
вищає
«тем«
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Всесоюзна естафета 
ударним 
комсомольських 
справ

Наш орієнтир: мобі
лізація всіх юнаків і 
дівчат на дальший роз
виток передз’їздівсько- 
го змагання, націлюван
ня його учасників 
на досягнення високих 
кінцевих результатів,

ВПИШИ СВІЙ РЯДОК У РАПОРТ ленінського КОМСОМОЛУ
Бюро обкому Компартії України, виконком облас

ної Ради народних депутатів, президія обласної ради 
профспілок і бюро обкому ЛКСМ України розгля
нули підсумки соціалістичного змагання колективів 
будівельних та монтажних організацій за жовтень 
ис гідній зустрічі XXVI з’їзду КПРС. вчасному і до
строковому введенню в дію особливо важливих пус
кових об'єктів.

Колективи, які добилися найвищих результатів, 
відзначено дипломами, перехідними червоними вим
пелами і свідоцтвами обкому Компартії України, об
ласної Ради народних депутатів, обласної ради 
профспілок і обкому ЛКСМ України.

ПЕРЕМОЖЦ
ЗМАГАННЯ
А ЖОВТЕНЬ

Піреможцями змагання 
визнані:

будівельне управління 
№ 1 тресту «Олександрїя- 
яяжбуд» (начальник ВГМ. 
Арутюнов, секретар парг- 
оргавізації П. Ф. Соломсп- 
вов, голова будкому проф
спілки О. С. Колько, сек
ретар комсомольської ор
ганізації А. В. Банзії;).

будівельне управління 
«Машбуд» тресту «Кірово- 
градмашважбуд» (началь
ник М. К. Гавричков. сек
ретар . парторганізації
B. Л. Кошевепко, голова
будкому профспілки В. Т. 
Агапова, секретар комсо
мольської орга ні за ці ї
C, В. Стадниченко),

дільниця № 3 будівель
ного управління № 2 трес
ту « Кіровоград машваж-

На екрані появився роз
різ тракторного двигуна. 
Головний інженер колгос
пу імені Кірова Долинсь- 
ного району Олександр 
Григорович Кобзар дав 
докладну характеристику 
його роботи. Курсанти 
уважно слухали, основні 
положення ЗАНОСИЛИ в 
нонспекти.

Курси мехЕсеобучу ке
рівники господарства, в 
тому числі заступник го
лови правління по роботі 
з молоддю Григорій Слю
саренко, організували в 
школі. Там с кінопроектор, 
плакати, деталі тракторів. 
Та й до колгоспної май
стерні, де слухачі курсів 
проводять практичні за
няття, зовсім недалеко.

Комітет комсомолу кол
госпу зробив чимало для

З Виходить
я з 5 грудня 1939 р.
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• Широко розгорнулося між комсомоль
цями Олександрійського електромеханіч
ного заводу соціалістичне змагання за 
право підписати рапорт XXVI з’їздові 
КПРС. Жоден молодий робітник не лиша
ється осторонь цього руху. Більш як 
двотисячний загін комсомолі! заводу 
щодня примножує свої трудові здобутки. 
Кожен день передз’їздівської еахти нази
ває нові імена передовиків. За підсумка
ми змагання за вересень —жовтень пере
можцями передз'їздівського змагання ви
знано 63 молодих виробничники. Немало 
ЇХ і в механічному цеху підприємства, 
нолектив якого в ці дні значно виперед
жає виробничий графік.

На знімках: угорі — один із кра
щих молодих робітників заводу, слюсар- 
складальник механічного цеху, кандидат 
у члени КПРС Микола ЖАРКО; внизу — 
переможці передз’їздівського змагання 
робітників заводу молоді нандидати в 
члени КПРС шліфувальник Віктор КУ- 
ЧАЙ, який зобов’язався план двох міся
ців наступного року виконати до дня 
відкриття з’їзду і нині всю продукцію 
здає з першого пред’явлення, і токар ін
струментальної дільниці механічного це
ху Володимир ЛИСЕНКО-

буд» (начальник П. II. Мі
рошниченко).

дільниця № 1 управлін
ня механізації тресту 
< Олсксандрїяважбуд» (на
чальник І. І. Марків),

дільниця № 4 будівель
ного управління № 5 трес
ту < Олександріяважбуд» 
(начальник В. К. Губен
ко),

бригада піулярів 1ШК- 
139 тресту «Південелева- 
торбуд» (бригадир Г. В. 
Олійник),

бригада мулярів буді
вельного управління № 2 
тресту «Кірової радмаш- 
гажбуд» (бригадир О. Є. 
Семндітний),

бригада монтажників 
будівельного у п р а вл і н н я 
№ 2 тресту «Кіровоград- 
ліісьі.буд» (бригадир В. І. 
Рижевко).

Час на
ТОГО, щоб усі ЮНе.КИ і дів
чата віком до тридцяти 
років оеолоділи механіза
торськими професіями. А 
їх у ВарваріЕці понад сто 
чоловік. На зборах, які 
відбулися нещодавно в 
комсомольських організа
ціях відділків, гвтогаража, 
тракторної бригади, йшла 
принципова розмова про 
оволодіння молоддю ме
ханізаторськими профе
сіями. Юрій Фурсай, при- 
/лірем, на жнивах цього 
року працював помічни
ком комбайнера. Разом зі 
своїм наставником Іваном 
Івановичем Гречаненком 
вони вибороли перше міс
це по колгоспу. Хлоп.-»ць 
вирішив, що механізатор
ських знань, здобутих у 
школі, для роботи в полі 
замало. Тому він прагне 
одержати посвідчення во
дія автомашини.

Таких, як Юрій Фурсай, 
у господарстві багато. Во- 
яодимир* Москаленко, на

В. ГРИБ.
Фото а

чання
приклад, теж учорашній 
десятикласник, працював 
оператором на поливі ба
гаторічних трав та інших 
сільськогосподар с ь к и х 
культур. Коли ж прийшла 
пора оранки зябу, прав
ління довірило йсму трак
тор. І, як кажуть, не від 
хорошого життя. Річ у то
му, що в колгоспі нині 
понад десять тракторів не 
маюіь постійних господа
рів. Отже, професія меха
нізатора Володимирові не
обхідна.

Спеціальність механіза
тора вибивають не тільки 
хлопці, які не мають певної 
спеціальності. Сергій Бу- 
гайов працює колгоспним 
зоотехніком. Та й еін вирі
шив піти на курси мехвсе- 
обучу, щоб набути спеці
альності машиніста-тракто- 
риста. Під час відповідаль
них сільськогосподарсь
ких кампаній мєханізатор- 

ські руки особливо є ціні. 
Скажімо, на оранці зябу 
навіть при нестачі механі
заторських кадрів у кол
госпі зуміли організувати 
двозмінну робо1 у. За ва
желі тракторів сіли заступ
ник ГОЛОВИ прсЕЛІННЯ ПО 

роботі з молоддю Воло
димир Слюсаренко, брига
дир комплексної бригади 
Олександр Сергієнко. заві
дуючий ремонтною май
стернею Віктор Бондарен
ко та інші товариші.

Але це не норма. Ко
жен повинен чітко викону
вати обов’язки на своєму 
робочому місці. Саме то
му так гаряче виступав на 
комсомольських зборах 
секретар комсомольської 
організації другого еіддіп- 
на трантериєт Роман Нін- 
зерський. Хлопець має 
міцні механізаторєьні
знання і досвід, але вирі

шив піти на курси, щоб 
підвищити свою професій
ну майстерність.

Нині значно зросли ви
моги до сільського меха
нізатора. Адже еін у полі 
— господар. Від рівня йо
го знань, сумління зале
жить доля Брожаю. Йому 
ежє мало знати тільки до
ручену техніку. Механіза
тор повинен бути не тільки 
еодієм машини, ай до 
певної міри агрономом. 
На яку глибину загортати- 
насіння, скільки дати під 
ту чи іншу культуру доб
рив — усе це має знати 
тракторист. І саме цього 
вчать слухачів на курсах 
головний агроном колгос
пу Олексій Зггорсдній, за
відуючий майстернею Вік
тор Бондаренко, голсений 
інженер господарства 
Олександр Кобзар тс Інші 
товариші.

Е ШАРІЙ, 
спецкор «Молоде ге 
комунара».

ЖИТТЯ МОЛОДІ 
ЗА РУБЕЖЕМ

За зміцнення

миру
БУДАПЕШТ. Тут відкри

лась нарада представників 
молодіжних організацій со
ціалістичних країн. В її ро
боті беруть участь делегації 
НРБ, УНР, СРВ, НДР, 
Кампучії, Куби, Лаосу, 
ПНР, СРР, СРСР і ЧССР. 
Делегати обговорять питан
ня співробітництва молодіж
них організацій братніх кра
їн у справі боротьби за зміц
нення миру і розрядки між
народної напруженості, вза
єморозуміння між народами. 
Особливу увагу приділено 
активізації ідеологічної ро
боти, спрямованої проти 
буржуазної пропаганди.

Конференція 

в Дубліні
ДУБЛІН. Рішення НАТО 

про розміщення на території 
ряду західноєвропейських 
країн нових видів американ
ської ракетпо-ядс-рної зброї 
середнього радіуса дії ста
вить під загрозу справу ми
ру і веде до нової гонки оз
броєнь, підкреслюється в 
резолюції, одностайно схва
ленім делегатами конферен
ції Ірландського демокра
тичного молодіжне го руху, 
яка відбулася б Дубліні. 
Важливим кроком у справі 
зміцнення пронесу розрядки, 
скорочення гонки озброєнь 
відзначається в док; менті, 
став договір ОСО-2 між 
СРСР і СІНА. Однак амери
канська сторона відмовля
ється ратифікувати цей до
говір, що свідчить яро агре
сивний характер зовнішньої 
політики США.

Перший загін
КАБУЛ. Первин буді

вельний загін з числа добро
вольців — членів демокра
тичної ’ організації молоді 
Афганістану сформовано в 
Кабулі. Близько 300 юнаків 
протягом двох місяців пра
цюватимуть на вугільних 
шахтах у провінції Баглан. 
Молоді добровольці не тіль
ки працюватимуть ьа трудо
вому фронті.-а й вестимуть 
агітаційну роботу, роз’ясню
ватимуть населенню країни 
цілі і завдання, поставлені 
квітневою революцією.

Маніфестації

студентів
БУЕНОС-АПРЕС. У Чі- 

лійському університет) в 
Сантьяго відбулись антиуря
дові студентські маніфеста
ції. Вони були організовані 
на підтримку вимог про 
припинення тотального сте
ження за студентами з боку 
гииочетівської охранки. Сту
денти розповсюджували лис
тівки, в яких відкреслюва
лось, шо «уряд фінансує 
репресії, а не освіту».

За птятирічним

планом.
НАЙРОБІ. Ще один уві- 

.верситет буде відкрито Б 
Кенії у ХОДІ ЗДІПСГіЄВВЯ в я- 
тнрічиого плану розвитку 
країни на 1979—1983 рони, 
повідомило кенійське інфор
маційне агентство КНА.

Відзначаючії успіхи Кеші 
в галузі освіти, агентство 
вказує па швидке зростання 
кількості учнів і навчальних 
закладів у роки незалежно
го розвитку країни. Якщо 
на момент проголошення 
незалежності в 1963 році в 
республіці було лише 63 се
редні школи, тс тепер їх на
лічується більш як 2 тисячі. 
Тільки -в Яочівткояпх класах 
•гелер учаться близько 4 
мли. кенійських дітей

ІТАРС).
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НАСТРІЙ «ВІТРИЛ»

«... Як ти іще дале
ко, зоряна наша при 
стань! Скільки Гре 
над чекає нас на кру 
тій путі!»

(М. Добронравов. «Зоряна на
ша пристань»).

ПОШТА «ВІТРИЛ»

ЛИСТІВ

ВИПУСК
'ПРОПОН У Є М О

ПРОДОВЖИТИ ФРА

РИШ — ЦЕ...»

ВІТРИЛА
ЗУ: «СТАРИЙ ТОВА-

ТВІР НА ТЕМУ

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ9»
семи-

школи
Ігор

Тетяни М. з 
(автори — 
Гайворона, 

ятикласниця«

надійшло до «Вітрил» після 
'останнього їх випуску.

Серед них:
відгуки на лист

-міста Олександрії 
Олександр з м.

П. Іванченко, дев
з Устинівського району, П. Пет- 

•-риченко з м. Знам’янки);
розповідь про Аджамський 

‘міжшкільний наЕчально-вироб- 
ничий комбінат (автор — 
Т. Сидоренко);

розповідь про стосунки з

другом Гошею (автор — сту
дент КІСМу Ігор К.);

враження від нещодавно пе
реглянутого телефільму «Роз
колоте небо» (автор — 
класник Сальківської 
Гайворонського району 
Яворський);

прохання дати пораду 
зачіски хлопцям 9—10 
Вільхівської десятирічки 
яновського району 
рила» радять знайти випуск за 
грудень 1979 року, 
пораду дав начальник 
ління виховної роботи 
стерства освіти УРСР 
Греков).

Усім авторам — спасибі. 
А ось ще один лист із 

шої пошти:
«Здрастуйте, «Вітрила»! 

жен ваш випуск я читаю, 
реживаю за той чи інший 
нок, обговорюю ті проблеми,

щодо 
класів 

Уль- 
(тут «Віт-

там таку 
управ- 

Міні- 
Л. A.

на-

Ко-
пе-

вчи-

які хвилюють моїх ровесників, 
але до вас пишу вперше.

Хочеться розповісти про на
ше шкільне життя. Я навчаю
ся у восьмому класі Вербівсь- 
кої восьмирічної школи, що в 
Новоукраїнському районі. Жи
вемо цікаво й весело. Напри
клад, не так давно ми підго
тували і провели свято, при
свячене нашим дорогим учи
телям.

Те, що ми хочемо зробити, 
8 основному 
Лише інколи 
дорослі. Ми 
тим, що нам довіряють, 
рять у наші сили. Влітку і во
сени всі учні допомагають 
своєму рідному колгоспові’ у 
збиранні помідорів, огірків, 
цибулі.

У нашій школі працюють іс- 
торико-географічний, вокаль
ний, математичний гуртки. А

виконуємо самі, 
нам допомагають 
дуже пишаємося 

ві-

тепер я разом з головою ра
ди піонерської дружини Тетя
ною Щедловською хочу орга
нізувати й танцювальний гур
ток.

Чимало роботи в школі ви
конують загонові вожаті. Кож
ної перерви і після уроків во
ни приходять до першоклас
ників, улаштовують різні іг
ри з ними,- читають книжки, 
допомагають виконувати 
машні завдання.

Цікаво було б взнати, 
живуть учні інших шкіл
шої області, хто їм допомагає 
в розв’язанні багатьох питань, 
як працюють там шкільні ко-' 
мітети комсомолу, учкоми.

До-

як 
нз>

3 ПОВАГОЮ — АЛЛА КО- 
ЛІСНИЧЕНКО, СЕКРЕТАР КОМ
СОМОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ВЕРБІВСЬКОЇ ВОСЬМИРІЧНОЇ 
ШКОЛИ НОВОУКРАЇНСЬКОГО 
РАЙОНУ».

ОПЕРАЦІЯ «КРІЛЬ»
УЧКОМУ

Пухнасте

Шкільна комсомольська організація десятирічки № 11м. Кі
ровограда — одна з найкрзщих у місті.

Назнімках: угорі ліворуч — іде чергове засідання коміте
ту комсомолу (в центрі — сенретар шкільного комітету, член 
бюро міськкому комсомолу, учень десятого «А» класу "'Р'" 
КУЧИНСЬКИЙ); угорі праворуч — незмінний екскурсовод 
шкільного музею В. І. Леніна Вікторія КЛЮС; внизу — <,иу* 
найцікавіші питання вибрати для наших першачків-«чомучон-.» 

Фото В. ГРИБА.
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Ї6 жовтня І980 року
ЙУ минулому випуску «Вітри

ла» запропонували описати 
один день — 16 жовтня 1920 

року — з вашого, шановні чи- 
тачі, життя.

В З’ясувалося, що з цим до- 
N машнім завданням справилось 
Я дуже мало старшокласників. 
■ Проте кілька з надісланих ли- 
" стів, на нашу думку, заслуго- 
Івують уваги. Один з них про

понуємо сьогодні вашій увазі. 
Отже, читайте:

«... Йшов останній урок. 
Контрольна з біології — мого 
улюбленого предмета. Зав- 

Я дання я виконала швидко, а 
Ідо дзвінка було ще цілих 15

хвилин. Я глянула у вікно: ні
чого втішного — знову дощ. 
І до чого ж він набрид! Дру
гу добу ллє безупину. Мокрі 
стоять будинки, аж зігнулися 
від вологи дерева; біжать, хо
ваючись від дошу, перехожі.

Нарешті довгожданий дзві
нок. Клас відразу зірвався: 
книги швидко в портфелі, 
плащі, курточки на плечі — і 
розбіглися, розлетілися.

А мені чомусь не хотілося 
поспішати разом із ними.

Не поспішаючи одяглася 
без парасольки (терпіти 
можу' парасольок), вийшла 
вулицю.

Так, під дощем, пройшла

і
не 
на

чималий відрізок шляху 
свого дому. І раптом із-за 
гу вулиці вийшов не знайо
мий мені юнак.

Звичайний хлопець, мій ро
весник, навіть трохи нижчий 
від мене на зріст. Теж у кур
точці з «болоньї», теж із 
портфелем і, як і я, без пара
сольки. Коли ми порівнялись, 
то, не змовляючись, зупини
лися й усміхнулися одне од
ному. І — о диво! — від на
ших усмішок лам стало так 
приємно, так радісно! Такого 
почуття не переживала ще ні
коли.

Ми довго йшли разом. Про-

сто так, ішли й усміхалися. А | 
перехожі, спочатку . ДИВЛЯЧИСо г 
трохи здивовано на нас, теж ? 
стали усміхатися. Можливо, І 
думали: «От диваки! Мокнуто« 
під дощем».

Потім ми познайомилися. ( 
Виявилось, Олег дуже цікавий | 
співбесідник, із ним можна } 
поговорити про що завгодно, < 
а найголовніше — з ним ду- 
же легко, просто.

... Додому я потрапила, ко- 
ли сутеніло. Мама спитала, де В 
я була, чому така мокра, але (• 
я нічого їй не відповіла, лише і 
усміхнулась.

1 мама все зрозуміла...

Тетяна ПРИДАТНО, 
дев’ятикласниця. І

O'Öjpia
КЛУБ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ

НА ВАШЕ ПРОХАННЯ
ч

РОШША НЕВА
«З раннього дитинства я 

мріяла про професію бортпро
відниці. Минуло стільки років, 
а моя мрія, зі мною. Поба
чивши в повітрі літак, ме
ні здається, що я на боргу 
цього літака в красивій синій 
формі стюардеси.

Буду дуже вдячна «Обрію» 
за те, що він докладно розпо
вість про професію, яка мені 
дуже подобається.

Світлана МАХМУТОВА, 
десятикласниця СШ № 4 
м. Кіровоград»^
З таким же чуханням звер

нулася до редакції й учениця 
11)-ю класу із с. Хмельового 
^аловяскївського ■ райбну’С. Су- 
ходольська.

Наш кореспондент зустрівся 
іу аеропорту 
і, комсомоль-

КіровоградсьіІЙ|\ 
з бортпровідниці 
ськими активістками Наталією 
Плотниковой) і Марією Щерби
ною. Дівчата охоче’ погоди

лись розповісти про свою «кри
лату» професію.

КОР.; Розкажіть будь ласка. 
Що вас приваблює у вашій ро
боті.

Н. П.: Все; і безмежжя повіт
ряних просторів, і щоразу нові 
зустрічі з людьми, і широка ге- 
ОгіЮЕІіія пплі.отіл А аітя кпп-

КОНСУЛЬТПУНКТ «обрію"!

«Я і моя подруга Люба Без- 
костна мріємо стати є^ителями. І 
Мені подобається математика, І 
а Любі — історія. Хочемо пои-1 
святити своє життя навчанню і й 
вихованню підростгючсго по-1 
коління, але не знаємо, в яко- ■ 
му педагогічному вузі можна 
набути улюбленої спеціальнос- В 
ті.

дееа», але який смисл закладе
но в ньому — знають далеко не 
всі. Робота стюардеси — це та
ка ж сама робота, якою зай
маються багато людей інших 
професій. Це робота, яка вима
гає добрих знань з багатьох 
«шкільних» предметів, фізич
ної витривалості, чуйності...

КОР.: Як же все-таки стати 
бортпровідницею?

Н. П.: Це і просто, і складно. 
Просто — бо щороку в берез
ні в нашому аеропорту оголо
шується набір бортпровідниць. 
Отже, шановні дівчата, при
ходьте, беріть участь у конкур
сі. витримуйте Його і літайте. 
А складно тому, ІНО з усіма 
тими вимогами, котрі ставлять
ся при відборі, справляються 
далеко не всі бажаючі. Крім 
відмінного здоров'я (це в 
першу чергу), потрібні глибо
кі знання з географії, загальна 
ерудованість, зовнішня при
вабливість, ввічливість, тактов
ність, привітність, уміння в 
найскладніших ситуаціях зна
ходити вихід зі становища...

М. Щ.: А потім, коли кон
курс уже позаду, після тримі
сячного навчання в навчально- 
тренувальному підрозділі, вже 
можна вважати себе стюарде-

ДИСК-ЗАЛ «ВІТРИЛ»

ЩО, ДЕ, КОЛИ

Світлана КУЛИНЯК.
с. Першотравнезе
Долинського району». і
На фізико-математичному та и 

історичному факультетах Кіро- 
воградського педагогічного | 
інституту імені О. С. Пушкіна І 
готують математиків та істори-1 
ків. (Адреса: м. Кіровоград, І 
вул. Шевченка, 1).

«... Ще з сьомого класу я зи- 
рішила: буду юристом. Нині я І 
вже дев’ятикласниця, але своєї І 
мрії не зрадила. Прошу позі-І 
домити, які навчальні заклади І 
готують юристів і в яких містах | 
вони знаходяться.

Учениця ВеПИКОВИСКІВСЬКОЇІ 
десятирічки Вікторія БОЙКО». І

Вступивши на юридичний фа-1 
культет Київського державного 1 
університету імені Т Г. Шев-1 
ченка, до Харківського юридич- ■ 
нвио інституту або Чернігівсь
ку^-» юридичного технікуму, 
твою мрію, Вікторіє, можна пе
ретворити р реальність. Але 
ДЛЯ вступу необхідний дворіч- І 
ний стаж роботи за профілем.

Вступні екзамени — історія 
СКР (усно), мова й літерату-1 
рд - російська або українська І 
— (усно й письмово), інозем-1 
на мова (усно).

* * $
«Чи є на Україні театральне! 

училище? Які екзамени склада
ють абітурієнти при вступі до ■ 
цього закладу?» — з запитан-І 
нами звернулися до «Обрію»| 
восьмикласниці із с. Знам янки | 
Знам янського району. |

У Дніпропетровську є теат
ральне училище (вул. Глінки, і

І

неї написав Аркадій Злочев- 
ський.

ДНСК-ПРЕИ'ЄРИ
Ленінградський вокально- 

інструментальний ансамбль 
«Поющие гитары» підготував 
прем’єру нової музичної ви
стави. Це мюзікл «Гонки», 
третій музично-сценічннй 
твір у репертуарі ансамблю. 
Два попередніх (зонг-опера 
«Орфей та Еврідіка» і рок- 
опера «Фламандська леген
да») були схвально прийняті 
глядачами. Музику нового 
спектаклю створили керів
ник ВІА Анатолій Васильєв 
і композитор Едуард Кузі- 
нер. У ній використано еле
менти диско, кантрі, «м’я
кого» року. Лібретто напи
сали Д. Принцев і В. Полей. 
У ньому знайшли своє про
довження ідеї двох поперед
ніх опер. Головний герой 
мотогонщик Ледньов — 
приходить до розуміння, що 
боротьба за перемогу може 
бути лише чесною.

Вокально - 14^^ументаль- 
ний ансамбль «1|Я>лодые го
лоса» (м. Тула), яким керує 
Матвій ЛИІЧЯІЛ. ВКЛЮЧИ); до 
свого гас^Ольно'ГЇ)’ репертуа
ру нову композицію — «Зо
ряний блукач». із творчістю 
цієї групи знаіЖить мінь
йон фірми «Мелодия».
перша пластинка в

І графі! ансамблю, яка пред
ставляє тЦсні Р. Майорова, 
В. Добриніна, М. Анічкіна.

Лауреат премії Ленінсь
кого комсомолу московський 
театр на Красній Првсні (го
ловний режисер Вячеслав 
СППРИМІІ-РІ nntivp Hinnnk-vr

по- 
від- 
про 

іс-

Фірма «Мелодия» готує 
два диски за матеріалами 
Першого Всесоюзного фес
тивалю популярної музики 
«Весняні ритми. Тбілісі-80». 
На пластинках буде записано 
виступи таких популярних 
колективів, як «Машина вре
мени», «Магнетік бенд», 
«Автограф», «Интеграл», 
«Гунеш», «Лабіринт», «Діа-' 
лог». ряду інших ансамблів.

1981 року вийде плас
тинка, на якій записано 
еторію «Сповідь». Це 
верта розповідь людини 
своє кохання — єдине,
тинне. Драматичну, захоп
люючу розповідь складено з 
віршів Євгена Є.втушенка, 
які він читає сам. Там, де 
голос оповідача буквально 
зривається, він переходить у 
пісню. Музику до поеторії 
створив молодий композитор 
Гліб Май. Автор написав її 
в стилі «рок» з елементами 
симфонізму. Вокальні партії 
виконує Анатолій Альошгщ\ 
X’ запису рок-ггоеторії л. 
фірмі «Мелодия» взяли 
участь: група «Аракс», лау
реат багатьох джазових Фе~ 
ет»ла.ио углщеглхо

Це
диско-

(ударні Інструменти), струн
на група Великого театру...

Фірма «Мелодия» випус
кає щороку диск із записами 
популярної музики для мік* 
народного фестивалю грам
записів «МІДЕМ», що про
водиться в Каннах (Фран, 
ція). Любителі грамзапису 
добре знають гіганти «За 
півгодини до весни», «Тим. 
хто закоханий». Цього року 
серію фестивальних записів 
представляв диск «Зустрі
чай мене». Склали його"пісні 
у виконанні ансамблів «Гу-



о стільки 
і мною.

літак, 
я на

років, 
Поба- 

ме- 
боріу 
синій

ОПЕРАЦІЯ «КРІЛЬ» ШКІЛЬНА БУДНІ УЧКОМУ

Пухнасте
«золото»
— так ласкаво називають сво
їх підопічних — сірих, білих 
вуханів — юннати Любомирсь- 
кої восьмирічки, що в Олексан
дрійському районі.

У цій школі, мабуть, не зна
йдеться жодного учня, який би 
не любив тварин. Тому всі во
ни —- і жовтенята, і піонери, 
і комсомольці — однаково гор
дяться тим. що доглядають ку
медних пухнастих істот.

— Найбільше мені подоба
ються оці малюки, — показує 
на акуратно зроблену клітку з 
у олодн яком се м и кл ас н иця
Світлана Ковтун. — До мене 
вони звикли, і як тільки я від
чиню ДЕері приміщення, воіпг 
відразу ж простягують свої 
мордочки і чекають, коли їх 
погладжу, погодую, наллю їм 
свіжої води...

Пролунає дзвінок на перер
ву,’ і коло приміщення кроле
ферми збереться чималий гурт 
дітвори: всюдисущі цікаві жов
тенята, поЕажні (вони ж бо в 
школі найстарші) восьмиклас
ники. Хто почистить клітку, 
хто принесе давно припасен >го 
кролячого делікатесу (морквину 
чи капустяний качан), хто про
сто ще раз подивиться на ці 
м'які клубочки. А Славко Пе- 
дань із сьомого класу прихо
дить до кролеферми з науковою 
метою: на уроках зоології не 
раз ішла мова про фізіологіч
ний. розвиток тварин, і зокрема 
кролів' про вплив кормів на їх
ній ріст. Теоретичні знання 
хлопчик дістане, слухаючи по
яснення вчителя, а практика— 
тут же, на фермі. Він робить 
записи своїх спостережень, зі
ставляє, аналізує зроблене, по
мічене.

Можливо, в майбутньому 
Славко стане відомим біологом. 
І любов до тварин у нього, як 
і у багатьох його товаришів, 
інтерес до уроків зоології і 
праці зародилися на шкільній 
кролефермі.

Т. БОРИСОВА.

Олександрівський район.

Срібно-заливчастий дзвінок 
сповістив про закінчення уро
ків, і го/лінлива юрба хлопців 
та дівчат висипала на шкільне 
подвір'я. А в школі лишилися 
члени учкому: за кілька хви
лин почнеться чергове засі
дання. Порядок денний — 
підбиття підсумків роботи за
першу навчальну чверть.

Три роки в школі працює 
орган учнівського самовряду
вання, котрий коротко нази
вається «учком». І з перших 
днів свого існування, очоле
ний відмінницею навчання 
Оленою Козедуб, він зареко
мендував себе передовою, 
ініціативною групою, що вно
сить живу іскру натхнення в 
будь-яку справу десятирічки.

Оновився нині склад учко
му, але зостався притаманний 
йому дух доброзичливості і 
товариської допомоги. А гід
ною спадкоємницею набутих, 
навиків керівництва учкомом 
(на зміну О. Козедуб) стала 
дев'ятикласниця Ірина Пінчук. 
Діяльна цілеспрямованість, 
постійна зайнятість розв'язан
ням невідкладних питань ха
рактеризують її як людину 
діла. Тому й було про що зві
тувати по закінченні чверті.

Передусім учком організу
вав у кожному (з четвертого 
по десятий) класі пункти
«Швидкої допомоги», чиє зав
дання формулюється досить 
лаконічно- «Жодного відста
ючого поруч!» До складу
пунктів увійшли разом з чле
нами учкому кращі учні кла
сів.

— Та, виязляє.-ься, стислість 
загального гасла не передба
чає легкості досягнення ме
ти, — каже Іоина Пінчук.

Так, попрацювати довелось 
чимало. І приклад свідомого, 
справді комсомольського став
лення до роботи показала 
сама Ірина.

... З поганим настроєм готу
валася до наступного уроку 
Оксана Савченко з дев’ятого 
«Б». Загроза одержання за 
чверть трійки з англійської 
мови ставала дедалі реальні
шою.

До подруги підійшла Ірина 
Пінчук. Заспокоївши, сказала:

— Вище носа, Оксанко, не 
сумуй. Разом будемо вивчати 
мову.

І з того дня ніщо не прохо
дило повз увагу учениць. До-

кладні пояснення Ірина (вона 
має з англійської завжди «5») 
доповнювала спільним готу
ванням домашніх завдань. Ре
зультат: Оксанина четяірка в 
першій чверті тверда, заслу
жена.

Успіх прийшов і до інших 
пунктів «Швидкої допомоги» 
— в дев’ятому «А», восьмому 
«А», шостому «Б» та інших 
класах, де Любов Голоцван, 
Наталя Мосулезна, Антоніна 
Напрієнкова, їхні товариші ви
явили неабиякі наставницькі 
здібності, підтягнися відстаю
чі.

Не зостається поза увагою 
учкому контроль відвідування 
уроків. Два рейди, ініціатора
ми яких були учкомівці, ви
явили прогульників: Валерія 
Липку з дев’ятого «Б» класу, 
восьмикласників Олену Єм- 
ченко і Сергія Малюченка.

Про стан справ отримали 
повідомлення класні комсо
мольські організації. Заціка
вились матеріалами рейдів і 
«прожектористи». Прогули і 
спізнення припинилися.

Деякі дівчата, на догоду 
сучасній моді, нехтували за
гальноприйнятою шкільною 
формою. Важкувато було пе
реконати учениць у тому, що 
чинять вони неправильно. І 
тоді на допомогу членам уч
кому прийшов керівник почат
кової військової підготовки 
підполковник запасу Володи
мир Семенович Біляєв, люди
на, чий багатий життєвий до
свід викликає повагу до нього. 
Вагоме слово старшого това
риша і принципового порад
ника відіграло вирішальну 
роль у дискусії з модницями.

Комсомольський чи піонер
ський куточок — обличчя кла
су. А в сьомому «А», восьмо
му «А», восьмому «Б» і деся
тому «Б» вважали, що ці ку
точки — зайві.

Знову рейд учкому. І гли
боке усвідомлення кожним 
його членом необхідності ро
боти учкому, безпосередня 
участь у його діяльності, не- 
байдужість до всіх учнів шко
ли. Тільки за таким принци
пом працюють члени шкіль
ного органу самоврядування. 
Інакше й бути не може.

А. ВЕНЦКОВСЬКИЙ, 
десятикласник Світловод- 
ської середньої школи 
№ 2.

І
 віднині. Минуло . 

а моя мрія зі 
мивши в повітрі 

І ні здається, що 
цього літака в красивій 
формі стюардеси.

Буду дуже вдячна «Обрію» 
за те, що він докладно розпо» 
вість про професію, яка мені 
дуже подобається.

І
 Світлана МАХМУТОВА, 

десятикласнице СШ № 4 
м. Кіровоград

З таким же Диханням звер
нулася до редакції й учениця 
10-го класу із с. Хмельового 

ІМаливнскізськиги району*0. Су- 
ходольська.

Наш кореспондент зустрівся 
в Кіровоградському аеропорту 
з бортпровідннціоА’Л, комсомоль
ськими активістками Наталією 
Плотниковою і Марією Щерби- 

| пою. Дівчата охоче погоди- 
Нлнсь розповісти про свою «кри- 
Ілату» професію.
| КОР.: Розкажіть будь ласка, 
І Що вас приваблює у вашій ро

боті.
| Н. П.: Все; і безмежжя повіт- 
Іряних просторів, і щоразу нові 
■ зустрічі з людьми, і широка ге- 
Іографія польотів...
І сива наша рідна 

дивитися на неї 
! метрової висоти!

льоті не так багато < 
спостерігати цю красу, 
встигаю помилуватися прекрас
ним краєвидом.

М. Щ.; Справді, романтика 
в нашій роботі є. Та не можна 

■ думати, що стюардеса — то 
■ лише красива синя форма, бі- 
■ лосніжиа блузка, нові вражен- 
I ня, постійні знайомства і т. д. 
І Багатьох юнаків і дівчат 

приваблює саме слово «стюар-

А яка кра- 
земля, коли 
з кількакі.іо- 
I хоча в по

пасу, щоб 
, іноді я

всі. Робота стюардеси —- це та
ка ж сама робота, якою зай
маються багато людей інших 
професій. Це робота, яка вима
гає добрих знань з багатьох 
«шкільних» предметів, фізич
ної витривалості, чуйності...

КОР.: Як же все-таки стаги 
бортпровідницею?

Н. П.: Це і просто, і складно. 
Просто —- бо щороку в берез
ні в нашому аеропорту оголо
шується набір бортпровідниць. 
Отже, шановні дівчата, при
ходьте. беріть участь у конкур
сі, витримуйте його і літайте. 
А складно тому, що з усіма 
тими вимогами, котрі ставлять
ся при відборі, справляються 
далеко не всі бажаючі. Крім 
відмінного здоров’я (це в 
першу чергу), потрібні глибо
кі 'знання з географії, загальна 
ерудованість, зовнішня при
вабливість, ввічливість, тактов
ність, привітність, уміння в 
найскладніших ситуаціях зна
ходити вихід зі становища...

М. Щ.; А потім, коли кон
курс уже позаду, після тримі
сячного навчання в навчально- 
тренувальному підрозділі, вже 
можна вважати себе стюарде
сою. І ще одна 
участі в конкурсі 
дівчат-комсомолок 
ків з обов’язковою 
освітою.

КОР.: Що ви 
тим, хто марить 
синього неба.

Н. П.: Будемо 
поповненню!

М. Щ.: Коли е сильне бажан
ня працювати в аерофлоті, ко
ли не страшні ніякі труднощі 
— обов’язково добивайтеся 
свого.

Впевнена, вас чекає успіх.

ДОСВІД ■

деталь: до 
допускають 
19—24 ро- 
середньою

побажали б 
романтикою

раді новому

ПІЗНАЙ
■ «Виховати гідну робітничу 
І зміну», —ці слова часто мож- 
I на почути на кіровоградському 
І заводі сільськогосподарського 
І машинобудування «Червона

зірка». Бо кого, як не багатоти
сячний робітничий колектив 
підприємства, повинен турбу
вати питання: хто замінить ве
теранів праці через рік—два?

Завод має два базових про
фесійно-технічних училища, тіс
ні зв’язки з учнями машинобу-

■ дівнсго технікуму. Вихованці 
В цих навчальних закладів доб- 
В ре знайомі з найбільшим під- 
I приємством області.
| Але роботу з майбутнім по

повненням не можна назвати

І
повНою, не згадавши про нав
чально-виробничий цех. Особ
ливість цього виробничого під
розділу в тому, що тут прохо
дять трудове навчання старшо
класники середніх шкіл №№ 24 
34.

ц Учні не тільки набувають 
К спеціальності токаря чи фрезе-
■ рувальника, а м знайомляться з 
І культурним життям «Червоної 
І зірки», з багатими революцій

ними й трудовими традиціями
■ заводу. Очолює цех Г. В. Гіі- 
I допригора — людина з цікавою 
В біографією, один із представ-
■ ників прославленої на підпри- 
I ємстві династії ВеремеєвиХ.
■ Тут усе, як у справжньому 

цеху. Учні самі розробили кон-

Е
кретний план дій - бригади і 
бригадира (теж із числа шко
лярів). А продукція — макети 
посівних машин для сільських 
профтехучилищ, товари широ
кого вжитку.

І
 Закінчилася перша навчаль
на чверть. 1 про те, чого ДОСЯГ

ЛІ! школярі в трудовому нав
чанні. йшла мова на традицій-

рішила: буду юристом. Нині я 
вже дев'ятикласниця, але сиосі 
мрії не зрадила. Прошу пові
домити, які навчальні заклади 
готують юристів і в яких містах 
вони знаходяться.

Учениця Вепиковисківської 
десятирічки Вікторія БОЙКО», і

Вступивши на юридичний фа
культет Київського державного! 
університету імені Т Г. Шев-І 

чен;;-), до Харківського юридич-1 
нбЖ інституту або Чернігівсь
кого юридичного технікуму, В 
твою мрію, Вікторіє, можна пе-І 
ретворити в реальність. Але в 
для вступу необхідний дворіч- В 
ний стаж роботи за профілем. ■ 

Вступні екзамени — історія 
СРСР {усно), мова й літерату-1 

російська або українська І 
— (усно й письмово), інозем-1 
на мова (усно).

* ♦ ♦
«Чи є на Україні театральне І 

училище? Які екзамени склада
ють абітурієнти при вступі до Я 
цього закладу?» — з запитан-І 
нями звернулися до «Обрію»! 
восьмикласниці із с. Знам янки І 
Знам янського району.

У Дніпропетровську є теат
ральне училище (вул. Глінки, І 
11). Вступні екзамени зі спеці-1 
альності (спів, танець, дєкламу- І 
вання), історії СРСР (усно^ ук-1 
раїнської мови 
(твір).

і літератури

* * 
закінчила

*
Дмитрівське
№ 9 за спе-

«я
профтехучилище 
ніальністю «Квітникар-декора- 
тор». Хочу продовжити навчан
ня у вузі.

Люба МДШКІНА».
Радимо вступати до Харків

ського державного художньо- 
промислового інституту (вуя. 
Червонопрапорна, 8].

ному вечорі—зустрічі учнів де
сятирічок №№ 24, 34 з пере
довиками виробництва, що від
бувся минулої суботи в Палаці 
культури імені Жовтня.

Відкрив вечір начальник нав
чально-виробничого цеху Г.' В. 
Підопригора. Він розповів, що 
в цеху вчаться 238 старшоклас
ників, котрі за- два місяці з по
чатку навчального року виго
товили продукції на 19 тисяч 
карбованців.

Передовики виробництва — 
депутат міської Ради народних 
депутатів. свердлувальниця 
механоскладального цеху № 1 
Емілія Барна і слюсар-скла- 
дальних цього ж цеху Валерій 
Ніколенко ознайомили присут
ніх із шляхом свого становлення 
в трудовому колективі. Емілія, 
наприклад, на «Червоній зірці» 
працює чотири роки, та вже 
виконала власну п'ятирічку і 
трудиться в рахунок квітня

1982 року. Колишній учень се
редньої школи № 24" Валерій 
Ніколенко проходив трудове 
навчання на'заводі, сюди ж 
прийшов після закінчення деся
тирічки і служби в армії.

Тут, на вечорі, десятикласни
ки школи № 34 викликали на 
соціалістичне змагання на 
честь XXVI з’їзду КПРС' уч
нів 24-ї школи.

Потім старшокласники пере
глянули кінофільми, створені
заводською народною аматорсь
кою студією «Зірка», про депу
тата Верховної Ради СРСР 
В. І. Гетьманця, Героя Соціа
лістичної Праці О. О. Кошурка 
і депутата Верховної Ради 
У РСР Л. В. Чернегу.

Закінчився вечір перекликом 
художньої самодіяльності ко
лективів шкіл і заводу.

В. БАБИЧ.
На знімку: школярі роз

мовляють з передовиками ви
робництва.

Фото В. БОНДАРЕНКА. §

І
 менти диско, кантрі, «м’я

кого» року. Лібретто напи
сали Д. Принцев і В. Полей. 
У ньому знайшли своє про
довження ідеї двох поперед- 

І ніх опер. Головний герой 
І мотогонщик Ледньов — 

приходить до розуміння, що
' боротьба за перемогу може 

бути лише чеснач
Вокально - ііїЛументаль- 

ний ансамбль «молодые го
лоса» (м. Тула), яким керує 
Матвій Лнічкін. включив до 
свого гастрольного репертуа
ру нову композицію •— < Зо
ряний блукач». Із творчістю 
цієї групи знай( 
йон фірми «Мелвин», 
перша пластинка і 
графії ансамблю, 
ставляє пісні Р. 
В. Добриніна, М.

Лауреат премії 
кого комсомолу московський 
театр на Красній Прєсні (го
ловний режисер Вячеслав 
Спесивцев) дарує щороку 
своїм глядачам кілька пре- 
м’єрних вистав. Цього року 
в репертуарі молодіжного 
колективу появилася рок- 
опера «Садко». Музику до

(■■мннмпнннамвимммнвивві

мінь-
Це 

В диско- 
яка пред* 
Майорова, 
Анічкіна.

Ленінсь-

І.^'ИТЬ

розповідь складено з 
Євгена Євтушеика. 
читає сам. Там, де 

буквально

люючу 
віршів
ЯКІ ВІН 
голос оповідача 
зривається, він переходить у 
пісню. Музику до поєторГі 
створив молодий композитор 
Гліб Май. Автор написав її 
в стилі срок» з елементами 
симфонізму. Вокальні партії 
виконує Анатолій АльошиЯ 
У запису рок-поеторії п 

фірмі «Мелодия» взяли 
участь: група «Аракс», лау
реат багатьох джазових фе- 
стивсПіі: Гі 'ипуфії Хащенко 
(ударні інструменти), струн
на група Великого театру...

Фірма «Мелодия» випус
кає щороку диск із записами 
популярної музики для 
народного фестивалю грам
записів «МІДЕАІ», що про
водиться в Каннах (Фраьь 
ція). Любителі грамзапису 
добре знають гіганти «За 
півгодини до весни», «Тим. 
хто закоханий». Цього року 
серію фестизальних записів 
представляє диск «Зустрі
чай мене». Склали його пісні 
у виконанні ансамблів «Гу
неш», «Модо», «Сябры», 
«Красные маки», «Лейся, 
песня!», «Верасы», С. Рота
ру, В. Леонтьева, А. Пуга- 
чової, Є. Мартинова.

ч А. КРУПСЬКИЙ.

їїгла

Спідниці, блузи
сарафани...|Е^

Багатьох читачів «Вітрил» (в 
основному, звичайно, дівчат) 
цікавить: якою ж буде моло
діжна мода наступних років! 
Чому віддавати перевагу — 
спідницям чи брюкам, платтям 
чи сарафанам, короткій стриж
ці чи довгому волоссю! Відпо
віді на ці та інші запитання дає 
старший художник-модельєр 
Кіровоградської фабрики інди
відуального шиття і ремонту 
одягу Марія Миколаївна Кри- 
щенко:

— Мода 1981—1982 років з 
незначними корективами буде 
такою ж, як і нині: англійський 
костюм, костюм-шанегь, плат
тя і костюми вже у відомому 
всім стилі «сафарі», плаття-со- 
рочки, джинси (тільки для ро
боти і відпочинку). Але появ
ляються* такі нов; ключові по
зиції, які визначають розвиток 
моделювання одягу на наступ
ні роки, а саме: зменшення 
об'ємів виробів, знову в цент
рі уваги:

струнка спортивнс-підтягнута 
фігура, акцентування лінії пле
ча — вирівняної, трохи розши
реної і піднятої;

талія — часто підкреслена 
кроєм і поясом, який може бу
ти широким драпірованим і 
вузьким;

спідниці — прямі, вузькі або 
розширені донизу, що підкрес
люють лінію стегна;

довжина: 10—12 сантиметрів 
нижче коліна, для юних — ко
ліна трохи відкриті;

брюки — наповнені в стег
нах, завужені донизу;

маленькі деталі і доповнен
ня, зменшується розмір гудзи
ків;

взуття — легке, вишукане, на 
високому чи низокому каблуці: 

панчохи зі швом, короткі 
шкаопетки, які вимагають 
струнких ніг і легкої ходи;

стилі: класичний, спортивний, 
жіночно-романтичний і новий,

суто молодіжний — «диско».
Розвиток науково-технічного 

прогресу, спорту, поява нових 
музичних ритмів — усі ці та 
інші явища сприяють появі но
вих художніх образів у моді.

Нині художників приваблює 
одяг, який носили в 40—50-х 
роках. Ті ж маленькі комірці, 
г.рямі плечі, буфи, складочки, 
драпіровки, маленькі шапочки, 
високі підбори ми сприймаємо 
і носимо із задоволенням і 
сьогодні. Різниця полягає лише 
в тому, що тоді одягалися 
тільки так, а тепер це — одна 
з багатьох пропозицій моди.

Одяг для молоді — це не 
тільки сукні. Популярними бу
дуть комбінезони, коїрі ши
ються з еластичних тканин і 
красиво облягають фігуру. Во
ни можуть доповнюватись кур
точками, спідницями, сукнями 
без рукавів, жилетами різної 
довжини.

Моделі в стилі «диско» для 
молодіжних вечорів — це сук- 
ні-блузи чи міні-сукні поверх 
темних кольооових колготок, 
коротенька спідниця з деколь
тованою блузкою на вузьких 
бретелях, сукні-комбінезони. 
Звичайно, ці моделі потребу
ють неабиякого смаку у тих, 
кому вони адресовані — ви
соким струнким дівчатам з гра
ціозною осанкою, легкістю і 
вишуканістю рухів, благород
ством манер, з почуттям люд
ської гідності.

Молодіжні зачіски характе
ризуються довгим, старанно 
причісаним волоссям у дівчат 
і акуратністю зачіски у юнаків.

Отже, думаю, теоретичними 
знаннями ви, молоді, вже зба
гатилися. Тепер — критично 
зважте всі плюси і мінуси, 
/ложливості зашої фігури і ви
бирайте своє, в чому ви вигля
датимете сучасно, красиво, 
модно.

у
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МЕРИДІАНИ
ДРУЖБИХвилюючазустріч
Сена відбулася 18 листо 

па да в нашому інституті. До 
вузу завітала група партій
них працівників і працівни
ків науки та навчальних 
занладів Толбухінського ск
руту Народної Республіки 
Болгарії. Тепло зустріли гос
тей викладачі і студенти 
нашого закладу. В маніфес
тацію дружби вилився цей 
Інтернаціональний вечір. Ме
ні особливо запам’ятався ви
ступ Донни Григсрової, ди- 
рентеоа Толбухінсьного пе
дагогічного інституту. Вона 
щире подякувала за теплий 
прийом, розповіла про свій 
педінститут.

— Виряджаючи мене на 
Унраїну, — сказала Денна 
Григорсс-а, — студенти і ви
кладачі нашого вузу дали 
мен: заедания — встановити 
дружні зв’язки з Кіровоград
ський: педінститутом. Думаю, 
що обмін досвідом ДЛЯ всіх 
бутс- корисним...

Донка Григорова весь час 
розмовляла російською мо- 
есіо. І. певно, .приємно зди
вувалася. коли після концер
ту. гний дало гостям худож- 
М’ сгжсд.ял ьність нашого 
інєти.тучу г звернулась до 
неї по-6олгарсьнк. Ми роз- 
іСЕорилися. мені цікаво Су
пе дізнатись про навчання і 
життя моїх ровеснинів з 
братньої Болгарії. Потім об
мінялися адресами, виріши- 
п»- листуватись.

Цей день назавжди зоста
неться в моїй
Н’ним спогадом, 
аби такі зустрічі 
пись частіше, -■ 
певне, й наші
■еєнини.

т.

22 лис лкїшвда IS'SO року
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УВИСТАЕКА

і

пам’яті при- 
Хочсться, 
проводи- 

їх чекають, 
болгарські ро-

ДІОРДІЄВА 
студентка 3-го курсу фі- 
зимо-математичного фа
культету Кіроеоградсь- • 
ко держаеногс педаго
гічного інституту імені 
О. С. Пушкіна,

ОКОЛИЦЯ вечірнього села Липняжки Д<>6- ров< .чнчківського району. Пізні сутінки заштрихували високе літнє небо, і густі чагарі купають темні Еажкі тіні у спокійній воді ставка.Обіч грунтової дороги, що звивається до обрію, підняв, наче ажурний семафор, довгу стрілу підйомний кран. До половини забиті в землю бетонні палі майбутнього фундаменту. Складається враження, що будівельники кілька хвилин тому залишили цей об'єкт. І він ніби ще зберігає їхню присутність у недо- кінчонііі цегляній кладці, темних укосах котлова- на, на пінтах риштовання тощо.А ось і самі учасники обласної комсомольської ударної будови — Лупнязького цукрового заводу. Студентки Кіровоградського будівельного технікуму Руслаиа Козловська і Тетяна Мн- ронепко щойно закінчили зміну. Збуджені й життєрадісні. діляться вони своїми заповітними мріями. Енергія, МОЛОДІСТЬ, невимушеність відчувається буквально Б кожному русі, в кожному жесті дівчат.А поруч інша портретна галерея. Замріяні її серйозні, усміхнені й зосереджені обличчя членів студентських будіа- гоиів С. Доюбін'ю. І. Гетьманенка, В. Шевченка та інших.Рух. Г-Іого відчуваєм її навіть уночі в темних СН І дуетах будівельників, що| юрмляться біля гуркіт. І!!- ї самоскидів. Він ви

Лейтмоти иоетршдзвешоє лопатами в молодих руках етудентів, котрі підчищають траншею під фундамент. Він — у безтурботних усмішках юнаків і дівчат, що зібралися у вагончику після ударного трудового будня.Запах ранкового й вечірнього степу. Оранжеві стріли серпневого СОНЦЯ, що пронизують лапа ге листя дерев. Пісні студентської молодості. Діловий гуркіт потужних двигунів. Повільні кола висотних кранів. Усе цс побачить відвідувач виставки робіт кіровоградських художників В. Федорова, М. Алексеева та О. Драбини, які, роботи, експонуються в міському художньому салоні. Виставка присвячена XXVI з'їздові КПРС.Е? НИЗЬКО місяця кі- и ровоградевні митці жили у вагончику з будівниками Липнязького цукрового заводу. З ранку до вечора маячили їхні постаті на вируючих об'єктах обласної комсомольської. На суд глядачів бони представили левад 40 своїх робіт, виконаних олією. Цс — пейзажі. натюрморти, етюди і. звичайно ж, портрети. Особливо вони вдалися та л а но в в т о му майстрові

Думки, сідгукн, 
рецензії

пензля. членові Спілки художників СРСР Володимиру Федорову. Власне, крім портретів, Володимир Олександрович написав ще кілька цікавих за композиційним вирішенням полотен. Маються на увазі бптп < Нічна 'Будзагін». села Лнпняжьл».Зовсім молоді художники Олексій Драбина та Микола Алексеев у своїч роботах старалися передати настрій і завзяті’;! ударних комсомольсы нх буднів. На мій Не їм удалося.

іюго ро
змін«", 

«ОкОЛШІЯ

лейтмотивом усієї тавкп можна назвати світлий настрій та емоційне піднесення молодих будівельників, передане мовою пензля.До речі, всі роботи виконані мовби на одному подиху. Написані 'бони з любов’ю, з непідробним почуттям.Щоправда, в картинах М Алсксєєва та О. Драбини іноді повторюються композиційні фраг- ■ і- 1Г;:і. КОЛИ ОКрсЧІ ДСТЗ- лі (скажімо, бетонні палі) перекочовують з полотна па поістно. 1 що одне- молодим художнії- бракує яскравої шди-

відуальності в манері самовираження.Але, незважаючи па де, виставка В. Федорова, 0. Драбини та М. Алексеева мае заслужений успіх. Побільше б таких 4 творчих звітів (і не 1 перед Особливо НІШІ,ДОДМІ з’їзду

КІНО

КоЙМО-
— ТОДІ

і злочинства. Чому? Мере, 
страх за долю близьт-гх, 
страх перед антирадянсь- 
ким психозом, що панує у 
них у країні. Китайські ри
балки спинилися перед 
дилемою: «бо повернутися 
додому З ЧИСТОЮ СОЕІСТЮ, 
не зеодячи наклепу на 
Радянський уряд — годі 
постраждають близькі їм 
люди, або ж заявити, шо 
їх узяли в полон.

І ЕЇдважні люди Бтрача- 
ють свою гідність і честь. 
«Якщо ми скажемо, що 
нас узяли в полон, що нас 
мучили, — каже 
ледший китаєць, 
ми повернемось героями».

Автори стрічки ье при-

ЄЄЛЮДИ В ОКЕАНІ»
ЕЧОРА НА ЕКРАНИ ОБЛАСТІ ВИЙШОВ ХУДОЖЬАй ФІЛЬ/d «ЛЮДИ 8

С-НЕАНІ»

Бперше висвітлити тему 
і реакційної політики китай- 

ІІ ськогс керівництва, йою 
в мілітаристських і гегемо- 
|: ністських спрямувань засо

бами ХуДОЖНІ-СГО кіно
. взявся молодий режисер
І Павло Чухрай.

1 Життя героїв фільму — 
І капітана Ооєхова, матроса 
і Пряхіна, метеорелога Ка- 
1 ті, перекладачки Стрєлі.- 

никоеої, мічмана Еатище- 
Іеа, лікаря Краснова — 

сповнене звичайних радо
щів і турбот. Але океан зі 
своїми циклонами підзем
ними поштовхами, близь
кість- кордону немов заго- 
стрюють ЛЮДСЬКІ почуття

Повсякденне ЖИТТЯ Нсбу- 
ває особливого значення.

Хвилина — і есе пору
шено. Не скоро поверне
ться на відпочинок додо
му капітан Орєхов. У ру
ках лікаря Краснова опи
ниться життя людини. А 
для жартуна Пряхіна його 
розлучення з Катею перед 
нарядом стане останнім 
побаченням...

Історія, що розповідає
ться в картині «Люди в 
скеані»-, надзвичайно дра- 
/латичн.т. Китайські рибал
ки, Ерятовані радянськими 
прикордонниками, по суті 
добрі, працелюбні люди, 
йдуть на шантаж, наклеп

ховують своєї триєоги і на 
прикладі молодого екстре
міста Лю показують, до 
яких страшних результатів 
може привести гегемокіс- 
тична й шовіністична полі
тика Китаю.

Як грізне попереджен
ня, як заклик ДО миру та 
об єднання всіх людей по
являється у фільмі цуна
мі, змітаючи есе на своє
му шляху. На якийсь час 
об'єднуються перед лицем 
небезпеки і радянські 
прикордонники, і Ерятова
ні ними китайці, які за 
день до цього звели нак
леп — звинуватили радян
ських моряків у захогілен-

. ПОГЛЯД. 
Взагалі

тільки художників) кіровоградцями. иапере- чергового, XXVI КПРС.
В. ГОНЧАРЕНКО.
знімку: зустрічН а

студенток Мрсвоградсько- 
го будюельного технжу/лу 
Р. Козлсбськог ! Т. Миро
ненко з... власним портре
том. (Художник В. Федо
ров).

Фото I. КОРЗУНА.

сзгЕЕі

«Молодой коммунар» — 

орган Киробогоадсиого 
областного комитета 

1КСМ Украины.

IL

біі о;і: ’ Г- «' 0 5 і!РУН крй.

ні рибальської шхуни.
Стихло море. Приходить 

допомога радянським при
кордонникам. Рибалки 
єід їжджа-оть до себе на 
батьківщину. Та події, шэ 
сталися на маленькому 
острові в Японському мо- 
оі, залишили глибокий слід 
у душі кожного учасника.

Не забудемо їх і ми 
глядачі. Незважаючи на 
драматизм, картина про
йнята с ірою в “кращі якості 
китайського наведу.

Режисер Пав/о Чухрай 
у своєму інтезв ю сказів, 
що його хвилює тема ра

дянського патріотизму, яка 
завжди перебуває в центрі 
уваги нашого кіномистецт
ва.

У ролі капітана Орсхопа 
— лауреат Державної 
премії артист Вадим Спи
ридонов відомий по філь
мах «Любов земна», «До
ля». «Пічки-лс.еочки», «Га
рячий сніг», «Вічний 
гик».

Матроса Пргхіна, 
не ПОШКОДуЕдВ СВОГО 
тя заради врятування од
ного з рибалок, зіграв мо
лодий артист Борис Гал- 
кін. Глядачі знають його 
по кінокартині «Зона 
особливої уваги». У філь
мі зайняті Світлана Тома, 
Борис Сморчков, Лариса 
Удовиченко та артисти-не- 
фахівці китайської націо
нальності, що живуть в 
СРСР,

Не можна промовчати 
й про хорошу роботу опе- 
раторів-постановників Во
лодимира Шезцика та Ми
хайла Ардаб’свського.

. ГЕЛЬМАН.
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2.4 листопада минає 25б1;іцці 1795 року у званні гепо- 
рнл-фельдмаршллн Суворов 
призначається КОМИН.'!’.ючи і 
РОСІЙСЬКИМИ гЧІІСЬКіШН. роч- 
таїпог.'.іпк.'.н на Україні. Тугґ 
у Ту.ЧЬЧПІК. Нін веде І сликуї 
В! ЙС ЬКО КО- ПСДП го І.І Ч І ту л ; ТЛІН
НІСТЬ, тут О Г. Суворої' ТСО-' 
рстгіЧі.ю угагальїпоє і оста
точно оформляє (ІДО сл: І-- 
нозніспу працю -Пауіге. пе- 
рем.-татн>. г. якій на осімі 
російських та західної г-по- 
иенсьнвх Гіпмііі " розробив 
нс.Иважлпвіїні правила воєн
ного мистецтва та питання 
кавчання і виховання тлйсі їс.

Полководницька діяль
ність Олександра Суворо;?’, 
його праці мали -пачнпй 
і плив па подалі.тиші розви
ток російського Г.ОЄНІК'ГО 
.мистецтва. Оцінено їх висо
ко І! після папемеги Велико
го Жовтня 191Я гюку ссіїоп- 
пі положення - Науки пере- 
магати» було вгнісавс в поті
шу < Книжку чері оцоар'!Ій- 
ня». ‘з; тверджену В. І. Лені
ним І Я. М Свердловим 29 
липня 1942 року ТТрезтіл 
Верховної Ралн СРСР зае.ііу- 
і.алз орден Супспорл. Л по
ст, попою РЦК СРСР 
БКП(б) від 21 серпня 
року організовано суворо»- 
сьігі військові училища.

Тл захопленням ми с.і.осод- 
пі Читаємо документальні й 
художні твори про видатно
го російського полководця 
О. В Су ворона — про тс. як 
союзні російські ті австрій
ські війська, очолювані ним 
у травні—червні 1799 року, 
завдали поразок французь
ким військам 
бії. про його 
Швейцарській! ...........
за них за перемоги здобуті 
в Італії. Супороьу. якого так 
любили рядові воїни, було 
присвоєно звання генералі
симуса Це піп був серед 
них у найскрутнініі моменти 
бою. це він. його настанова 
«Хто хоробрий — той ткїіннй. 
хто сміливий — ТОЙ ЦІЛИЙ» 
надихала їх на подвиги.
шижикетвиивамвжяигЕЗСі

дня народження

(«720 — 1500) російського

-ик;.. генералісимуса 0. В.

Суворова

Нон- ім'я пзлньїіє ксихін 
екскурсовод. ЯКИЙ ПРОЕОДИГЬ 
ггтскурсію по визначних і 
нт'.-л’ятнпх аі’сцлх Кіровогра
да їуг. біля меморіального 
і.ладопища. гості нашого міс
та ь;.цікавлено поілядаьт’ь 
п.-. старі вемляні кали, по
рості кленами та акаціями.

— Тут знаходилась Фор
теця святої Є.иг.чапстії. — 
розповід іс краєзнавець. — 
У роїти рдсіііеько-турецьк« ї 
війни вона Сула оперативною 
базою російських військ, 
потім стала резервною. Тут 
Р’Оаміїцалпся штаби армій і 
полків, тут проводились вій
ськові навчання 3 метою 
перевірки бонової підготовки 
військових 
фортеці приїздив 
російський 
Олександр 
Боров...

При згадці про цю леген
дарну людину кожен із ЮІІІІХ 
намагається улпнтп образ 
полководця, який для сотень, 
тисяч воїнів став зразком 
ґ-ідданості ВІТЧИЗНІ, зразком 
мужності і геройствті

Сімнадцятирічним юнаком 
він почав службу ь Семекоп- 
сі кому лейб-гвардіііськс.'му 
колку. Бої під Кунерсдор- 
фом під час Семилітньої 
війни. 1762 року вій уже в 
авашіі полковника командує 
Астраханським полком. А че
рез рік веде в бій Суздал.',- 
ськиіі полк. Саме тоді гін 
розробив для офіцерів та 
унтер Офіцерів с.-.-арнозвісцу 
настанову — «Полковий уст
рій». де приділив велику 

бойовій підготовці 
.і у лих 
Російські 

командуванням

підрозділів ло
ЕЄЛПКПЙ

РОЛ НОВО Динь 
Васильович Су-

і І) к 
1843

на Аллі і Тре- 
легендаонпй 
похід. Саме

рій», 
увагу ..... ................
військ та розвиткові 
ініціативи в бою
Бійська ПІД ..............
О. В Суворова здобули блис
кучі перемоги під час росій

сько-турецької війни Иапри-

■ул. Луначарського, 36.

Газета 
еимсдить 
у rietOpCK, 
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і Сабету.
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