на тваринницькій 
фермі. Так, Галя Дружи
на, Люба Лебідь, Валя 
Кушко, брати Іван і Сер
гій Копстантипови па со
вість попрацювали на то
ку місцевого колгоспу

«Зоря комунізму». їхні ро
весники Юрій Еррбатко, 
Сергій Шайнога, Віктор 
Тюленев, Неоніла Овер
ченко допомагали тварин
никам свиновідгодівельно
го комплексу господарст
ва.

Почався повий навчаль
ний рік. Робочий одяг уч
ні змінили на шкільну 
форму. Але не забувають 
вони про своє минуле тру
дове літо.

Увійти в п’ятірку кращих — таке завдання ста
вила перед собою збірна області, яка виїздила в 
Миколаїв на ЇХ чемпіонат республіки з багато
борства ГПО. 1 спортсмени не підвели своїх на
ставників. Вони набрали 1398 очок, пропустивши 
поперед себе в турнірній таблиці лише команди 
Києва (1534). Дніпропетровської (1435) та До
нецької (1421) областей.

Найбільший внесок у 
копилку збірної зробив 
працівник 
внутрішніх справ обл
виконкому Володимир 
Твердоступ 
очок. Правда, серед 
спортсменів своєї віко
вої групи він був лише 
четвертям. А тренер- 
викладач Кіоовоградсь- 
кої ДЮСШ № 3 Ніна 
Ізюменко (ступінь «Фі
зичне вдосконалення») 
та робітник із Світло-

управління
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нодська Григорій Янен- 
ко (ступінь «Бадьо
рість і здоров’я), від
ставши від перших 
призерів відповідно на 
4 і 3 очка, одержали 
срібні нагороди. Ваго
мий здобуток мали та
кож викладач факуль 
тєту фізвиховання пед
інституту Віктор Ши
роких та старший інст
руктор облради «Коло
са» Алла Мірошничен
ко. І якби окремі наші

багатоборці дещо кра
ще виступили у пла
вальному басейні та’з 
секторі для метання 
м’ячика і гранати, збір
на Кіровоградщинц на
дійно прописалася б у 
першій призовій трійці. 
Адже від найближчого 
суперника її відділя
ють усього 23 очка. На
брала б, скажімо Раїса 
Марталер зі Знам’янки 
на водній доріжці ‘мак
симальну кількість 
с-чок, і Кіровограді .по
рівнялися б з дніпро- 
петровцями.

Та все ж наші’ зем
ляки мали виграш, бо 
порівняно з їхніми по
казниками в минулі ро
ки четверта сходинка— 
значний крок уперед.

ГАГОГГЧАУБУНАГ У Н- 
ГАМАУГГ.

Одразу запам’ятати її 
дуже важко, треба добря
че потренуватися.

Неважко здогадатися, 
що назву озеру дали не 
європейці, а колишні ко
рінні мешканці цієї країни 
— індіанці. І означає во
на не просто набір якихось 
звуків, а має цілком пев
ний зміст, приблизно та
кий:

«Ви ловите рибу на сво
єму боці, ми — на своєму, 
піхто не ловить риби на 
середині озера».

ПРОПОЗИЦІЯ
«ВІТРИЛ»

л
/

КРОС
Товариші старшокласни

ки! Давайте напишемо твір 
на тему:

«Я через десять років».
А в 1992 році перевіри

мо, чи здійснилися ваші 
мрії і підтвердились прог
нози, наскільки далеко
глядними виявилися ваші 
думки.

Згода?
Чекаємо листів із твора

ми.

НАБЛИЖЕННЯ ДО МАЙСТРІВ
Збірні команди облас

них рад спортивних то
вариств приїхали в 
Олександрівну, щоб взя
ти участь у обласному 
профспілково - комсо
мольському легкоатле
тичному кросі. Найкраще 
тут виступили авангар- 
дівпі. Другими булл 
представники облради 
«Колоса». третіми — 
«Буревісника»,

В особистому заліку 
на окремих дистанціях 
відзначились Тетяна Со- 
ломаха (спортклуб «Зір
ка»), авангардівка з 
Олександрії Алла Морга- 
лепко, учениця Кірово

градської СШ 
лана Лисенко 
Голованівська 
Грусевич.

Паралельно 
поєдинками

№ 9 Світ- 
та юніор з 

Андрій

цимиз 
проходили

: магання сільських.крос- 
менів. Тут перемогу в 
командному заліку здо
були місцеві легкоатле
ти. срібні нагороди отри
мали Олександрівні, 
бронзові — добровелич- 
ківці.

В. АБРАМЕНКО.

Редактор 
Ю. СЕРДЮЧЕНКО,
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Кіровоградське професійно-технічне училище громадського харчування

ОГОЛОШУЄ ДОДАТКОВИЙ НАБІР УЧНІВ ДО ГРУП ОФІЦІАНТІВ

Училище готує кваліфі
кованих робітників для 
підприємств _ громадського 
харчування.

Приймають юнаків і 
дівча і віком від 17 до 26 
років, які мають середню 
освіту.

Строк навчання — 2 
роки.

Учні одержують стипен
дію 32 крб. на місяць, 
звільнені в запас воїни

на 1982—1983 навчальним рі

Радянської Армії — 
/0 крб.

Учнів забезпечують під
ручниками. Час павчзівія 
в училищі зараховується 
до трудового стажу.

Випускників училища 
направляють працювати в 
кращі ресторани Кірово
града та області.

Для вступу необхідно 
подати: атестат, характе
ристику, довідки з місця 
проживання та медичну

к.

(форма № 286), 4 фото
картки 3X4 см.

Документи приймають 
щодня, крім неділі, з 9 до 
17 годппп.

Початок занять в міру 
комплектування групп.

Адреса училища: м Кі- 
рової рад, вул. Компаній
ця, 65. тел. 2-32-21, 2-57-09. 
2-34-95.

Дирекція.
Зам. аз.

Кіровоградський держднний педагогічний інститут ім. О. С. Пушкіна
ОГОЛОШУЄ НАБІР '

Факультет мас відді
лення за спеціальностя
ми: фізики і матс.мпіики, 
російської мови і 
і урн, української 
літератури, історії 
пільствозпавсіва, 
нового навчання, 
ного виховання, 
співів, іноземної

Иа факультет 
іоться учні 9-х і 10-х кла
сів, які виявили.нахил до 
педагогічної діяльності.

літера- 
мовії і

і сус- 
почаг- 
фізіїч-

музикп і 
мови.
прініма

на факультет майбутнього вчителя
Заняття па факультеті 
проводитиму пкя у ви;- 
ляді лекцій. коїгсульга- 
шй. виконання контроль- 
них робіт і окремих зав
дані) Під час зимових і 
весняних канікул заняття 
проводитимуться в м. Кі
ровограді па базі г.сдіїі- 
сгиту ту.

Для вступу па факуль
тет необхідно подати мо
тивовану заяву на ім’я 
ректора інституту, в якій 
зазначити обране відді-

лення, свою домашїпо 
адресу, школу, клас, а 
також характеристику 
педагогічного колені иву, 
яка стверджувала б 
чия до педагогічної 
яльпоеті.

Заяви приймаються 
і /ковгпя 1982 року.

Адреса інституту:
316050, Кіровоград, вул. 
Шевченка, І, ФЛІВ, ка
федра педагогіки. ' '

Ректорат.

на
ді-

ДО

Зам. 89.

кіровоградський державний
ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ їм. О. С. ПУШКІНА

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СЛУХАЧІВ
на підготовче відділення
з відривом від виробництва (денна форма навчан

ня)
та без відриву від виробництва (заочна форма нав

чання).
Набір проводиться па такі спеціальності:
денна форма — російська мова і література, укра

їнська мова і література, педагогіка і методика по
чаткового навчання, музика і співи:

заочна форма — фізичне виховання.
ВСТУПНИКИ ПОДАЮТЬ ТАКІ ДОКУМЕНТИ: 

заяву на ім’я ректора; направлення встановленого 
зразка; характеристику, підписану керівником під
приємства (військової частішії), партійної, комсо
мольської і профспілкової організацій, завірену пе
чаткою; документ про середню освіту (оригінал); ви
тяг з трудової книжки (книжки колгоспника), завіре
ний керівником підприємства, колгоспу; медичну до
відку (форма № 286); шість фотокарток (3X4 см).

На денну'форму навчання документи приймають з 
1 жовтня по 10 листопада (для звільнених у запас з 
лав Радянської Армії — до 15 січня 1983 року). 
Співбесіди —з II по 25 листопада. Початок занять 
з 1 грудня. Строк навчання 8 місяців. Слухачів за
безпечують стипендією та гуртожитком.

На’заочну форму навчання документи приймають 
для звільнених з лав Радянської Армії — до 1 груд
ня. Строк навчання — 10 місяців.

Після закінчення навчання та успішного складання 
випускних екзаменів слухачів зараховують студента
ми перших курсів відповідних факультетів стаціона
ру-

УМОВИ ПРИЙОМУ: па підготовче відділення 
приймають громадян із закінченою середньою освітою 
з числа передових робітників, колгоспників, звільне
них у запас із лав Радянської Армії і Флоту і стар
ших иіонервожатих міських і сільських шкіл за на
правленнями промислових підприємств, будов, орга
нізацій, транспорту і зв’язку, геологорозвідувальних 
і топографогеодезіічних організацій, радгоспів, кол
госпів, споживчої кооперації, міжгосподарських під
приємств і промислових об'єднань у сільському гос
подарстві, командування військових частіш, загаль
ноосвітніх шкіл за рішенням загальних зборів і реко
мендаціями партійних комсомольських і профспілко
вих організацій.

Для тих, хто звільняється з лав Радянської Армії, 
направлення, па підготовче відділення дійсні протя
гом одного року з дня звільнення в запас.

Зарахування проводиться за результатами співбе
сіди.

Довідки можна одержати в деканаті підготовчого 
відділення за адресою: 316050, м. Кіровоград, вул. 
Шевченка, 1, кімната № 5 (тел. 29-52-28).

Зам. 86.

ЛЕНІНАКАНСЬНЕ ТЕКСТИЛЬНЕ УЧИЛИЩЕ
Вірменської РСР

оголошує набір учнІЕ на 1982—1983 рік

Училище готує 
висококваліф і к о- 
вані кадри для тек
стильної промисло
вості з таких спеці
альностей;

прядильниця, мо
тальниця, крутиль
ниця. Приймаються 
дівчата віком 15 ро
ків і старші, одино
кі, що мають вось
мирічну або серед
ню освіту. Строк 
навчання — 6 міся
ців. Учні забезпечу
ються стипендією в 
розмірі 80 карбо
ванців на місяць,

дворазовим харчу
ванням під час за
нять та практики. 
Після закінчення 
училища треба від
працювати один 
рік. Учні забезпечу
ються • сучасним 
гуртожитком з усі
ма зручностями. 
Середня заробітна 
плата, кваліфікова
них робітників 200 
—220 карбованців. 
В училищі є школа 
робітничої молоді, 
підготовчі курси від 
політехнічного інс
титуту, навчання на

яких сплачує у жили
ще. Після їх закін
чення дівчата зара
ховуються до інсти
туту поза конкур- 
сом.

При училищі ді
ють гуртки худож
ньої самодіяльнос
ті та спортивні сек
ції.

Витрати за проїзд 
у місто Ленінакан 
оплачує училище. 
Бажаючі єступити 
до нього повинні 
представити такі 
документи: свідоцт
во про народжен
ня або паспорт, сві-

ДСЦТЕО про освіту, 
А фотокартки роз
міром 3)<4 см., 
трудову книжку 
(якщо Бона є).

Від'їзд із Кірово
града в організоБа- 
ному порядку 12 
жовтня. Звертатися 
до представника 
училища можна 
щоденно з 9 до 18 
години за адресою: 
М. Кіровоград, вуя. 
К. Маркса, готель 
«Київ», запитати в 
адміністратора.

ДИРЕКЦІЙ 
УЧИЛИЩА.

К7
Кіровоградська обласна 
школа добровільного 
товариства 
автомотолюбителів

ПРОВАДИТЬ НАБІР 
НА КУРСИ

по підготовці водіїв 
категорії «А» — мото

циклістів;
категорії «В» — водіїв 

легкових автомобілів.
По закінченні курсів во

дії категорії «В> можуть 
працювати по найму на 
автомобілях, повна маса 
яких не перевищує 3,5 т і 
па автобусах, які розрахо
вані не більше, ніж 8 па
сажирів.

Строк навчання — 1,5— 
2 .місяці.

ІІочатрк занять — в мі
ру комплектування груп.

По довідки звертатися 
па адресу: м. Кіровоград, 
вул. Габдрахманова, 3. 
Тел. 3-03-98, 3-53-44. ’

Зам. 87.

ДО УВАГИ КЕРІВ
НИКІВ ПІДПРИ
ЄМСТВ ТА ОРГАНІ

ЗАЦІЙ КІРОВО-
ГРАДЩИНИ!

Миколаївський об
ласний виробничо- 
рекламний комбінат 
«Укрторгрекла м а» 
виготовляє фабрич
ні марки та ярли
ки на ацетатній 
стрічці та тканинах 
замовника.

Із замовленнями 
звертатися на адре
су: 327024, м. Мико
лаїв, вул. Кругова, 
44. Тел. 3-41-36 і 
3-11-42.

АДМІНІСТРАЦІЯ.
За.м. 04.

ДО УВАГИ ТВАРИННИКІВ КОЛГОСПІВ  ̂

ТА РАДГОСПІВ, НАСЕЛЕНИЙ ОБЛАСТІ«

На тваринницьких фермах, у приватних 
господарствах дуже багато плодів гарбуза 
йде на годування тварин, в той час, як на
сіння гарбуза — дуже цінна сировина для 
медичної промисловості.

Споживча кооперація Кіровоградщини 
закуповує у населення насіння гарбуза 

всіх гатунків, висушене, очищене (не по- 
рожньотіле) по ціні 1 крб. 90 коп. за 1 кг.

Шановні кіровоградці!
Збирайте й здавайте насіння гарбуза за- 

готоєачам через заготівельні пункти або 
магазинам споживчої кооперації чи райза- 
готконторам.

Не губіть цінну сировину!
Правління обле поживе піним.

Зам. 92.

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ КІРОВОГРАДСЬКОГО М'ЯСОКОМБІНАТУ 

НАБИРАЄ УЧНІВ
НА 1982—1983 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Училище готує кваліфікованих робітни
ків для молочної промисловості.

Приймають юнаків і дівчат віком від 
16,5 року.

СТРОК НАВЧАННЯ — 1 РІК.
Учнів забезпечують триразовим харчу

ванням, гуртожитком. Вони одержують 
стипендію — 18 крб. на місяць. Воїнам, 
звільненим з лав Радянської Армії, та ви
пускникам середніх шкіл до стипендії 
здійснюють доплату до рівня тарифної 
ставки робітника 1 розряду (75—80 крб.). 
Під час виробничої практики всі учні одер
жують третину зароблених грошей. Відмін
ники навчання одержують підвищену сти

пендію й користуються пільгами при вступі 
до середніх та вищих навчальних закладів.

ДЛЯ ВСТУПУ НЕОБХІДНО ПОДАТИ: 
документ про освіту, автобіографію, сві

доцтво про народження, характеристику, 
довідки з місця проживання, про склад 
сім’ї та медичну (форма № 286), 6 фото
карток 3X4 см.

ДОКУЛЛЕНТИ ПРИЙМАЮТЬСЯ щодня, 
КРІМ НЕДІЛІ, 3 9 ДО 17 ГОДИНИ.

Адреса училища; м. Кіровоград, Обоз- 
ніаське шосе, 3. їхати автобусами 10,
34 до зупинки «М’ясокомбінат». Телефони 
6-70-30, 6-70-28.

Зам. 93.

- гШ"
ШАНОВНІ КІРОВОГРАДЦІ!
Тому, хто бажає оволодіти англійською 

мовою, може допомогти кіровоградська 
фірма побутових послуг «Райдуга». В ній 
постійно діють курси по вивченню англій
ської мови.

Ця фірма стане в нагоді також усім, хто 
бажає опанувати гру на баяні та гітарі, нав
читися танцювати бальні танці. Для цього 
організовано в ній відповідні гуртки.

З усіх цих питань просимо звертатися 
на адресу: вул. Гагаріна, 7, бюро побуто
вих послуг, тел. 2-47-42 або за місцем ро
боти курсів та гуртків.

Будинок побуту «Інгуя» {другий поверх).
«Укриобутреклама».Зам. 91. і г

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.

Па украинском языке.
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