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ЗГІДНО З РІШЕННЯМ 
КОМІСІЇ І ПОСТАНО
ВОЮ БЮРО ОБКОМУ 
ЛКСМУ ДО ДНЯ НА
РОДЖЕННЯ ЛЕНІНСЬ
КОГО КОМСОМОЛУ ВИ
ЗНАЧЕНО ЛАУРЕАТІВ 
ОБЛАСНОЇ КОМСО
МОЛЬСЬКОЇ ПРЕМІЇ 
ІМЕНІ Ю. яновсько- 
ГО 1982 РОКУ.

Обласну комсомольсь
ку премію імені 10. Япон
ського 1982 року присуд
жено:

в галузі літератури, жур
налістики, публіцистики:

ЖУРБІ Тамарі Гнатівні 
вихователю дитячого

садка с. Іванівки Долпнсо- 
кого району за віршовані 
твори останніх, років;

в галузі музики і кон
цертно-виконавської діяль
ності:

народному студентсько
му театрові «Резонанс» 
Кіровоградською^ педаго
гічного інституту імені 
О. С. Пушкіна за велику 
роботу по естетичному ви
хованню молоді;

народній агітаційно-ху
дожній бригаді «Вогник» 
Палацу культури імені 
Жовтня кіровоградського 
заводу «Червона зірка» за 
велику агітаційно-проп і- 
гапднстську роботу серед 
молоді області.

УРОЖАЙ-82”

У пору бабиного літа
2- Силами міжгосподарських 

загонів
Кілька днів тому на 

центральній садибі кол
госпу імені Мічуріна було 
піднято прапор трудозої 
слави на честь Володими
ра Сушка — механіза
тора сусіднього госпо
дарства «Україна». Запи
таєте, чому на честь сусі
да? Що за нові порядки? 
Так, на збиранні кукуруд
зи порядки у Новгород- 
ківському районі дещо 
змінилися.

Нинішньої осені виріше
но було провести експери
мент. Кукурудза не скрізь 
дозріває одночасно — на
віть у межах одного райо
ну. Залежить це від кіль
кох факторів: строків висі
ву, сортів, попередників, 
на яких розміщена кача
ниста. От і виходить, що 
там, де пора збирання на
стає раніше, люди з ніг 
збиваються, щоб вчасно 
скосити кукурудзу, кача
ни на тік відвезти, бадилля 
на кормовому дворі за
скиртувати. А ще ж. як 
правило, одночасно з цією 
роботою ведеться оранка 
на зяб, збирання цукро
вих буряків, соняшнику, 
заготівля оеочів... Техніки 
на ссе не вистачає, і руки 
робочі — в дефіциті. Од
ним словом — аврал. А в 
той же час десь зовсім по
ряд, наприклад, у тих гос
подарствах, де кукурудзу 
вирощують на насіння і 
їй ще необхідно постояти, 
щоб добре дозріти, — ком
байни і транспортні засо
би простоюють, чекаючи 
свого часу. Саме для того, 
щоб запобігти непродук
тивним простоям техніки, і 
був задуманий згаданий 
«новгородківський експе
римент».

За ініціативою райкому 
Компартії України, район
ної Ради народних депута
тів і райкому комсомолу в 
районі було створено два 
міжгосподарські збираль
но-транспортні загони. 
Справа ця не така вже й 
нова. Під час заготівлі ран
ньою силосу , й сіна для 
громадської худоби подіб
ний загін діяв в Онуфрі- 
ївському районі. Частень
ко виручали один одного 
під час масових сільсько
господарських кампаній і 
господарства Новгородків- 
ського району. Та чи до
статньо цього — одержати 
від сусіда в допомогу 
сдин-два комбайни, кілька 
тракторів з причепами? 
Навряд, бо проблеми це 
все одно не вирішить. Го
ловна ж мета ААІЖГОСПО- 
дарськнх загонів — опе
ративно, масово допомог
ти в збиранні тим колгос
пом, які цього потребу
ють у першу чергу. Допо
могти не тільки якомога 
швидше зібрати врожай, 
але й вивільнити таким 
чином техніку і робочі ру
ки для допомоги сусіднім 
господарствам, для інших 
невідкладних сільськогос
подарських робіт.

Перший загін очолив ке
руючий Погребняківським 
відділенням райсільгосл- 
техніки Микола Федоро
вич Пинькало.

Висококваліфікова них 
механізаторів, всю необ
хідну техніку —- комбайни 
«Херсонець», трактори й 
автомашини — виділили 
загонові ' колгоспи імені 
Мічуріна, «Жовтнева рево
люція», «Україна» та птахо
фабрика «Новгородківсь- 
ка».

— Спочатку працювали в 
«Україні», — розповідає 
Микола Федорович. — За
кінчили там збирання — 
перейшли в колгосп «Жовт
нева революція». Іпатоа- 
ський метод ведення зби
ральних робіт дозволив за
гонові швидно зачищати 
площі, ефективніше, ніж 
при звичайній організації 
праці, використовувати 
транспортні засоби.

Другий загін утворили 
колгоспи «Зоря комуніз
му», імені Димитрова, 
«Іскра», імрні Леніна та 
імені Шевченка. Працю
вав він за тим же принци
пом, що й перший. Між 
колективами з перших 
днів збирання розгорнуло
ся дійове соціалістичне 
змагання.

— Переважна більшість 
членів загону .— комсо
мольці, — включається в 
розмову перший секретар 
Новгородківського рай
кому комсомолу Сергій 
Богомолов. — А тому, ми 
постійно цікавились вироб
ничими справами кукуруд- 
зоводів, надавали їм прак
тичну допомогу.

Прикладів такої допомо
ги можна навести немало. 
Так, райком запропонував 
для оперативного технічно
го обслуговування агрега
тів. закріплених за між
господарськими загонами, 
організувати виїзди в поле 
пересувної «летучки». Ад
міністрація райсільгосл- 
техніки підтримала цю 
>дсю. Більше того — мо
лоді робітники організації 
вирішили створити свій 
номссмольсьмо - молодіж
ний оперативний ремонт
ний загін.

Часто бували у полі мо
лоді ідеологічні активісти 
— лектори, політінформа- 
тори. Виступали перед 
учасниками збирання і 
члени агітбригад.

Швидко просувалися 
міжгосподарські загони з 
колгоспу в колгосп. І от 
радісна звістка: обидва
колективи успішно справи
лись із виробничою про
грамою, на кілька днів ра
ніше строку.

М. ЧЕРНЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».
КОЛИ ВЕРСТАВСЯ НО

МЕР. З Новгородківського І 
райкому комсомолу пові
домили, що більшість гос
подарств району закінчи
ла збирання кукурудзи. 
Найуспішніше попрацюва- , 
ли молоді механізатори, 
члени міжгосподарських 
збирально - транспортних 
загонів Олександр Чебо
тов, Сергій Лісовий та І 
Олександр Дейнеко з рай- 
сільгосптєхніки та Воло
димир Сушко з колгоспу 
«Україна».

піршістю к ипшша ДВОМІСЯЧНИК
ТРИВАЄ

Уже вісім років учні на
шої школи активно ведуть 
роботу по збору металево
го лому, за що неоднора
зово відзначались у числі 
кращих. Кожного року із 
вилучених за це коштів 
пєрсчислюємо до Фонду 
миру по одному — півтора 
карбованців на кожного 
учня. А всього за вісім ро
ків ця сума становить 
близько трьох тисяч кар
бованців.

Включившись у підго

Ніби зовсім недавно у Кіровограді відкрився но- 
вий, !.Ретій »Уз — вище льотне училище цивільної 
авіації. Чотири роки тому аудиторії і лабораторні 
класи училища заповнили перші курсанти. А сьогод
ні вони вдягнуть форму льотчиків цивільної авіації. 
Училище напутніми словами викладачів та інструк
торів проведе їх у високе небо.

На знімках: останній державний екзамен скла
дає Олександр ДОРОШКЕВИЧ; завжди пам’ятати
муть випускники^училища своїх викладачів заві
дуючу кафедрою механіки, кандидата технічних наук 
В. В. КОРОВА ЙЧЕІІКО, асистента кафедри 
Б. М. ШИФРІ НА, лаборанта І. І. ЗАЛІСТОВСЬКІ.

Фото В. КОВПАКА.

товку до СО-річчя утворен
ня СРСР, учні восьмиріч
ки взяли зобов’язання: за 
60 ударних тижнів зібрати 
60 тонн металевого лому

З виходом постанов!) 
бюро обкому ЛКСМУ про 
двомісячник, ми перегля
нули свої зобов’язання. 
Постанову обговорили па 
загальношкільшй лінійні. 
І, не гаючи часу, взялися 
за роботу.

І от підбиті підсумки 
першого місяця двоміслч* 

нцка. Бонн вас радують. 
Ми достроково виконали 
завдання — зібрали 65 
тонн металолому з почат
ку року або по 260 кіло
грамів на кожного учня. У 
тому числі за перший мі
сяць двомісячника зібрано 
15 тонн цінної сировини. 
Щопонеділка ми, підбива
ючи підсумки двомісячни
ка, вручаємо перехідний 
вимпел класам-перемож- 
цям.

Особливо відзначились

НИНІШНЬОЇ ОСЕНІ моло
дий ШОФЕР АВТОТРАНС
ПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
10061 ВАЛЕНТИН ГАДЮКОН 
ДОПОМАГАВ ТРУДІВНИКАМ 
КОЛГОСПУ ІМЕНІ ВАТУТІНА 
КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙО
НУ ПЕРЕВОЗИТИ ЦУКРОВІ 
БУРЯКИ З ПОЛЯ НА ЦУК
РОЗАВОД. ПО КІЛЬКА НАД
ПЛАНОВИХ РЕЙСІВ РОБИВ 
ЩОДНЯ КОМСОМОЛЕЦЬ. ЙО
ГО ВИЗНАНО ПЕРЕМОЖЦЕМ 
СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАН
НЯ СЕРЕД ВОДІЇВ ГОСПО
ДАРСТВА.

НИНІ ВАЛЕНТИН ПОЕЕР- 
ІІУВСЯ НА РІДНЕ ПІДПРИ
ЄМСТВО. ВІН ТРАНСПОРТУЄ 
РАРОДНОГОСПОДАР С Ь К І 
ВАНТАЖІ. ВИРОБНИЧУ ПРО
ГРАМУ РОКУ МОЛОДИЙ 
УДАРНИК КОМУНІСТИЧНОЇ 
ПРАЦІ ЗОБОВ'ЯЗАВСЯ ЗА
ВЕРШИТИ ДО 60-РІЧЧЯ УТ
ВОРЕННЯ СРСР.

На знімку: комсомолець 
Валентин ГАДЮКОВ.

Фото В. ГРИБА.

Руслан Максименко, Ігор 
Чернов, Олена Вергун, Вік
тор Красшок, Наталка Ба
кун, Валентина Кувила, 
Юрій Мироненко, Юрій 
Ляшенко, Людмила Іва- 
щенко, Микола Лоза, Ла
риса Тптенко, Віталій Ре
ва та багато інших.

Робота продовжуєтеся. 
Думаю, першістю у збиран
ні металолому серед шкіл 
району ми не поступимось.

Т. КИРИЛІНА, 
старша піонерзожата 
восьмирічної школи 
Не 1.
м. Новоукраїнка.
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ЩОДНЯ ПІСЛЯ УРОКІВ
Коли ми довідались про 

звернення членів виробничої 
бригади Канізької десятиріч
ки допомогти колгоспникам у 
заготівлі кормів для громад
ської худоби, то замислилися: 
а чим ми гірші від них? Чому 
б і нам не підхопити хорошу 
справу?

Звернулися до правління 
колгоспу «Росія». Звичайно 
ж, на таку пропозицію відгук
нулися з радістю, а головний 
егроном господарства Андрій 
Павлович Майданник і за- 

ступиик голови колгоспу по 
роботі з молоддю Ніна Ожо
га пояснили нам, як висіва
ють кормові буряки, як їх 
треба доглядати, збирати.-..

Швидко пролетіли весна і 
літо. Осінь почалася для нас 
не тільки новим навчальним 
роком, а й ще більшими тур
ботами про наше учнівське 
поле. Роботи на ньому хоч 
відбавляй. Ану спробуй зі
брати урожай весь до корін
чика на площі понад двадцять 
гектарів! А ще одна трудність 
полягала ссь у чому: якщо 

посіяти насіння і прорвати 
сходи нам допомогли кол
госпники, то збираємо буряк 
ми самостійно.

Але це нас не лякає, бо до 
подібної роботи ми змалечку 
звикли. Щоб діло ладилося, 
свою бригаду (а входять до 
її складу лише учні десятих 
класів) поділили на чотири 
ланки. Очолили їх найзавзлгі- 
ші: Алла Сергіснко, Таня Ко
валенко, Віктор Харченко і 
Наталка Ліпунова. Завирува
ла робота. Щодня наші уро
ки в школі продовжувалися 
трудовими уроками. І коли в 
навчанні буває, що одні учні 
ечаться краще, інші — гірше, 
то на полі останніх, тобто від

стаючих, у нас немає. Проте 
при підбитті підсумків зроб
леного за день найчастіше я 
як бригадир називаю Георгія 
Слюсаренка, Ларису Погреб
няк, Володю Сергієнка, Вікто
ра Білуху, Надто Пуровець.

Другий місяць триває так 
звана операція «Буряк». За 
цей час /ли на 15 гектарах зі
брали більше трьохсот тонн 
коренів. А середня врожай
ність з кожного гектара — 
600 центнерів. От як щедио 
вродила наша нива!

Т. БУРАГА, 
бригадир учнівської ви
робничої бригади серед
ньої школи № І.
м. Новоукраїнка.

МИ — ЗА МИР!

Юність

. ........ . •

звинувачує
У Кіровоградському об

ласному Палаці піонерів і 
[’ школярів імені В. І. Леніна 

відбувся міський конкурс по
літичного плакату, що прохо- 

і див у рамках маршу радянсь
кої молоді «Юність звинува
чує імперіалізм».

Перше місце жюрі прису
дило плакату «Земля: сад або 
полігон». Його автори • — 
учениці СШ № 10 Інна Ро
машина та Наталія Каплун 
знайшли досить цікаве вирі
шення теми. Плакат поділе
ний на дві частини. На одній 
із них, зліва — квітучий сад, 
діти у національних костю
мах водять хороводи, і як 
плід мирної творчої праці — 
половинка стиглого яблука. 
До не? прилягає зображення 
нейтронно? бомби. Яблуко і 
бомба розміщені з центрі і 
несуть головне ідейне наван
таження. Праворуч — все те, 
що породжене війною: руї
ни, полум’я, заплакане облич
чя скаліченої дитини.

На плакаті учня СШ № 9 
Олександра ГІроценка (друге 
місце) —» ізраїльські міліта
ристи, що із закривавленою 
сокирою з руках поспішають 
На страту народів Лівану та 
П.ТЛЄС«ИНИ. KoJbypM сокири 
ьисіуппют». и<. . ямки плак'иу
--- U.«

м/сцФ посів плакат учениці 
десятирічки № 14 Олени Іва
нової. .

в.

АРХІВАРІУС «ВІТРИЛ» 
ПОВІДОМЛЯЄ, ДО-

найдавніша і найбільша пі- 
іаміда Хеопса. її висота 
46,Г»9 метра, довжина основи 

ьв-1 nu < 'u iitt ІИЧІО tilllriMI .'І І/



НАР» ЗО жовтня 1982 року
АНОНС

Кажуть, школа десять років готувала тебе до 
справжнього життя. Із цим твердженням можна спе
речатися |у школі, як і скрізь, треба жити, а не го
туватися], але так чи інакше свій головний вибір тобі 
доведеться зробити тільки тепер.

Ким бути? Яким бути! Ці завдання набагато 
складніші шкільних. І знайти тут правильну відпо
відь важче, ніж розв'язати найскладнішу задачу з 
геометрії.

пошта «вітрил»
ібб

ЛИСТІВ НАДІЙШЛО НА 
АДРЕСУ «ВІТРИЛ» ЗА 
ЧАС, ЩО МИНУВ ВІД 
ПОПЕРЕДНЬОГО ВИПУС
КУ.

УСІМ ЇХ АВТОРАМ — 
ВЕЛИКЕ СПАСИБІ.

«Шановна редакціє! Звер
тається до тебе випускник 
Добрянської СШ Вільшансь- 
кого району Михайло Тара- 
чов. Довідався, що у Світло- 
Еодську є філіал Харківсько
го інституту радіоелектроніки. 
Хотів би знати точну адресу 
цього навчального закладу».

Повідомляємо тобі, Михай
ле, що е м. Світловодську, 
г.о вулиці Єгорова, 15 знахо
диться загальнотехнічний фа
культет Харківського інститу
ту радіоелектроніки з таки
ми групами інженерних спе
ціальностей: енергетика, ме
талургія, машинобудування і 
приладобудування, радіотех
ніка і зв’язок, транспорт, еко
номіка. Строк навчання — З 
роки. *

Учениця восьмого класу 
Дмитрівської восьмирічної 
школи Знам’янського району 
Ольга Хрипунова просить 
повідомити адресу будь-яко
го художнього 
публіки.

На Україні є 
лищ: у Києві, 
городі, Одесі, 

училища рес-

10 таких учи- 
Харкові, Уж- 
Сімферсполі,

клуб 

профорієнтації 

«Вітрил»

Львові. Радимо придбати «До
відник для вступникіо до се
редніх спеціальних навчаль
них закладів Української 
РСР», з якого можна довіда
тися потрібні тобі адреси.

* * ♦
«Мрію вступити до індуст

ріального технікуму, але не 
знаю, де є такий навчальний 
заклад.

Людмила СТАСЕНКО, 
восьмикласниця.

Знам’янський район», 
Радимо вступати до Олек

сандрійського індустріально
го технікуму (проспект Лені
на, 62).

і У *
Багато наших читачів цікав

ляться, чи можна після за
кінчення восьмирічки вступи
ти до юридичного технікуму і 
де він знаходиться.

Шановні друзі, всього в 
Радянському Союзі є 5 юри
дичних технікумів. У респуб
ліці такий навчальний заклад 
один, у м. Чернігові (вул. Ле
ніна, 116). Тут готують спеціа
лістів з правознавства та облі
ку в системі соціального за
безпечення.

*

А ЯК ДУМАЄТЕ ВИ?

Дорога редакціє! Звертаю
ться до тебе учні 10 класу. 
Ми просимо поради.

Директор нашої школи за
бороняє ходити в клуб, де де
монструються хороші кіно
фільми, а а суботу і в неді
лю завжди танці. Нам уже по 
16 років, а декому і 17. У та
кому віці нікому не хочеться 
сидіти вдома. Чи правильно 
те, що нам забороняється хо
дити ввечері до клубу.

Учні 10 класу Погреб- 
няківської середньої 
школи.
Новгородківський район.
P.S. Шановні старшоклас

ники!

А що ви думаете з приводу 
такої заборони! Чи дозволя
ють у вашій школі відвідува
ти вечірні сеанси і танцюваль
ні вечори! Чекаємо ваших 
листів!

СИГАРЕТИ 
ДЛЯ «СУЧАСНОСТІ»?

Я десятикласниця. Вчуся 
охоче, прагну знати про нав-

ЛАРИСА Т.
м. Кіровоград.

колишній світ якомога більша. 
Дуже навіть не байдужа до 
своєї зовнішності, словом, я 
нічим особливим не відрізня
юсь від своїх товаришів, хо
ча вони вважають, що я кесу- 
часна. А вся .моя «несучас- 
ність» проявляється в тому, 
що я не визнаю сигарети. 
Знаю, більшість моїх подруг 
потай від батьків, учителів 
палять. А коли потрапляють 
на якусь вечірку, то, не со
ромлячись, дістають сигарету 
і починають невміло, закащ- 
люючись, затягуватись. Не раз 
я запитувала їх, для чого все 
оце хизування, а у відповідь 
чула одне. «Ти негучасна. от і 
р.е розумієш, для чого».

Ні, мені зовсім не образли
во слухати такі слова, бо ж 
подібна «сучасність» мені ди
ка’.

А два тижні тому, поверта
ючись додому, з кіно, побачи
ла, як на порозі однієї зі шкіл 
у центрі міста серед гурту 
хлопців диміла сигаретою 
симпатична дівчина-школ^р- 
ка. Якось незручно, соромно 
мені стало...

іі А й справді, що тут недоз- 
еоленого? Хіба це так погано,- 
коли молодь прагне і має 
лложливість одягатися краси
во, сучасно? У вже згаданій 
Голованівській СШ № 1 я роз
мовляла з кількома старшо
класниками. Через суворий 
контроль з боку директора і 
вчителів Світлана, Оля, Окса
на і Наталка вже не одягають 
на уроки «кульчики» (так тут 
називають сережки).

і
«Дорога редакціє! До тебе звертаються старшокласники 

Голованівської середньої школи № 1 з таким запитанням: чи 
обов’язково учням носити шкільну форму! Нам суворо забо
роняють одягати на заняття золоті сережки, ланцюжки, брас
лети, туфлі на високих підборах. Ми розуміємо, що хрестики 
справді не варто носити, але в пам'ятних кулонах не вбачаємо 
нічого «злочинного». У фільмах і телепередачах, а також у 
великих містах ми бачимо, що наші однолітки носять абсо
лютно все; і ті ж самі еережкн, і модний одяг, взуття. Чому 
ж.це не дозволено нам!» .

ПРО ШКІЛЬНУ ФОРМУ, СЕРЦЕ ДЗЕРКАЛЬЦЕ, 
СКАЖИ...

БІЛІ СТРІЧКИ І ЗОЛОТІ СЕРЕЖКИ]
4

ї ~ що тут поганого, адже 
| на наші оцінки це не впливає, 

—- кажуть дівчата.
Справді, дівчата — старан- 

>!< дисципліновані учениці, в 
іініх щоденниках п'ятірки і • 
четвірки. А ще, як розповіли 
ці школярки, половину вар
тості сережок вони заробили 
власними руками, працюючи 
влітку у селищній пекарні 
(«Самі випікали бублики). І н 
кінці розмови я все-таки по
чула:

— Чому ж у вас у місті 
можна носити все без виняг- 
ку?

І Аби пересвідчитися в тому,

лікування хвороб кісток та 
деяких інших, але тільки при 

зведенні його о організм у 
вигляді елементарних мікро
скопічних частинок.

Переконливо? А тепер да
вайте поговоримо про золоті 
сережки, перстні, ланцюжки 
як про атрибут моди. Хто хзч 
раз у вітчизняних журналах 
мод знаходив щось ча зра
зок: «Сьогодні особливо мод
ні вироби із золота...» Радян
ські модельєри ратую гь за 
скромні, не визивні, зі смаком 
підібрані прикраси корот- ш 
ке намисто, кліпси брошки, І 
декоративні браслети, сереж- І 
кй, перстні із почорненого І 
металу. Спрасч.А у вартості І 
прикраси, а в і’,' С’удожній та В 
естетичній цінності.

І, нарешті. останні Чілсто Ш КггасНі керіяйики скаріт.г5ся Я 
на те, що золото псує ст<ісун- І 
ки між учнями і вчителями, І 
батьками і вчителями, навіть І 
між самими у-&\ми. «У Ма
рійки батьки щедрі, не ложа- - 
ліли для неї якихось двісті І 
карбованців і купили

щедр

карбованців і купили дочці І 
на 16-річчя подарунок. А чим І 
я гірша від неї?» Подібні І 
приклади не виняткові. Скіль- І 
ки нарікань від власних дітей 
вислуховують тзти і мами. І 
Одні не витримують, спішіть 1 
позичати ті «якісь» двісті або 1 
й більше карбованців, аби І 
рідне «чадо» не відставало І 
еід інших. «Чим моя гірша?'» 
Інші роблять розумніше, по-



нейтронної бомби. Яблуко І 
бомба розміщені а центрі 1 
несуть головне ідейне наван
таження. Праворуч — все те, 
що породжене війною: руї
ни, полум’я, заплакане облич
чя скаліченої дитини.

На плакаті учня СШ N2 9 
Олександра Проценка (друге 
місце) — ізраїльські міліта
ристи, що із закривавленою і 
сокирою в руках поспішають і 
на страту народів Лівану та 
Палестини. Ко»Ури сокири ІІ 
виступають за'іамки плакату А 
— це символізує невідно від- А 
\нст^ дій агресора нормам ч 

. ж т V^пкнмродното права. грек j
місиві посів плакат учениці І 
десятирічки »4 Олени Іаа- ІІ 
нової. .

в, аодмасдєнко.

АРХІВАРІУС «ВІТРИЛ»
ПОВІДОМЛЯЄ, що...

найдавніша і найбільша пі
раміда Хеопса. її висота 
146,59 метра, довжина основа 
233 метри. Складено піраміду 
з ретельно обтесаних блоків 
вапняку жовтуватого кольо
ру. Здебільшого вага цих бло
ків близько 2,5 тонни, але є 
блоки й вагою ЗО тонн. У пі
раміду було укладено 
2 300 000 блоків — цифра аст
рономічна!

ж ♦ »
найсолодше озеро в нашій 

країні так і називається — 
Солодке. Міститься воно на 
Уралі, в Октябрському районі 
Челябінської області.

Цим незвичайним озером 
зацікавилися вчені. Вони ді
зналися. що жінки перуть у 
ньому білизну без мила і так 
чисто, що навіть від масних 
плям не залишається жодно
го сліду. Коли гідрохіміки 
зробили аналіз води, вияви
лося, що вона лужна, містить 
соду і хлористий натрій. Сода, 
як відомо, на смак солодку
вата, вона й надає воді озе
ра солодкуватого присмаку.

У десятикласниці середньої школи № З 
м. Знам’янки Ірина КІКТЄВОЇ вистачає ча
су і на старанне навчання (вчиться дівчина 
на «4» і «5»), і на активну громадську ро
боту (вона член комсомольського бюро 
школи), і на виконання своїх вожатських

обов'язків. Ірина — загонова вожата у 
жовтенят. Подобається комсомолці працю
вати зі своїми невгамовними вихованцями, і 
радість від таких зустрічей (цей момент як
раз зафіксовано на плівці) завжди взаємна.

Фото В. ГРИБА.

контроль з боку директора і 
вчителів Світлана, Оля, Окс )- 
на і Наталка вже не одягають 
на уроки «кульчики» (так тут 
називають сережки).

іл>р<інді не варто носити* але в пам'ятних кулонах не вбачаємо 
нічого «злочинного»^ У фільмах і телепередачах, а також у 
великих містах ми бачимо, що наші однолітки носять абсо
лютно все: і ті ж самі сережки, і модний одяг, взуття. Чо/ау 
ж. це не дозволено нам!»

СЕРЦЕ ДЗЕРКАЛЬЦЕ, 
СКАЖИ...

* * *
Ньютона за наукові заслуги 

було вшановано званням лор
да; двадцять шість років 
нудьгував він на засіданнях 
палати лордів. Тільки одного 
разу великий фізйк попросив 
слова, чим дуже здивував 
усіх присутніх.

— Панове,—урочисто звер
нувся він до зборів, — якщо 
ви не заперечуєте, я попро
сив би зачинити вікно. Дуже 
дме, а я боюся застудитися.

І з гідністю сів на своє міс
це.

*
Якось, зустрівшись із Ло- 

моносовим, один з придвор
них сановників уїдливо спи
тав:

— Скажіть, шановний, чо
му вас приймають у царсько
му палаці? У вас, мабуть, бу
ли знатні предки?

— Для мене предки не 
обов’язкові, ваше сіятельство, 
— відповів Ломоносов. — Я 
сам — знатний предок.

* * *
Чарлз Дарвін був запроше

ний на обід до свого друга, 
його сусідкою за столом була 
молода вродлива дама.

— Містер Дарвін, — грай
ливо запитала вона, — ви 
твердите, що людина похо
дить від мавпи. Чи можу я 
віднести це висловлювання й 
на свою адресу?

— Безумовно. — відповів 
Дарвін, — але ви походите не 
від звичайної мавпи, а від 
чарівної.

ПРОПОЗИЦІЯ «ВІТРИЛ»

Недавно до редакції наді
йшов лист: «Ви навіть не уяв
ляєте, яка я щаслива! Моє 
щастя в тому, що маю вірно
го справжнього друга. Це — 
Оксана, моя ровесниця, вчить
ся в паралельному 8 «А».
Про те, яка вона добра, від
верта, начитана, красива, не 
буду багато писанії, бо для

нього знадобився б товстелез
ний зошит. Скажу лиш одне: 
нона вміє дружити і цінує 

дружбу, завжди прийде на по
міч товаришеві. Торік я хво
ріла цілих три місяці, але не 
відстала від навчальної про
грами. Оксана майже щодня 
приходила до мене. Тим, що 

моя хвороба відступила, я зав
дячую подрузі, яка не давала 
мені залишатися наодинці з

недугою. Саме тоді я й відчу
ла, яка то сила — справжня 
дружба.-

Тетяна ОРЛЕНКО».

Після прочитання цього 
листа у нас виникла пропо
зиція: друзі, напишіть твір, 
який починатиметься слова
ми «У мене є друг...», і наді
шліть його на адресу «Віт
рил».

І

І

—- що тут поганого, адже 
на наші оцінки це не впливає, 

кажуть дівчата,
Справді, дівчата — старан- 

Є дисципліновані учениці, а
іх щоденниках п'ятірки і 

четвірки. А ще, як розповіли 
ці школярки, половину вар
тості сережок вони заробили 
власними руками, працюючи 
влітку у селищній пекарні 
(«Самі випікали бублики). І в 
кінці розмови я все-таки по
чула:

— Чому ж у вас у місті 
можна носити все без винят
ку?

Аби пересвідчитися в тому, 
що шкільні правила ідентич
ні і для сільських, І для місь
ких шкіл, я зайшла в одну з 
десятирічок обласного цент
ру. Завуч СШ № 5 М. Г. Со
ломченко сказала:

— У нас така ж «війна» ого
лошена усім прикрасам та 
іншій «нешнільній» атрибути
ці. Не можна сказати, що ми 
досягли бажаних результатів. 
Жаль, що часто нас не хочуть 
підтримувати батьки, міркую
чи приблизно так: «Моя ди
тина, що захочу, те й куплю 
їй». Однак нехай голованів- 
ські старшокласники не дума
ють, що у місті для учнів іс
нують якісь поблажливіші 
правила.

Подібні слова були сказані 
і завідуючим шкільним відді
лом облвно С. М. Якубовсь- 
иим.

— У «Правилах для учнів 
загальноосвітніх шкіл» запи
сано, що кожен учень обо
в’язково повинен носити 
шкільну форму. Якщо цього 
мало для того, щоб переко
нати багатьох школярів і їх
ніх батьків, давайте уявимо 
собі картину. Стоїть рота сол
дат. Одягнені вони в те, кому 
що забажалося. Скажете, не 
військові це, а просто собі

хлопці. Так чому ж школярі 
повинні ходити без шкільної 
форми, яка внутрішньо підтя
гує, дисциплінує юнака чи 
дівчину, робить учня спразді 
схожим на учня.

Отже, ми розібралися, чо
му будь-які прикраси недо
пустимі в школі. Але є й ін
ший бік цього питання.

В одному з райцентрів я 
зустрілася із Світланою Д., 
матір'ю двох близнят-четвер- 
токласниць. Дівчатка, за сло
вами їхньої мами, носять зо
лоті сережки виключно з лі
кувальною метою. Золото ні
би допомагає поправляти їм 
слабкий зір і ліквідовувати 
гнійничкові захворювання. 
Світлана Д. настільки вірить 
у цілющі властивості цього 
металу, що ніякі вмовляння, 
бесіди, прохання не дозволя
ти дітям носити сережки не 
допомагають. Цей випадок, 
на жаль, не поодинокий. Де
хто, прямо скажемо, фана
тично вірить у золото як у 
якесь універсальне спасіння. 
І мало не немовлятам спі
шить проколоти вушка, щоб 
Почепити сережки, які «ряту
ють» від усяких хвороб.

Нинішнього літа, відпочива
ючи в місті-курорті Сочі, я 
була вражена видовищем, 
яке неможливо забути. По 
центральній вулиці — Плата
новій алеї — йшла моложава 
бабуся з 2—3-річною внуч
кою. Жінка, як кажуть, була 
мов новорічна ялинка. Яких 
тільки прикрас і з яких мета
лів на ній не було! Відразу 
було видно, що з естетичним 
смаком у цієї жінки не все 
гаразд. Ну, а за що страждає 
оте маленьке дитя? До його 
наголо постриженої голівки 
ніяк не пасували важкі діа
мантові^) сережки. Мабуть, 
їх начепили для того, щоб во
ни вже на всі сто процентів 
застрахували від хвороби?

Щоб пересвідчитися в не
ефективності «золотого» лі
кування, я звернулася до ме
диків. Ось що сказав лікар 
третьої міської поліклініки 
м. Кіровограда М. І. Курток:

— Самому не раз доводи
лося переконувати тих лю
дей, які вірять у золото як у 
ліки. Так от, скільки б того 
металу не носив, недуги не 
позбудешся. Правда, золото 
застосовують у медицині для

сережки, перстні, ланцюжки V 
як про атрибут моди. Хто хоч 
раз у вітчизняних журналах | 
мод знаходив щось на зра- І 
зок; «Сьогодні особливо мод- І 
ні вироби із золота.,.» Радян- я 
ські модельєри ритую Ги за | 
скромні, не визивні, зі смаком 
підібрані прикраси — корот- ш 
ке намисто, кліпси, брошки, Я 
декоративні браслети, сере*- Я 

пе'регні із почорненого І 
металу. Справа^ У вартості Я 
прикраси, а в її Художній та | 

естетичній цінності.
І, нарешті, останнє. ^Іасто Я 

класні керівники скаржаться Я 
на те, що золото псує стасуй- Я 
ки між учнями і вчителями, ■ 
батьками і вчителями, назіт» І 
між самими уч^ми. «У Ма
рійки батьки щедрі, не ложа- а 
ліли для неї якихось 
карбованців і купили 
на 16-річчя подарунок. А чим 
я гірша від неї?» Подібні 
приклади не виняткові. Скіль
ки нарікань від власних дітей 
вислуховують тати і мами. 
Одні не витримують, спішать 
позичати ті «якісь» двісті або 
й більше карбованців, аби 
рідне «чадо» не відставало 
еід інших. «Чим моя гірша?» 
Інші роблять розумніше, по
силаючись на те, що всьому 
свій час. Мовляв, закінчиш 
школу, працюватимеш, сама 
собі придбаєш. Але останніх 
нині дуже мало.

Думаю, що шановні наші 
читачки не вважають автора 
цих рядків консервативною, 
відсталою від моди людиною. 
Навпаки, я не проти сучасно
го красивого одягу, взуття, 
розумно підібраних прикрас. 
Дівчатам - старшокласницям 
же пропоную: уважніше і са
мокритичніше подивіться на 
себе у дзеркало. Як вважаєте, 
гармоніює коричневе форме
не плаття із вашими (хай і 
недорогими) сережками? Ма
буть, не дуже, чи 
якщо вони уже у 
ристуйтесь ними, 
режно, одягаючи 
ключних випадках. 1 завжди 
пам’ятайте слоза 
чеського педагога-гуманісга 
Яна Коменськогс: «Слід по- ■ 
стійно освіжати в пам’яті мо- І 
годих людей золоте правило: І 
нічого зайвого, щоб скоізь І 
можна- було себе вберегти І 
від пересиченості».

т. КУДРЯ, И 
спецкор «Молодого ко- І 
мунара».

двісті 
дочці

не так? А 
вас є, ко- 
дуже обе- 

їх у аи-

відомо-о

ЗА БАГАТОМІЛЬЙОННИМИ 
контрактами з рекламни

ми фірмами кіностудії встав
ляють у сценарії. художніх 
стрілок репліки зі згадуван
ням назви тієї чи іншої пла
тівки або автомобіля.

Реклами і розваги завжди 
були на Заході могутніми ва
желями прихованого маніпу
лювання людьми. Ті щиро ві
рять, що можуть діяти на 
власний розсуд. Але це така 
сама свобода, як у пасажирів 
поїзда, котрий мчить по рей
ках. Вони не можуть поверну
ти вбік.

Над умами і душами лю
дей, писав італійський журна
ліст Діно Будзаті, давно вста
новлена невидима диктатура. 
Вибір людей уміло спрямо
вується змовою, організова
ною для того, щоб вийшовши 
якось увечері з дому, вони 
попрямували в кінотеатр, су- 
пер-маркет.

Ціла армія стежить за кож
ним їхнім кроком, контро
лює, підслуховує, записує і 
еивчає все, що вони говорять.

Бізнес на розвагах
---------------------------- - ЇХНІ ЗВИЧАЇ-----------------------------

Зображення гасне, і на телеекрані появляється астронавт 
Едвін Олдрін, член екіпажу «Аполлон-11». Позаду нього на- 
цівзатемнена. таємнича поверхня Місяця.

— Хелло! — неголосно мовить він. — Я — Едвін Олдрін.
Кілька років тому я ходив по Місяцю...

Напівтемрява розсіюється, і видно, як Олдрін ходить навко
ло «Фольксвагена», запевняючи глядачів, що автомобіль не 
менш надійний, ніж «Аполлон».

В результаті вона знає про 
них набагато більше, ніж во
ни самі. Ця армія складається 
із психологів, педагогів, соці
ологів, журналістів, філосо
фів, невропатологів, поетів, 
художників, рекламістів та 
інших висококваліфікованих 
спеціалістів і дослідників 
людської поведінки.

Зібрані і оброблені дані, як 
снаряди; закладаються в 
стволи рекламної артилерії, 
котра починає бити по точно

намічених квадратах. Обстріл 
не припиняється ні на хвили
ну.

Кожне вдале попадання 
негайно повторюється, копі
юється, імітується. Так появ
ляються схожі, наче штампов
ка, дискоконкурси, вікторини, 
естрадні спектаклі, цикли ро- 
манів і фільмів —про ма
фію, каскадерів, поп-групи, 
анжелік з королями і без, 
голубі лагуни, зловісні східні

експреси, самотніх месників, 
чародіїв, які виганяють дия
вола.

Але ось новинка набридає. 
Бізнес терміново починає ек
спериментувати з варіанта
ми іноді гальванізуючі старі, 
напівзабуті цикли. На випадок 
успіху запускається чергова 
серія. Головне — не прогави
ти, почати пошук вчасно.

Вся хитрість у тому, що 
бізнес завдяки своїм кон
сультантам чудово проінфор
мований про те, що діється з 
душею і тілом молодої лю
дини у перехідний період. 
Дорослішання стало справж
нім Клондайком. Юність шу
кає пояснення того, що з 
нею діється, емоційного і 
фізичного задоволення. Тан
ці, моди, шлягери, натураліс
тичні сцени в кіно, книгах, 
телепрограмах математично

точно враховують ці складні 
стрімкі зміни і пошуки. Чим 
більше сум’яття, тим більше 
розваг надається за гроші.

Жертвами комерційних роз
ваг стає у першу чергу мо
лодь із незаможних класів. 
Вона позбавлена імунітет/, 
який виробляється солідною 
класичною культурою. Немає 
в неї і часу, матеріальних 
можливостей, щоб навчитися 
розуміти і насолоджуватися 
справжніми шедеврами.

Освічувати? Бізнес не та
кий дурний, щоб випускати з 
рук зброю, котра може бути 
використана проти нього. 
Навпаки, він усіма силами ро
бить протилежне. Розважаю
чи, він інтелектуально прини
жує, розбещує молоде поко
ління, пригощаючи його пор
нографією, ерзацами, халту
рою, дешевими сенсаціями.

Якось у Черчілля запитали: 
чи підвищується його настрій 
при вигляді вщерть забитих 
залів і площ, де він виступає? 
Політик відповів:

— Мені це лестить. Але я

тверезішаю від думки, що 
юрба була 6 у два рази біль
шою, якби вона могла бути 
присутньою не на моєму ви
ступі, а на моїй страті.

— Чи одержує наша нація 
ту культуру, котрої заслуго
вує, і чи заслуговує вона тієї 

. культури, котру одержує? — 
вигукнув якось, не стримав
шись, американський сенатор 
Джавітс. — Ці запитання вже 
не для дискусії.

Масова буржуазна культу
ра — жахливий засіб розтлін
ня. Молоді із «низів» намага
ються прищепити поганий 
смак, невігластво, терпимість 
ДО грубої мови, презирство 
ДО інтелекту та інтелігентнос
ті. Виховують у ній уперед
женість проти освіти, нав’язу
ють думку, що знання і куль
тура — справа снобів і чисто
плюїв.

Нав’язують цю думку ціл
ком свідомо. Тому, .що коли 
молодь навчиться розуміти 
красу Сікстинської мадонни 
Рафаеля чи Дев’ятої симфонії 
Бетховена, вона, чого добро-

го, зможе дійти до розумін
ня багатьох інших речей, А це 
не може влаштовувати «си
стему».

«Треба полегшити людині 
мислення до такої міри, щоб 
врешті-решт зовсім його ви
ключити!» — у цій директиві 
колишнього шефа боннського 
ідеологічного центру Ганса 
Яна сформульоване завдання 
всієї західної індустрії доз
вілля.

В одному каліфорнійсько
му парку можна зустріти ди
вовижного хлопця. На очах у 
публіки він вставляє собі в 
голову перфокарту, натискає 
кнопку і починає діяти за за
кладеною в ній програмою. 
Том — робот. Чи ж не мрія 
це бізнесу: запрограмувати, 
завести людей по-своєму?

В. МАКАРОВ.
(Бюлетень прес-бюро «Ком

сомольской правды»!.

Редактор 
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
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Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СЛУХАЧІВ
па денне підготовче від

ділення
зі спеціальностей: 
сільськогосподарські ма

шини;
організація й технологія 

ремонту машин;
автоматизація сільсько

господарського виробницт
ва;

електропостачання про
мислових підприємств, міст 
і сільського господарства;

машини і технолоіія об
робки металів тиском;

машини і технологія ли
варного виробництва;

технологія машинобуду
вання, металорізальні вер
стати та інструменти, 

будівельні, шляхові ма
шини й устаткування.

На відділення після 
співбесіди приймають пере

ЛЕНІНАКАНСЬКЕ ТЕКСТИЛЬНЕ УЧИЛИЩЕ 
Вірменської РСР

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
Училище готує високо

кваліфіковані кадри для 
текстильної промисловості 
з таких спеціальностей:

прядильниця, мотальни
ця, крутильниця. Прийма
ються дівчата віком 15 
років і старші, одинокі, що 
мають восьмирічну або се
редню освіту. Строк- нав
чання 6 місяців. Учні за
безпечуються стипендією 
в розмірі 80 карбованців 
на місяць, дворазовим 
харчуванням під час за
нять та практики. Після 
закінчення училища тре
ба відпрацювати один 
рік. Учні забезпечуються

Кіровоградське професійно-технічне училище громадського харч} вання

ОГОЛОШУЄ ДОДАТКОВИЙ НАБІР УЧНІВ ДО ГРУП ОФІЦІАНТІВ 
на 1982—1983 навчальний рік.

Училище готує кваліфі
кованих робітників для 
підприємств громадського 
харчування.

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

Строк навчання — 2 
роки.

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

МРІЯ ГОСПОДАРКИ - «ЭЛЕКТРОНИКА»
Піч «Электроника»:
— зберігає у продуктах 

вітаміни й поживні речо
вини;

— за 3—5 хвилин розмо
рожує продукти;

— при розігріванні го
тових кулінарних виробів 
дає ефект свіжоприготов- 
леної страви;

—дозволяє готувати й 
розігрівати їжу у посуді 
із скла, фарфору і навіть 
паперу, готувати страви у 
власному соку без витрат 
жирів.

Піч «Электроника» у 3—4 
рази скорочує час приго
тування їжі. Вона малога
баритна й проста в експлу
атації.

РОСГОСПТОРГ.
Зам. 99.

дових робітників промисли- 
ви.х підприємств, колгосп
ників, робітників радгоспів 
і воїнів, звільнених у запас 
із лав Радянської Армії, за 
направленнями підпри
ємств, будов, організацій 
транспорту та зв'язку, 
міжгосподарських підпри
ємств та виробничих об’єд
нань у сільському госпо
дарстві, колгоспів, радгос
пів, військових частин.

Особи, яких направля
ють на підготовчі відділен
ня, повинні мати не менше 
року стажу роботи (не 
беручи до уваги учнівсько
го) па даному підпрнємсг- 
,ві чи в колгоспі. •

Всі зараховані одержу
ють стипендію, їх забезпе
чують гуртожитком. Срок 
навчання — 8 місяців.

на 1982 — 1983 рік ' '
сучасним гуртожитком з 
усіма зручностями. Серед
ня заробітна плата квалі
фікованих робітників 200 
— 220 карбованців. В 
училищі є школа робітни
чої молоді, підготовчі кур-, 
си від політехнічного ін
ституту, навчання на яких 
оплачує училище. Після їх 
закінчення дівчата зарахо
вуються до інституту поза 
конкурсом.

При училищі діють гурт
ки художньої самодіяль
ності та спортивні секції.

Витрати за проїзд у міс
то Лені накан оплачує учи
лище. Бажаючі вступити

Радянської Армії — 
70 крб.

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

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

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

ЭЛЕКТРОНИКА

Прийом заяв по 10 листо
пада ц. р Початок занять 
— і грудня.

Після успішного скла
дання випускних екзаме
нів слухачів відділення по
за конкурсом (без вступ
них іспитів) Зараховують в 
інсіитут на перший курс 
стаціонару.

Вступники подають: зая
ву, направлення, документ 
про середню освіту, служ
бову. комсомольську чи 
партійну характеристики, 
медичну форму № 286, ви
тяг із трудової книжки, 6 
фотокарток 3X4 см.

Адреса інституту: м. Кі
ровоград, проспект «Прав
ды» 70 «а», кімната 420, 
телефон 3-96-481.

Зам. 100.

до нього повинні предста
вити такі документи:’- сві
доцтво про народження 
або паспорт, свідоцтво про 
освіту, 4 фотокартки роз
міром с.м., трудову
книжку (якщо вона є).

Звертатися до 
представника училища 
можна щоденно з 9 до 18 
години за адресою: м. Кі
ровоград. вул. К. Маркса, 
готель Київ, запитати в 
адміністратора.

ДИРЕКЦІЯ 
УЧИЛИЩА.

(форма № 286), 4 фото
картки 3X4 см.

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

Початок занять в міру 
комплектування групи.

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

Дирекція.
Зам. 83.

Проводять додатковий
В - И

профтехучилища області
■■■■■■■■■■■■■■■■ммшвмнвпмнмммяівмвмв

Кіровоградське міське 
профтехучилище № 2 на 
спеціальність муляр (строк 
навчання 6 місяців, сти
пендія 100 карбованців).

Міське середнє проф
техучилище № 3 (м. Зна
м’янка, вул. Свердлова, 
18, телефон 20-75).

Училище готує робітни
ків таких будівельних спе
ціальностей:
столярів будівельних,
теслярів, мулярів, елек
трозварників, штукатуріз, 
лицювальників -плиткови- 
ків, електромонтажників, 
машиністів кранів (козло
вих і /лостових); машиніс
тів автокранів.

Строк навчання 3 ро
ки. Учнів з освітою 10 кла
сів приймають до окремих 
груп. •

Міське середнє проф
техучилище № 8 (м. Кіро
воград, вул. Волкова, 15, 
телефон 3-15-32).

Училище готує:
машиністів екскаваторів 

одноковшоєих; машиністів 
автокранів; слюсарів-сан- 
техніків, газозварників, 
електрозварників, маши
ністів бульдозера та скре
пера, малярів будівельних 
та штукатурів, столярів бу
дівельних та теслярів, му
лярів.

Строк навчання — 3 ро
ки.

Міське середнє проф
техучилище N° 11 (м. Уль
яновка, вул. Леніна, 20, 
телефон 9-11-20).

Училище готує:
слюсарів - сантехніків, 

малярів будівельних; шту
катурів - лицювальників- 
плитковиків, електрозвар
ників, машиністів автокра
нів, столярів, машиністів 
екскаваторів одноковшо- 
8ИХ, мулярів.

Строк навчання — 1, 2 
або 3 роки (залежно від 
обраної спеціальності).

Училище готує кваліфі
кованих робітників для за
лізничного транспорту та
ких спеціальностей:

чергових по станції 4—5 
класу, помічників маши
ністів електровозів, поміч
ників машиністів теплово
зів, слюсарів-електриків 
по ремонту устаткування 
електровозів, слюсарів по 
ремонту рухомого складу 
тепловозів; електромеха
ніків провідного зв'язку, 
оглядачів-ремонтникїв за
гонів, телеграфістів.

Строк навчання — 1—2 
роки. Приймають юнаків 
та дівчат з освітою 10 кла
сів.

Технічне училище Н? 6 
(м. Кіровоград, вул. Дека
бристів, 26, телефон 
2-50-20).

Училище готує:
слюсарів - ремонтників, 

токарів, слюсарІЕ-інстру- 
ментальників, електромон
терів по обслуговуванню 
електроустатк у в а н н я. 
електрозварників, верс
татників свердлильних 
верстатів, слюсарів меха
носкладальних робіт.

Строк навчання — 1—2 
роки.

Приймають юнаків та 
дівчат з освітою 10 класів.

Сільське середнє проф
техучилище N'1 1 |м. Олек
сандрія, Користівське шо
се, 6, телефон 2-17-77).

Училище готує: 
трактористів -машиністів 

широкого профілю, маши
ністів автокранів, мехаїТТ- 
заторів меліоративних ро
біт, машиністів екскавато
рів, електрозварників, ма
шиністів бульдозерів,
скреперів, грейдерів, во
діїв. автомобілів.

Строк навчання — 1, 2 
або 3 роки.

Сільське профтехучили
ще Не 2 (м. Бобринець, 
вул. Димитрова, 1, теле
фон 2-19-97).

Училище готує: 
трактористів- машиністів 

широкого профілю з умін
ням виконувати роботи 
слюсаря-ремонтника й во
дія автомобіля (строк нав
чання — 3 роки), тракто- 
ристів-машиністів III кла
су (строк навчання — 6—8 
місяців).

Сільське середнє проф
техучилище № 3 (м. Олек
сандрія, селище Жовтне
ве, вул. Трудрезервів, 1, 
телефон 5-16-22).

Училище готує:
трактористів- машиністів 

широкого профілю з умін
ням виконувати роботи 
слюсаря-ремонтника і во
дія (строк навчання — З 
роки), трактористів-маши- 
ністів III класу (строк нав
чання — 6—8 місяців), 
електромонтерів сільської 
електрифікації і зв’язку 
(строк навчання — 1—З
роки), машиністів холо
дильних установок (строк 
навчання — 1, 2, 3 роки).

Сільське профтехучили
ще № 4 [Устинісський ра
йон, село Інгульське, теле
фон 4-36-16).

Училище готує: 
трактористів- машиністів 

III класу (строк навчання 
— 8 місяців), операторів 
тваринницьких комплексів, 

водіїв автомобілів (строк 
навчання — 6—8 місяців), 
трактористів - машиністів 
широкого профілю (строк' 
навчання — 2 роки).

Сільське середнє проф
техучилище № 5 (м. Гай
ворон, вул. Чапаева, 14, 
телефон 2-19-72).

Училище готує: 
трактористів- машиністів 

широкого профілю з умін
ням виконувати роботи 
слюсаря-ремонтника і во
дія (строк навчання — З 
роки), трактористів-маши- 
ністів (строк навчання — 
6—8 місяців).

Сільське середнє проф
техучилище № 7 (Мало- 
висківський район, село 
Оникісве, телефон 9-43-18).

Училище готує:
машиністів широкого 

профілю з умінням вико
нувати роботи слюсаря- 
ремонтника і водія (строк 
навчання — 3 роки), трак- 
тористіс-машиністів III кла- 
су (строк навчання — 6—8 т'- 
місяців), майстрів машин
ного доїння (строк навчай- ' 
ня — 3 місяці).

Сільське середнє проф
техучилище № 8 (м. Голс- 
ванівськ, вул. Маяковсь- 
ксго, 2, телефон 2-15-58).

і
Училище готує: 
трактористів - машиніс

тів широкого профілю з 
умінням виконувати робо
ти слюсаря-ремонтника і 
водія (строк навчання •— З 
роки), тракторисгів-маши- 
ністїв III класу (строк нав
чання — 6—8 місяців), 
електромонтерів сільської 
електрифікації і зв’язку 
(строк наєчання — 3 роки), 
майстрів машинного доїн
ня (строк навчання •— З 
місяці).

Сільське середнє проф
техучилище № 9 (Знвм’ян- 
ський район, село Дмит
рівна, телефон 9-25-27).

Училище готує: 
трактористів- машиністів 

широкого профілю з умін
ням виконувати роботи 
слюсаря-ремонтника і во
дія (строк навчання — З 
роки, тракгористів-маши- 
ністів III класу (строк нав
чання — 6—8 місяців), 
мдйстрів-наладчиків пс 
технічному обслуговуван
ню молочнотоварних 
ферм, квітникарів-насінни- 
ків (строк навчання — 1 
рік).

Запрошуємо на навчан
ня!

Обласне управління . 
професійно-технічної 

освіти. 
Зам. 97.

«Молодой коммунзр» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.
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