
КУКУРУДЗІ — КОМСОМОЛЬСЬКУ ТУРБОТУ

Сьогодні-єдиний політдень, 
присвячений бО-річчю присвоения 
комсомолу імені В, !• Леніна

ТЕЛЕГРАМА 
В НОМЕР

БЮРО ОБЛАСНОГО КО
МІТЕТУ ЛКСМ УКРАЇНИ, 
РЕДАКЦІЯ ОБЛАСНОЇ 
МОЛОДІЖНОЇ ГАЗЕТИ 
«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
ЩИРО ВІТАЮТЬ КОЛЕК
ТИВ МУЗЕЮ ПІДПІЛЬНОЇ 
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ОРГА
НІЗАЦІЇ «СПАРТАК» 
с. КРАСНОГІРКИ ГОЛО- 
БАМІВСЬКОГО РАЙОНУ З 
ПРИСУДЖЕННЯМ РЕС
ПУБЛІКАНСЬКОЇ КОМСО
МОЛЬСЬКОЇ ПРЕМІЇ ІМЕ
НІ МИКОЛИ ОСТРОВСЬКО- 
ГО ЗА 1984 РІК СЕРЕД 
ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ.

БАЖАЄМО УСПІХІВ У 
ВАЖЛИВІЙ СПРАВІ ВІЙ
СЬКОВО - ПАТРІОТИЧНО
ГО ВИХОВАННЯ ПІДРОС
ТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ.

Виховати комуністичне 
ставлення до праці — 
значить виробити і за
твердити у свідомості 
молодих людей ідейну, 
моральну і психологічну 
установку на працю як 
на першу життєву необ
хідність. Саме таким се
редовищем, де моральні 
якості молодої людини 
розкриваються найбільш 
яскраво, є комсомоль
сько-молодіжний колек
тив. Досвід ветерана 
праці, який не приховує 
«секретів» своєї май
стерності, товариська 
взаємодопомога в праці 
сприяє формуванню цін
них якостей молодого 
трудівника.

95 комсомольсько-мо
лодіжних колективів 
створено в районі, 78 із 
них — у сільському гос
подарстві. Отож майже 
дві третини юнаків і дів
чат району охоплено ко
лективними формами 
організації праці. І це 
дає відрадні результати. 
Кому не відомі успіхи в 
соціалістичному змаганні 
комсомольсько - моло
діжних колективів трак
торної бригади № 2 кол
госпу «Дружба», автога- 
ража колгоспу імені 
Фрунзе, птахофабрики 
колгоспу імені Жданова, 
які неодноразово става
ли ініціаторами цінних 
починів. А високі трудові 
досягнення першої в ра
йоні комсомольсько-мо
лодіжної тракторної 
бригади колгоспу «Ро
сія», яка дала путівку 
в життя Герою Соціаліс
тичної Праці В. С. Ан- 
дріяшу! Такий перелік 
добрих справ можна 
продовжувати.

Райком, комітети ком
сомолу постійно трима
ють в полі зору створен
ня КМК на вирішальних 
ділянках виробництва. З 
допомогою партійних 
органів їх кількість за 
останні десять років

Кормозаготівельники колгоспу імені Жданова Світловодського району вже при
пасли понад 1800 тонн сінажу, 320 — сіна, 60 — гранул. Ударно працює молодь. 
Особливо старанно трудиться механізатор транторної бригади № 2 Олександр ЗІН- 
ЧЕНКО, який транспортує до ферм зелену масу.

Фото В. ГРИБА.

збільшилася в 2,5 рази.
Звичайно, створення 

КМК — справа не одно
го дня. Доводиться де
кого і переконувати, ла
мати застарілий підхід: 
«Молодий ще, довіряти 
бсязно». Але час і ре
зультати роботи комсо
мольсько - молодіжних 
красномовно підтверд
жують помилковість та
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кої думки. Не побоя
лись, наприклад, у кол
госпі імені Жданова до
віри-и ще мало випробу
ваний у роботі кормо, 
збирсг.ьний комбайн 

-КСК-1.00 комсомольсько- 
молодіжній ланці. І ре
зультати дали про себе 
знати Члени ланки, очо
лювані комсомольцем 
АЧікогою Одарченком, 
повністю забезпечили 
господарство кормами, 
стали переможцями рес
публіканського соціаліс
тичного змагання серед 
кормодобувних ланок і 
нагороджені перехідним 
Червоним прапором ЦК 
ЛКСМ України та гро
шовою премією 500 кар
бованців. Від таких ре
зультатів довір’я до мо
лоді її авторитет зро
стає. А вона, молодь, від 
цього працює ще краще.

Пригадується розмова 
з головою колгоспу «Ук
раїна» В. М. Рибаком. 
«Хочемо створити ком
сомольсько - молодіжну 
ланку по вирощуванню 
цукрових буряків», — 

сказав він на початку ро- Й 
ку. Ми підтримали цю ' 
пропозицію, спільно об
міркували всі «за» і 
«проти», і ланка була 
створена. Райком ком
сомолу звернувся до об
ласного комітету ЛКСМУ 
з проханням виділити 
членам ланки бурякона
вантажувач СПС-4,2, що 
і було зроблено. Отже, 

при повсякденній турботі 
і допомозі з боку прав
ління, комітету комсомо
лу колгоспу ланка поча
ла успішно працювати.

Три роки шефствують 
комсомольці і МОЛОДЬ 
району над вирощуван
ням кукурудзи. Щороку 
створювали 12—15 ком
сомольсько - молодіж
них ланок. Але бачили, 
що це не межа. Як збіль
шити комсомольський 
внесок у виробництво 
цієї важливої і цінної 
культури? На початку ни
нішнього року на нараді 
секретарів комітетів 
комсомолу господарств 
разом із завідуючим від
ділом сільського госпо
дарства райкому Ком
партії України В. А. Кли- 
качем ми детально про
аналізували склад усіх 
54 загонів, які будуть 
займатися вирощуван
ням кукурудзи. І зверну
лися з пропозицією до 
голів колгоспів та дирек
торів радгоспів про ство
рення комсомольсько- 
молодіжних ланок куку- 

рудзоводів. І ось резуль
тат — нині в районі їх 
створено 25, за ланками 
закріплено 5800 гектарів. 
У комітетах комсомолу 
проведено паспортиза
цію ланок, їх склад за
тверджено на засіданні 
бюро райкому ЛКСМ 
України. Члени ланок зо
бов’язались одержати з 
кожного гектара не мен
ше 50 центнерів зерна. 
Сівба і догляд за посіва
ми показали, що слова 
молодих кукурудзоводів 
не розходяться з ділом.

Важливим принципом 
організації соціалістич- 

, ного змагання серед ком
сомольсько - молодіжних 
колективів ми вважаємо 
своєчасне впроваджен
ня передового досвіду, 
нагромадженого в ході 
соціалістичного змагання 
в молодіжних колекти
вах. Так, на базі комсо
мольсько - молодіжної 
тракторної бригади № 2 
колгоспу «Дружба», яка 
неодноразово ставала 
призером обласного со
ціалістичного змагання, 
створено школу пере
дового досвіду, де неод
норазово відбувалися 
наради і семінари моло
дих механізаторів. Нині 
готується до випуску 
плакат про досвід робо
ти кращих комсомоль
сько-молодіжних куку
рудзівницьких ланок.

Створення КМК — 
справа нелегка, копітка, 
але дуже потрібна, і то
му вважаємо це своїм 
першочерговим завдан
ням. А що молодь, яка 
працює разом, не підво
дить, працює краще — 
про це свідчать резуль
тати роботи комсомоль
сько-молодіжних колек
тивів нашого району.

В. МИЗІН, 
завідуючий відділом 
комсомольських ор
ганізацій Новоукра- 
їнського райкому 
ЛКСМ України.

Спільна
Цього року в Олександрій

ському районі кукурудза на 
зерно займає 18 тисяч гек
тарів. І кожен третій гек
тар — комсомольський. У 
19 господарствах створено 
23 комсомольсько-молодіж
ні колективи по впрощуван- 
що зернової кукурудзи. У 
колгоспі «Прогрес» нині 
працює три КМК, в колгос
пах «Росія» та імені Каліні- 
на — по два.

Остання перевірка роботи 
колективів показала, що 
комсомольці і молодь, усві
домлюючи свою авангардну 
роль як ініціаторів почину, 
в творчому дерзанні настій
ливо впроваджують у жит
тя свій задум. На всіх пло
щах вчасно проведено пер
ший міжрядний обробіток. 
Нині па тих площах, де ви- 
никла необхідність, внесли 
страхові гербіциди. В період 
другого міжрядного спушу
вання члени комсомольсько- 
молодіжних колективів по 
вирощуванню кукурудзи 
провели підживлення амі
ачною водою і мінеральними 
добривами. Комсомольський 
обов’язок молодих куку
рудзоводів — зробити все 
можливе, щоб за будь-яких 
умов одержати запрограмо
вані 50 центнерів зерна з 
гектара.

В усіх КМК господарств 
активно обговорили звер
нення комсомольсько-моло
діжних ланок колгоспів 
«Прапор комунізму» та іме
ні Калініпа до комсомоль
ців Олександрійського ра
йону, в якому вони заклика
ли молодь внести гідний

КРОКИ У ЗАВТРА
Наш комсомольсько-моло

діжний колектив імені XIX 
з'їзду ВЛКСМ працює на 
дільниці механічної оброб
ки платина заводу «Гідроси- 
по». Ставши на трудову 
вахту на честь 60-річчя при
своєння комсомолу імені 
Леніна, кожен член бригади 
старався своєчасно і високо
якісно виконувати замовлен. 
ня. Тим самим ми створю
вали умови для ритмічної

/ШпісляЛ 
^Цувивтйц/
«ПРОПАЛО...
ЗАНЯТТЯ»

Так називалася критич
на кореспонденція, надру
кована у номері «Молодо
го комунара» за 14 квітня 
1984 року. До редакції на
дійшла відповідь на кри
тику від першою секрета
ря Новоархінгельсько с 
райкому ЛКСМУ Н. Полі- 
Ш}к. Вона пові томила, що 
газетний висгут обговоре
не на нараді секретарів 
первинних комсомольських 
організацій рачнАу.

На засіданні бюро рай
кому комсомолу, яке від
булося 11 тразня заслуха
ні звіти з питань організа
ції політнавчання молоді,

справа
вклад у виконання Продо- 
вольчої програми.

Хлібороби району дали 
слово в цьому році продати 
державі 101 тисячу тонн 
хліба. Виконання цих зобо
в’язань — справа кожного. 
Молоді хлібороби знають —> 
зробити це нелегко.

Щоб виростити заплано
ваний урожай, вони вже 
сьогодні використовують 
досвід механізованих ланок 
кінзаводу № 174, радгоспу 
Олександрійського цукро- 
комбінату, де бригадирами 
Л. І. Петров та С. І. Пору- 
байлнх, які в минулому за
сушливому році виростили 
по 47—51 центнеру куку- 
рудзп з гектара. Молоді хлі
бороби долю комсомоль
ського гектара взяли в свої 
руки. Тут є де прпкластй 
сили і комсомольцям шкіл. 
Кожен комсомольський клас, 
взявши шефство хоча б над 
одним гектаром кукурудзи, 
допоможе хліборобам райо
ну у справі збільшення ви
робництва зерна.

У своєму зверненні чле
ни комсомольсько-молодіж
них ланок закликали молодь 
району активно включитись 
у боротьбу за вирощення 
високих урожаїв, збільшен
ня виробництва та продажу 
державі зерна кукурудзи і 
зробити все можливе, щоб 
кожен третій, комсомоль
ський гектар був найуро- 
жайнішим.

В. ІЛЛЮЩЕНКОВ, 
завідуючий відділом 
комсомольських орга
нізацій Олександрій
ського райкому ЛКСМ 
України.

роботи цехів усього заводуи
Нині ми рапортуємо про 

те, що всі свої соціалістич
ні зобов’язання виконали 
достроково. Працюємо 8 
рахунок березня 1985 року. 
П'ятирічне завдання споді
ваємося виконати до 115-і 
річниці з дня народження 
В. І. Леніна.

Н. СОТУЛА, 
групкомсорг КМК цеху 
№ 2 заводу «Гідросила».

м. Кіровоград.

секретарів комсомольських 
організацій райспожив- 
спілки, районного управ
ління сільського господар
ства, інформаційно-обчис
лювальної станції, сирза- 
воду, колгоспу імені Жовт
невої революції (відповід
но — П. Гроха, С. Приту
ли, 3. Марченко, В. Булах, 
Н. Козаченко) та пропа
гандистів Т. В. Зубченко, 
А. І. Марищенка, Б. М. 
Рум’янцева, В. 1. Березю
ка. М. С. Колісника.

За допущені недоліки в 
організації та проведенні 
політнавчання, відсутність 
контролю за робгюю по- 
літшкіл секрегарч-7. вище
згаданих комсомольських 
організацій винесено дога
ни. їх зобов'язано посили
ти контроль за діяльністю 
шкіл комсомольської політ
освіти. Пропагандистам ре
комендовано перебудува
ти свою роботу у повній 
відповідності до вимог 
червневого (1983 р.) Пле
нуму ЦК КПРС.
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/ ЗАМІСТЬ АНОНСУ

НАМ УЖЕ ПО СІМНАДЦЯТЬ...
Мій перший у житті бал — випускний... Скільки ра

зів я уявляв його собі! Яким саме? Радісні, усміхнені 
обличчя, оборки на сукнях у дівчат, елегантні костю
ми на хлопцях, багато-багато квітів, музики, віталь
них щирих слів... Моя уява мене не підвела. Все було 
майже так, як думалося. Тільки в очах моїх друзів 
я не раз помічав сум. Сум розлуки зі школою, вчите
лями, товаришами.

Яким буде наше .майбутнє?
Перш за все кожному з нас потрібна професія. При

чому така, якій ти віддаватимеш всі сили, енергію, 
натхнення. Можливості вибору спеціальності держава

дала нам прекрасні. Кожна мрія практично може ста
ти реальністю, треба просто дуже захотіти цього.

Коли ми на уроках російської літератури вивчали 
творчість М. Горького, мені сподобалися і запам’ята
лися такі слова видатного письменника: «Треба люби
ти те, що робиш, і тоді праця — навіть найважча, 
найгрубіша — піднімається до творчості». Певно, ра
дість праці і є одним з численних аспектів поняття 
«щастя». Я правильно мислю?

О. МАЗАРАТІЙ, 
випускник Плетеноташлицької СШ.

Маловисківський район.

«НА ШЕФІВ—ПОЩАСТИЛО»
Майже місяць працює студентський будзагін «Сі- 

ріус»> у селі Мошориному Знам’янського району. 
26 загой івців — студентів Кіровоградського інституту 
сільськогосподарського машинобудування — споруд
жують тваринницьну ферму у місцевому колгоспі 
«Октябрь». Хлопці і дівчата вміло роблять кладку, 
виконують штукатурні роботи. І все, що можуть самі, 
з охотою передають своїм підопічним — тринадцяти
річним Юркові Яценку і Сашкові Гончаренку. Учні Кі
ровоградської десятирічки М? 5, вони належать до тих. 
кого називають «важкими»». Справжня доросла робота 
в студентському загоні пішла хлопцям на користь. 
Біля старшйх вони поступово освоюють будівельну 
спеціальність, а у оільний час — активний, організо
ваний відпочинок.

— Нам важко уявити, що Юра і Сашко у школі бу
ли бешкетниками і ледарями, — наже комісар оСі- 
ріуса» Сергій Журавко. — У загоні вони зарекомен
дували себе тільки з позитивного боку.

Певно, зіграли свою рольч причетність до_ потрібної 
справи і можливість спробувати себе в ній, довір’я 
старших. Підлітки в будзагоні усе це відчули і вважа
ють: на шефів їм пощастило.

Наш кор.

ПОШТА «ВІТРИЛ»

НАМ ПИШУТЬ • ••
Як і раніше, поштова 

скринька «Вітрил» багата 
на листи від вас, дорогі 
наші читачі. Приємно, що 
пишуть не тільки школярі, 
а й люди дорослі.

Що ж хвилює наших ав
торів, чим вони живуть, ці
кавляться?

Учитель М, Г. ЧУБ пові
домляє про старшоклас
ників — звитяжців літньої 
трудової чверті у Перего- 
нівській СШ Голованів- 
ського району, де він пра
цює.

Про міцні зв’язки шкіл 
з профтехучилищами роз
казали у своїх листах ви
хователька Голованівсько- 
го СПТУ № 8 Г. РИЖАК і 
викладач Кіровоградсько
го профтехучилища № 2 
М. С. РАЗІНА.

«Я хочу розповісти про 
прекрасну людину — Оле- І 
ну Сергіївну Костенко, в 
Життя цієї жінк* повинно І 
стати взірцем для інших». ! 
Це рядки З листа учениці І 
Первозванівської школи І 
Кіровоградського району І 
Лариси ПЛАКСИВОҐ.

А цим листом хочемо І 
в деякій мірі продовжити І 
розмову, що велася у «Віт- І 
Ьипвх» 3, 4 і була ви- І

сповіддю нашої ■уламки «До -лор* ми п 
поле».

«„.Хочемо сказати, що 
Маргарита не в усьому 
права. Заради потрібної, 
важливої справи можна і 
навіть треба попрацювати 
влітку в колгоспі або ‘ а 
місті. Але ми не розуміє
мо, чому гроші, зароблені 
нами, не видаються на ру
ки? Адже, коли залишає
мося потрудитися за влас
ним бажанням но в складі 
трудового загону, 
проблем и оплаті -<е оини- 
кас. Не подумало, що 
нам потрібні лише Гроші. 
Просто тоді ми бачимо

3

ніяких

ОСТАННІМ ДЕНЬ ДИТИНСТВА
0 ПРЕКРАСНЕ свято, 

про яке не повідом
ляє нам календар. Це 

І свято випускних вечорів. 
І Традиційно вони прохо

дять у школах Кірово
града в один день. А ие- 
ред трепетним моментом 
вручення атестатів про 
середню освіту винуватці 
торжества, нарядні і 
схвильовані, збираються 
всі разом у парку імені 

Леніна на урочисту лі- 
німку.

Так було і позавчора. 
Лінійку відкрив другий 
секретар міського комі
тету комсомолу Сергій 
ЗЯТІН. Із теплими, щи
рими словами звернули
ся до хлопців і дівчат 
секретар міськкому пар
тії А. 9-.
старший учи\у/«Ь СІМ 
Л 34 Л. О. ФЕДОТОВА,

генеральний ДИй|КТ0Р ви
робничого об'єднання по 
сівалках « Червона зірка» 
В. М. ЖЕЛТОБРЮХ, ро-
бітниця заводу радіови-
робів Л. В. ЛИСЕНКО, 
ветеран Великої Віт ИЗ
няної війни В. І. НЕРУ-
БЕНКО.

ІЗ СЛОВОМ-РІДПОРІДДЮ

гато. І хоч за цей час ви 
відвідали 10 тисяч уро
ків, написали сотні конт
рольних, лабораторних 
робіт і творів; зробили 
для себе такі наукові і 
життє 
яких, 
лося, не додумався 
ніхто _ 
чітко відклався чи не 
жен шкільний день. І 
ще одне відкриття, 
зробили тільки на 
пускному вечорі в остан
ній день свого дитинства.

...У залі Палацу куль
тури імені Жовтня, де 
зібралися учні середньої 
школи № 34, вчителі*, 
батьки, не було вільних 
місць. Радісні, збуджені 

' винуватці торжества, 
крадькома витирають на-

ві
як

в

відкриття, до 
вам тоді здава- -------------- , ще 
світі, у пам’яті 

ко- 
ЦЄ, 
ви 

ви-

Ж"4*
4

І і

біглу сльозу мами, бабу
сі, близькі, бо («мій» чи 
«моя» сгали дорослими, 
незчулися й коли).

— Запам’ятайте, доро- 
мої вихованці, цю 

закінчується
г;
мить, коли
ваше дитинство, безтур
ботне, веселе, щасливе. 
За нею на вас чекає са
мостійне, доросле жит
тя. Як і мої колеги-вчи- 
телі, впевнений, ніяка 
серйозна життєва труд
ність вас не злякає, — 
таким було напутнє сло
во директора школи, за
служеного вчителя рес
публіки Віталія Михай
ловича Нестеренка.

І от настав момент, ко
ли прозвучало:

«...Документ про за
кінчення середньої шко

ли і золота медаль вру
чається...».

Такої високої нагоро
ди за відмінне навчання 
протягом усіх десяти ро
ків удостоїлися Анжела 
Коломієць і Володя Ігна- 
тов. Майже п’ятдесят 
хлопців і дівчат мають в 
атестатах лише четвірки 
і п'ятірки.

— Ваші плани на зав
тра? — із таким запитан
ням звертаюся до кіль
кох випускників.

Ольга ІВЧЕНКО:
— У мене батьки інже

нери. От і я теж піду до 
технічного вузу, ТИМ 
більше, що люблю мате
матику, креслення.

Володя ІГНАТОВ:
— Буду військовим. 
Олег ПРАВДА:
— Ви помітили, що де-

далі більшу увагу в на
шій країні і за кордоном 
приділяють біології. Про 
це красномовно свід
чить XVI конференція 
федерації європейських 
біохімічних товариств, 
що відкрилася недавно у 
Москеі. Я теж цікавлюся 
біологією і вирішив по
давати документи на біо
фак Київського держав
ного університету іменіного університету 
Т. Г. Шевченка...

105 випускників 
№ 34, 105 різних, 
жих мрій, планів, 
Чи ж перевтіляться вони в 
реальність? Певно, 
так, бо всі .........
для цього у Країні Рад 
є...

у СШ 
несхо- 
надій.

, ЩО 
можливості

Тож ні пуху ні пера 
вам, випускники 1984-го!

Т. КУДРЯ.

Двадцятирічний ювілей відзначила цього року перша в нашій країні школа 
юних космонавтів імені Ю. О. Гагаріна в Оренбурзі. За цей час тут підготовлено 
більше тисячі курсантів. Вперше цього року свідоцтво про закінчення школи 
одержали й дівчата — їх тринадцять.

На знімку: юні гагарінці — випускники Оренбурзької школи юних космо
навтів. Фото В. СОКОЛОВА. 

Фотохроніка ТАРС.

«ВІТРИЛА»
ПРОДОВЖУЮТЬ

РОЗМОВУ

чи
БУВАЮТЬ 
ЗАЙВІ 
ДРУЗІ?

Шановні <Вітрила»І
Пише ваша постійна чи

тачка Наталя Талиська. У 
номері «Вітрил» за 26 квіт
ни я прочитала статтю 
«Хочу листуватися»... А 
далі?» і зробила висновок. 
Це правда, що «хочу лис
туватись», але, що ж на
справді виходить далі? Я 
написала чотири листи за 
адресами, взятими з рубри
ки, — Л. Липі, М. Дон- 
чук, А. Швець, 1. Клитньо- 
вій. І що ж вийшло? Вони 
не відписали, і мабуть, то
му, що мені лише 13 років, 
а вони старші. У мене є ба
гато друзів, є дві вірні по
други — А. Кричунова і 
С. Дворнік. Ми дружимо 
не заради того, щоб

кіно. Ми 
и<^^Вглто спільні о і не 
мііЯимо життя одна без

ft ifimi
ще більше. 1 хай ніхто і ні-
koj^b житті не подумає, 
щІ^Жузі зайві. ;

Навертаюся дО р і 
«Хочу листуватись»
ханням надрукувати мою 
адресу: 317430, Кірово
градська область, м Мала 
Виска, вул. Кірова, 58. Та
лиській Наталі. Лий вік ІЗ 
років, коло нгересів ■— 
люблю співати й танцю
вати.

ВІД «ВІТРИЛ»: просимо 
боз скептичних посмішок 
поставитися до листа Нл

У Тульському політехнічному інституті готуються 
до зустрічі зі своїми майбутніми вихованцями.

Проводяться дні відкритих дверей для випускників 
шкіл, створений інформаційно-підготовчий центр 
«Абітурієнт».

Багато роботи у колективу обчислювального центру 
інституту — на вступних екзаменах перевірка пись
мових робіт із фізики проводитиметься з допомогою 
ЕОМ.

Враховуючи, ще екзамени на денне вечірнє і зьоч- 
не відділення складають понад чотири тисячі абіту
рієнтів. застосування електронно-обчислювальної ма
шини ЄС 1020 дозволить значно підвищити оператив
ність перевірки робіт, скоротити кількість викладачів- 
екзаменаторів.

На знімку: у такі перфокарти вносяться дані 
про абітурієнтів та їх екзаменаційні письмові роботи. 

Фото Ю. НАБАТОВА. 
Фотохроніка ТАРС.

КОНСУЛЬТПУНКТ «ВІТРИЛ»
донь, редакціє! фізика (усно), укра-

Л|ЖнЯИгтобі ученіщ: Но- Жика мова'або римська 
Мжрпїнської СШ № 3. мова і література (иуьмо- 
' ь НЦ

вЯкраїнської СШ № 3. мов 
Ось іще рік, і перед нами 
га в життя. Потрібно зна- 
йти собі професію до ду- 

це питания мн вже 
бо ще з ранньо- 

гЯКит^Вва будували в 
пісочнгаКудннкн, зводили 
замки. Тож і вирішили на
бувати професію будівель
ника. Вирішили, а незнае
мо, де вчитися.

Повідомте, будь ласка, 
адресу вузу, де можна на
бути професію будівельни
ка. Можливо, нін є і в Кі
ровограді.

З повагою В. ПІТЕН- 
КО, О. ТИХА, О. ГУР- 
КОВСЬКА».
Дівчата, у Кіровограді с

Лшииїськаз ГҐрОТб- 
попівкн Олександрійського 
району, А. Бойко з Улья
новського району, іфі на- 
|мнтачі хочуть ступі за- 
ЦЖшшмн одягу, просять 
повідомити, де набути та
кий фах.

Радимо подавати доку
менти до Кіровоградською 
технічного училища № 4 
(вул. Гоголя, 79).

« ♦ *
«Я мрію бути археологом 

Куди можна піти вчити 
ся?> • запитує Марина 
Немченко з У стішівського 
району.



и ирофгехучмлищпмн роз- 
иазапк у своїх лисих ви
хователька Голованівсько- 
го СПТУ N2 8 Г. РИЖАК і 
викладач Кіропоградсько- 
М ^Рр^®^училища № 2 

«Я хочу розповісти про 
прекрасну людину — Оле
ну Сергіївну Костенко. 
Життя цієї ЖІНК4 ПОВИННО 
стати взірцем для інших». 
Це рядки з листа учениці 
Первозванівської школи 
Кіровоградського району 
Лариси ПЛАКСИВОЇ.

А цим листом хочемо 
в деякій мірі продовжити 
розмову, що велася у «Віт- 
>ипах» №№ 3, 4 і була ви
микана сповіддю нашої

схіїи.і ь она ні, збираються 
всі разом у парку імені 
Леніна на урочисту 
пінку-.

Так було і позавчора. 
Лінійку відкрив другий 
секретар міського комі
тету комсомолу Сергій 
ЗЯТІН. Із теплими, щи
рими словами звернули
ся до хлопців і дівчат 
секретар міськкому пар-

ЛІ-

...У зоді Палацу куль
тури імені Жовтня, де 
зібралися учні середньої 
школи N2 34, вчителі, 
батьки, Не було вільних 
місць. Радісні, збуджені 

' винуватці торжества,

по директора школи, за
служеного вчителя рес
публіки Віталія Михай
ловича Нестеренка.

І от настав момент, ко
ли прозвучало:

«...Документ про за
кінчення середньої шко-

нори. От і я теж піду ДО 
вузу, тим 

більше, що люблю мате
матику, креслення-

Володя ІГНАТОВ:
— Буду військовим. 
Олег ПРАВДА:

Ви помітили, що де-

юхнічного
Чи ж пороитіляться еони а 
реальність? Повно, що 
так, бо всі можливості 
для цього у Країні Рад 
с...

Тож ні пуху ні пора 
вам, випускники 1984-го!

Т. КУДРЯ.

Багатр рооот 
ІИСТИТ) 
моли: 
ЕОМ.

Врг 
НС пі 
ріснтіи 
шини

сноп

Це правда, що - хо1 
туватись», але, що 
справді виходить ді 
написала чотири 
адресами, взятимі 
ки, — Л. Липі, 
чук, А. Швець, 1. Клитльо- 
ві й. 1 що ж вийшло? Вони 
ке відписали, і мабуть, то
му, що мені лише 13 років, 
а вони старші. У мене є ба
гато друзів, є дві вірні по
други — А. Кричунова і 
С. Дворнік. Ми дружимо 
не заради того, щоб 

j кіно. Ми л»є.
|гато спільного і не 
їмо життя одна без

оОіт і»
ую

дділенмл t 
і заст 
ІС 10.

КІСТЬ пор 
замена* 

а

Tot 

знімку
ТОВА 

а TAPC.

»очне як»вальної ми

ТИ ипирміни 
О виклздачіЕ

в> Н
про абітурієнтів

ФОТО В. ГРИБА.

ЧВЕРТЬ ЛІТНЯ, ТРУДОВА
Свято випускного вечора в м. Кіровограді.

Тії А. О. КОПЕЛЕВА,
Ж

ТУРБОТИ ЮНИХ

Із словом-відповіддю

■'итачки «но

йаргар
права. З ади потрібної, 
важливої справи можна і 
навіть треба попрацюоати 
влітку в колгоспі або і в 
місті. Але ми не розуміє
мо, чому гроші, зароблені 
нами, не видаються на ру
ки? Адже, коли залишає
мося потрудитися за влас
ним бажанням не в складі 
трудового загону, ніяких 
проблем в оплаті не вини
кає. Не подумайте, що 
нам потрібні лише гроші. 
Просто тоді ми бачимо 
потребу в нашій праці, ба
чимо ї' конкретний кінце
вий результат. У реформі 
про школу теж сказано, 
щоб учні відчували ко
ристь ними зробленого і 
розуміли ціну кожної ко
пійки...

СВІТЛАНА І., МАРИ
НА Ч., ОЛЕНА 3., НА
ТАЛКА П., ІРИНА Б.».
Р. 8. Цікаво взнати вашу 

думку, друзі, з приводу на
писаного.

Всім своїм авторам «Віт
рила» виносять подяку.

старшин учитель СШ
о.

робничого об’Є/ДіАння по 
сівалках «Червона зірка» 
В, М. ЖЕЛТОБРЮХ, ро
бітниця заводу радіови- 
робів Л. В. ЛИСЕНКО, 
ветеран Великої Вітчиз
няної війни В. І. НЕРУ- 
БЕНКО.

виступив учень десяти
річки № 6 Ігор ЩЕР- 
БИНА.

Наступний етап свя- 
та — вручення атеста
тів — відбувся у школах. 
На одному з них побував 
наш кореспондент.

:>е * е.
Хіба могли ви, сімнад

цятирічні, ще кілька днів 
тому уявити собі, що де
сять років навчання в 
школі — це зовсім неба-

I день, редакціє! 
тобі учениці Но-

на- 
то
на

Наталі. Лий вік 13 
коло нгсресів —

ввРГраїнськоі СШ № 3. 
Ось іще рік, і перед нами 
відкриється широка лоро-

узі зайві.
звертаюся де 

«Хочу лнстуватис 
ханням надрукувати мою 
адресу: 317430, Кірово
градська область, м Мала 
Виска, вул. Кірова, 58. Га- 
янській ” 
років, 
люблю співати й танцю
вати.

ВІД «ВІТРИЛ»: просимо 
без скептичних посмішок 
поставитися до листа На
талки Талиської і запро
шуємо продовжити тему, 
порушену дівчиною.

Можливо, рубрика «Хо
чу листуватись» вже 
бридла вам? Якщо ні, 
якою вона має бути, 
ваш погляд?

Чекаємо листів і нага
дуємо, що наступний ви
пуск «Вітрил» вийде 1 ве
ресня цього року.

КОНСУЛЬТПУНКТ «ВІТРИЛ»

іЬ Потрійно иНі1~ професію до ду 
питаний ми ВЖе 
бо тс з ранньо- 

Ьва будували в 
Пісочнпчтоудийки, зводили 
замки. Тож і вирішили на
бувати професію будівель
ника. Вирішили, а не знає
мо, де вчитися.

Повідомте, будь ласка, 
адресу вузу, де можна на
бути професію будівельни
ка. Можливо, він е і в Кі
ровограді.

З повагою В. ПІТЕН- 
КО, О. ТИХА, О. ГУР- 
КОВСЬКА».

Дівчата, у Кіровограді є 
будівельний технікум. А в 
Києві, Дніпропетровську, 
Макіївці Донецької облас
ті, Харкові, Одесі, Полтаві 
знаходяться інженерно-бу
дівельні інститути, які го
тують інженерів-будівель- 
ників.

Вступні екзамени — ма
тематика (усно і письмо-

•
 фізика (усно), укра- 
ка мова- або римська 
мова і література (пігьмо- 
во).

* *
В. Ліщинська з Прото- 
иіівки Олександрійського

ького району, "ЙуР Н:і- 
итачі хочуть С'ф&и за- 
никами одягу, просять 

повідомити, де набути та
кий фах.

Радимо подавати доку
менти до Кіровоградського 
технічного училища № 4 
(вул. Гоголя, 79).

* * *
«Я мрію бути археологом. 

Куди можна піти вчити
ся?» — запитує Марина 
Немчеико з Устинівського 
району.

Марино, вступай на істо
ричний факультет Київ
ського університету (м. Ки
їв, вул. Володимирська, 
64).

Вступні екзамени: історія 
СРСР (усно), іноземна мо
ва (усно), українська або 
російська мова і література 
(усно і письмово).

АНКЕТА «ВІТРИЛ»

Я залишився б

МРІЇ ЇХНІ ЗЕМНІ
Ще задовго до випуск

них екзаменів у Вільшан- 
ській середній школі між 
учнями пройшла чутка, ні
би в селищі буде відкрито 
училище сільськогоспо
дарського профілю. Неза
баром достовірність но
вини була підтверджена 
офіційним повідомленням. 
На базі районного між
шкільного навчально-ви
робничого комбінату по
чинає навчально-виробни
чу діяльність філіал Голо- 
ванівського сільського
професійно-технічного учи
лища № 8. *

Ця подія схвилювала не 
тільки тих, хто закінчує 
школу і збирається вступа
ти в училище такого про
філю, а й батьків. Бо кому 
ж з них не додають хви
лювань відрядження дітей 
до іншого міста? А це ж 
поруч — чи допомогти, чи 
батьківську пораду вчасно 
дати. Та й хлопці проти та
кої опіки не заперечують.

Випускник 10 «А» Василь 
Добров:

— Ще у нашому між
шкільному комбінаті ко
жен з нас набував якусь із 
важливих професій для 
села — тракториста, во
дія. Але розумію, що для 
висококваліфікованої, про
дуктивної праці цього за
мало. Тому й вирішив ра
зом з однокласниками по
дати заяву в новостворе-

ний філіал училища. Де
хто з однолітків, може, 
скептично поставиться до 
нашого бажання. Мовляв, 
навіщо ж було кінчати де
сять класів, щоб потім іти 
в СПТУ. Та я відповів на 
це тим, що вже знаю із 
свого невеликого життє
вого досвіду. Часто дово
диться спостерігати, як 
хлопці й дівчата, закінчив
ши десятирічку, спішать 
скоріше до міста. Не про
йшовши по конкурсу у вуз, 
соромляться повертатись у 
село. Влаштовуються аби 
де, забувши про свою по
передню мрію. Втрачають 
роки, не одержуючи ні 
найменшого задоволення 
від такої самостійності.

Отже, те, що у нас по
чинає працювати філіал 
СПТУ, я разом з товари
шами вважаю нашею уда
чею. Саме навчання там 
допоможе нам твердо 
стояти на землі. А мрія? 
Вона є в кожного. І кра
ще, коли мине певний час 
і вона визріє остаточно. А 
поки що ми будемо вчи
тись і працювати поруч із 
старшими 
батьками.
ічаш 
утвердить І 
своїх здібностях.

Василя підтримав одно
класник Олег Карама- 
лак:

— Щороку,

товаришами, 
Це збагатить 

життєвий досвід, 
впевненість у

він, — чимало випускни
ків профтехучилищ попов
нюють колективи госпо
дарств району. І все ж ро
бочих рук на селі, особли
во механізаторських кад
рів, не вистачає. Колгоспи 
відчувають потребу у во
діях, тваринниках, буді
вельниках. Отже, сьогодні 
наше місце саме тут, у 
рідних господарствах. І са
ме відкриття філіалу 
СПТУ дає нам повну га
рантію реалізації своїх 
задумів так би мовити, 
без виїзду, на місці. А що 
стосується подальшого на
вчання — тут проблеми не 
виникає. Бо коли будеш 
добре працювати, завжди 
матимеш можливість одер
жати направлення на на
вчання у вуз від колгоспу. 
Саме так думають цього
річні випускники Сергій 
Сарданов з 10 «А», Юрій 
Неделков, Сергій Левчен
ко, Микола Каманов та 
Юрій Каленик

Сьогодні 12 
Вільшанської 
школи подали 
сільського
технічного училища. Вони 
твердо вирішили продов
жити трудову естафету 
своїх батьків. Добрим 
прикладом їм стала і са
мовіддана праця їх стар
ших товаришів, колишніх 
учнів шкіл району. Всім 
добре відомо, як сумлінно

з 10 «Б».
випускників 

середньої 
заяви до 

професійно-

сказав

трудяться в колгоспі імені 
40-річчя Жовтня механіза
тори брати Валентин та 
Олександр Дубини, Сергій 
> Василь Радови з колгоспу 
«Мир», Юрій Добров з 
колгоспу імені Димитрова 
те тракторист з цього 
господарства, делегат 
з'їзду ВЛКСМ Віталій 
ров.

— Ми хочемо бути 
ними, — заявляють 
пускники, — як Іван 
тушняк з колгоспу і 
Зайковського. як 
Сергій Зінкевич з колгоспу 
«Перемога», Віталій Бур- 
лаченко з колгоспу імені 
Телішевського, як доярка 
колгоспу «Дружба», кан
дидат у члени *<ПРС Оле
на Завгородня, портрет 
якої занесено на районну 
комсомольську Дошку по
шани «Молоді гвардійці 
п'ятирічки», як минулоріч
на випускниця Добрівської 
середньої школи, а 
телятниця колгоспу 
Димитрова 
рова.

Гордяться 
пускниками 
ники Людмила 
Ширяєва та Любов Степа
нівна Трут. Вони впевнені, 
що кожен з тих, хто сьо
годні вирішив піти в СПТУ, 
міг би на рівні з іншими 
претендувати на місце в 
інституті чи технікумі, але 
вони вирішили присвятити 
себе хліборобській справі. 
І вчителі гордяться учня
ми і зичать їм щедрої 
життєвої ниви.

Олена

своїми 
класні

ж
XIX
Кі-

і та- 
ви-
Ра- 

імені 
водії

нині 
імені 
Доб-

ви- 
керів- 

Павлівна

, М. САВЕНКО.
Вільшанський район.

КУКУРУДЗІВНИКІВ
У четвертому випуску 

«Вітрил» було надрукова
но звернення піонерів і 
комсомольців Петрівської 
середньої школи до учнів-

ської молоді області. Пет
рівці зобов’язалися у кол
госпі «Дружба» на 200-гек- 
тарній площі виростити і 
зібрати по 40 центнерів 
зерна кукурудзи з гектара.

Ініціативу ровесників 
дружно підтримали школя
рі району. Нині вони до
глядають качанисту на 
площі вісімсот гектарів.

Найбільші ділянки мають 
колективи Новостародуб- 
ської, Луганської, Ганнів- 
ської десятирічок, Воло- 
димирівської восьмиріч
ної школи. Члени учнів
ських виробничих бригад 
ретельно доглядають за 
сходами кукурудзи.

І. БЕНЬКОВСЬКА. 
Петрівський район.

1 •’

Ми в праці
творимо
себе
Цілих два тижні для 

Олени Пронь, Світлани 
Чилібанової, Ігоря Пано
ва. Олександра Скачка, 
Таїсії Ротар, Світлани 
Жесуд та ще десятьох 
їхніх однокласників ро
бочий день розпочинався 
о восьмій годині ранку в 
цеху № 2 кіровоградсько, 
го виробничого об’єднан
ня «Друкмаш». Цілих 
два тижні вони 
просто учнями 
нього дев’ятого 
ської середньої 
річки № 18, 
трудового
старшокласників, 
створене при школі. І хо
ча робота, що доруча
лась хлопцям і дівчатам, 
була нескладною, однак 
її важливість, її необхід
ність від цього не змен
шувалась: ТОСівці наби-

рали деталі в касети, які 
потім заправлялись у ро- 
бот-маиіпулятор. Олек
сандр Мороз і Юрій 'Лог
винов (на фото) поки що 
мало знають будову і 
принцип роботи цього 
робота, однак пролетять 
роки і хто знає, можли
во, і вони переступати
муть щоранку поріг за
водської прохідної, але 
вже не учнями, а робіт
никами. Молоді руки по
трібні скрізь. Бо там, де 
молодість, там завзяття,

прагнення працювати на 
совість. Це доводить 
своїми результатами і 
комсомольсько - моло
діжний колектив штампу
вальників Вячеслава
Прессера: саме в цьому 
колективі працювали
старшокласники.

Хлопці і.дівчата труди
лися на заводі лише два 
тижні, але запам’ятають 
свою роботу вони надов
го. Бо це — перші кроки 
до самостійності, до са
моутвердження.

Фото А. ФІЛОНЕНКО.

у рідному селі, якби...
Відзвучав для вас, шановні випускники, останній 

акорд шкільного життя — вам вручено важливий до
кумент — атестат про середню освіту. Тепер постали 
питання: куди себе подіти, до чого прикласти руки?

Майже всі ви прагнете вчитися, обов’язково на 
стаціонарі й подалі від дому.

Частина хоче працювати, але не завжди в рідному се
лі, а там, де «романтика, де цікаво». Чому ж удома не
цікаво, неромантично? Чого ж не вистачає там з ва
шої точки зору?

Для дослідження цієї проблеми пропонуємо відпо
вісти на кілька питань анкети.

Отже, я залишився (лася) б у рідному селі, якби...
1. Основні виробничі процеси в господарстві були б 

повністю механізованими

2. Робота механізаторів, доярок була змінною

а

3. Молодих спеціалістів забезпечували квартирами

6. Побутові умови села нічим не відрізнялися від 
побутових умов міста_________________________

Анкети разом із відповідями виріжте, вкладіть у 
конверт і надішліть на адресу редакції з позначкою 
«Анкета «Вітрил».

У «ВІТРИЛ» — КАНІКУЛИ! ла» прощаються зі своїми 
Сповіщаємо, що сьогод- читачами до 1 вересня, 

нішнім випуском «Вітри- До зустрічі восени!

4. Був постійний транспортний зв’язок із районним 
та обласним центром _________________________

5. Було правильно вирішене питання дозвілля

були не 
майбут- 

«Б» мі- 
десяти- 

членами 
об’єднання 

яке
7. Ваші власні пропозиції
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«МАЯК»— 
«ЗІРКА»—2:1

Турнірне становище обох 
команд (вони борються за 
місце в’ шістці кращих ко
лективів) обумовило гостро
ту поєдинку. У середині 
першого тайму захисник 
гостей Сергій Улицький вра
зив ворота харків'ян. Неві
домо, як склалася б далі 
зустріч, якби суддя матчу 
зарахував м’яч, забитий че
рез кілька хвилин кірово
градським півзахисником 
Ігорем Черненком (для 
цього, до речі, були всі під
стави). Але з арбітром не 
сперечаються. Наші земля
ки дещо розгубилися і до 
кінця тайму пропустили у 
свої ворота два м’ячі,

Друга половина зустрічі 
проходила 9 обопільних 
атаках, але результат пер
шого тайму суперникам змі-

нити не вдалося. «Зірка» 
зазнала поразки — 1:2 і 
опустилася на один рядок 
нижче — на восьму сходин
ку турнірної таблиці.

Наступний тур — 3 липня. 
Наші футболісти зустрічаю
ться у Дніпродзержинську 
з місцевим «Металургом».

В. ШАБАЛІН.

ТУРНІРНЕ ТАБЛО

ШАХИ. У Кіровограді в 
шаховому клубі товариства 
«Спартак» проводився від
критий профспілковий чем
піонат із шахів серед чоло
віків.

У змаганнях, які проводи
лися за круговою системою, 
взяло участь 14 найсильні- 
ших шахістів області. Після 
напруженої боротьби перше 
місце і звання чемпіона 
здобув кандидат у майстри 
спорту робітник поштамту 
Л. Насіковський, на друго
му місці інженер цегельного 
заводу І. Гітельман і на 
третьому — інженер-заводу 
радіовиробів А. Гламаздін.

Інженери заводу радіови
робів О. Слободянин, А. Гла
маздін та тренер Кірово
градського палацу піонерів 
В. Кожухар виконали нор
мативи кандидата в майстри 
Спорту.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Грає 

духовий оркестр. У.00 — До- 
кумептальїіпй телефільм «Я
— Метеор-101». 9.30 — Бу
дильник. 10.00 — блузку Ра
дянському Союзу. 11.00 — 
Здоров’я. 11.45 — Ранкова 
пошта. 12.15 — Кіножурнал 
•.■Будівництво і архітектура». 
12.30 — Сільська година. 
13.30. — Музичний кіоск. 
14.00 — Фільм — дітям. «По
сейдон» поспішає на допомо
гу». 15.05 — Документальний 
телефільм «Хо Ші Мін»: па
м’ять про джерело». 15.55 — 
Концерт. 18.05 — Новини. 
10.10 — Мультфільм. 17.00— 
«Вимоги дня». Із циклу «Ви
рішується на місці». 18.00 — 
Міжнародна панорама. 18.45
— Сьогодні — День праців
ників морського і річкового 
флоту. ІУД5 — За вашими 
листами. Музична передача. 
20.00 — Клуб Мандрівників. 
21.00 — «Час». 21.35 — Ме
лодії і ритми зарубіжної 
естради. 22.35 — Футболь
ний огляд. 23.05 — Новини. 
А УТ

10.00 — Посини. 10.20 — 
«Загартуйте дитину». Пе
редача для батьків. 10.45 — 
Сьогодні — День працівни
ків морського і річкового 
$лоту. 11.25 — Художній

ільм із субтитрами. «За 
сірниками». 13.05 — Нови
ни. 13.20 — Концертний зал 
«Дружба». Виступ -держав
ного оркестру народних ін
струментів Узбецької РСР 
ім. Джалілова. (Кіровоград 
на Республіканське телеба
чення). 13.55 — «Село і лю
ди». 14.20 — Зустріч з на

родною артисткою Грузин
ської РСР П. БрегваДзе. 
15.20 — Для дітей. По сґЬ- 
ріпках дитячого гуморис- 
тичного журналу «Єралаш». 
16.00 — «Слава солдатська». 
17.00 — «Мода. мода, мо
да...». Літні’силуети. 18.05—* 
Телефільм «Жила собі на 
світі бабуся Варвара». 18.25
— Дж. Гершвіл. Фрагмент/^ 
опери -ІІоргі і Весе». ІЗ.Л^В
— «.Актуальна камераЧ^г
19.00 — Чемпіонат СРСР з 
футболу: «Динамо» (Київ) — 
••Дніпро». 20.45 — «На доб
раніч, діти!», 21.00 — «Час». 
21.35 — Фільм - вистава
«Езоп». 23.25 — Новини.
А ЦТ (II програма)

11.05 — У світі
рив. 12.05 — Стадіон 
всіх. 12.35 — Навколо 
XV. 14.05 — Видатні 
донські виконавці — 
ренти Ленінської прем 
Співає Є. Нестеренко. 15.05
— Розповідають наші ко
респонденти. 15.35 — Теле
фільм «Атланти і каріати
ди». 1 серія. 17.05 — По му
зеях і виставочних залах. 
Державний Російський му-^, 
зей. 17.35 — МультфільмЛЬ 
«Телевізор кота Лсопольдаті^И
17.45 — Міжнародний
пір з хокею на траві. Чо- . 
повіки. Збірна НДР — збір- ’М*- 
на СРСР. 2-й тайм. 18.20 — 
Документальний фільм
«Іптли по вулиці і співали». 
18.30 — Міжнародні змаган
ня з воднолижного спор
ту. 19.45 — Вечірня казка.
20.45 — Документальний те
лефільм «Крізь час». 21.00
— «Час». 21.35 — Фільм 
«Якщо є вітрила».

Редактс-р
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

І В СПЕКУ - 
ПРОХОЛОДА

Надворі — спека у 
розпалі, а в примі
щенні — приємна 
прохолода. Це пра
цює -кондиціонер 
«БК-1500». Встанов
лений у віконному от
ворі. він автоматич
но підтримує темпе
ратурний режим, вен
тилює та очищає по
вітря від пилу, змен
шує вологість. Коли

КІРОВОГРАДСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1984-1985 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА ДЕННЕ ТА ВЕЧІРНЄ НАВЧАННЯ

ТЕХНІКУМ ГОТУЄ:

дени® навчання — на базі восьмирічної 1 середньої 
школи —

техніків-технологів по інструментальному виробництву, 
техніків-технологів по обробці металів різанням, 
техніків-технологів по ковальсько-штампувальному ви

робництву,
техніків-механіків по металообробних верстатах і ав

томатичних лініях;
вечірнє навчання — на базі середньої школи — 
техніків-технологів по інструментальному виробництву, 
техніків-технологів по обробці металів різанням, 
техніків-технологів по ковальсько-штампувальному ви- 

робництву,
техніків-технологів по металообробних верстатах і ав

томатичних лініях,
техніків-планозиків по плануванню на підприємствах 

машинобудівної промисловості.
Вступні екзамени на денне навчання — з 1 по 21 серп

ня, на вечірнє — з 1 червня по 20 вересня потоками. 
Всі вступники складають усний екзамен з математики, 
крім цього, особи з восьмирічною освітою пишуть дик
тант, із середньою — твір.

Вступні екза/лени приймаються за бажанням вступни
ків російською або українською мовами.

Без вступних екзаменів зараховуються на всі спеціаль
ності денної і вечірньої форм навчання:

особи, які закінчили навчальні заклади на відмінно;
нагороджені по закінченні середньої школи похваль

ною грамотою за особливі успіхи у еивченні окремих 
предметів, якщо з цих предметів встановлено вступний 
екзамен; 

вимкнено охолоджу
ючу систему, конди
ціонер тільки осві
жає повітря. Встано
вити його можна і в 
житловому, і в служ
бовому приміщенні.

Продається конди
ціонер марки «БК- 
1500» в магазинах 
«Техніка» та «Госпо
дарчі товари» спо
живчої кооперації.

Кіровоградська 
облспоживспілка 

укоопторгреклама

військовослужбовці, звільнені в запас за скороченням 
штатів;

особи, які закінчили восьмирічну або середню школи, 
середнє профтехучилище з оцінками «4» і «5», технічне 
училище з відзнакою (крім спеціальності планування на 
підприємствах машинобудівної промисловості).

Початок занять — 1 вересня (денне навчання) і 1 
жовтня (вечірнє навчання). Стипендія — 30 карбованців 
на місяць. Іногородніх забезпечують гуртожитком.

Заяви приймають:
на денне навчання на базі восьмирічної школи’ — 

з 1 червня по 31 липня, на базі середньої школи — з 1 
червня по 14 серпня;

на вечірнє навчання — з 3 травня по 15 серпня.
Заява про прийо/д подається на ім’я директора за 

встановленою формою.
До заяви додають: документ про освіту (оригінал), 

медичну довідку (форма № 086/у), видану лікувально- 
профілактичним закладом за місцем проживання, 4 фо
токартки 3X4 см, вилиску з трудової книжки (для тих, 
хто працює і осіб, які вступають на вечірнє навчання).

Свідоцтво про народження або паспорт, військовий 
квиток або приписне свідоцтво пред'являють при по- 

. дачі документів.
Приймальна комісія працює щодня, крім неділі, з 10.00 

до 18.00.

Адреса технікуму: 316050, м. Кіровоград, вул. Фрун
зе, 6. Телефони: 7-34-34, 7-24-11. їхати автобусами №№ 6, 
8 або тролейбусами .№№ З, 6, «А» до зупинки «Парк 
імені В. І. Леніна».

Дирекція технікуму.

УЛЬЯНОВСЬКЕ СЕРЕДНЄ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 11

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1984-1985 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Училище готує робітників для підприємств тресту «Кі- 
ровоградсільбуд» таких спеціальностей:

на базі 8 класів зі строком навчання 3 роки — 
електромонтажник по освітленню, освітлювальних і си

лових мережах;
машиніст екскаваторів одноковшовпх,
бульдозерист, 
електрозварник, 
столяр (будівельний), тесляр, 
штукатур, лицювальник, плптковик, 
машиніст крана автомобільного, мозаїст, 
штукатур-маляр,
муляр-монтажник, 
слюсар-сантехнік.
Зарахованих на навчання забезпечують триразовим 

харчуванням; обмундируванням, впорядкованим гурто
житком. По закінченні навчання випускники одержують 
атестат про середню освіту із зазначенням набутої спе
ціальності;

на базі 10 класів зі строком навчання 1 рік — 
столяр (будівельний), тесляр,

. мозаїст,
штукатур, лицювальник, плитковий, 
електромонтажник силових і освітлювальних мереж, 
машиніст екскаваторів одноковшовпх, бульдозерист. 
Зарахованим на навчання виплачується стипендія 70 

карбованців на місяць, надається гуртожиток. По закін
ченні навчання видається атестат із зазначенням набутої 
спеціальності. Бажаючим продовжити навчання у вищих 
або середніх спеціальних навчальних закладах видають 
направлення.

Для колгоспів і радгоспів Кіровоградської області з 
числа осіб, що проходили підготовку в міжшкільних на
вчальних комбінатах за сільськогосподарськими профе
сіями, запрошуються учні для набуття таких спеціаль
ностей:

тракторист-машннісі з правом управління тракторами 
К-701 і Т-150К, строк навчання — 8 місяців. Зараховані 
на навчання одержують стипендію 96 карбованців на 
місяць;

електромонтер сільської електрифікації, строк навчан
ня — 1 рік, стипендія — ЗО крб. на місяць;

електрогазозварник, строк навчання — 1 рік, стипен
дія — ЗО крб. на місяць.

Звільнених у запас із лав Радянської Армії запрошу
ють для набуття таких спеціальностей:

тракторпст-машиніст з правом управління тракторами 
Т-150К і К-701, строк навчання — 8 місяців;

електромонтер сільської електрифікації, строк навчан
ня — 8 місяців.

Зарахованим на навчання виплачується стипендія 85 
карбованців на місяць.

При училніці працюють гуртки: вокально-інструмен
тальний, духовий, різання по дереву, крою та шиття, сек
ції з футболу, боксу, волейболу, велоспорту.

Прийом документів — по 20 серпня, для воїнів, звіль
нених у запас, — з 10 листопада по 25 грудня.

Для вступу подають такі документи: заяву на ім’я ди
ректора, документ про освіту (оригінал), свідоцтво про 
народження, 6 фотокарток 3X4 см, медичну довідку 
(форма № 086/у), довідку про склад сім’ї.

Адреса: м. Ульяновка, вул. Гагаріпа, 15. Телефони: 
9-11-20, 9-І І-10.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.
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