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НОМЕРІ

ВИЙШЛИ В ПОЛЕ СІВАЧІ
Повертають журавлі, 
Сівачі виходять в поле —
Вірні лицарі землі,
Діти сонячної долі.
Голубіє неба шир.
Світлу віру в серці носим:
Ца людське добро, за мир 
Впадуть зерна у чорнозем.
Праці музико, звучи!
Дише степ на 110911І груди.., 
Вирнілн в поле сіцачі 
Хай засів щасливим буде!

К. ЛЕСЬ.

Як зберегти сьогодні все те, що ми маємо? 
Матеріал про урок бережливості читайте на 2 стор.

(Про хід весняно-польових робіт в об
ласті читайте на 1-й Стор ).

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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Виходить з 5 грудня 1939 р.

Пленум ЦК КПРС
10 квітня 1984 року відбувся черговий Пленум Цент

рального Комітету Комуністичної партії Радянського 
Союзу.

Пленум розглянув і схвалив пропозиції Політбюро 
ЦК КПРС в організаційних та інших питаннях, зв’яза
них з проведенням першої сесії Верховної Ради СРСР 
одинадцятого скликання.

Потім Пленум обговорив питання про основні напрями 
реформи загальноосвітньої і професійної школи. З ДОПО
ВІДДЮ в цьому питанні виступив секретар ЦК КПРС 
іов. М. В. Зимяпін.

З великою промовою на Пленумі виступив Генераль
ний секретар ЦК КПРС топ. К. У. Черненко.

Пленум прийняв постанови «Про дальше поліпшення 
роботи Рад народних депутатів» і «Про основні напрями 
реформи загальноосвітньої і професійної школи».

Промова тов. К. У. Черненка і постанови Пленуму 
публікуються в пресі.

У постанові «Про дальше поліпшення роботи Рад на
родних депутатів» Центральний Комітет КПРС повністю 
схвалив висунуті Генеральним секретарем ЦК КПРС 
тов. К. У. Черненком у промові на Пленумі ЦК положен
ня і висновки про основні напрями дальшого поліпшення 
роботи Рад народних депутатів, підвищення їх ролі у 
здійсненні соціально-економічної політики Комуністичної 
партії, вдосконаленні загальнонародної державності і 
соціалістичної демократії.

У постанові підкреслюється, що розвиток усіх сторін 
діяльності Верховних і місцевих Рад народних депутатів, 
неухильне здійснення ними ленінського принципу єдності 
законодавства, управління і контролю, широке залучен
ня мільйонів трудящих до заінтересованого управління 
справами держави є надзвичайно важливим загально
партійним завданням.

У постанові «Про основні напрями реформи загально
освітньої і професійної школи» ПК КПРС підкреслив ве
лике політичне, соціально-економічне та ідеологічне зна
чення реформи загальноосвітньої і професійної школи як 
важливої складової частини планомірного, всебічного 
вдосконалення розвинутого соціалістичного суспільства. 
Центральний Комітет КПРС в основному схвалив «Ос
новні напрями реформи загальноосвітньої і професійної 
школи», допрацьовані з урахуванням пропозицій і заува* 
жень, які надійшли в ході всенародного обговорення.

Пленум ЦК КПРС постандЬив внести питання про 
основні напрями реформи загальноосвітньої і професій
ної ніколи на розгляд першої сесії Верховної Ради СРСР 
одинадцятого скликання.

Пленум ЦК КПРС висловив тверду впевненість, що 
здійснення реформи загальноосвітньої і професійної шко
ли стане кровною справою всієї партії і народу, сприяти
ме дальшому поліпшенню навчання і комуністичного 
виховання підростаючих поколінь, прискоренню еконо
мічного і соціального прогресу нашого суспільства.

(ТАРС).

На сесії Верховної
Ради СРСР
МОСКВА. (ТАРС). 11 квіт

ня в Кремлі відкрилась вер
ша сесія Верховної Ради 
СРСР однії а дця : ого скли
кання.

Всенародною иідгримкою 
і схваленням корнігуетгся 
політичний курс, ленінської 
партії комуністів. З хви
люючою переконливістю це 
продемонстрували проведе
ні 4 березня вибори до Вер
ховної Ради СРСР, які ви- 
лились у тріумф соціалістич
ної демократії, всієї полі
тичної системи радянського 
суспільства.

Повноважні представники 
народу — депутати новооб
раної Верховної Ради — 
зібрались на сесію, озброєні 
чіткими орієнтирами. Воші 
викладені в рішеннях Пле
нуму ЦК КПРС, який щой
но відбувся, в промові на 
ньому товариша К- У. Чер
ненка. В цих документах 
глибоко і всебічно проаналі
зовано важливі напрями ро
боти по вдосконаленню роз
винутого соціалізму.

(Закінчення на 1-й стор.{.

Четвер, 12 квітня 1984 року № 44 (3395).

МИР-
ЦЕ НАЙДОРОЖЧЕ

Не допустити нової вій
ни, відвернути ядерну за
грозу від людства — най- 
заповітніше бажання всіх 
радянських людей. Саме 
це і є головним у зовніш
ній політиці Комуністичної 
партії Радянського Союзу. 
Про збереження миру на 
Землі йшлося і у відпові
дях товариша К. У. Чер
ненка на запитання газети 
«Правда».

Костянтин Устинович 
.Черненко запевнив усе 
прогресивне людство уто

У колгосп! «Союз» Знам’янського району у стислі стро
ки занрили вологу, підживили мінеральними добривами 
озимину. А зараз щодня висівають у грунт насіння. Де
в’ять років працює у господарстві комсомолець Олексія 
ІВАНЮК, Щодня на ЮМЗ-6 він виконує норму виробітку 
на 110 процентів.

Фото 3. ГРИБА.

Ініціативу 
підтримано

14 квітня відбудеться 
комсомольсько - /молодіж
ний суботник, присвяче
ний 10-річчю вручення ра
йонній комсомольській ор
ганізації ордена Трудово

му, що неухильна лінія 
нашої партії — розрядка і 
роззброєння. Ми, майбут
ні медики — ті, хто покли
каний продовжувати жит
тя людям, усім серцем 
підтримуємо цей зовніш
ньополітичний курс нашої 
партії.

Нещодавно у нашому 
училищі проходив мітинг 
солідарності юних борців 
за мир. Учні групи 6 «Ф» 
третього курсу (класний 
керівник В. М. Кругликова) 
перерахували у Фонд ми
ру 230 карбованців і за
кликали товаришів наслі
дувати їхній приклад. 
Учасники мітингу схвально 
поставилися до цієї про
позиції і запевнили при- 

го Червоного Прапора. 
Цю ініціативу підтримала 
молодь. У трудовому свя
ті візьмуть участь близь
ко 10 тисяч юнаків і дів
чат. Делегат XIX з’їзду 
ВЛКСМ механізатор Олек
сандр Зарічний із кол
госпу імені Батутіна 
зобов’язався 14 квітня 
ударно потрудитися на 
весняному полі. Його під
тримали комсомольці Во
лодимир Карнаух, Микола 
Лагода з колгоспу імені 
Шевченка та Олександр 
Врлощук (колгосп «Друж
ба»), котрі готуватимуть 

сутніх, що не пошкодують 
зусиль заради збереження 
миру на землі.

О. СЕМЕНЕНКО, 
студентка другого кур
су, секретар комсо
мольської організації 
фельдшерського від
ділення Кіровоград
ського медучилища 
імені Є. О. Мухіна.

ГОЛОС ПРАВДИ
І РОЗУМУ

Відповіді Генерального 
секретаря ЦК КПРС К. У. 
Черненка на запитання га
зети «Правда» були чітки
ми і переконливими:

На щастя, 
на добро

Усміхнені, воші кроку
ють весняним полем до 
своїх нових машин.

— Аж сяс мій Т-70, — 
захоплено говорить Мико
ла Кужснко.

— І наші ІОМЗ-6 мако
вим цвітом ясніють у за
гінках, — озвався Генпа- 
дій Поляков за себе, Олек
сандра Шаповалова, Лео
ніда Івашока.

Лише Іван Фореннч жод
ним словом не обмовився, 
але в куточках уст затаї
лася посмішка: мовляв, 
мій МТЗ-80 найкращий.

Всі вони недавно повер
нулися з армії в рідне се
ло, щоб продовжити спра
гу батьків — вирощувати 
хліб. І працюють так, що 
любо глянути.

Хлібороби вирішили за 
будь-яких погодиих умов 
виростити високий урожай 
всіх сільськогосподар
ських культур. Чергували

грунт для сівби кукуруд
зи і соняшника.

В. МИЗІН.
м. Новоукраїчка.

До свята 
праці 
готові

Готуючись до «червоної 
суботи», члени комсомоль
сько-молодіжної бригади 
СУ-25 тресту «Кіровоград- 
важбуд» (бригадир С. С. 
Дубосар, ірупкомсорг 
Б. Василевич) виступили

Ціна 2 коп.

треба, щоб політика дер
жав, які мають ядерну 
зброю, була зорієнтоване 
на усунення воєнної не
безпеки, на зміцнення ми
ру, на припинення і по
вернення назад гонки 
озброєнь. Радянський Со
юз готовий співробітнича
ти з усіма державами за
ради досягнення цієї мети.

На весь світ пролунав 
голос правди і розуму. 
Було б добре, якби палії 
ядерної війни прислухали
ся до нього.

І. ГіІЩУН, 
вчитель, секретар учи
тельської КОМСОМОЛ^“ 
ської організації Гру
зинської СШ.

Голованівський район.

па бригаді, буквально ви
ривали в негоди години і 
хвилини, щоб покласти до
рідне зерно у вологни, 
здобрений мінеральною 
поживою грунт. Добре по
працювали на закритті во
логи, передпосівному об
робітку грунту та на сівбі 
комсомольці М. Кужснко, 
І. Фореннч, Г. Поляков, 
Л. Івашок, молодий трак
торист О. Шаповалов та 
інші.

Пригріє сонечко, приго
лубить пиву. 1 появляться 
дружні сходи. На щастя, 
п-а радість, па добро лю
дям.

В. ОСТРОВЕРХОВА, 
працівник міськрайон- 
ної газети «Серп і мо
лот».

Колгосп '.'Союзи, 
Знам'ямський район.

з ініціативою відпрацюва
ти один день у Фонд миру.

Позаминула субота ста
ла своєрідною «генераль
ною репетицією» всесоюз
ного свята праці. У цей 
день бригада працювала 
на обладнанні 14-го кор
пусу виробничого об’єд
нання по сівалках «Черво
на зірка» і свою денну 
норму виконала на 119,6 
процента. Зароблені гроші 
молоді робітники перера
хували у Фонд миру.

О. ГОРОДНІЙ, 
секретар комітету ком
сомолу тресту «Кірово- 
градважбуди.
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НА СЕСІЇ
ВЕРХОВНОЇ
РАДИ

^Закінчення 
Поч. на і-Я стор.}.

Питання, обговорені на 
Пленумі, життєво важливі 
для кожного комуніста, 
кожної радянської людини. 
Відповідальна роль в їх 
реалізації належить Радам 
народних депутатів.

Робота сесії Верховної 
Ради СРСР почалася з роз
дільних засідань палат — 
Ради Національностей і Ра
ди Союзу.

На засіданнях палат були 
обрані голови Ради Союзу і 
Ради Національносте!'! та їх 
заступник«. Головою Ради 
Союзу обраний депутат 
Л. М. Толкунов, Головою 
Ради Національностей — 
депутат А. Е. Восс.

Одноголосно було за
тверджено порядок денний 
сесії. До нього включені пи
тания про обрання мандат
них комісій палат, утворен
ня постійних комісій Ради 
Союзу і Ради Національнос
тей, про обрання Президії 
Верховної Ради СРСР, утво
рення Ради Міністрів СРСР, 
про затвердження Указів 
Президії Верховної Ради 
СРСР, про основні напрями 
реформи' загальноосвітньої 
і професійної школи, про 
утворення Комітету народ
ного контролю СРСР, об
рання Верховного Суду 
СРСР, про призначення Ге
нерального прокурора СРСР.

Обрано мандатні комісії 
палат.

Після перерви на розділь
них засіданнях Ради Союзу 
і Ради Національностей бу
де заслухано доповіді голів 
мандатних комісій про пе
ревірку повноважень депу
татів.

На доповіді мандатних 
комісій палати Верховної 
Ради СРСР прийняли поста
нови, в яких визнали повно
важення 750 депутатів Ради 
Союзу' і 749 депутатів Ради 
Національностей, обраних 
4 березня 1984 року.

Потім депутати розгляну
ли питання про утворення 
постійних комісій палат. За
тверджено склади 16 постій
них комісій Ради Союзу і 
16 постійних комісій Ради 
Національностей.

О 17 годині у Великому 
Кремлівському палаці від
булося перше спільне засі
дання Ради Союзу і Ради 
Національностей.

Бурхливими, тривалими 
оплесками депутати і гості 
зустріли товаришів К. У. 
Черненка, Г. А. Алієва, В. І. 
Воротникова, М. С. Горба
чова, В. В. Гришина, А. А. 
Громико, Д. А. Кунаева, 
Г. В. Романова, М. С. Со- 
ломеицева, М. О. Тихонова, 
Д. Ф. Устинова, В. В. Щер- 
бицького, П. Н. Демічева, 
В. І. Долгих, В. В. Кузнецо
ва, Б. М. Пономарьова, В. М. 
Чебрикова, Е. А. Шевард
надзе, М. В. Зимяніна, І. В. 
Капітонова, Є. К. Лигачова, 
К. В. Русакова, М. 1. Риж
кова.

Сесія перейшла до роз
гляду чергового питання

ШКІЛЬНЕ 
НОВОСІЛЛЯ

Кілька дніз тому у Доб- 
рянці відбулося урочисте 
відкриття нозої школи. По
будована на кошти місцево
го колгоспу імені Зайков-

СРСР
порядку денного — обрання 
Президії Верховної Ради 
СРСР.

Член Политбюро ЦК КГІРС, 
секретар ЦК КПРС депутат 
М. С. Горбачов за доручен
ням Центрального Комітету 
КПРС вніс на розгляд депу
татів пропозицію, підтрима
ну партійною групою Вер
ховної Ради СРСР і Радами 
Старійшин палат, обрати 
Головою Президії Верховної 
Ради СРСР Генерального 
секретаря ЦК КПРС това
риша К. У. Черненка.

Верхойпа Рада СРСР од
ноголосно обрала Генераль
ного секретаря ЦК КПГ-’С 
депутата К. У. Черненка Го
ловою Президії Верховної 
Радії СРСР. Зал зустрічає 
це рішення бурхливими оп
лесками.

Потім були обрані пер- 
шші заступник Голови Пре
зидії Верховної Ради СЕСР 
депутат В. В. Кузнецов, за
ступники Голови, секретар і 
члени Президії Верховної 
Ради.

Слово надається товари
шеві К. У. Черненку. Депу
тати і гості встають і віта
ють його довго не стихаю
чими оплесками. Подякував
ши депутатам за високу 
честь, товариш К. У- Чер
ненко підкреслив, що в усіх 
справах по вдосконаленню 
розвинутого соціалізму ве
личезна роль належить Вер
ховній Раді СРСР, її прези
дії, постійним комісіям. Во
ни проводять велику роботу 
в галузі економічного і со
ціально-культурного будів
ництва, розвитку законодав
ства, зовнішньої політики.

На засіданні було оголо
шено заяву Голови Ради 
Міністрів СРСР депутата 
М. О. Тихонова, яка на
дійшла на ім’я головуючо
го, про складення Радою 
Міністрів СРСР своїх пов
новажень перед новообра
ною Верховною Радою 
СРСР.

Товариш К. У. Черненко 
вніс на розгляд сесії пропо
зицію ЦК КПРС, підтрима
ну партійною групою Вер
ховної Ради СРСР і Радами 
Старійшин палат, знову при
значити Головою Ради Мі
ністрів СРСР М. О. Тихоно
ва і доручити йому подати 
Верховній Раді пропозиції 
про склад Уряду СРСР. ’

Верховна Рада СРСР 
схвалила діяльність Уряду 
СРСР, призначила Головою 
Ради Міністрів СРСР М. О. 
Тихонова і доручила йому 
подати Верховній Раді про
позиції про склад Уряду 
СРСР.

З доповіддю про затверд
ження Указів Президії Вер
ховної Ради СРСР виступив 
секретар Президії Верховної 
Ради СРСР Т. М. Мептеша- 
швілі.

Верховна Рада СРСР за
твердила Укази Президії 
Верховної Ради СРСР і 
прийняла відповідні закони.

12 квітня сесія Верховної 
Ради СРСР продовжить ро
боту.

(ТАРС).

ського, десятирічка має 
світлі класи, прекрасно об
ладнані майстерні, просторі 
коридори, актозий і спор
тивний зали — словом, усе 
для того, щоб добрянські 
школярі мали всі можли
вості для успішного навчан
ня.

Наш кор.
Вільшанський район,

Урок почався, як завжди.
— Здрастуйте! — приві

талася до вихованців На
талія Олександрівна Саві- 
ннх. — Запишіть тему сьо
годнішнього уроку: «Бере
жи все, що тебе оточує». 
Перед поясненням нового 
матеріалу, давайте переві
римо домашнє завдання...

А задано було написати 
реферати про те, для чого 
ми бережливо й економно 
ставимося до народних ба
гатств, який посильний 
внесок у цю державну 
справу роблять школярі. 
Восьми- і дсв’
у своїх роботах використо
вували твори класиків 
марксизм у - ле н і пізму, циту
вали багатьох видатних 
людей і наших сучасників, 
висловлювали власну точ
ку зору па порушене пи
тання. Ірина Брага та 
Олег Туманов з 9 «А» за
читали уривки з рефера
тів. за що одержали за
служені п'ятірки.

ятикласнпкп

НЕЗВИЧАЙНИЙ
Економна економіка. Ці 

слова сьогодні для нас — 
девіз дня. Оком справж
нього господаря ми оці
нюємо все, чим багата на
ша держава. Глибоко ви
вчаємо основи економічних 
знань, щоб краще, перед
бачливіше рахувати, пер
спективно бачити, знати 
закони розвитку вироб
ництва, ефективніше госпо
дарювати. І немає вже 
кількох відповідей на за
питання, коли ж починати

ВИТІКАННЯ ВО
ДИ СТРУМЕНЕМ 
ТОВЩИНОЮ ТРИ 
МІЛІМЕТРИ ЗА 
РІК РІВНОЦІННЕ 
ВТРАТАМ 100 КІ
ЛОВАТ - ГОДИН 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, 

в ЯКОЇ ВИСТАЧИ
ЛО Б НА ВИРОБ- 

I НИЦТВО 907 КІ- 
ІЛОГРАМІВ ЦЕ

МЕНТУ, 153 КІ
ЛОГРАМІВ ПА
ПЕРУ, 127 ПАР 
ВЗУТТЯ.

виховувати у підростаю
чого покоління риси бе
режливості та економії. 
Звичайно ж, із шкільної 
парти. Наскільки це вдає
ться педколективові Світ- 
ловодської СШ № 10, мож
на зробити висновок, по
бувавши тут на уроці бе
режливості, послухавши 
міркування учнів.

Едуард ШУЛІКА:
— Операція «Живи, кни

го» проводиться в нашій 
школі давно. Але коли бу
ло оголошено похід бе- 
режлпвості, вона стала од
нією з його складових. 
Члени поста бережливих 
по зберіганню підручників 
свою діяльність почали із 
розповідей молодшим уч
ням, як багато цінної си
ровини — деревини витра
чається для виготовлення 
книжок. Восьмикласники 
запропонували підрахува
ти вартість комплекту 
підручників, якими вони 
користуються. Потім по
множити на кількість уч
нів у класі, потім на кіль- 
кість класів у школі, пашо- 
му місті, країні. Цифри ви- 
ходять солідні. Багато 
школярів розуміють дер
жавну значимість цього 
питання. І продовжили 
життя сотням підручників, 
зекономивши при цьому 
740 карбованців, які пішли 
б на придбання нових.

Олена «ЛОБОДА:
— Я з Наталкою Калу- 

гіиою теж зробили деякі 
спостереження і підрахун
ки. Так, щоб відремонтува
ти одну класну кімнату, 
треба 3 кілограми крейди, 
17 кілограмів фарби. Все 
це на суму 40 карбованців. 
А в школі 28 кімнат і ка
бінетів. Зменшити витрати 
і матеріальні, і трудові 
повністю в наших силах. І 
дечого ми вже добилися. 
У п’яти кабінетах — геог
рафічному, російської мо
ви і літератури, хімії, фі- 
зики, біології — вже три 
роки обходилися без рс-

6 КВІТНЯ у середній 
школі № 10 м. Світ- 

ловодська відбувся об
ласний урок бережливих 
«Бережи все, що тебе 
оточує».

Разом з учителькою 
Н. О. Савіних учні 8 «А» 
і 9 «А» класів вели сер
йозну ділову розмову 

про шляхи і методи еко
номії і бережливості, про 
те, як виховати у собі 
риси економного і ро
зумного ставлення до на
родних багатств.

На уроці були присут
ні і взяли участь в обго- 
воренні питань, іцо пору
шувалися, заступник го
лови міськвиконкому 
В. А. СТЕЦЕНКО, заві
дуючий кабінетом політ
освіти міського коміте- 
і у партії ЛІ. Ф. ПОГО- 
РЄЛОВ, перший секретар 
міськкому ЛКСМ Украї
ни С. ЯКИМЕНКО, ди
ректор заводу чистих ме
талів імені 50-річчя 
СРСР, кандидат техніч
них наук А. М. ТУЗОВ- 
СЬКИИ, заступник на
чальника планового від
ділу цього ж заводу Т. С. 
РЕВА, плавильник .груп- 
комсорг комсомольсько- 
молодіжної бригади під
приємства, делегат XIX 
з’їзду ВЛКСМ В. ПРО
КОП ЕЦЬ.

монту. Зекономлено при 
цьому 600 карбованців.

Ігор МИХАЙЛИК:
— Якось МІ! прохроно

метрували один із уроків. 
1 ось ЩО з цього вийшло. 
Перші хвилини заняття — 
вже втрачено 3 хвилини. 
Квапливе гортання підруч
ників і зошитів, потім по
легшене'зітхання — не ви
кликали до дошки. Мину
ло ще 2 хвилини. Далі 
вчитель пояснює новий ма
теріал. Ті; вважаєш, що 

На знімку: старшокласниця Світловодської СШ № 10 Ппрнл клршнгнид демонструє шкільні підручники, які прослужили вже не один рік. БАРВІНСЬИА 
Фото А. УЖВИ І В. ГРИБА.

для тебе він не ПОВИЙ, ІЦО 
все це можна прочитати в 
підручнику, 1 починаєш 
нудьгувати сам, ще й від
вертати увагу сусіда. Все 
це зайняло чимало часу. 
До дзвінка ще хвилина, а 

ти вже склав підручники і 
чекаєш, коли ж перерва. 
В сумі втрати часу сяга
ють 8 хвилин. Немало, чи 
не так?

— Я хоч}' продовжити 
думку Ігоря, — включи
лася в розмову Аеліта 
ДЕРУЖИНСЬКА, — і роз
повісти, як у нашому 9 «А» 
розгорнувся рух за еко
номію робочого часу.

Один з основоположни
ків вітчизняної теорії ор
ганізації праці П. М. Кер
женцев писав, що час для 
нас — особлива матеріаль

ніші цінності 
можна нагромаджувати, 
зберігати, тоді як час не 
зачшпітп пі в яку комору. 
Тому правильно викорис
товувати час мп повинні 
навчитися ще зі школи. 
Адже від цього залежить, 
якими працівниками ми 
будемо в майбутньому.

Іра МЕТЕЛИК:
— Хронометраж — дуже 

корисний засіб зміцнення 

па цінність.

УРОК
самодисципліни, вироблен
ня почуття часу. Для цьо
го я зробила щоденник- 
розклад своїх справ па 
день. У ньому уроки, гурт
кова робота, робота над 
книгами в бібліотеці чер
гуються з заняттями музи
кою, спортом, розвагами. 
Я ще не завжди повністю 
дотримуюся щоденника, 
але вже відчула, як він 
допомагає мені планувати 
день так, щоб часу виста
чало на все.

У поході бережливих бе
руть участь усі вихованці 
десятирічки — від першо
класників до учнів випуск
них класів. Жовтенята, на
приклад, слідкують за чис
тотою підручників, парт» 
класних кімнат. У піонерів 
справ побільше: контроль 
за витрачанням електро
енергії, води в школі, кіль
кістю хлібних відходів у 
їдальні. А в комсомольців 
завдання найвідповідаль
ніші: продовження строків 
використання верстатів, ін
струментів, приладів, еко
номне використання сиро
вини в шкільних майстер
нях, лабораторіях і па ба
зовому підприємстві, ро
бота у ремонтних брига
дах, таборах праці і відпо
чинку.

— Так, на жаль, є у нас 
такі учні, котрі думають:

«Громадське — значить ні- 
чиє», — продовжує роз
мову дев’ятикласниця Ма
рина МЕНДЕЛЕНКО. — 
Вони не можуть пояснити, 
чому «важко» закрутити 
водопровідний край, вим- 

киути світло в класі, склеї
ти розірвану книжку...

Далі урок продовжують 
шефи —- представники за
воду чистих металів. Но
вий матеріал пояснює Т. С. 
РЕВА.

У свої «Економічні слов
ники» хлопці і дівчата за
писують новий термін «Ре
жим економії». Тамара Се- 
менівна намагається роз
казувати дохідливо, наво
дить приклади із діяль
ності свого підприємства.

1 ось наступає однії з 
найцікавіших моментів 
уроку — ділова гра, яку 
ведуть самі школярі. Си
туація така: двоє випуск
ників десятирічки при
йшли у відділ кадрів умов
ного підприємства з про
ханням узяти їх па роботу. 
Одного з хлопців оформ
ляють відразу. Другому 
пропонують піти на інший 
завод, бо йому треба «пе
ресидіти» до наступного лі
та, щоб потім вступати до 
вузу абсолютно іншого 
профілю. Представники за
воду чистих металів, гості 
оцінили ділову гру на «від
мінно».

А. М. Тузовськии, дирек
тор заводу чистих металів, 
розповів про сьогодення і 
майбутнє підприємства, 
закликав серйозніше і від- 
повідальніше ставитися до 
вибору професії.

Похід за економію і бс-

ЗА ОДНУ 
ХВИЛИНУ 
У НАШІЙ 

КРАЇНІ 
ВИРОБЛЯЄТЬСЯ:

2500 КНИГ

1500 ПАР
ВЗУТТЯ

1800 МЕТРІВ
ТКАНИН

режлпвість — довгостроко
вий, розрахований не на 
один рік.' У його необхід
ності переконувати нікого 
вже не доводиться. До
рослим приємно і радісно, ;

коли діти ростуть свідо
мими, чесними, небайду
жими до всього, що ро
биться навколо.

Т. КУДРЯ, 
спецкор «Молодого 
комунара».



12 квітня 1984 року

_ ----------- ЗАВТРА--

На Кіровоградщипі ІЗ квітня, в день народження 
пролетарського поета, нашого земляка Дем’яна Бед
ного проходить обласний день поезії. У цей день чле
ни обласного літературного об’єднання, початкуючі 
поети зустрічаються з трудящими на заводах і фаб
риках, у колгоспах і на будовах, у школах і бібліоте
ках... Завтра шанувальників поезії чекає свято.

Сьогодні ми пропонуємо читачам антологію одного 
вірша поетів Кіровоградщинп.

ОБЛАСНИЙ ДЕНЬ ПОЕЗІЇ==

Любов Гонець

СМОЖЕМ!
Нам не пришлось услышать пушек гром, 
над нами мирный, синий неба ситец.
Мы, может быть, чего-то не поймем — 
так вы простите...
Мы не неслись э горящем самолете.
Мы в снах летаем.
А что один солдат остался в роте, 
и девушка поет на эшафоте — 
мы это знаем...
Мы телом амбразур не прикрывали, 
мы не стояли на пороге смерти, 
И наши города не поджигали, 
Мы сыновей на фронт не провожали. 
Но если нужно, сможем. Вы поверьте.
Нам ордена посмертно не вручали, 
и пули болыо раны нам не гложут. 
Но этот мир, что вы завоевали, 
мы сделаем прочнее крепкой стали. 
Мы это сможем!

м. Мала Виска.

Оксана Степаненко

ЛИСТИ
Пливуть щодня в мій дім рікою 
З близьких й далеких міст листи.
В них стільки щирості людської, 
Тепла, любові й доброти!
Читаю в них: «Тримайся, доню!
Уперто труднощі долай, 
Плекай троянди на осонні, 
В майбутнє стежку прокладай.
Не забувай, що друзі вірні
З тобою в радощах й журбі.
Нехай всміхаються стозірно
Тобі волошки голубі!
Хай квітне щастям твоя доля,
Хай легко пишеться тобі!»

с. Злинка,
Малозисківський район.

«Молодий комунар»

Петро Селецький
» * *

Дівчина і білий пароплав.
Пісня біля нас і понад нами.
Як я жив? Якими я словами
В тому надвечір’ї проминав?
Як я неминуче проминав
Для дівчати і для пароплава,
Для Дніпра і для села Ліплява
Як я неминуче проминав!
...Юний Канів тихо відпливав
За Чернечу у блакитний вечір.
Наче зараз бачу я:

Чернеча,
Дівчина і білий пароплаз...

Тамара Журба
♦ * *

Це ж тільки літо!
Дивини прозорість.
Мале пташатко скрипку узяло.
Це ж тільки осінь.
Небо золотисте.
В очах твоїх тремтить глодовий день.
І ми у тому запахущім листі
Відшукуємо щось
І не знайдем.
Вітри збіліли!
Як вітри збіліли!..
Ау, коханий, озовись, де ти!
А за вікном мовчить стара Сівілла,
А вже під снігом
Сліду не знайти.

с. Іванівна,
Долинський район.

Михайло Родинченко

ЧЕРЕЗ УСІ РОЗЛУКИ
Крізь літа зелені, 
Через всі розлуки 
Простягаю, нене, 
Я до тебе руки. 
Доторкнутись хочу 
Хоч твоєї тіні, 
Щоб світліли очі 
При сумній годині. 
Та шепочуть клени, 
Край села топрлі, 
Що до тебе, нене, 
Не дійду ніколи. 
Постою в печалі,

У журі болючій, 
Довгими ночами 
Спогад серце змучить. 
Все віддав би, люди, 
Молодість і силу, 
Тільки б знов почути: 
«Як живеться, сину?» 
Тільки б ті сльозини 
Пити знов губами, 
Що в приїзди сина 
Сяють щастям мами.

с. Олександрівка, 
Долинський район.

З стор._______

Володимир Лашкул
* * *

Повисли над обрієм дні, 
Немов розмальовані грона. 
Іще не погасла в мені 
Тих весен троянда червона.
Та знаю, вона облетить, 
Як іній з засніжених луток, 
Й у серці зостанеться мить, 
Сльозина, чи усміх, чи смуток.

м. Бобринець.

Валерій Гончаренко

ЧОРНІ ЛЕБЕДІ
Пам’яті матері

Розпочався день у лементі:
Як це трапилося, людоньки?
Прилетіли чорні лебеді
Ой у місяці, у лютому.

Піднялись з крутого берега 
В понеділок — не неділю. 
Сі/идесят пливло до березня, 
Та й веслуючи надію.

Витягали тужно голови,
Знемогли в кінці зими.
І пішли востаннє колами
Над садами і людьми.

Як на землю глухо падали
Без ячання і без стогону... 
Тільки слізно квіти плакали, 
І не квітнулось від того їм. 

Олов’яно хмари виснули.
Вітер їх не встиг утерти.
І мороз по квітах вистрелив.
Потім вдруге, ще й утретє...

Проти логіки серце повстане, 
Струми відчаю в скроні заб'ють. 
Як це гірко прощатись востаннє, 
Та іце гірше це вперше відчуть.

Ні до чого словес пишні шати,
Почуття а мить скорботи сліпе.
Дуже важко когось утішати,
А найважче утішить себе.

І тому на сумнім перепутті
Я стою, мов на вістрі біди. 
Можна горе страшне перебути, 
Та не можна його обійти.

Ти відходиш все далі і далі.
Журно тьмариться спогадом світ.
І навіки в нестерпній печалі
Я дивлюсь тобі, мамо, услід.

м. Кіровоград.

А ЯК ВВАЖАЄТЕ ВИ?

БЕЗ УСЯКИХ ЖАРТІВ
Здавалось би, нічого іі 

шукати чогось цікавого й 
повчального в банальній 
історії про те, як лінькува
тий учень на виправдання 
свого запізнення до шко
ли, вигадує безглузду при
чину: мовляв, зустрів по 
дорозі літаючу тарілку, а 
в ній двох гуманоїдів, які 
запитували дорогу па Аш- 
Хабад, де має бути цими 
днями землетрус... Що це? 
Звичайна дитяча фантазія? 
Однак повідомлення . Васі 
Лопотухіна несподівано 
Підтверджується! «Автори
тетна комісія», створена 
його однокласниками, піс
ля перевірки на місці події 
прийшла до вражаючого 
висновку: тарілка була! І 
вже зовсім доконала скеп
тиків ще одна новина: у 
вказаний лопотухінськпміі 

гуманоїдами час в Ашха- 
баді стався землетрус!

Уявляєте, які пристрасті 
можуть розбушуватися _ в 
школі, учень якої поспіл
кувався з живими гума
ноїдами? Якщо пі, то по
дивіться новий спектакль 
Кіровоградського музично- 
драматичного театру іме
ні М. Кропивницького за 
п’єсою «А все-таки вона 
крутиться» О. Хмелика, 
поставлений режисером 
О. Натяжним.

Слід сказати, що спек
такль викликав серед гля
дачів різні, часом полярш 
думки. Однак можна з пев
ністю сказати, ще байду
жих у залі не б/’іо.

Я чув відгуки кількох 
кіровоградських десяти
класників, які побували на 
прем’єрі. Спектакль їм 
сподобався. Воші визнали

' 12 КВІТНЯ — ДЕНЬ
КОСМОНАВТИКИ

РОМАНТИКА 
«ГОЛУБОГО 
ОКЕАНУ»

В гостях у Ганни Тимо
фіївці! Гагаріної на Смо- 
лешцвні побували гості з 
Оренбурзького вищого вій
ськового Червонопрапорно- 
го училища льотчиків імені 
І. С. Полбіна.

На знімку (зліва на
право): сестра 10. Гагари
на - ЗОЯ ОЛЕКСІЇВНА, 
капітан Станіслав Васильо
вич МОЧАЛ ІН, майор Пав
ло Іванович РЕШЕТОВ і 
ГАННА ТИМОФІЇ В НА. Гос
ті й хазяйка обмінюються 
пам’ятними подарунками.

Фото О. П1ДДУБН0Г0. 
Фотохроніка ТАРС.

Що може
гіпноз?
Французький журнал 

«Експрес» розповів на сво

їх сторінках про експери

мент, що здасться неймо-

вірним.

Уявіть собі тренера і 
учня у спортивній формі 
на тенісному корті. Учень 
сідає в спеціальне крісло, 
а на майданчику появляє
ться чоловік у костюмі і 
при галстуку — це... гіп
нотизер. «Зараз я долічу 
до десяти, і коли назву 
останню цифру, ти заснеш, 
заснеш...». При останньому 
слові повіки юнака склеп
люються, одна рука, важ
ка і розслаблена, сповзає 
з крісла: він спить гіпно
тичним сном.

Через п’ятнадцять хви
лин під керівництвом тре
нера починається занят
тя. Не прокидаючись, па
цієнт завдає ударів, а го
лос гіпнотизера час від 
часу повторює: «Ти спиш, 
ти заснув».

З часів Шарко і Фрейда 
гіпноз подавався в найріз
номанітнішій упакозці: по
чинаючи з сеансів психо
аналізу в мюзік-холах і 
кінчаючи китайською хі
рургією, де гіпноз засто
совується як анестезуючий 
засіб. Але досі гіпнозу не 
використовували для на
вчання.

У СВІТІ ЦІКАВОГО

Автор цієї ідеї—двадця. 
тивосьмирічний Ерік Ба
рон — створив науково- 
дослідний інститут навчан
ня під гіпнозом. Головне, 
на його думку, в такому: 
зменшуючи сигнали галь
мування, що йдуть від ко
ри головного мозку, гіп
ноз у десять разів збіль
шує концентрацію уваги і 
сприйняття, що й дозво
ляє навикам глибоко й на 
довгий час зафіксуватися 
в підсвідомості. Займати
ся гіпнозом може прак
тично кожний, так само, 
як і кожна людина може 
бути загіпнотизованою. Ли
ше п’ять процентів людей 
не піддаються гіпнозу.

Жак Дерожі, відомий 
репортер ілюстрованого 
тижневика «Експрес», скеп
тик уже в силу своєї про
фесії, до того, як увійти в 
інститут Барона, ніколи не 
сідав за друкарську ма
шинку. На рахунок «22» 
він впадає в стан повного 
розслаблення, нечутливий 
до всього, крім голосу 
свого наставника. Через 
годину, не відкриваючи 
очей, він уже може Дру
кувати на верхньому ре
гістрі клавіатури. Ще чо
тири уроки — і Жак Де
рожі друкує зі швидкістю 
60 слів на хвилину. Викла
дач обіцяв, що через сім 
уроків, очевидно, буде до
сягнутий професійний рі
вень.

Чи здійсненно це? Уже 
на іншому поприщі — у 
водінні автомобіля — 
Андре Мормійон також 
була настроєна скептич
но. Через місяць екзамен 
на право водіння був зда
ний без єдиного заува
ження. «Я сама не могла 
в це повірити», — гово
рить Андре.

Уже два роки — з мо
менту свого створення —- 
інститут прагне до розши
рення «палітри» дисцип
лін, що викладаються під 
гіпнозом. Крім навчання 
гри на гітарі, водіння, те
нісу і друкування на ма
шинці в «асортимент» вхо
дять: викладання матема
тики, англійської, іспан
ської, китайської моз, на
вчання гри на піаніно і на
віть... самої техніки гіпно
тизування за десять сеан
сів по три години.

Для створення методу 
навчання нового предме
та необхідний союз спе
ціаліста і досвідченого пе
дагога. Разом вони про
водять ретельний аналіз і 
створюють методику, 
близьку класичній педа
гогіці, але орієнтовану на 
постійний рух уперед.

Одержати освіту без 
хвилювань і зусиль кош
тує, звичайно, немало, і 
доступно далеко не кож
ному: 110 тисяч франків— 
водіння, 26 тисяч — ан
глійська. Страшно подума
ти, скільки буде коштува
ти управління літаком — 
цей курс у даний час роз
робляється.

(АПН).

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

безперечну життєвість по- * 1 
становиш «Нам дали мож- : 
лпвість глянути па себе 
збоку»; «Ми ще раз пере
копалися, як іноді важко і 
буває з нами пашим вчи- ; 
телям...». !

І потім: «Мені сподоба
лось, що спектакль закін
чується неясно. Полетів 
Вася Лопотухін на іншу 
планету чи ні? Я вважаю, 
що полетів»; «кінець спек
таклю неясний і тому дає 
привід для роздумів...». 1

Значить, все-таки роз
думи? Виходить пашим 
всезиаючпм і всерозумію- 
чим дітям хочеться вірити І 
і мріяти? Так давайте ж і 
ми, дорослі, не будемо 
втискувати дитячі фантазії 
в зручні для нас форми і ' 
рамки.

І. КРИКУНЕНКО.
м. Кіровоград.
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М1НІСТЕРСТВО ОСВІТИ УРСР

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОІ ІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. О. С. ПУШКІНА

КІРОВОГРАДСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ УПРАВЛІННЯ ТОРГІВЛІ 

ОБЛВИКОНКОМУ

ЗАПРОШУЄОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ
НА 1984—1985 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ської або української' мови та літератури (усно і 
письмово), історії СРСР (усно);

па спеціальність «Музика»: із спеціальності, росій
ської або української мови та літератури (усно і 
письмово), історії СРСР (усно);

на спеціальність «Фізичне виховання»: із спеціаль
ності (легка атлетика, гімнастика, плавання), хімії 
(усно), біології (усно), української або російської мо
ви та літератури (письмово).

Особи, які закінчили середню загальноосвітню шко
лу з золотою (срібпою) медаллю, випускники серед
ніх профтехучилищ, які одержали диплом з відзна
кою, складають один екзамен з предметів, які ви
ділені.

Конкуре проводиться з окремих спеціальностей.
Строк навчання в інституті (денна форма) — 4 ро

ки, а з спеціальностей «Фізика і математика», «Мате
матика і фізика», «Англійська мова, німецька мова»— 
5 років.

Строк навчання па заочному відділі — 5 років. 
Прийом заяв:
на денне навчання — з 20 червня по 31 липня 1984 

року,
па заочне навчання — з 20 квітня по 31 травня 

1984 року.
Вступні екзамени проводяться:
па денне навчання — з 1 по 20 серпня 1984 р., 
на заочне навчання — з 1 но 20 червня 1984 р. 
Зарахування: 
па заочне навчання — з 21 по ЗО червня 
на денне навчання — з 21 по 25 серпня.
Вступники подають такі документи: заяву на ім’я 

ректора інституту за встановленою формою, доку
мент про середню освіту (оригінал), характеристику 
зі школи або останнього місця роботи, медичну до
відку (форма № 286), 4 фотокартки (3X4); паспорт 
і військовий квиток подаються особисто.

Особи, які мають стаж практичної роботи не мен
ше двох років, подають копію трудової .............
(книжки колгоспника).

Студенти денної форми навчання забезпечуються 
гуртожитком та стипендією на загальних підставах, а 
па'спеціальності «Фізичне виховання» всі студенти за
безпечуються спортивною формою.

Документи надсилати на адресу: 31,6050, м. Кірово
град, вул. Шевченка, 1, педінститут, приймальна ко
місія.

НА ДЕННЕ ТА ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ 
Н/\ ФАКУЛЬТЕТИ:

I. Фізпко-математичний 
Спеціальності: 
«Фізика і математика» 
(денне навчання), 
«.Математика і фізика» 
(денне навчання).
II. Філологічний
Спеціальності:
«Українська мова 

ратура» (денне і 
навчання),

«Російська мова
ратура» (денне і заочне 
навчання).

ПІ. Історії ший
Спеціальнії:’. їх 
«Історія»

і літе- 
заочпе

І літе-

(денне і заочне навчан
ня).

IV. Педагогічний
Спеціальність:
«Педагогіка і методика 

початкового навчання» 
„ (денне і заочне навчаз- 

пя).
V. Іноземних мов
Спеціальність:
«Англійська мова та 

мецька мова» (денне 
вчання).

VI. Музично-педагогічний 
Спеціальність: 
«Музика» (денне і заочне

навчання).

111- 
иа-

VII. Фізичного виховання

Спеціальність:
«Фізичне виховання»
(денне і заочне навчання).
Вступники складають вступні іспіітн з таких ди

сциплін:
па спеціальність «Фізика і математика»: з фізики 

(усно), математики (усно і письмово), російської або 
української мови та літератури (письмово);

на спеціальність «Математика і фізика»: з матема
тики (усно і письмової, фізики (усно), російської або 
української мови і літератури (письмово);

на спеціальність «Українська мова та література»: 
з української мови та літератури (усно і письмово), 
історії СРСР (усно), іноземної мови (усно);

на спеціальність «Російська мова і література»: з 
російської мови та літератури (усно і Письмово), істо
рії СРСР (усно), іноземної мови (усно); ,

па спеціальність «Історія»: з історії СРСР (усно), 
російської або української мови та літератури (усно 
і письмово), іноземної мови (усно);

на спеціальність «Педагогіка і методика початково
го навчання»: з математики (усно), російської або 
української мови та літератури (усно і письмово), 
історії СРСР (усно);

па спеціальність «Англійська мова, німецька мова»: 
з англійської мови або німецької мови (усно), росій-

кннжки

РЕКТОРАТ.

на навчання юнаків та 
дівчат для набуття таких 
спеціальностей:

продавець промислових 
товарів широкого профілю 
(строк навчання — 1,5 ро
ку):

продавець продовольчих 
товарів широкого профілю 
(строк навчання — 1,5 ро
ку) ;

контролер-касир продо
вольчих і промислових то
варів (строк 
1 рік).

Приймають 
дівчат віком 
з освітою за
також юнаків, звільнених з 
лав Радянської Армії. Уч
нів забезпечують підруч
никами, стипендією в роз
мірі 32 крб., а звільнених- 
в запас — 70 крб. на мі
сяць.

Час навчання зараховує
ться до загального трудо
вого стажу.

Училище має добре об
ладнані кабінети, спортпв-

навчання —

юнаків та 
від 16 років 
10 класів, а

шиї та актовий зали, біб
ліотеку.

Для вступу потрібно по
дати такі документи:

заяву (із зазначенням 
обраної спеціальності),

характеристику,
свідоцтво про народ

ження або паспорт (пре
д’являються особисто), 

документ про освіту, 
довідку з місця прожи

вання,
медичну довідку (форма 

№ 286),
4 фотокартки 3x4 см.
Документи приймають з

15 травня по 15 серпня.
Початок занять — 1 ве

ресня.
Адреса училища: 316012, 

м. Кіровоград, вул. Васи- 
ліпіп, 5. Тел. 4-14-85. їхати 
автобусами 5, 20 або 
тролейбусами №№ 2, 6 до 
зупинки «Швейна фабри
ка».

Зам. 166.
Дирекція.

КІРОВОГРАДСЬКЕСЕРЕДНЄ МІСЬКЕ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 2

ЗАПРОШУЄ
випускників восьмих — 

десятих класів на навчай-’ 
пя для набуття спеціаль
ності

будівельника із 
ІІЬОІО освітою.

З 1 вересня ц. р. 
литі буде введено 
плуатацію новин
спорту, до якого увійдуть: 
ігровий зал, зал з класич
ної боротьби, боксерський 
зал, шахово-шашковий 
клуб та іп.

Шановні любителі спор
ту!

серед-

н учи- 
в СЕС
ІЇ алац

Навчаючись у нашому 
училищі, ви зможете удо
сконалити свою спортивну 
майстерність під керів
ництвом досвідчених тре
нерів і педагогів. В учили
щі буде також розширена 
існуюча база для роботи 
гуртків художньої само
діяльності, дискоклубу.

Адреса училища: м. Кі
ровоград, вул. Червоиозо- 
рівська, 23. Тол. 7-14-17, 
7-34-71.

Зам. 168.
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КАПГГАШВСЬКЕ СЕРЕДНЄ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № Ю

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1984 — 1985 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Училище готує кваліфікованих робітників для цук
рової промисловості.

ЗІ строком навчання 3 роки:
оператор центрифуг — токар по металу;
складач дифузійних ножів — електрозварник (юна

ки);
апаратник варіння цукру —слюсар; 
електромонтер;
слюсар контрольно-вимірювальних приладів і авто

матики.
Приймають юнаків і дівчат віком від 15 років зреш

тою за 8 ісласів.
Зі строком навчання 2 роки: 
сатуратник-маляр;
апаратник дифузії — столяр (юнаки);
апаратник випарювання — муляр.
Приймають юнаків та дівчат віком від 15 років а 

освітою за 8 — 10 класів.
Зі строком навчання 1 рік:
слюсар контрольно-віімірювальнпх приладів і авто

матики;
електромонтер.
Приймають юнаків і дівчат віком від 17 років з осві

тою за 10 класів.
При вступі необхідно подати:
заяву на ім'я директора із зазначенням обраної спе

ціальності, свідоцтво чи атестат про освіту, паспорт 
або свідоцтво про народження (якщо не виповнилося 
16 років), довідку з місця проживання із зазначенням 
складу сім'ї, довідку про стан здоров'я (форма № 286). 
шість фотокарток 3X4 см.

Учні з.д.во-і трирічним строком навчання забезпе
чуються безплатним триразовим харчуванням, одягом 
взуттям, комплектом постільної білизни, сироти одер
жують стипендію.

Учні з трирічним навчанням після закінчення учи
лища одержують атестат про середню освіту і атестат 
за професією.

Учням з річним строком навчання виплачується 
стипендія в розмірі ЗО карбоцннців па Місяць, відмін
никам навчання розмір стипендії підвищується на 
25 процентів.

Проводиться виплата 33 процентів заробітку під час 
практики.

Всіх учнів забезпечують гуртожитком.
При училищ! працює заочна школа для груп з дво

річним строком навчання.
Початок занять — 1 вересня.
Адреса училища: емт Капітанівка Новомпргород- 

ського району, МПТУ № 10.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ТЕХНІКУМ РАДЯНСЬКОЇ ТОРГІВЛІ МІНІСТЕРСТВА ТОРГІВЛІ УРСР

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА ДЕННЕ ВІДДІЛЕННЯ
НА 1984—1985 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Технікум гогує працівників для системи державної 
торгівлі но таких спеціальностях:

технологія приготування їжі,
товарознавство й організація торгівлі продоволь

чими товарами,
товарознавство і організація торгівлі непродоволь

чими товарами.
•До технікуму приймають осіб віком до 30 років, що 

мають освіту за 10 класів.
Строк навчання:
на технологічному відділенні — 2 роки 6 місяців,
па товарознавчих відділеннях — 2 роки.
Прийом документів з 1 червня по 14 серпня.
Вступники складають екзамени з таких предметів: 
російська (українська) література — твір, хімія 

(усно).
До заяви на ім’я директора слід додати такі доку

менти:
атестат про закінчення школи (оригінал),

шість фотокарток (3X4 см),
довідку про стан здоров’я (форма № 286), 
виписку з трудової книжки (для осіб, що мають 

стаж практичної роботи),
паспорт, військовий квиток, свідоцтво про народ

ження пред'являють особисто.
Учнів забезпечують стипендією на загальних під

ставах.

При технікумі працює заочний відділ, який готує 
спеціалістів без відриву від виробництва з таких спе
ціальностей:

технологія приготування їжі, строк навчання 2 ро
ки 6 місяців,

товарознавство й організація торгівлі непродо
вольчими товарами — строк навчання 2 роки,

товарознавство й організація торгівлі продоволь
чими товарами — строк навчання 2 роки.

Па заочний відділ приймають осіб, які мають освіту 
за 10 класів, стаж роботи по спеціальності не менше 
2 років.

Прийом документів на заочне відділення з 3 трав
ня по 10 серпня.

Вступники складають екзамени з української (ро
сійської) літератури (твір) та хімії (усно).

Звільнені із лав Радянської Армії зараховуються 
до технікуму поза конкурсом.

Особи, нагороджені по закінченні середньої школи 
золотою або срібпою медаллю, а також похвальною 
грамотою за успішне вивчення хімії, літератури ■ та 
мови, від вступних екзаменів звільняються.

Адреса технікуму: 316012, м. Кіровоград-12. вул. Ва- 
сіілпни, 5.

Дирекція.

Юнаки і дівчата! Якщо ви бажаєте здобути середню освіту і спеціальністьс 
вступайте до Бобринецького середнього сільського профтехучилища № 2.

Дирекція.

Училище готує робітників таких 
спеціальностей:

тракторист-машиніст широкого 
профілю з одночасним одержанням 
загальної середньої освіти, водій ав
томобіля категорії «С» і слюсзр-ре- 
монтник (строк навчання — 3 роки) 

тракторист-машиніст (строк на
вчання — 1 рік),

тракторист-машиніст (строк на
вчання — 8 місяців).

До училища приймають юнаків і 
дівчат. На трирічне навчання прий
мають осіб з освітою за 8 класів (без 
екзаменів).

На однорічні курси приймають 
осіб з освітою за 8—10 класів, на 
восьмпмісячиі курси — осіб. які 
мають середню освіту.

Для вступу необхідно подати такі 
документи: документ про освіту 
(оригінал), свідоцтво про народжен
ня або паспорт, довідку з місця про
живання. З фотокартки 3X4 см.

Початок занять — 1 вересня.
Учнів, зарахованих на трирічне й 

однорічне навчання, забоїн вчують 
триразовим харчуванням, 'Т-муідп- 
руваппям. с.типеиді :.о, гуртожитком 
і підручниками.

Учнів, які зараховані на поеь.мнмі- 
сячні курси, забезпечують стипен
дию 96 крб. на місяць, гуртожитком 
I підручниками. В училищі працю
ють гуртки художньої самодіяль
ності, технічної творчості, предмет
ні гуртки та спортивні секції.

Осіб. які закінчили училище 
приймають на навчання до вищих та 
середніх навчальних закладів на 
пільгових умовах.

Адреса училища: Кіровоградська 
область, м. Бобрипець. вул Димитро
ва, 1.

Зам. 165.

«Молодой коммунар» 
орган Кирссоградсксго 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.
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