
РОЗМОВА НА АКТУАЛЬНУ ТЕМУ

КОЖНІЙ ФЕРМІ-

Молодий комуніст шофер Сергій Кульчинський жни
вує у колгоспі «Комінтерн» Бобринецького району. 
Парторг автогаража, депутат міської Ради народних 
депутатів, він ревно стежить, щоб в усьому був лад. 

Фото в. ГРИБА.

ПРЕС-ЦЕНТР ПОВІДОМЛЯЄ:
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН. 

На 18 гектарах при нормі 7,6 кладе зер
нові у валки жаткою ЖРБ-4,2 Дмитро 
Буряк із колгоспу імені Кірова. З по
чатку жнив ного результат — близько 
двохсот гектарів. Серед молодих водіїв 
одним із перших у соціалістичному зма
ганні йде Олександр Сливко із колгоспу 
імені Карла Маркса. Автомашиною 
ГЛЗ-53 він уже виробив більше трьох 
тисяч тонно-кілометрів. Йому, як і 
Дмитру Буряку та комсомольсько-моло
діжному екіпажу у складі Олександра 
Оровцова та Олександра Тімуша, котрі 
намолотили дві з половиною тисячі цент
нерів зерна, оголошена подяка райкому 
комсомолу. А першість серед молодих 
комбайнових екіпажів у районі трима
ють Андрій Бобко та Петро Олішевсь- 
кий з колгоспу «Червона комуна». Вони 
вже переступили чотиритисячний рубіж.

ГОЛОВАНІВСЬКИЙ РАЙОН. Після 
непогоди прийшли теплі сонячні дні, і 
степові лани сповнились гуркотом ком
байнів. Вивели свого «Колоса» в поле і 
Іван Саваренюк та Сергій Поліщук із 
колгоспу імені XX з’їзду КПРС. Екіпаж, 
намолотивши більше двох тисяч центне
рів зерна, очолює соціалістичне змаган
ня жниварів району.

ПЕТРІВСЬКИЙ РАЙОН. Шоста зі
рочка засвітилась на «Ниві» Володими
ра Тишина із радгоспу «П'ятихатський». 
Комсомольсько-молодіжний екіпаж що
денно добивається високих намолотів.

вдосталь кормів
У тваринників влітку турбот особливо багато. І 

найголовніша з них — забезпечити громадське ста
до кормами на цілий рік. Продовольча програма 
передбачає конкретні завдання — значно зміцнити 
фуражну базу ферм, збільшити виробництво м'я
са, молока та інших продуктів тваринництва.

У більшості господарств області основні сили за
раз спрямовані на збирання зернових. Разом з 
тим не слід забувати й про корми. Звичайно, в 
деяких районах дещо заважає погода. Однак дос
від показує, що у складних умовах вирішальну 
роль мають організованість, чіткість дій усіх ла
нок. Успіх буває там, де зуміли налагодити високо
продуктивну роботу людей і техніки. Наприклад, 
непогано налагоджено роботу у Новоукраїнсько- 
му, Світловодському, Бобринецькому, Новоархан- 
гельському районах.

Під час місячника заготівлі кормів, що тривав у 
області, особливо ударно працювали Анатолій Ут- 
кін із колгоспу імені XX з’їзду КПРС, Микола Глад
кий з колгоспу «Дружба», Олександр Біляєв та 
Олександр. Ірклій із колгоспу «Комінтерн» (Онуф- 
ріївський район). Майже всі вони денні норми ви
конували на 130—140 процентів. Заслуговує по
хвали і комсомольсько-молодіжна бригада по ви
готовленню трав’яного борошна із птахофабрики 
«Сагайдацька» Устинівського району, яку очолює 
молодий комуніст Володимир Демченко.

Головною силою на заготівлі фуражу стали у ба
гатьох господарствах спеціалізовані кормодобувні 
загони. Цим забезпечується концентрація техніки і 
оперативне маневруддння нею. І як наслідок — ви
сока продуктивність праці.

Наближається масова заготівля силосних куль
тур, коренеплодів. У цей час належить створити 
основний запас соковитих кормів, побільше заклас
ти у траншеї комбінованого силосу. У багатьох 
господарствах уже відрегулювали техніку, привели 
в належний стан силосні траншеї. Для тих же, хто 
ще не впорався із цим завданням, залишається не 
так багато часу для виправлення недоліків. Важли
во не згаяти даремно ті кілька тижнів або навіть 
Днів.

Як відомо, питання про хід заготівлі кормів об
говорювалось на засіданні Політбюро ЦК КПРС. 
Усім ланкам агропромислового комплексу вказано 
на необхідність посилити організаторську роботу, 
забезпечити значне підвищення темпів робіт. Не
обхідно, вказувалося на засіданні, так налагодити 
спрази, щоб кожне господарство було забезпече
не достатньою кількістю грубих і соковитих кормів.

Тваринники Новоукраїнського, Бобринецького та 
Новоархангельського районів виступили з ініціати
вою створити півторарічний запас кормів. Її під
тримали в інших гссподарствах області. Пленум 

<>> обкому, партії, що відбувся 28 липня ц. р., схвалив 
соціалістичні зобов'язання трудівників сільського 
господарства області щодо створення півтораріч
ного запасу фуражу.

Особливої уваги вимагає якість. Створити запас 
— це лише частина справи. Важливо не втратити 
поживність кормів, забезпечити надійне їх збері
гання. Адже трапляється таке, що господарство 
рапортувало про створення півторарічного запасу 
кормів, а вже взимку, всього через кілька місяців, 
виявляється — нічим годувати худобу: *\е згнило, 
інше вже згодували. У цьому плані комсомольсь
ким організаціям господарств, постам і штабам 
«КП» необхідно посилити контроль за ходом робіт 
на полях і луках, дотриманням технології закладан
ня фуражу, забезпеченням його зберігання. Необ
хідно ширше розгорнути соціалістичне змагання 
серед молодих трудівників села, налагодити ціло
добову роботу техніки, хороше побутове і куль
турне обслуговування всіх, хто працює в полі.

Тваринники області підрахували, що можливості 
для створення надійного запасу кормів є. Головне 

правильна розстановка сил, ефективність у ро
боті, бажання за будь-яких обставин домогтися на
міченого.

Корми — турбота комсомольська! Цей девіз не 
повинні забувати в жодній комсомольській органі
зації, в жодному господарстві.

ПА ЧАС приїзду автора 
** цього матеріалу жни
ва у колгоспі імені Леніна 
наближалися до фінішу. 
Лишилося повністю при
брати два поля: з ячме
нем і вівсом. По третьому 
з краю в край уже сну
вали комбайни, лишаючи 
після себе жовтогарячу 
стерню і перемолочену со
лому. Па цьому лані яч
мінь видався низькорос
лий, тож брали його пря
мим комбайнуванням.

Ми ще позмагаємося
, Серед багатьох «Коло

сів» і «Нив» секретар 
комсомольської організа
ції господарства Олек
сандр Бичков, з яким ми 
приїхали сюди, поглядом 
довгенько розшукував 
свого СК-6. Поле було не
рівним, і комбайни то ще
зали у вндалинку, то 
знову з’являлися на па
горбі.

Нарешті Сашко заспо
коєно махнув рукою:

— Он він.
По ячмінному лапу гор

до плив степовий красень. 
Ним керував помічник 
Сергій Фплпмопов. Трохи 
далі гуркотів комбайн 
Анатолія Єрмакова.

— Цс другий комсо
мольсько-молодіжний скі
пай; у нашому господар
стві, — говорить Олек
сандр. — Помічником у 
Анатолія Сергій Чорний.

Ми розмовляли з Олек
сандром Бичковим і як із 
комсомольським секрета
рем, і як із хліборобом. 
На цьогорічних жнивах 
йому довірили могутню 
жнивну машину. Може, і 
були якісь сумніви у голо

ви колгоспу В. ЛІ. ІІетсси, 
бо все-таки брався за по
дібну роботу хлопець 
уперше, однак віра в мо
лодого комуніста перемог
ла. Сашко у хліборобській 
роботі не новачок. Наро
дився і виріс тут, у Кам-

бурліївці. ПІСЛЯ ШКОЛІ! 
працював у колгоспній 
майстерні слюсарем, потім 
— навчання в Олександ
рійській автошколі. По
вернувшись із армії, сів 
за кермо автомобіля. Не 
тільки відмінно працював, 
а й умів словом і ділом 
допомогти товаришеві. 
Ного організаторські здіб
ності помітили у госпо
дарстві, і вже другий рік 
Бичков очолює колгоспну 
комсомольську організа
цію.

Бажання попрацювати 
під час жнив па комбайні 
не виникло в Олександра 
зненацька. Минулого літа 
в якості комбайнера де
бютував Анатолій Єрма- 
ков. Разом із помічником 
Миколою Шліповим намо
лотили не одну тисячу 
центнерів зерна. Цей екі
паж був першим комсо
мольсько-молодіжним у 
господарстві. Ініціативу 
треба було підхопити, і 
цс зробив ватажок спіл
чан. Правління колгоспу 
па своєму засіданні задо
вольнило прохання Бичко- 
ва, і топ разом з помічпи- 

ком узявся мудрувати бі
ля тепер уже їхнього «Ко
лоса». Дещо підремонту
вали, дещо переобладна
ли, і коли почалися жни
ва, комсомольський С!\-6 
впевнено зайшов у загін
ку.

— А як же з комсо
мольськими справами? — 
запитую в Олександра.

— Обов’язки секретаря 
комсомольської організа
ції виконує зараз мій за
ступник Наталка Кубапо- 
ва (вона працює бухгал
тером). Це цілком закон
но, бо у мене нині від
пустка. Вийшла вона га
рячою, напруженою, од
нак я не шкодую. Бо са
ме зараз вирішується до
ля врожаю. Цілий рік го
тувались до цієї великої 
хліборобської події, і зна
чить, треба берегти кожну 
зернину, кожний колосок. 
У нашій комсомольській 
організації 102 члени. 
Майже половина з них 
зайняті на жнивах. Тож і 
я вважаю, що моє місце 
саме тут.

Молодих на цьогорічних 
жнивах і справді трудить
ся немало . Від екіпажу 
Бячкова відвозить зерно 
Володимир Галицький, від 
Єрмакова — Микола Трі- 
пачов. Помічником ком
байнера В. О. Барапова 
працює Анатолій Близ
нюк, який тільки навесні 

повернувся з лав Радянсь
кої Армії. Відвозять соло
му від комбайна Віктор 
Чериьонков. Олександр 
Фадеев, Сергій Уткіїг, 
Олександр Грибов, разом 
із старшими скиртують 
Василь Дужонков, Віктор 
Баранов; на колгоспному 
току трудяться Олександр 
та Микола Шліпови, Пав
ло Трйтачов. Із названих 
вище п:ятеро входять у 
комітет комсомолу. Так 
що спілчани ділом дово

дять свою причетність до 
великої хліборобської 
справи.

— Два комсомольсько- 
молодіжних екіпажі на 
жнивах — це тільки по
чаток, — говорить голова 
колгоспу В. М. Нетеса. — 
Є у нас дві новенькі «Ни
ви», впевнений, що у на
ступному році їх водити
муть по полях молоді.

— Он Сергій Филимо
нов виявив бажання пра
цювати літом вісімдесят 
п’ятого самостійно, — до
дає Бичков. — Значить, 
нашого полку прибуде. То
ді дієвішим буде і трудо
ве суперництво.

— А ви плануєте і в 
наступному році сісти за 
штурвал комбайна?

— Обов’язково. Думаю, 
що зможу позмагатись з 
екіпажем Єрмакова. Цьо
го року він став першим, 
усе-таки досвід роботи у 
нього є. А от наступного 
літа побачимо.

О. СКИРТА НЬ, 
спецкор «Молодого 
комунара».
Колгосп імені Леніна, 
Онуфріївський район.
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КОМСОМОЛ МАЄ СЛОВА ДОТРИМАТИ!
Наскрізним завданням 

для всіх комсомольських 
організацій області зали
шається успішне прове
дення жнив. Через кілька 
днів у господарствах за
кінчать в основному збір 
ранніх зернових. На порі 
круп’яні культури. Приб
лизно через місяць наста
не черга і для кукурудзи. 
Ось тоді-то найкраще бу
де видно, чого варті обі
цянки. 50 центнерів з 
комсомольського гектара 
не повинні залишитися ли
ше словами. Однак це не 
означає, що всі зусилля 
мають бути спрямовані 
лише на кукурудзу. Весь 
комплекс сільськогоспо
дарських робіт вимагає 
посиленої уваги. Завдан
ня, намічені Продоволь
чою програмою, можуть 
бути виконані лише в то
му разі, коли до їх здійс
нення в кожному госпо
дарстві ставитимуться на
лежним чином.

Масовий патріотичний 
рух комсомольців і моло
ді «Одинадцятій п’ятиріч
чі — ударну працю, знан
ня, ініціативу і творчість 
молодих!» визначає необ
хідність тримати на кон
тролі виконання соціаліс
тичних зобов’язань не 
тільки в сільському госпо
дарстві, а й у промисло
вості. Успіх країни скла
дається з конкретного 
внеску окремих її грома-
дян.

Проведення XII Всесвіт
нього фестивалю молоді і 

студентів, що намічене на 
1985 рік, вимагає значних 
затрат. Багато трудових 
колективів взяли найак
тивнішу участь у створен
ні фонду фестивалю. Слід 
продовжувати роботу в 
цьому плані. Всі, кому

ЩОДЕННИК

ГРУПКОМСОРГА:

СЕРПЕНЬ

дорогий мир, кому небай
дуже, як розвиватимуться 
взаємовідносини між на
родами, мають докладати 
максимум зусиль заради 
припинення гонки озбро
єнь, заради збереження 
життя на землі. Комсо
мольцю! Будь у перших 
рядах у боротьбі за спра
ву миру!

Починається передплата 
комсомольських видань. 
Попит на інформацію 
сьогодні надзвичайно ве
ликий. Тому комсомоль
ським ватажкам слід па
м’ятати про те, що не по
винно залишатися жодно
го спілчанина, котрий би 
не передплатив комсо
мольську газету чи жур
нал. Політичний, ідейний, 
культурний рівень нашої 
молоді знаходиться у пря
мій залежності від того, 

чим цікавляться люди, що 
читають, наскільки обіз
нані і усвідомлюють важ
ливість завдань, які став
лять перед нею наша пар
тія, комсомол.

5 серпня — День заліз
ничника. Цей вид транс

порту займає провідне 
місце у транспортній си
стемі країни. Він зв’язує 
всі ланки народного гос
подарства і сприяє ефек
тивності роботи всіх його 
галузей; Відповідно до рі
шень XXVI з’їзду партії і 
наступних Пленумів ЦК 
КГІРС постановою ЦІ\ 
КГІРС і Ради Міністрів 
СРСР «Про заходи по 
прискоренню науково-тех
нічного прогресу в народ
ному господарстві» здійс
нюються заходи по даль
шому розвитку залізнич
ного транспорту. Своє 
слово можуть сказати 
комсомольці нашої облас
ті, які зв’язані із роботою 
залізничного транспорт}. 
Свято треба зустрічати 
успіхами в праці.

11 серпня — День фіз
культурника. Головне зав- 

данпя радянського фіз
культурного руху — все
мірно сприяти зміцненню 
здоров’я людей, підвищен
ню їх працездатності, за
безпечити готовність до 
захисту Батьківщини. Ці 
завдання також є складо
вою частиною багатогран
ної роботи комсомолу.

12 серпня — День буді
вельника. Будівництво — 
величезна галузь народ
ного господарства. За ос
танні роки в області бага
то зроблено в плані роз
ширення капітального бу
дівництва, збільшення 
кількості квартир для на
селення, здачі об’єктів по
бутового та культосвіт
нього характеру. Однак 
.ще залишається багато 
чого й зробити. Сьогодні 
робочих рук потребують 
такі угарні комсомольсь
кі будови, як виробниче 
об’єднання по сівалках ■ 
«Червона зірка», завод І 
«Гідроснла», шахта «Вед- І 
межоярська» та інші. В 
Юнаки і дівчата області, 0 
відгукніться на заклик | 
комсомолу — поповнюйте . 
ряди добровольців-буді- І 
всльників!

Професійні свята •— 0 
День Повітряного Флоту І 
СРСР (19 серпня) , День і 
шахтаря (26 серпня), ■ 
День радянського кіно п 
(27 серпня) — вимагають І 
від молодих працівників І 
відповідних галузей по- І 
троїти енергію, щоб зу- І 
стріти їх трудовими-да- І 
рунками.

Літньої пори багато учнів допомагають рідним госпо
дарствам у догляді за городиною, працюють на токах. 
Кожного року приходять на тваринницьку ферму Воло
димир ЯЩЕНКО і Василь ТІШ. Разом із Людою 
ЯЩЕНКО, яка працює на фермі постійно, Володимир і 
Василь допомагають випасати дійне стадо колгоспу іме
ні Мічуріна. Доярки задоволені роботою школярів.

На знімку: 
мир Ященно.

Люда Ященко, Василь Тіш та Володи-

Фото М. САВЕНКА.
Устинівський район.

У НАШИХ ОДЕСЬКИХ ДРУЗІВ ПО ЗМАГАННЮ

ПОЧЕСНЕ 
ЗВАННЯ

, Звання «Кращий моло
дий робітник» не раз удо
стоювались слюсарі-скла- 
дальники другого механо
складального цеху ком
сомольці Кадир Ярієв та 
Гога Ахалаїя. За сумлін
не ставлення до праці і 
високі показники у вико
нанні планових завдань 

■ молодим виробничникам
; цс звання було присудже

но і напередодні 60-річчя 
з дня присвоєння комсо- 

' молу імені Леніна.
Ярієв та Ахалаїя не 

тільки висококваліфікова
ні робітники, а й активіс- 

, ти громадського життя
’ підприємства. Добре за

рекомендували вони себе 
і на постах групкомсоргів

дільниць.
ПОПЕРЕДУ — 
КОМСОМОЛЬЦІ

; Разом з усіма робітни- 
’ нами транспортного цеху

за вагомі трудові здобут
ки колективу бореться і 
великий загін комсомоль
ців. Молодь цеху бере ак
тивну участь у виконанні 
виробничого плану по за
безпеченню заводу авто
транспортом, залізничним 
транспортом, навантажу
вачами. Добре працюють 
комсомольці Василь Іль- 
ницькпй, Володимир Без
душний, Микола Стрижс- 
нюк. Ці хлопці завжди 
своєчасно і якісно вико
нують ремонт рухомого 
складу. ІІа них рівняють
ся інші комсомольці цеху.

БЕРЕЖЛИВО 
ДО МЕТАЛУ
Активно взялися за 

справу економії металу у 
ковальсько-пресовому це
ху. Насамперед вирішили 

Щаслива пора дитинства. Фото П. ЛАСУНА.

налагодити суворий конт
роль за одержанням мета
лу і виходом готової про
дукції. Так, на підприєм
стві було введено спеці
альну посаду техніка з 
розкрою металу в кожно
му цеху. У ковальсько- 
пресовому працює три 
техніки — по одному па 
кожній із трьох змін. Всі 
дані про рух металу зано
сяться у спеціальний до
кумент, який заповнюєть
ся щозміни, і на основі 
його ведеться загальноце- 
ховий облік використання 
металу в цеху. Завдяки 
цьому вдалося зекономити 
значну кількість чорного 
металу.

(З повідомлень кор
пункту обласної газети 
«Комсомольська іскра» на 
одеському заводі імені 
Жовтневої революції].

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «мк»

«Куди течуть 
молочні ріки?»

Під таною назвою у 
«Молодому номунарі» 26 
червня ц. р. був опубліко
ваний критичний матеріал 
про незадовільне розфасу
вання І зберігання молока 
у паперових панетах. Ре
дакції відповів директор 
міського об'єднання
«Продтовари» Б. К. Кате- 
ринчук:

«Критика визнана пра
вильною. Нами і міською 
санепідемстанцією визна> 
чені магазини, яким до
зволено продавати молоко 
в паперових пакетах. ЦІ 
торговельні заклади уком
плектовані холодильним 
устаткуванням, там до
тримуються санітарно-гі
гієнічних вимог, заведені 
журнали на брак. Завідую
чим магазинами доручено 
суворо контролювати збе
рігання і реалізацію моло
ка в паперових панетах, 
своєчасно повідомляти на 
міський молокозавод про 
кількість недоброякісних 
пакетів І енладати акти».

Валентина Буряк — молода комуністка, депутат 
міської Ради народних депутатів, член комітету ком
сомолу фабрики індивідуального пошиву і ремонту 
одягу. Другий рік очолює бригаду, яка працює за 
єдиним нарядом з урахуванням коефіцієнту трудо
вої участі. Торік швачки вибороли першість у рес
публіканському соціалістичному змаганні.

Сьогодні колектив комуністичної праці працює в 
рахунок жовтня 1984 року, а Валентина Буряк — в
рахунок травня 1986-го.
— перший рік наступної і

З малих літ Валентина 
любила шити. А почалося 
захоплення з того, що са
ма ладнала для своїх ля
льок вбрання. Дитяча за
бава переросла в мрію: 
обов’язково вивчитись на 
швачку.

ДЕСЯТЬ
Останній шкільний дзві

нок Валентина добре па
м’ятає. її однокласники 
тоді збуджено обговорю
вали, зважували: ким бу
ти? Лише для Валентини 
з вибором майбутньої 
професії проблем не бу
ло, бо вирішила твердо: 
вступати до міського 
профтехучилища № 7. То
ді саме набирали групу 
по підготовці майстрів по 
пошиву верхнього одягу.

Минув час, і Валя отри
мала ч призначення в 
ательє мод «Шахтарочка» 
(нині ательє вищого кла
су «Люкс») швачкою по 
пошиву верхнього чолові
чого одягу.

Скільки було хвилю
вань!.. Ще б пак: тут уже 
не викладач ставитиме 
оцінку, а вся бригада І 
останнім — прискіпливий 
замовник. Зіпсуєш річ — 
плати; це вже тте двійка, 
яку можна виправити. 
Правда, двійок Валентина 
не мала, бо навчалась ус
пішно. 1 все-таки в пер
ший день роботи від хви
лювання ніби вилетіло з 
голови все, що знала.

Як вона була вдячна 
своєму першому наставни
ку, закрійниці Ларисі Пет- 
рівній МораріІ Саме во- 

На її трудовому календарі 
і’ятирічки.

на пізніше рекомендува
ла Валю в члени Комуніс
тичної партії.

...Пройшло десять ро
ків, За цей час бригада 
по пошиттю верхнього 
чоловічого одягу ательє 
мод «Шахтарочка» стала

НАШ СУЧАСНИК

ЛІТ
колективом комуністичної 
праці. Протягом чоти
рьох років швачки жодно
го разу не зірвали вироб
ничого плану. Останні два 
роки бригада обирає сво
їм керівником Валенти
ну.

Члени колективу постій
но в творчому пошуку: як 
підвищити продуктивність 
і якість праці? Коли від
чули, що вичерпуються 
резерви, задумались над 
удосконаленням організа
ції праці. Вирішили пере
йти на роботу за єдиним 
нарядом. Але досвіду не 
було. До Києва поїхала 
закрійниця бригади Ва
лентина Абертасова. Грун
товно ознайомилась із ор
ганізацією і методами ро
боти столичного ательє 
«Час і мода». Після її по
вернення без вагань пе
рейшли на роботу за єди
ним нарядом з розподі
лом зарплати за коефіці
єнтом трудової участі.

Почали з раціонального 
і ефективного використан
ня робочих місць. Замало 
було тільки швидко і 

якісно виконувати свої 
операції — треба вже 
кожному старатися, щоб 
до кінця зміни виготови
ти 4 вироби, що в два ра
зи більше, ніж раніше.

Крім того, бригада ви
ступила з ініціативою: ши
ти верхній одяг з одного 
примірювання. Почин при
ніс значну економію ро
бочого часу. Зросла про
дуктивність праці. Нині 
цей метод запровадили 
чотири бригади фабрики 
індпошиву.

За всіма трудовими 
сходженнями, успішними 
ініціативами — вагомий 
внесок енергійного брига
дира, комуністки Вален
тини Буряк. Уболіває вона 
душею і за виробництво 
і, звичайно, за людей. Не 
мислить себе без брига
ди, а бригаду без майстра 
своєї справи, закрійниці 
Валентини Абертасової, 
без ветерана праці швач
ки Ольги Павлівни Кошо- 
вої, без комсомолки На
талії Луценко...

Як член комітету ком
сомолу фабрики Валенти
на багато часу віддає ро
боті з молоддю. Як депу
тат міської Ради народних 
депутатів бере активну 
участь у роботі постійної 
комісії по побуту.

Через два місяці брига
да працюватиме в раху
нок наступного року. Але 
ні керівник, ні члени 
бригади не заспокоюють
ся на досягнутому. їх, зо
крема, турбує незадовіль
на реклама. Та й демон
страція виробів ательє, як 
і в цілому фабрики інд
пошиву, бажає кращого. 
Один-два рази на рік — 
Цв Дуже мало.

Корисно було б, вважає 
Валентина Буряк, систе
матично організовувати 
демонстрацію мод на під
приємствах, щоб бути 
ближче до мас, знати їх 
смаки і вподобання.

К. ПОВЕЛЬКО, 

громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

М. Олександрія.
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ОПЕРАЦІЯ «ПОШУК»

РЯТІВНИЦЯ
У сільській управі 

метушня. Це ж треба 
такому статись — вал
ки возів, які були наван
тажені зерном та іншим 
продовольством, ще вран
ці були направлені на за
лізничну станцію Грушка, 
але й до обіду там не з’я
вились. Рантом телефон
ний дзвінок з Ульяновки: 
«Вози розвантажили неві
домі люди. Коней забра
ли, а охорону знищено. 
Хто це? Не інакше, як 
партизани».

1 ось уже па сільський 
майдан зігнали жінок, 
стариків і дітей. Біля шко
ли їх шикували в одну 
шеренгу.

Староста стояв за сто
лом, покритим брудним 
полотном, і читав «нота
цію» односельцям:

— Це справжній сабо
таж. Ви приховуєте від 
властей худобу і птицю. Є 
дані, що передаєте харчі 
в ліс бандитам. Таки по
слухали брехні. Ніякого 
наступу червоних вояк не
має. Пани німці порядку
ють і тут, і за Дніпром...

Його обірвав рудоволо
сий гітлерівець. Він стояв 
з наганом перед прирече
ними людьми і волав:

— За вбитого на цій 
землі німецького солдата 
буде розстріляний кожен 
третій з вас, якщо ви не 
скажете, хто приходить у 
село вночі.

Не договорив. З про
вулку, що вів до сільсько
го кладовища, почувся 
тупіт копит. 1 ось уже на 
гнідому коні з’явився 
вершник у німецькому 
мундирі, чорному плащі. 
Глянувши злісно на зди
вованих лозуватців, він 
наблизився до старости, 
щось тихо сказав йому. А 
потім до солдатів і полі
цаїв:

— Цим старцям пощас
тило. Ростріл переносимо 
на інший раз. Тих, хто обі
крав обоз, ми знайшли. 
Вони вже на тому світі.

Люди розійшлися. А 
офіцер ще довго давав 
прочуханки поліцаям: 
мовляв, не треба злити 
жителів села свавіллям, 
а зробити так, щоб воші 
самі несли свої пожитки 
для солдат рейху.

Коли він знову сів на 
коня і поскакав в напрямі 
Дельфинівки, староста 
зняв зі стола скатертину. 
І раптом побачив па зая
ложеній дошці папірець: 
«Хто посміє знущатись 
над ні в чому не винними 
людьми, буде знищений 
без суду. Так вирішив 
партизанський трибунал. 
Калашников».

Чутка про рятівника ло
зуватців швидко облетіла 
село. А вночі в кількох 
хатах побувала невідома 
дівчина.

— Ви тільки не зневі-

ряйтесь. В обиду вас не 
дадуть наші. Завтра фа
шисти забиратимуть ко
рови. Вимащуйте худобу 
дьогтем. Хай думають, що 
пошесть якась на неї, — 
говорила жінкам і дідам.

Хто, вона ця таємнича 
гостя? Звідки?

Лозуватці знали, що в 
селі діє підпільна група. 
А. Чумачснко, І\. Хар
ченко, І. Лупан, І. Корчак, 
Г1. Колос, Я. Сікорськнй 
підтримували зв'язки з 
партизанами. Від них ло
зуватці й довідались, що 
з лісу в село приходила 
зв'язкова Люба і'офт. Це 
саме та дівчина, що попе
редила їх про небезпеку.

Підпільників невдовзі 
схопили і стратили в голо- 
ванівській тюрмі. А дівчи
на все ще приходила но
чами в село. З кимось зу
стрічалась. То біля крини
ці, то біля школи залиша
ла листівки. Гітлерівці ви
стежили комсомолку. По
ліцаї наздогнали її в до
лині за ставом. Після до
питу, па якому вона не 
сказала ні слова, дівчину 
повісили на акації. Похо
вали її лозуватці на тому 
ж місці, де росла акація, 
посадили на могилі вербу. 
А коли село було визволе
не від загарбників, поста
вили на могилі Люби 
Гофт обеліск.

# $
Звідки вона, як потра

пила в партизанський за
гін?

Перед стратою юна пат
ріотка сказала лозуват- 
цям, що стояли поруч:

— Я — Люба 1 офт. Із 
села Сербки Одеської об
ласті.

1 ось червоні слідопити 
Лозуватської середньої 
школи написали на Оде
щину листа. Однак відпо
відь звідти їх не пораду
вала: «Така не проживала 
у нас...»

Пошук триває. Хто ж 
вона, Люба Гофт, звідки 
родом? Може, згадає її 
хтось із тих, хто в роки 
Великої Вітчизняної 
мстив ворогові з партиза
нами, що базувалися в 
Галочанському і забузь
ких лісах?

М. ВІНЦЕВИЙ,
с. Лозувате, 
Ульяновський район.

ЛИСТ не був димом без 
вогню. Ще коли до ви

пускного залишався з тиж
день, більша частина ви
кладених у скарзі фактів 
підтвердилася. З ходу, без 
особливих навідних питань 
я дізналася від директора 
Р. С. Кошляк: так, ніякої 
спецкомісії з міськвно на 
іспитах не було; так, після 
екзамену з української лі
тератури в 10 «В» вона як 
голова екзаменаційної ко
місії попередила, що з та
ким низьким рівнем підго
товки декому «світять» не
задовільні оцінки і довідки 
про те, що вони прослуха
ли курс десятирічки; так, 
окремі учні настільки сла
бо відповідали на свій бі
лет, що залишалося тільки 
запропонувати взяти інший 
чи й відправити «довчити»; 
так, випускники за бажан
ням лишають книги школі 
на пам’ять...

Така прелюдія. Але серії 
вражаючих викриттів після 
неї не буде. Адже все доб
ре, що добре закінчується, 
а всі десятикласники закін
чили школу з атестатами. 
Проте нам здається доціль
ним прокоментувати ви
словлені в листі претензії 
на адресу школи, бо вони 
досить типові — з подібних 
приводів батьки 
рідко виказують 
лення. Причини 
більшого лежать 
ні -

рез те, що був він неорди
нарним, не за «копійкою», 
двійкою оцінила роботу.., 
Веніаміна Каверіна, чиїми 
книгами зачитується не од
не покоління...

Помічені методисто/л 
міськвно допущені викла-

з біології. Що це, симптом 
ще однієї шкільної недуги 
— завищення оцінок, що 
дружно засуджувалося в 
процесі обговорення шкіль
ної реформи? Не знаю. 
Але може бути, що це ре-

УРОК

і учні не- 
невдово- 

його зде- 
на поверх

не незнання (чи недо
тримання) нормативів, за 
якими регулюється шкільне 
життя.

буває. Вчителі за- 
— ставлять 

захочуть — за 
виганяють.

погро- V
замість і
довідки І

Класний
Н. Н. /

МІНЬ

УНИКНУТИ
МОЖНА

«У школі № 4 йдуть 
випускні екзамени. І на 
них 10 «В» лихоманить. 
На екзаменах у цьому 

нласі спецкомісія з міськ
вно не 
хочуть 
оцінку, 
двері 
Директор 
жує, що 
атестатів 
видасть, 
керівник 
Єлисаветченно ска- /
зала, що хто при- “

несе їй художню літера
туру, тому буде поблаж
ка на ензаменах. Книги 
вже приносять... Прошу 
перевірити факти і 
могти. Підпису не 
лю, адже клас іще 
дає екзамени...»

допо- 
став- 
скла-

НЕПОРОЗУ

© «СИЛЬНІ» 
ОЦІНКИ 
ЗА 
«СЛАБКІ» 
ЗНАННЯ?

© ЩО БУЛО,
ТЕ БУЛО

обернеться так: входить у 
клас бібліотекар чи клас
ний керівник і каже: давай
те, мовляв, несіть книги в 
школу. Всякі побори добре 
діло перетворюють у зло».

Я поцікавилася в Кіров- 
ському райвно, який відгук 
дістала ця ініціатива у шко
лах обласного центру. Н. І, 
Садова розказала, що, на
приклад, у 14-й десятиріч
ці випускники зібрали кни
ги (головним чином про
грамну художню літерату
ру) ' урочисто передали їх 
школі після одержання ате
статів. Подарунки були 
прийняті бібліотекою по 
акту.

Як було в четвертій шко
лі, я так до кінця й не 
збагнула. Хтось залишив 
літературу для кабінету, 
хтось сам книги не приніс, 
а позичав у товариша, щоб 
теж «подарувати», а С. Бон
даренко з 10 «В» сказала, 
що вручила кілька книг 
особисто вчительці перед 
екзаменом. Зрозуміло, що 
подібний різнобій — підхо
дяща обстановка для до
мислів і підозр. До речі, 
пам’ятаєте, яке серйозне 
звинувачення висунув неві
домий автор листа проти 
Н. Н, Єлисаветченко? «Я та
кого не говорила», — запе
речила Ніна Ноївна. Як же 
тут бути? Можна подума
ти, що хтось і не підписав
ся через те, що абсолютно

після екзаменів
Почнемо з того, що ні

яка спеціальна комісія з 
міськвно, райвно, облвно і 
так далі зовсім не зобов’я
зана бути присутньою на 
екзаменах. Контроль за 
тим, чи нормально вони 
проходять, здійснює комі
сія з числа викладачів шко
ли. Представники відділів 
народної освіти можуть 
відвідувати екзамени, але, 
звичайно, не всі підряд. І 
в четвертій школі на іспи
тах були Н. І. Садова (Кі- 
ровське райвно) та Н. Г. 
Писарєва (міськвно). Надія 
Георгіївна, зокрема, зазна
чила у довідці про їх хід, 
що в 5 «А» папір для підго
товки до усного екзамену 
з математики не був про
штампований; у 7 «Б» оцін
ка повідомлялася учням 
тут же після відповіді, що 
є порушенням інструкції. 
Н. Г. Писарєва також 
розповіла, що в 10-х 
класах при написанні тво
ру в той час, коли дозво
ляється користуватися ли
ше хрестоматіями, були 
спроби вдатися до допомо
ги підручника з критични
ми статтями. Припускаю, 
Що учні, мабуть, знали: на
пишуть як у підручнику — 
успіх гарантований. Це 
«хвороба» багатьох шкіл. 
Якось один дорослий чоло
вік написав замість зна
йомої восьмикласниці твір 
з літератури. Вчителька че-

дачами у ході екзаменіз по
марки ніяк не свідчать про 
тенденційність перевірки 
(аби причепитися) — во
дночас було відзначено 
високий рівень знань, який 
продемонстрували дев'яти
класники при складанні ма
тематики,

Ну, а якщо на перших ек
заменах учні 10 «В» відпові
дали плутано, невпевнено, 
роблячи заявки на негатив
ні оцінки, то директор і 
розсердилася, і «дала роз
гін». І довідка, між іншим, 
не безпідставна погроза, 
з реальна перспектива для 
тих, хто «завалить» хоч 
один екзамен. Тут цілком 
можна зрозуміти гнів педа
гогів: учили-вчили вихо
ванців десять років, а вони 
на фінішну пряму виходять 
такими безпомічними. Гір
ко... І не хочеться псувати 
молодій людині життя, то 
хай уже на екзамені в під
ручник загляне...

От цього вже робити не 
можна. Але ж не можна й 
учням надіятися тільки на 
везіння і приходити на ек
замен, і книжки напередод
ні не відкривши, ще й не
коректно поводитися після 
зауважень! Ще характерний 
штрих. У екзаменаційних 
відомостях 10 «В» при то
му, що попередні характе
ристики педагогами знань 
учнів були негативними 
(«слабенькі»), чимало чет
вірок і п’ятірок, особливо

зультат попередження ди
ректора, після якого шко
лярі стали ретельніше готу
ватися до екзаменів. Така- 
от непроста ситуація.

Ще складніше з книгами. 
Р. С. Кошляк Гіоказала лист 
із Кіровського райвно, де 
рекомендувалося (не нака
зувалося!) провести серед 
випускників роз’яснюваль
ну роботу з тим, щоб вони 
добровільно, по змозі за
лишали книги для шкільної 
бібліотеки. Думаю, що май
бутнім десятикласникам і 
тим батькам, які часом 
обурюються, що «вічно в 
школу щось треба нести», 
не зайве буде дізнатися: ця 
справа — не чиясь примха. 
26 травня 1983 року «Ком
сомольская правда» опублі
кувала виступ письменника 
Альберта Лиханова, де він 
звертався до випускників із 
пропозицією (згодом схва
леною Секретаріатом ЦК 
ВЛКСМ і Міністерством ос
віти СРСР) подарувати 
школі улюблене видання. 
І не просто подарувати, а 
залишити на титульному 
аркуші побажання тим, хто 
вчитиметься пізніше. Тоді, 
може, колись шкільна біб
ліотека влаштує виставку 
улюблених книг юності ві
домих робітників і вчених, 
артистів і льотчиків. Але 
тут же автор застерігає: 
«Погано, якщо справа

все в листі правда і скарж
ник боявся «репресій», але 
ж можна й допустити, що 
він приховав своє ім'я й 
тому, що дещо видумав, 
аби насолити вчительці...

Може, так, а то інакше.., 
Не раз, як бачите, у цій іс
торії «бабця надвоє гада
ла». І це тому, що, як ска
зала сама Р. С. Кошляк: 
«Прогавили когось, не зу
міли виховати людиною 
принциповою, переконаною 
в тому, що про недоліки 
слід говорити відверто, не 
ховаючись...» І у справі з 
книгами десь дали маху, 
Недопояснили, недогледі
ли. Що ж до екзаменацій
ної процедури, то лише од
не можна сказати: якщо у 
ході екзаменів педагоги 
строго дотримуватимуться 
інструкції, то всі дорікання 
у їхній бік залишаться не 
більш ніж суб’єктивними 
думками.

Закінчу цю розмову з 
бажанням, щоб публікація 
була сприйнята не як вирок 
одній школі, а як урок на 
майбутнє для всіх учнів І 
вчителів. І добре було б, 
якби надалі такі уроки 
не повторювалися.

Н. ДАНИЛЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».
м. Кіровоград.

40 років минуло з того часу, коли ВОНИ форсували Дніпро^неподалік від села 
Куцесолівки.

ФУТБОЛ

«ЗІРКА» — 
«КРИСТАЛ» — 
2:1
Херсонці незалежно від 

результату цього матчу 
вже забезпечили собі ви
хід до першої шістки 
команд другої групи шос
тої, української зони. А 
кіровоградці мали за ме
ту взяти реванш за пораз
ку в першому колі (0:1).

Уже на шостій хвили
ні лише вмілі дії голкіпе
ра «Кристалу» Юрія Яков
лева, який парирував 
сильний удар на кутовий, 
врятували гостей від го
ла.

Натиск «Зірки» триває. 
Йде тридцять восьма 
хвилина. Кіровоградці по
дають кутовий, і Едуард 

Денисенко його завершує 
голом.

Після відпочинку гості 
штурмують штрафні пози
ції наших земляків. їхній 
нападаючий Анатолій Жо- 
сан на восьмій хвилині 
встановлює рівновагу.

А коли до фінальної 

на сьогодні має такий вигляд:
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ

І В Н П М О
1. «Суднобудівник» 23 14 6 3 30—11 34
2. «Колос» 24 13 5 6 35—23 31
3. СКА (Одеса) 23 13 5 5 42—23 31
4. «Кривбас» 23 11 8 4 30 — 20 ЗО
5. « Кристал» 23 10 6 7 32—32 26
6. «Новатор» 23 9 7 7 18 — 14 25
7. «Шахтар» 23 8 5 10 22 — 22 21
8. «Зірка» 23 7 7 9 30—29 21
9. «Атлантика» 23 6 9 8 23—24 21

10. «Маяк» 23 7 5 11 20—26 19
11. «Металург» 23 4 7 12 22 — 36 15
12. < Стахановець» 23 3 7 13 19—39 13
13. < Океан» 23 3 7 13 18—42 13

Наступний, останній, тур другого кола — 2 серп
ня. «Зірка» у себе вдома приймає СКА з Одеси.

В. о. редактора В. АФАНАСІЄНКО.

сирени арбітра киянина 
Юрія Соломатіна залиша
лося сім хвилин, подачу 
з лівого краю Сергія Ра- 
люченка красивим уда
ром у правий нижній кут 
воріт «Кристалу» завер
шує Володимир Димов.
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Олександрійське технічне училище № З

ОГОЛОШУЄ HA5SP УЧНІВ
НА 1984—1985 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

КІРОВОГРАДСЬКИЙ Б У ДІВ Е Л Ь Н И Й ТЕХ 111К У М 
ІМЕНІ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ В. Є. КОЛІСНИ ІЕНКА

ПРИЙМАЄ УЧНІВ
НА 1984—1985 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Училище готує кваліфікованих робіт
ників для виробничого об'єднання <Олек- 
сандріявугілля» І Олександрійського елем, 
тромеханічного заводу.

Приймають юнаків і дівчат, які мають 
середню освіту, і юнаків, звільнених в 
запас із лав Радянської Армії, на такі 
спеціальності:

машиніст конвейєрів для роботи на ву
гільному розрізі (строк навчання — 1 рік. 
стипендія — 100 крб.);

електрослюсар підземний (строк на
вчання — 1.5 року, стипендія—129 крб.): 

машиніст електровозів пдзомних (строк 
навчання — 1.5 року, стипендія — 129 
крб.):

машиніст е.-їнтгк.возіз дня вугільних 
розрізів (строк навчання — 1 рік. сти
пендія — 100 крб.):

машиніст екскаваторів вугільних роз
різів (стипендія — 100 крб., строк на
вчання — 1 рік):

апаратник вуглезбагачення для бринет- 
них фабрик (строк навчання — і рік, 
стипендія — 85 крб.):

токар по металу (строк навчання — 
1 рік, стипендія — 85 крб.):

електрослюсар промислового устатку
вання (строк* навчання — 1 рік. стипен
дія — 95 крб.):

машиніст брикетних пресів (строк на
вчання — 1 рік. стипендія — 85 крб.): 

слюсар механоскладальних робіт 
(строк навчання — 1 рік, стипендія — 
75 крб.);

водій автомобіля (строк навчання — 
6 місяців, стипендія — 85 крб.):

автослюсар-водій (строк навчання — 
1 рік, стипендія — 72 крб.):

складальний електромашин і апаратів 
(строк навчання — 1 рік стипендія — 
ЗО крб.):

слюсар-ремонтник (строк навчання — 
1 рік, стипендія — 72 крб.):

Знам’янське технічне училище № 2

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1984—1985 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Училище готує кваліфі
ковані кадри для заліз
ничного транспорту таких 
спеціальностей:

слюсар-електрик по ре
монту устаткування елек
тровозів (приймають юна
ків, які мають закінчену 
середню освіту, строк на
вчання — І рік, стипендія
— 45 крб.);

слюсар по ремонту теп
ловозів (приймають юна
ків, які мають закінчену 
середню освіту, строк на
вчання — 1 рік, стипендія
— 45 крб.);

помічник машиніста 
електровоза (приймають 
юнаків, звільнених у за- 
пас з лав Радянської Ар
мії, строк навчання — 
10;5 місяця, стипендія — 
72 крб.);

помічник машиніста елек
тровоза (приймають юна- 
ків, які мають закінчену 
середню освіту, строк на
вчання — 1,5 року, стипен
дія — 45 крб.);

помічник машиніста теп
ловоза (приймають юнаків, 
які мають закінчену се
редню освіту, строк на
вчання — 1,5 року, сти
пендія — 45 крб.);

помічник машиніста теп- 
ловоза-електровоза (прнй- 
мають юнаків, які мають 
закінчену середню освіту, 
строк навчання — 2 роки, 
стипендія — 45 крб.);

електромеханік по авто
матиці і телемеханіці на 
транспорті (приймають 
юнаків, які мають закін
чену середню освіту, строк 

навчання — 2 роки, сти
пендія — 72 крб.);

електромеханік зв’язку 
на транспорті (приймають 
юнаків, які мають закінче
ну середню освіту, строк 
навчання — 2 роки, сти
пендія — 45 крб.);

черговий по станції IV— 
V класів (приймають юна
ків і дівчат, які мають за
кінчену середню освіту, 
строк навчання — 1,5 ро
ку, стипендія — 72 крб.);

телеграфіст (приймають 
юнаків і дівчат, які мають 
закінчену середню освіту, 
строк навчання — 1 рік, 
стипендія — ЗО крб.);

машиніст електровоза 
(приймають юнаків, звіль
нених у запас з лав Радян
ської Армії, строк навчан
ня — 2 роки, стипендія — 
72 крб.);

електромеханік радіо
зв'язку (приймають юна. 
ків, які мають закінчену 
середню освіту, строк на
вчання — 2 роки, стипен
дія — 45 крб.);

електромонтер тягових 
підстанцій (приймають 
юнаків, які мають закін
чену середню освіту, строк 
навчання — 1 рік, стипен
дія — 45 крб.);

механік рефрижератор
них вагонів (приймають 
юнаків, які мають закін
чену середню освіту, строк 
навчання — 2 роки, сти- 
пендія — 72 крб.);

слюсар по ремонту елек
троустаткування пасажир
ських вагонів (приймають 
юнаків, які мають закінче
ну середню освіту, строк

слюсар-інструментальник (строк на
вчання — 1,5 року, стипендія —85 крб.);

наладчик верстатів (строк навчання — 
1,5 року, стипендія — ЗО крб.):

молодший продавець (строк навчання — 
1 рік. стипендія — ЗО крб.):

кухар громадського харчування (строк 
навчання — 2 роки, стипендія — ЗО 
крб.);.

машиніст сушильного устаткування 
(строк навчання — 1 рік, стипендія — 85 
крб.):

машиніст парових котлів (строк на
вчання — 1 рік. стипендія — 85 крб );

машиніст парових турбін (строк на
вчання — 1 рік, стипендія — 85 крб.):

слюсар по ремонту устаткування теп
лоелектростанцій (строк навчання — 1
рік. стипендія — 85 крб.);

слюсар НЕП і автоматики (строк на
вчання — 1 рік, стипендія — ЗО крб.).

Учні всіх спеціальностей під час про
ходження виробничої практики одержу
ють додатково до стипендії 50 процентів 
заробітку (гірники), інші професії — 33.3 
процента від заробленої суми.

Відмінники навчання одержують сти- 
пендію, підвищену на 25 процентів, а ті. 
хто навчається добре, — на 15 процен
тів.

Іногородніх забезпечують гуртожит
ком.

Заяву про прийом подають па Ім’я ди
ректора училища із зазначенням обраної 
спеціальності.

Початок занять — 1 вересня.

До заяви додають:
документ про освіту, свідоцтво про на

родження 4 фотокартки 3X4 см, харак
теристику зі інколи, довідку про профі
лактичні щеплення.

Адреса училища: м. Олександрія, пл. Кі
рова. 18.

навчання — 1 рік, стипен
дія — 45 крб.);

слюсар по ремонті' елек
троустаткування електрово
зів (приймають юнаків з 
числа місцевої молоді, які 
мають освіту за 8 класів, 
строк навчання — 2 роки, 
стипендія — 23 крб. 50 
коп.).

Для вступу треба пода
ти: заяву на ім’я директо
ра, свідоцтво про народ
ження, документ про осві
ту (оригінал), характерис
тику зі школи або з місця 
роботи; довідку з місця 
проживания і про склад 
сім’ї, автобіографію, довід, 
ку про стан здоров’я (фор
ма № 086(у), 6 фотокар
ток 3X4 см.

Вступники проходять ме
дичну комісію в Знам’ян- 
ській залізничній поліклі
ніці.

Випускників училища на
правляють на роботу за 
спеціальністю на підпри
ємства залізничного тран
спорту, забезпечують фор
меним одягом, вони корис
туються всіма пільгами 
працівників залізничного 
транспорту.

Осіб, які закінчили учи- 
лише з відзнакою, прий- 
мають на навчання до.ви
щих і середніх навчальних 
закладів на пільгових 
умовах.

Адреса училища: м. Зна
м’янка, вул. 
сембург, 6. 
училища 
№№ 6, 4.
22-81, 25-42,

Рози Люк- 
Проїзд до 
автобусами 

8. Телефони: 
25-94.

І для підготовки техніків-будівельпнків 
на 1 курс денного відділу та па II курс 

денного й вечірнього відділів із спеці
альності промислове і цивільне будів
ництво.

Вступники складають екзамени: 
на І курс — з російської або україн

ської мови (диктант), математики (ус
но) ;

на II курс денного її вечірнього відді
лів — з російської або української мови 
і літератури (твір), математики (усно).

Без вступних екзаменів приймають: 
осіб, нагороджених золотими або срібни
ми медалями після закінчення середньої 
школи; осіб, нагороджених похвальними 
листами після закінчення восьмирічної 
школи; офіцерів, прапорщиків і мічма
нів, звільнених у запас із Збройних Сил 
(протягом двох років з дня звільнення); 
випускників середніх професійно-техніч
них училищ, які одержали диплом з від- 
знаною; осіб, які мають у свідоцтвах про 
закінчення 8 класів і атестатах оцінки 
«4» і «5».

Учениця 3 курсу Капітанівського МПТУ № 10 Гали
на БАБІЙ. Фото Д. ПАШОЛОНА.

ЮНАКИ І ДІВЧАТА!
ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ЗДОБУТИ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ 

І СПЕЦІАЛЬНІСТЬ, ВСТУПАЙТЕ ДО БОБРИНЕЦЬКОГО 
СЕРЕДНЬОГО СІЛЬСЬКОГО ПРОФТЕХУЧИЛИЩА № 2

Училище готує робітників таких спеці
альностей:

тракторист-машиніст широкого профі
лю з одночасним одержанням загальної 
середньої освіти, водій автомобіля кате
горії «Сэ і слюсар-ремонтник (строк на
вчання — 3 роки);

тракторист-машиніст (строк навчан
ня — 1 рік);

тракторист-машиніст (строк навчан
ня — 8 місяців).

До училища приймають юнаків і дів
чат. На трирічне навчання приймають 
осіб з освітою за 8 класів (без екзаме
нів).

На однорічні курси приймають осіб з 
освітою за 8—10 класів, па восьмимісяч- 
ні курси — осіб, які мають середню ос
віту.

Для вступу необхідно подати такі до
кументи: документ про освіту (орпгі-

Особи, нагороджені по закінченні се
редньої школи похвальними листами за 
особливі відзнаки у вивченні літератури 
та математики, звільняються від скла
дання екзаменів з цих предметів.

Прийом заяв:
на денний відділ у групи на базі 8 кла

сів __ по 31 липня, па базі середньої шко
ли — по 14 серпня;

па вечірній відділ — з 15 червня по 15 
листопада.

Вступні екзамени:
па денний відділ — з 1 по 21 серпня; 
на вечірній — з 1 по 10 червня, з 1 по 

10 липня, з 8 по 14 серпня, з 14 по .20 
листопада (потоками).

Учні денного відділу одержують сти
пендію на загальних підставах. Іногород
ніх забезпечують гуртожитком.

Заяви і документи надсилати на адресу: 
316050, м. Кіровоград, вул. Уфімська, 6. 
Тел. 4-12-74, 4-12-62.

Дирекція.

ГАЙВОРОНСЬКИЙ 
МАШИНОБУДІВНИЙ 
ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ 
набір учнів

на денне та заочне на
вчання.

Технікум готує на базі 
восьмирічної та середньої 
школи:

техніків-технологів по 
обробці металів різанням, 

техпіків-механіків по 
сільськогосподарських ма
шинах.

Заочне навчання тільки 
на базі середньої школи.

На всі спеціальності 
денного навчання без 
вступних екзаменів (за 
конкурсом документів про 

, освіту) приймають осіб, 
' які закінчили восьмирічну 

чи середню школу, або се
реднє профтехучилище з 
оцінками «4» і «5».

Адреса технікуму: м. Гай
ворон, вул. К. Маркса, 98. 
Тел. 2-12-40, 2-14-40,
2-13-30.

Дирекція.

нал), свідоцтво про народження або пас. 
порт, довідку з місця проживання, 3 фо
токартки 3X4 см.

Початок занять — 1 вересня.
Учнів, зарахованих на трирічне її од

норічне навчання, забезпечують трира
зовим харчуванням, обмундируванням, 
стипендією, гуртожитком і підручниками.

Учнів, які зараховані на восьмимісячні 
курси, забезпечують стипендією 96 крб. 
па місяць, гуртожитком і підручниками. 
В училищі працюють гуртки художньої 
самодіяльності, технічної творчості, пред
метні гуртки та спортивні секції.

Осіб, які закінчили училище, прийма
ють на навчання до вищих та середніх 
навчальних закладів на пільгових умо
вах. •'

Адреса училища: Кіровоградська об
лає іь, м. Бобрннсць, вул. Димнтрова, 1.

«Молодой коммунар» - 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.
На украинском языке.
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