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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить з 5 грудня 1939 р.

«Я ГОЛОСУЮ ЗА МИР»!
В день Радянської молоді в містах І
селах області відбулися мітинги протес
ту проти агресивних планів імперіаліс
тів, антивоєнні маніфестації.
Десятки
тисяч людей взяли цього дня участь в
референдумі «Я голосую за мир!». На
листівках можна побачити відписи мо-

КІРОВОГРАД: Щойно за
кінчився конкурс дитячого
малюнка «Л\и за мир», який
проводив
Ленінський рай
ком ЛКСМУ. І ось перший
секретар міськкому комсо
молу
Володимир
Кулик
оголосив г.ро початок рефе
рендуму
«Я голосую за
мир»! Тут, біля пам’ятника
засновникові
радянської
держави В. І. Леніну, зібра
лися кіровоградці, щоб ви
словити свою волю до ми
ру, до співробітництва усіх
народів планети.
Після короткого мітингу
всі, хто прийшов того дня
до парку — представники
трудових колективів, науко

вих установ, учбових закла
дів міста
— опустили до
урн листівки референдуму.

О. ДОЛГОПОЛОВ.
СВІТЛОВОДСЬК.
«Мені
сьогодні
дев’ятнадцять. Я
люблю життя, люблю маму,
котра дала мені його. Люб
лю квіти й голубе небо. Я
люблю свою планету. Невже
ми допустимо, щоб все пре
красне на землі Ъеретворилось на попіл? В ім’я май
бутніх дітей закликаю вас,
люди:
задумайтесь
над
цим!» Так написала у своїй
листівці під час референду
му Олена Соленкова — од
на з багатьох
його учас

лоді, ветеранів і наймолодших громадян
Країни Рад — дітей. За мир голосують
робітники, колгоспники, радянська інте
лігенція.
Сьогодні ми розповідаємо про те, як
пройшла антивоєнна акція в Кіровогра
ді, Свїгловодську, Голованівську.

ниць. А всього того дня в
референдумі «Я голосую за
мир!» взяло участь 12 тисяч
жителів міста.
«Від ленінського Декрету
про мир — до Програми ми
ру», «Ні!» гонці
озброєнь»,
«Народам Землі
— мир і
безпеку!», «Мир і соціалізм
наш прапор»
— транспа
ранти з такими
написами
несли в руках учасники ан
тивоєнної маніфестації, що
відбулася у Світловодську.
Колону маніфсстанців, що
пройшла
вулицями міста,
очолили члени бюро міськ
кому Компартії України та
бюро міськкому ЛКСМУ. В
колоні ветеранів
— люди,
яких знають
і поважають
світловодчани. Серед них —
Герой Радянського
Союзу
М. І. Євсеєв, голова міської
Ради ветеранів Г. А. Палер-

ний. Слідом за ветеранами
крокувала робітнича молодь
міста, піонери, школярі.

Колона
направилася до
міського парку
культури і
відпочинку імені Т. Г. Шев
ченка. Тут до тих, хто йшов
у колоні, приєдналося ще
чимало
світловодчан. Від
бувся мітинг, який відкрив тор Прокопець, голова місь тя юні месники комсомоль-«
перший секретар міськкому кого піонерського
штабу ського підпілля «Спартак».
ЛКСМУ Сергій
Якименко. Світлана Солдатенко.
цієї землі
їхні За визволення
Виступили перший секретар палкі слова — за мир. Мі від фашистів сотні радянсь
/міськкому Компартії Украї тинг прийняв
резолюцію, ких бійців віддали свої жит
ни В. М. Сідун, голова місь яку вирішено направити Ге тя. Серед них — Герой Ра
кої Ради ветеранів
М. В. неральному
секретареві дянського Союзу Г. В. Міклей, який загинув при виз
Аристаров,
групкомсорг ООН Пересу де Куельєру.
Яскравим
виявом
солі воленні Красногірки. Свято
комсомольсько - молодіж світловодчан
до миру, нена
голованівці па
ної бригади
плавильників висті до війни стало прове бережуть
заводу чистих металів Вік- дення референдуму «Я голо м’ять про героїв. І повні рі
сую за мир!» Тут же в пар шимості все зробити для
ну, відбувся
конкурс ма
люнків на асфальті
«Світ того, аби жахи війни не по
очима дітей». Перед входом вторилися.до
зеленого театру
юні
умільці з міського
Палацу
піонерів провели
ярмарон
солідарності. Продано само
робних іграшок більш як на
200 карбованців.
Гроші ці
передано до Фонду миру.

— Ваш голос протесту не
заглушити ніяким силам,—
сказала,
звертаючись
до
присутніх, сенретар райкому
Компартії України Л. Ф. Гла
денька, — бо це голос мо
лодості, голос майбутнього.
Виступили також ветерай
О. ПОКРОВСЬКИЙ.
Великої
Вітчизняної війна
колишній
ГОЛОВДНІВСЬК:
Приєд П. П. Пасєчник,
в’язень Ссвенціма М. 3. Ва
нати свої голоси до голосів ряниця, учениця Голованівусієї молоді планети про ського СПТУ
№ 8 Тетяна
ти зловісних планів генера Печеранська та інші.

лів Пентагону
і НАТО, що
штовхають світ до ядерної
катастрофи,
прийшли
на
агітмайданчик Парку куль
тури і відпочинку райцент
ру його жителі. На цій зем
лі в роки Великої Вітчизня
ної війни пішли в безсмер

Мітинг прийняв резолю
цію, яку вирішено направи
ти президентові США Рей
гану. В резолюції висловле
но рішучий протест проти
агресивного зовнішньополі
тичного курсу США.

Т. ЛУЖАНСЬКА.

На знімках: мітинг в обласному центрі; вгорі — учас
ники референдуму «Я голосую за мирі»
Фото В. ГРИБА.

-------------- ПРЕС-ЦЕНТР ПОВІДОМЛЯЄ:------------

ДОСВІД

ДОЛИНСЬКА. З 820 гектарів зобов’язалися зібра
ти зернові за час жнив чотири комсомольсько-моло
діжні комбайнові екііі<.жі колгоспу імені Шевченка.
Комсомольці вже поклали у валки 189 гектарів гороху
та озимого ячменю. Соціалістичне змагання очолює
молодий комуніст Валерій. Глущенко. Комбайном
■СК-6 він’ зібрав зернові на 83 гектарах. 61 гектар
скошеного ячменю має па своєму рахунку комсомо
лець Анатолій Кирпа.
У жнпвах-83 беруть участь 80 комсомольців гос
подарства.
110 В ГОРОДКА. Широкого розмаху набрало соціа
лістичне змагання за досягнення найвищих трудо
вих показників на жппвах-83 у колгоспі «Іскра».
Тон у роботі задають молоді жниварі. ■

плюс

МОЛОДІСТЬ
ТЕПЛИЙ
ЛАГІДНИЙ ВІ
ТЕР ВЕСЕЛО РОЗКОЛИСУЄ ЗОЛОТАВЕ
МОРЕ
ПШЕНИЦІ.
КУДИ
НЕ
ГЛЯНЬ
— ДО ВИДНО
КРУГУ
РОЗКИНУЛИСЬ

829 центнерів гороху намолотив комбайном СК-б
Василь Ісаєв. На 85 гектарах підібрав валки гороху
й озимого ячменю Микола Саєенко. Серед водіїв гос
подарства лідирує в змаганні Григорій Нолісниченко.
Автомашиною ММЗ-555 він перевіз із поля на тік
900 центнерів збіжжя.

На честь правофлангових хлібозбирання піднято
Прапор трудової слави.

КОРМИ -7 ТУРБОТА КОМСОМОЛЬСЬКА

ЗАГОТІВЛЯ ТРИВАЄ
З ініціативою
«Комсо
мольці — на
заготівлю
кормів!» виступив комітет
комсомблу колгоспу імені
Шевченка.
Протягом
червня кожен
спілчанин
зобов'язався
зібрати по
півтори тонни різнотрав’я.
Слова молоді не розходя
ться з ділом. За три тижні
ударної праці комсомоль
ці Олександр Макаренко,

РУК.
НЕ ШУКАЮЧИ ПОЛЬО
ВОЇ ДОРОГИ, ПОСПІШАЄ

му році разом
з поміч
ницею, донькою
Натал
кою, виборов перше місце

МО НАВПРОСТЕЦЬ ЧЕРЕЗ
ЯРУГИ ДО
КОМБАЙНА,

в
колгоспі: намолотили
комбайном СК-6
10600

КОТРИЙ ВЕЛИЧАВО ПЛИ
ВЕ В ДАЛИНІ. СТЕПОВИЙ

центнерів зерна. На цих
жнивах
помічником
у

КОМ

нього майстер
дільниці
заводу «Автоштамп», ко
муніст Олександр Григо

БАЙНУВАННЯМ

ОБКО

ШУЄ КРАЙ ПШЕНИЧНОГО
ЛАНУ КОЛГОСПУ «УКРА

ЇНА».
ЗУПИНЯЄТЬСЯ
«КО
ЛОС»,
ПІД’ЇЖДЖАЄ

М . САЕСЮК,
заступник
секретаря
комітету
комсомолу
колгоспу імені Шев
ченка.
Новомиргородсьний
район.

Комбайнер Іван Гаврилович Тищенко у минуло

БОГАТИР ПРЯМИМ

Борис Кравченко та Во
лодимир
Захарчук при
пасли
по 1,7—1,8 тонни
різнотрав’я.
Заготівля
кормів триває.

ГАЗ-53 І ПЕРШЕ
ЗЕРНО
НОВОГО
ВРОЖАЮ ЗА
СТРУМЕНІЛО З ВИВАН-

ТАЖУВАЛЬНОГО
На знімку:
кращий водій господарства, комсо
молець Іван ЛЕТВ’ЯК.

ФОТОРЕПОРТАЖ

ХЛІБА, ЗІГРІТІ
СОНЦЕМ,
ТЕПЛОМ ХЛІБОРОБСЬКИХ

ШНЕКА

БУНКЕРА В КУЗОВ АВТО
МОБІЛЯ.

рович Стадник. Так би мо
вити, злилися воєдино міс
то і село.
Спільними силами меха
нізатори своєчасно відре
монтували комбайн і зо
бов’язалися
намолотити
не менше 68000 центнерів
зерна урожаю-83.

(Закінчення на 2-й стор.).

28 червня 1983 року

«Молодий комунар»

2 стер.

ЛІТО СТУДЕНТСЬКЕ

ПО-УДАРНОМУ
працювали юнаки і дівчата області на Всесоюзному
комсомольському суботнику,
присвяченому 80-річчю
Другого з’їзду РСДРП і Дню радянської молоді. Про
це свідчать повідомлення, іцо надійшли до редакції,

Зі Я

оалміому
75 членів ВЛКСМ —
механізаторів, водіїв, тва
ринників, службовців —
дружно вийшли на комсо
мольський суботник у на
шому господарстві. Тон у
роботі задавав молодий
комуніст Анатолій Бнндич,
Він відзначився на косо
виці ячменю. Працюючи
на комбайні «Колос», пере
крив змінне завдання на

60 процентів. На транспортуванні зеленої маси з
полй до
тваринницької
ферми відзначився тракто
рист Сергій Пижик.

ТІонад 800 кілограмів
пального зекономили з початку року шофери госпо
дарства, більшість яких —
комсомольці. За ініціати
вою члена ВЛКСМ удар
ника комуністичної праці
Миколи Жучепка всі во
дії, зайняті
заготівлею
кормів для громадської
худоби і транспортуван
ням будівельних матеріа-

Свято в спецівці
Близько семи тисяч молодик знам'янціа взяли участь у Всесоюзному комсо
мольському суботнику. Зони перераху
вали до Радянського фонду миру 4,5
тисячі карбованців.
2935 комсомольців працювали безпо
середньо на своїх робочих місцях і
випустили продукції на 130 тисяч кар
бованців. Високих виробничих показни
ків добилася, зокрема, молодь заліз
ничного вузла. Комсомольці вагонного

М. НіКОЛДЄНКО,
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу імен! Крупської.

Кіровоградський район.

депо разом зі своїми наставниками,
котрі теж вийшли на суботник, додат
ково відремонтували майже двадцяіь
вагонів.
На благоустрої рідного міста- працю
вали пзнад ,цві тисячі юнаків і дівчат.
А учні професійно-технічних
училищ
збирати металевий брухт. Тільки комсо
мольці ТУ-2 підготували того дня до
відправки на металургійний завод 62
тонни лому.
А. МИЦИК,
інструктор міськкому ЛКСМУ.

м. Знам’янка.

НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ
Ударно
працювали на
суботнику комсомольці і
молодь нашого району.
Більшість — на своїх ро
бочих місцях.
Особливо
відзначилися члени учнів
ської виробничої бригади
юних тваринників Глодоської середньої школи «Мо
лодість», котрі одержали

лів, працювали на зеко
номленому пальному.
Комсомольці,
що пра
цюють
у
невиробничій
сфері, і школярі догляда
ли посіви просапних куль
тур, впорядковували тери
торії лікарні,
дитсадка,
будинку культури, конто
ри правління колгоспу.
Гроші, зароблені під час
суботника, —
понад 200
карбованців — комсомоли»
ці вирішили перерахувати
до Радянського ‘ фонду
миру.

в середньому по 9 кіло
грамів молока від корови.
А найкращий показник—
11,8 кілограма
у десятнкласниці Лариси Чуйко.
Любов Прядко та Тетяна
Ільчснко надоїли по 10,5
кілограма молока.
В цей же день комсомолець Володимир Пстрен-

ко з колгоспу «Росія» об.молотив горох на 16 гек
тарах.
В
суботнику
взяло
участь іи тисяч юнаків і
дівчат району.
8. МИ31Н,
завідуючий
відділом
комсомольських орга
нізацій Нопоунраінського райкому комсо
молу.

СУБОТНИК

СТАРАЛИСЯ ВСІ
Дружно,
організовано
вийшли
юнаки і дівчаїа
нашого колгоспу на Все
союзний комсомольський
суботник,
присвячений
80-річчю Другого
з’їзду
РСДРП та Дню радянської
молоді.
Напередодні ко
мітет комсомолу
ще раз
уточниз визначений рані
ше фронт робіт, вніс ко
розстановку
рективи у
учасників, зокрема, ство
рив два спеціальні загони.
Один загін з 25
юнаків
вийшов у суботу на сінокос. Він заготовив для гро
мадської худоби тридцять
тонн різнотрав’я.
Інший,
який об'єднав
28 дівчаг,
доглядав посіви цукрових,
буряків.
Добре потрудилися на
косовиці гороху у
валки
комбайнери
Михайло та
Віктор
Кузьменки. А в
день суботника брати при
йшли на допомогу кормодобувникам і теж
пере
виконали завдання.
Особисто я, а також Ва
лентин Дорошенко, Віктор
Войтович, інші механіза
тори та водії працювали
вчора на заощадженому
пальному.
Зароблені кошти внесе
мо до Радянського фонд/
миру.
йі

О. МАЛАГА,

вед.й, член комітету
колгоспу
комсомолу
імені Леніна.
Устинівський район.
сггэтг.умгаая

ДОСВІД ПЛЮС МОЛОДІСТЬ

Тепер він викликав батька
на змагання.
Успішно
трудиться і в
другій тракторній бригаді
молодіжний
екіпаж. За
плечима комбайнера, мо
лодого комуніста Анато
лія Петровича Гаврилен
ка десять років механіза
торського
стажу. З них
четвертий рік жнизує. На
жнивах-82 показав третій
результат а колгоспі. По
мічником
у нього учень
10 класу Щаслиаської се
редньої школи, комсомо
лець Михайло Погорілий.
Екіпаж роботящий. На
косовиці жаткою ЖРь-4,2
за день поклали у валки
горох на площі 9 гектарів
при нормі 5,3. А взагалі,
комбайнери зобов'язали
ся покласти у валки 195
гектарів.
Самовіддано трудяться
і
досвідчені,
і молоді
жниварі колгоспу «Украї
на». Бо розуміють:
доля
врожаю у їхніх руках,

(Закінчення.
Початок на 1-й стор).
Відвозить
збіжжя від
комбайна один з кращих
водіїв, заступник секрета
ря комсомольської орга
нізації колгоспу Іван Легв'як. Для нього це четвер
ті жнива. За ударну пра
цю на жнивах-82 адміні
страція, партійна,
проф
спілкова і комсомольська
організації колгоспу наго
родили комсомольця гра
мотою.
Нещодавно він
прийняв новий автомобіль
ГАЗ-53. Сам
перегнав з
Горького, перевірив і під
тягнув кожну гайку, дбай
ливо ущільнив кузов, щоб
жодна зернина не губи
лась дорогою.
У цій же
тракторній бригаді № 1
трудиться на новому «Ко
лосі» комсомольсько-мо
лодіжний екіпаж. Віктор
Алексеев і Михайло Хомета — випускники сільсь
кого середнього
проф
К. ПОВЕЛЬКО,
техучилища № 3. Комсо
громадський
корес
мольці зобов язалися ско
пондент
«Молодого
сити 250 гектарів' і довес
комунара».
ти намолот до 7000 цент
На знімках: члени
нерів зерна. Обидва у ми КОМСОМОЛЬСЬКО - молодіж
нулому працювали поміч ного комбайнового екіпа
никами комбайнерів. Зо жу Анатолій ГАВРИЛЕНКО
і Михайло
ПОГОРІЛИЙ.
крема, Віктор
трудився
поряд з батьком на СК-6.
©ото М. ПАЛЬЧИКА.

ЗУСТРІЧ РОБСІЛЬКОРІВ
Під кінець розмови па зустрічі молоди»; робсількорів
1 журналістів в обкомі ЛКСМУ за трибуну вийшла ко
респондент багатотиражної газети «Будівельник», поза
штатний кореспондент газети «Молодий комунар» Тетя
на Смага:
•— Такі зустрічі повинні проводитись регулярно. Ду
маю, що мою думку підтримають усі
присутні в залі.
Справді, серед громадських кореспондентів «Молодого
комунара» — спеціалісти різних галузей народного гос
подарства, представники трудової інтелігенції, журна
лісти районної преси і лише одиниці з них мають спеці
альну журналістську освіту. Є у нас, позаштатних ко
респондентів, бажання писати, та бракує знань. Тож
слід на подібні зустрічі запрошувати журналістів, які б
поділились досвідом роботи, бо ж доводиться позаштат
ним цей досвід набувати самотужки...
Згодом цю розмову активні помічники преси продов
жили з журналістами у редакції газети , знайомились з
основними напрямами масової роботи «Молодого комуна
ра», одержали ряд консультацій, а таиож
завдання на
наиближчии період,
Обмінялися думнами з приводу

дальшого пожвавлення робсільнорівсьного руху в облас
ті,
.
'
'
•
Ось так цікаво і змістовно пройшла минулої суботи з
ініціативи «Молодого комунара» і обкому комсомолу зу
стріч активних друзіз молодіжної газети. Перед моло
дими робсільнорами виступив пенсіонер, колишній вчитель ГІанчівської десятирічки Новомиргородського райо
ну, громадським кореспондент районної і обласної пр«-и
ГЛ. О. Стоян. Він розповів про багаторічний досвід сіль”
корівської діяльності, висловив кілька порад тич хто
робить перші кроки, побажав їм успіхів у цій благород
ній роботі. Про те, які проблеми виносить на свою по
лосу молодіжна сторінка «Корчагінець»,
розповіла ко
респондент компанивсьної районної газети Любов Но
сенко, про патріотичне виховання молоді говорила сек
ретар Голованівсьного рамному комсомолу Алла Семен
дяева.

Найактивнішим громадським кореспондентам газети
було вручено почесні грамоти обкому ЛКСМ України'
грамоти редакції газети «Молодий комунар», подарунки’
Працівники обкому комсомолу, журналісти, гості висло
вили спільну, домовленість — такі зустрічі
проводити
регулярно.
У зустрічі взяли участь 1 виступили па ній інструктор
обкому партії М. В. Черкас, перший секретар обкому
комсомолу І. О. Шевченко 1 редактор газети «Молодий
комунар» Ю. М. Сердюченко.

2 ЛИПНЯ СТАРТУЄ ЧЕРГОВИЙ ТРУДОВИЙ сг
МЕСТР СТУДЕНТІВ ТА УЧНІВ ОБЛАСТІ. У НЬОМУ
ВІЗЬМУТЬ УЧАСТЬ БЛИЗЬКО 2330 ЮНАКІВ І Лін
ЧАТ,
А

ШИКУЙТЕСЬ,
БУДЗАГОНИ!
Бійці обласного сту дена у травні. В ній взя
дентського
будівельного ли участь представники
загону (СБЗ) зобов’язали технічної інспекції, облся звести 20 житлових профради, обласної санебудинків, заготовити дві підсмст акції, навчальних
тисячі тонн
кормів для закладів, комітетів комсо
громадського тваринницт молу. Перевірка показала,
ва, побудувати та відре що в основному всі орга
монтувати
у школах і нізації готові до прийому
профтехучилищах
сорок студентських -загонів. В
кролеферм. Всього вони них своєчасно потурбува
виконають різних робіт па лися про
забезпечення
чотири ' мільйоні: карбо необхідного фронту робіт,
ванців. На селі працюва створення нормаль н ц х
тимуть майже’80 процен житлово-побутових умов,
тів будзагонівців. Значну перерахували кошти па
допомогу одержать удар підготовку загонів.
ні будови області. Серед
І все ж не обійшлося
них — Липпязький цукро без
суттєвих недоліків.
вий та Кіровоградський Приміром, досі не готові
гідролізно - дріжджовий прийняти СБЗ будівельне
заводи, шахта «Всдме- управління
№ 1 тресту
жоярська», об’єкти Світ- «Кіровоградмашважб у д»,
ловодського виробничого ПМК-ІЗо тресту «Кірооб'єднання «Диіпроеиер- воградсільбуд», "радгоспи
гобуДпром», Долпнськпн «Кіровоградсь к и й» та
елеватор.
«Та шл и ц ь к пн »
М а л о в 11 е Як і раніше, представ- ківського району, Знаники кіровоградських нав м’яііськші консервний за
чальних закладів працю вод.
ватимуть у різних куточ
Цього літа у складі об
ках нашої Вітчизни. Уже ласного будівельного за
приступив до роботи в гону працюватимуть 1300
іюменськіи області загін студентів та учнів із нав
«Сіріус» з інституту сіль чальних закладів Києва,
ськогосподарського маши Львівської, Одеської, Жи
нобудування. Незабаром томирської і Ровенської
до нього приєднається областей. Воші внесуть
СБЗ «АлЬтаїр» з педаго свій вклад у виконання
гічного інституту.
Про цоііольчої
пр-а 'р :м;г,
На будовах Криму тру збираючи овочі, фрукти,
дитимуться курсанти льот- доглядаючи за посівами,
ко-штурманського учили заготовляючи корми. Та,
ща. А у Всесоюзний піо на жаль, не всі господар
нерський табір «Артек» ства Новомиргородського,
виїжджає загін санітарів Бобрпнецького, Долинсьз Олександрійського ме кого районів перерахували
дичного училища.
кошти для підготовки цих
Щоб успішно справитися загонів. На день пере
із зобов’язаннями, коміте- вірки у колгоспах «Друж
тетн комсомолу навчаль ба», імені Боженка, «Ро
них закладів, штаби СБЗ
сія», імені Ватутіпа, «Рас
провели велику підготовчу свет»
Кіровоградського
роботу. Сформували 78 району не створили нор
загонів, підібрали та нав мальних житлово-побуто
чили їх керівників, актив. вих умов для своїх поміч
Завершено також медичне ників. •
обстеження бійців, їх про
До початку трудового
фесійну підготовку- Кожен семестр}' організаціям, в
6у дз а го 11 і в е ць оз н а й ом ле - яких.працюватимуть СБЗ,
пий з основами техніки необхідно зробити все для
безпеки тощо.
забезпечення
високопро
Стало традицією форму дуктивної праці будзаговати загоїш безоплатної півців, їх змістовного доз
праці у Кіровоградському вілля.
педінституті, механізато
Студсптське літо буде
рів — у технікумі меха насичене різними подіями.
нізації сільського госпо Протягом трудового се
дарства, інтернаціональні местру пройдуть конкур
загони — у КІСМі. У цих си на краще художньо-по
закладах прагнуть до то літичне оформлення та
го, щоб за час навчання бору студентського заго
школу • СБЗ пройшов ко ну, .конкурси професійної
жен студент чи учень. Тут майстерності. Бійці СБЗ
у підготовчий період ор візьмуть участь у експеди
ганізовують соціалістичне ції «Літопис Великої Віт
здійснювати
змагання серед загонів, чизняної»,
активно діють штаби тру муть шефство над колиш
дових справ при комітетах німи фронтовиками, сім’я
комсомолу. Велику увагу ми полеглій воїнів. Як і
приділяють також підго раніше, у загонах буде
товці
будзагонівців до проведено Дні ударної <
громадсько-політпч и о ї праці, зароблені па них
діяльності в місцях дисло кошти поповнять суспіль
кації. Разом з тим ще г.а ні фонди (1982 року було
недостатньому рівні про перераховано майже сім
водять цю роботу коміте надцять тисяч карбован
ти комсомолу Кіровоград ців). А
сьомого серпня
ського машинобудівного, пройде фестиваль загонів»
Олександрійського індуст присвячений 25-річчю пат
ріального, Бобрннсцького ріотичного руху студент
сільськогосподарськ ого ської та учнівської молодь
технікумів, деяких проф Юнаки та дівчата брати
техучилищ. їх обов’язок муть активну участь У
— виправити становище.
заходах Маршу Миру Ра' •
Обком ЛКСМ України дяпської молоді.
спіпьпо з багатьма буді
Закінчується атестація
вельними та господарськи студзагоиів, у ході яко1
ми організаціями прийняв визначається їх готовність
постанову про соціалістич до виїзду на місця дисло
не змагання серед сту кації. Побажаємо ж усім
дентів та учнів, визначено учасникам трудового лі
заходи їх морального та та успішно справитися із
матеріального заохочення. своїми зобов’язаннямиВ. КОРОТУН,
Як виконувалися дого
командир обласного
вірні зобов’язання? На це
штабу студентських
запитання дала відповідь
рейдова перевірка, прове
будівельних загонів.

«Молодий комунар»

28 черзня 1983 року

ЗАПРОШУЄ
«СУПУТНИК»
Обласним
тематичний
маршрут «Нікто не забу
тий, ніщо
не забуто» —
це історія визволення Кі*
розоградщини від німець
ко-фашистських загарбни
ків.

І

НЕДАВНО за путівками
бюро
міжнародного
молодіжного
туризму
«Супутник», обкому комсо
молу учні Світловодсьдого профтехучилища № 5
побували з столиці Украї
ни Києві, учні кіровоград
ських шкіл №№ 24, 33, 27,
15, 8,
олександрійських
№№ 18 та 12, ряд комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів відвідали
міста
Івано-Франківськ,
Сочі,
Одесу, Миколаїв.
Вони
пройшли
тематичним
маршрутом «Ніхто не за
бутий, ніщо не забуто».
Цей всесоюзний марш
рут туристської експеди

йшли з наступ на Кірово рози, загін Є. І.
Петрова
градському і Криворізь та інші. В 1967 році біля
кому напрямах. 21 жовт- села Водяного на узбіччі
ня після кровопролитних автомагістралі
відкрито
ооіз оуло визволено се пам’ятний обеліск з напи
лище Петрове, шостого сом: «Партизанам Чорного
грудня ■— Олександрію. . лісу від комсомолі! КіроГіри а їзді до міста з боку зоградщини». Установлен
Знам янки сьогодні висо- ню обеліска передували
чит_ь. на постаменті танк комсомольські
трудові
«1-34», на броні
якого
вахти, походи
по місцях
заклик: «За нашу Радян
ську Батьківщину І» Поряд боїв.
КІРОВОГРАД був зизвостела, на якій аикарбулений 8 січня
1944
вані найменування
оди
року після ретельної під
надцяти частин і з’єднань,
готовки до наступу і жор
яким наказом Верховного
стоких боїв. Ввечері того
Головнокомандуючого бу
ж дня
столиця
нашої
ло присзоєно почесне най Батьківщини
салютувала
менування «Олександрій героям двадцятьма арти
ських»,
лерійськими
залпами з
Ю грудня
1943 року
224 гармат. Назви 23-х час
Москва салютувала двад
цятьма
артилерійськими тин і з'єднань Другого Ук
раїнського
фронту, що
залпами
із 124 гармат
військам Другого Україн брали участь у звільненні
ського фронту,
які ви міста і удостоєні найме
нування
«Кіровоградсь
зволили від ворога Знам янку. Вісімнадцяти час ких», викарбувано на сте
тинам і з’єднанням,
що лі, що відкрита біля гарні
офіцерів
відзначилися з боях, бу зонного клубу
ло присзоєно найменуван напередодні 25-річчя ви
зволення обласного цент
ня «Знам янських», п’ять
з єднань нагороджені ор ру від фашистської нечис
деном Червоного Прапо ті.
ра. До 25-річчя визволен
Про ті незабутні дні на
ня міста, в його централь гадує і військово-техніч
ній частині відкрито обе ний знак — гзардійський
ліск Слави.
міномет
«Катюша» при
Активну участь у виз-. в’їзді в Кіровоград з боку
аоленні міста брали пар Знам'янки,
встановлений
тизанське з’єднання під до 30-річчя
визволення
командуванням І. Д. Діб- міста.

Цікавий і обласний те
матичний маршрут «Ніхто
не забутий, ніщо
на за
буто». Експонати музеїв,
пам'ятники
воскрешають
в пам'яті героїчні дні бо
їв радянських
військ за
визволення
Кіровоградщини аід
німецько-фи-.
шистських загарбників.
8 ніч на 28 вересня
1943 року підрозділи З/
армії під командуванням
генерал-лейтенанта М. М.
■Шарохіна з
допомогою
підручних засобів почали
переправу через Дніпро
біля сіл Деріїака і Куцеволівка
Онуфріївського
району. Частини 62-ї гвар
дійської стрілецької диві
зії,
зламавши шалений
опір зорога, захопили не
великий плацдарм на пра
вому дніпровському бере
зі біля Куцезолівки. Так'
почалося визволення Кіро•воградщини. Чи на най
краще про ті вікопомні
дні розповідають експо
нати музею Дніпровської
переправи, що працює на
громадських засадах в Деріївській
десятирічці.
Червоні
слідрпити цієї
школи за післявоєнні роки
розшукали багатьох рідних
і близьких воїнів, що за
гинули лід час форсування
Дніпра, встановили імена
раніше невідомих героїв.
15 жозтня 1943
року
радянські
війська пере

Учаснику туристської експедиції
«Моя Батьківщина — СРСР»

ції
радянської
молоді
«Моя
Батьківщина
—
СРСР» розповідає моло
дому поколінню про міс
ця героїчної слави нашого
народу, про його бороть
бу з іноземними загарб
никами. Пролягає марш
рут через Куликове поле,
де на берегах Непрядви а
1380 році Дмитрій Донсь
кий розбив війська хана
Мамая, через роз'їзд Ду
босеково і село Нелідово,
де 16 листопада 1941 року
28 відважних
бійців 316
стрілецької дивізії генера
ла І. В. Панфілоаа відби
вали атаку
фашистських
танків, що
рвалися до
Москви, веде з музай ге
роїчної оборони і визво
лення Севастополя, в му
зей історії
Полтавської
битзи, Центральний музей
Збройних
Сил
СРСР у
Москві...

ВИ ПРОСИЛИ РОЗПОВІСТИ

ХТО НАВЧИТЬ
АТИ?
А

Незвичайний екзамен
довелося
складати учням
комплексу естетичного виховання в селищі Більшаяка. У показаному випускникамн спектаклі «ХлопчишКибальчиш», де е і драматургічний конфлікт, І ПІСНІ,
і хореографічні композиції,
— проявилися здібності ДІтем, їх уміння триматися на
сцені. Костюми для СВОЇХ героїв виготовили під керів
ництвом педагогів самі шк«лярі. Хлопчики й дівчатка,
що займаються тут жпвописом, музикою, театром, про
довжать навчання в музичній і художній
школах, у
•гуртках художньої самодіяльиості будинку піонерів.
* * *
ДЧерзоні прапори шкільного літа замайоріли
на
флагштоках дитячих містечок здоров’я в Кримській
області. Відпочинок тут по
єднується
з працею. Учні
багатьох шкіл
проводять
канікули в колгоспах і радгосгіах, подають
посильну
допомогу трудівникам села,
які в свою чергу
дбають
про те, щоб підлітки ціка
во проводили своє дозвілля,
зміцнювали
здоров’я.
|РАТАУ).

(А’ ЦТ (І програма)
8 00 —
«Час». ,8.45__
«Запрошення до -життя».
11.10
—
Фільм-вистава.
Новини.
Концерт. 11.55 — 14.50
—
14 ЗО — Новини. Дон. фільми соціалістичних
країн: «Етюд про Леішідіг».
«Болгарська хімія».
йомтесь:
Ігнац Ьіз^аиЩ .
15.30 — Телефільм «Капітан
ІІоМо». 2 серія. 16.40 — Г о»'
повідають наші
лепти. 17,10 — Чого і ДК на
ичаїрть в ПТУ. 17.40.
Г о'
мапсн Я. Враадса
щікрн.іе

п
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' У піонерському таборі
«Сосновий
бір» під час
першої зміни було прове
дено чимало
спортивних
поєдинків. Змагалися фут
болісти, легкоатлети, три
вали «Старти надій». На
ші фізорги мали намір на
вчити багатьох хлопчиків
і дівчаток плавати. Та ко
ли похолодало,
ми ие

заслужений артист
-і----- РРФСР
- - --К Плужников. 18.00 — Роз. . партію.
----- До
п„ 80-річОА
повїдҐгіро
’
ЧЯ ДРУГОГО З'ЇЗДУ
РСДРП,
'"’Лоїг
18.45 — Сьогодні. у світі,
і життя.
19.00/—
Наука
10.25 — Концерт. _ 19.50 —
«Посередині
Док.
фільм
<-В. Зорій.
Америки». Авторі ■ ~ rf...
- ---f Їл9
21.00 — «Час». 21.3І>
— 1Що?
Де? Коли? 22.55 — Сьогодні
'у світі.
А №
10 00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 —
Телевізійна
школа плавання. Урок 10-й.
10 45 — «Гарячий цех рес
публіки*. 11.15 — Художній
телефільм «вічний поклик*.
2 частина. 1 серія.' «Вогнем
хрещені». 12.25 — концерт ■
ансамблю танцю «Грація».
12 25 — «Твоя земля, ровес
нику». 13.25 - Концерт РО
СІЙСЬКОЇ Народної пісш. 13.55
— «Співає піоперія». Кон
церт хорової капели «Соло
вейко- Кіровоградського Па
лацу піонерів. (Кіровоград).
16.00 - Повний. 16.10 «Народні таланти*. 6.40
«Зелений вогник». „1710 —
«Дід і журавель». Лялькова
вистава. (Кіровоград). Щ.00
— документальний
теле
фільм. ’ 18.30 - «Народна
творчість».
(Кіровоград).

кожного дня могли стар
тувати на водних доріж
ках. Ллє попереду два мі
сяці літа. Є ще час загар
туватись на воді, навчи
тись плавати.
М. САВЧЕНКО,
учениця
Кіровоград
ської середньої шко
ли № 32.

дах по охороні життя лю
дей на річках,
озерах і
водоймищах.
Ми маємо
сприяти масовому навчан
ню плавання населення, і
в
першу чергу
дітей
шкільного віку, навчанню
методів рятування на воді
і наданню першої лікарсь
кої допомоги.
Що повинна
робити в
цьому зз язку рада пер
винної організації ТОВРЯТВОД?
Передусім за
снувати в колективі дру
жину рятувальників і з її
допомогою зробити без
печним проведенням ма
сових заходів.
У місцях
відпочинку і купання, за-

19.00
----- ------- «Актуальна камера*. 19.30 — У світі балету.
20.30 — Телефільм. (Кірово
град). 20.50 —
«На добра
ніч, діти!» 21.00 . — «Час».
21.35 — Художній телефільм
«Вічний поклін,*. Друга час
тина. 2 серія. «Обпалена любо°’’Ло2Я\40 "7, Мел°ДН і Рит
ми. 23.10 — Новіти.
А ЦТ (II програма)
8.00 Гімнастика.
8.20 —
Док. телефільми «Руку, това
ришу». «-Мелодія барп*. 9.00
— Телефільм
«Людина в
прохідному дворі», і серія.
Творчість
юних.
10.Зо — Мультфільми «Весе
ле курчатко». «Годинник із
зозулею»,
«Про павучка з
яким ніхто не дружив». 11.05
—• Російська
скульптура
ХіХ століття. 11.35 — Нау
ково-популярний фільм «Та
ємниця таємниць». 12.35 ‘
Французька мова. 13.05 _
Фільм «Длсульбарс». 14.20—
М. Лесков. Сторінки життя і
творчосте 15.15 - Джеріла.
ІО.40 —
Новини. 18.00 —
Новини. 18.20 — Док. теле
фільм «Майстрині*. 18.30 _
Спорт за тиждень. 19.00 —
Чемпіонат СРСР з футболу.
«Динамо» (Москва) — «Тор
педо». У перерві — 19.45
Вечірня казка. «Тьотя Валя

ДО ОТЧОЇ СЛАВИ
Обласний
тематичний
маршрут «Ніхто не забу
тий, ніщо не забуто» не
одмінно приведе на мемо
ріальне кладовище Слави
в обласному
центрі. На
могилі Невідомого солда
та біля обеліска Слави го
рить Вічний вогонь.

В області понад 900 па
м'ятників, стел, обелісків,
пам’ятних знаків і скульп
турних надгробників, вста
новлених
вдячними на
щадками, постійно нага
дують про
героїчні дні
Великої Вітчизняної вій
ни. Весь цей
комплекс
немов об'єднує відкритий
у Кіровограді
7 травня
1977 року монумент Сла
ви героям громадянської
і Великої Вітчизняної во
єн. Полум'яніє червоний
граніт на тридцятиметро
вому
обеліску-прапорі.
Поруч у стрімкому пориві
завмерли, обпершись на
меч, червоноармієць-будьонівець і солдат Вели
кої Вітчизняної війни. Бі
ля них стоять живі — піо
нери і комсомольці, люди
старшого віку. Кладуть до
підніжжя пам'ятника кві
ти. Ніхто не забутий, ніщо
не забутої
В. ЦВЯХ.

кріплених за підприємст
вом, слід
організувати
рятувальний
пункт і на
його базі проводити спіль
но зі спортивними органі
заціями навчання плаван
ня. Кожен має знати пра
вила поведінки на воді.
А. КУШНІРОВ,| дирек
тор школи обласної ради
7О8РЯТВОД:

Відповісти семикласниці Марині
Сазченко і всім її
ровесникам, які ще не вміють плазати, ми попросили
активістів обласної ради товариства рятування на водах.

М. КРАВЧЕНКО, голова
обласної ради Республі
канського товариства ря
тування на аодах: В об
ласті цю роботу очолює
обласна
рада
ТОЗРЯТВОДу, а в районах і міс
тах області — районні і
міські ради товариства.
Нині на Кіровоградщині
понад 1000 первинних ор
ганізацій, в яких налічу
ється більше 200 тисяч
членів ТОВРЯТВОДу.
Головна наше завдання
— залучити широку гро
мадськість до роботи се
ред населення по запобі
ганню нещасним випадкам
на воді, для участі в захо-

З crop

— Починайте купатися в
сонячну безвітряну пого
ду, при температурі води
18—20, повітря 20—25 гра
дусів. Вибирайте для ку
пання тільки
спеціально
відведені для цього місця
—пляжі, водні станції.
Перед купанням ви по
винні відпочити. Не спі
шіть, Розігрітим, спітнілим
входити в воду не реко'мендується, Заходьте в
неї обережно, на негли
бокому місці зупиніться і
швидко обхлюпайтесь,Не можна купатися при
високій температурі тіла,
після недавнього захво
рювання, бігу, швидкої
ходьби.
При перших ознаках пе
реохолодження, слабості ,
тощо негайно виходьте з
води, одягніть сухий одяг,
зробіть кілька розминочних вправ (біг, стрибки) і
не відновлюйте купання.
Купання, плавання, со
нячні ванни- зміцнюють
здоров’я,
підвищують
працездатність.
Н. ГРИШИНА, методист
школи облради іоварист□а рятузаня на содах:

_ Вода дарує
радість, але не

людям
проща«

легковажного
ставлення
до себе. Нещасні випадки
при купанні,
катанні на
човнах, водяних велосипе
дах трапляються з дітьми
головним чином при не
обачності,
купанні без
контролю дорослих і че
рез невміння плавати.
Більшість хлоп’ят полюблюють стрибати
у воду,
підпливати до
катерів,
щоб захопити своїх зна
йомих сміливістю,
А ца
дуже небезпечно. Не мож
на стрибати у воду в не
знайомих місцях, з приста
ні, нознів,
Купаючись, не губіть із
поля зору один
одного,
уникайте грубого бешке
тування у воді.
Як бути з тими, хто но
вміє плавати? Вони змо
жуть навчитися
цього на
учбових пунктах міськради
товариства рятування на
водах. Приходьте
сюди
разом із батьками, своїми

старшими брагами і сест
рами. Вам зазжди допо
можуть досвідчені трене«
ри.

«

«

«

Нині активісти ТОВРЯТ«
ВОДу вчать плавати всіх
бажаючих в учбових, піо
нерських таборах Кірово
града, містах і районних
центрах
області. Туй е
досвідчені тренерн-викладачі. Заняття
проходять
щодня, крім неділі.
Тих дітей, котрі з різ
них причин не
зможуть
відвідувати піонерські та
бори, повинні навчити пла
вати батьки,
комсомоль
ські і фізкультурні активіс
ти, піопервожаті.
'Слідкуйте за передачами
телебачення, яке теж орга
нізувало спеціальну школу
плавання. Вона і для по
чатківців, і для
тих, хто
хоче вдосконалювати свою
майстерність
на водних
доріжках.

19.15 —
Людина.
Земля. самблю пісні й танцю. 20.45
розповідає...» 21 00
Всесвіт.
20.00
— Балет « На добраніч, діти!» 21.00—
21.35 _ Телефільм «Людина П.
«Час». 21.35
— Художній
Чайковського
«Лускунв прохідному дворі». - се чиї:*. Вистава.
21.00
— телефільм «Вічний поклик».
Друга
частина.
З серія. «Во
рія.
«Час». 21.35 — Продовження
балету ‘ П.
Чайковського гонь і попіл». 22.40 — Но
«Лускупчик». 22.35 — Сьо вини.
А ЦТ (II програма)
годні у світі.
10.05 — Естетичне вихован
± УТ
ня. 10.35 — С. Соловейчик,
10.00
—
«Актуальна
каме

д ЦТ (І програма)
ра». 10.35 — Фільм-концсрт «Ватага «Сім вітрів». Істо
8.00 _______
— «час». 8-45 ~ Мо
запросити». 11.0г- рія 4 — «Кільце». 11.20 —
лоді музиканти. Концерт ет «дозвольте
11.50 —.
— Художній телефільм «Вія Для вас, батьки.
нографічного дней иеяю іал- ний
поклик». Друга частина. Німецька мова. 12.20 — Ро
лінського Палацу п
манси російських компози
2
серія.
«Обпалена
любов».
9.05 — Док- телефільми. 12.05 — Програма «Братер торів виконує А. Лблаберди9.35 — Мультфільми «Зача ство». 14.50
— Телефільм єва. 12.35 — Фільм «Збере
роване слово»,
«Ц1/ Дкш. «Ужгород». 15.25 — «Народ жи вежу». 13.45 — Учителю
гуляв сам по собі». ішію
14.40
—.
ні
таланти».
16.00
— Пози урок музики.
Концерт. 10.25 — Клуб маїя- ції. 16.10 — «Літня трудова».
Н. Думбадзе. Но
сторінках
дрівників. 11.25 “00К™Цн’о. 16.40 — Л. Бетховен. 3-я сим творів. 15.40 —- Народні ме
ліричної ПІСНІ. 1-00
но
17.30 — «Продовольча лодії. 15.55 — Новини. 18.00
виші. 14.30 - Новини. 14-50 фонія.
програма — справа кожно — Новини. 18.20 — Науково- Науково-популярні Філь го».
18.00
—
Мультфільм. популярний фільм «Наше
ми «Розповіді про Сибір.
18.30 — Музич автомістечко». 18.30 — Ма
Наукова програма». «Турш- (Кіровоград).
ний фільм «Моє Закарпат мина школа. 19.00 — Чемпіо
су*. 15.20 - Телефільм «Ка тя».
19.00 — «Актуальна ка нат СРСР з футболу. «Спар
пітан Немо». З серій. іо -С - мера». 19.30 — ,лЗ людьми і так» — ЦСКА. У перерві —
Відгукніться. сурмачі! 17.10 для людей*. Зустріч із Геро 19.45 — Вечірня казка. «Ча
— Док. фільм «Бурятія. День єм Соціалістичної Праці то рівний
екран». 21.00 —
республіки». 18.00
Бої •
заводу- «Арсенал» «Час». 21.35 —
Телефільм
церт Державного ансамблю карем
В.
II.
Щербиною.
20.00
—
«Людина
в прохідному дво
пісні й танцю «Байкал» Бу Концерт Гуцульського
ан рі». З серія.
рятської АІ\С.И'
_
Сьогодні у світі.
19.0В
Скрипкові мініатюри
ганіШ та П. Саїхіеате у вш.оРедактор Ю. СЕРДЮЧЕНКО,
пакні
І.
Полнковського.

4 стор.

28 червня 1983 рому____ _

«Молодий комунар»

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ НА 1983—1984
на перші курси денної форми навчання таких факуль
тетів:

історичного, спеціальність — історія;
філологічного, спеціальності — українська

мова та
література, російська мова та література, російська мо
ва та література для
молдавських шкіл,
молдавська
мова та література;
іноземних мов, спеціальності — німецька мова та лі
тература, англійська мова та література,
французька
мова та література;
географічного, спеціальність — географія;
біологічного, спеціальності — біологія, зоологія і бо
таніка, фізіологія;
хімічного, спеціальність — хімія;
математичного, спеціальність — математика;
фізичного, спеціальності — фізика, напівпровідники
І діелектрики;
інженерно-оптичного, спеціальність — оптичні і опти
ко-електронні системи. '
ПРИМІТКА: Факультети: історичний, філологічний та
факультет іноземних мов готують
кадри тільки для
науково-педагогічної роботи.

Вступники подають такі документи:
Заяву на ім’я ректора за єдиною формою.
Документ про середню освіту (оригінал).
Характеристику з останнього місця роботи для всту
пу до університету, видану партійними, комсомольськи
ми, профспілковими та іншими громадськими
органі
заціями, керівниками підприємств, установ, організацій,
правліннями колгоспів, а випускники
загальноосвітніх
шкіл — характеристику, видану керівниками і громад
ськими організаціями шкіл. Звільненим з лав Радянської
Армії подавати характеристику не обов'язково.
Медичну довідку (форма № 286).
Чотири фотокартки (знімки без головного
убору,
розмір 3*4 см).
Особи, направлені на навчання, повинні подавати за
вірену керівниками підприємств, установ, правліннями
колгоспів копію трудової книжки.^

Направлені в установленому
порядку на навчання
підприємствами, будовами, радгоспами, колгоспами до
датково подають направлення за єдиною формою.
ПРИМІТКА: на характеристиках, копіях трудової книж
ки та направленнях на навчання повинна бути печатка
підприємства і дата видачі. Всі документи, крім доку
мента про освіту, повинні бути датовані не раніше, як
за місяць до дня їх подання в Приймальну комісію.
Паспорт, військовий квиток або приписне свідоцтво
подаються особисто.
Особи, які вступають до вузу в наступні
роки після
закінчення середнього навчального закладу, як правило,
повинні мати стаж практичної роботи не менше шести
місяців за кожний рік, коли еони не навчались.
Документи приймаються з 20 червня до 31 липня.
Вступні іспити з 1 по 20 серпня.
Зарахування до університету з 21 по 25 серпня.

КЛЕЧАЛЬНИЙ РІК
Без стажу обов’язкової роботи після закінчення учи
лища на навчання з відривом від виробництва прийма
ються випускники
професійно-технічних
навчальних
закладів, які закінчили їх з відзнакою.
Випускники середніх профтехучилищ і технічних учи
лищ, які мають відмінні та добрі оцінки з усіх предме
тів і успішно склали кваліфікаційні іспити та рекомен
довані в рахунок 10 процентів випуску педагогічними
радами училищ для навчання в денні вищі навчальні зак
лади по відповідній спеціальності, приймаються безпо
середньо після закінчення училища при пред’явленні
довідки встановленого зразка.
Особи, які закінчили
середню школу із золотою
(срібною) медаллю або середній спеціальний навчаль
ний заклад чи профтехучилище з дипломом з відзна
кою, складають лише один з таких іспитів: на історич
ний факультет — історію (усно); на філологічний фа
культет — відповідно до спеціальності: українську, ро
сійську або молдавську мову та літературу (твір); на
факультет іноземних мов — відповідно до спеціальнос
ті: англійську, німецьку, французьку мову (усно); на ге
ографічний факультет*— географію (усно); на біологіч
ний факультет — біологію (усно); на математичний фа
культет, інженерно-оптичний і фізичний — математику
(письмово); на хімічний факультет — фізику (усно).
При складанні іспитів з оцінкою «п’ять» ці вступники
звільняються від дальшого складання вступних іспитів, а
при одержанні оцінки «чотири» або «три», екзамену
ються з усіх дисциплін на відповідні факультети.

Вступники складають іспити залежно від обраної спе
ціальності з таких дисциплін:
на історичний факультет: з української мови та літе
ратури (твір і усно), історії СРСР (усно), іноземної мо
ви (усно);
на філологічний факультет відповідно до спеціальнос
ті — з української, російської або молдавської мови
та літератури (твір і усно), історії СРСР (усно), інозем
ної мови (усно);
на факультет іноземних мов: з української мови та лі
тератури .(твір і усно), історії СРСР (усно),
іноземної
мови відповідно до спеціальності (усно);
на географічний факультет: з української
мови та
літератури (твір), географії (усно), математики (письмо
во), історії СРСР (усно);
на біологічний факультет: з української мови та літе
ратури (твір), біології — ботаніка, зоологія, анатомія і
фізіологія людини, загальна біологія (усно), хімії (усно),
математики (усно);
на хімічний факультет: з української мови та літера
тури (твір), хімії (усґю), фізики (усно), математики (ус
но);
на математичний,
інженерно-оптичний та фізичний
факультети: з української мови та літератури (твір), ма
тематики (письмово та усно), фізики (усно).
Вступні іспити проводяться за програмами, затвердже
ними Міністерством вищої і середньої спеціальної ос
віти СРСР відповідно до програм середньої загальноос
вітньої школи.
ПРИМІТКА: вступники на всі спеціальності, крім спе
ціальностей «російська мова та література» і «українсь
ка мова та література», за їх бажанням, пишуть твір з
української, російської або молдавської мови та'літе
ратури.
Особи, які закінчили середні спеціальні навчальні зак
лади, приймаються на навчання з відривом від вироб
ництва, якщо вони мають трирічний
практичний стаж
після закінчення навчального закладу.
Вказаний стаж не вимагається від випускників серед
ніх спеціальних навчальних закладів, які:
— завершили освіту без відриву від виробництва;
— завершили освіту з відривом від виробництва,
одержали диплом з відзнакою і включені в число канди
датів для вступу до вищих учбових закладів або, якщо
мають відмінні і добрі оцінки з усіх предметів і захис
тили дипломні проекти чи склали
державні екзамени
з такими ж оцінками
і рекомендовані педагогічними
радами технікумів (училищ) для вступу до денних вузів
на відповідні спеціальності.
Основою для прийому документів від таких випуск
ників є довідки встановленого зразка.
Випускники денних професійно-технічних навчальних
закладів, які мають закінчену середню освіту, прийма
ються на навчання з відривом від виробництва при на
явності у них стажу практичної роботи не менше двох
років після закінчення професійно-технічних навчаль
них закладів.

З спеціальностей: математика, фізика, напівпровідни
ки і діелектрики, оптичні і оптико-електронні системи
проводитиметься експеримент по зарахуванню в уні
верситет осіб, які закінчили середні навчальні заклади
з оцінками тільки «відмінно» і «добре» і мають в доку
менті про середню освіту бал не менше 4,5 та склали
два встановлені вступні іспити не менше, ніж на 9 балів:
з спеціальностей: «ллате/латика» вступники складаюіь
екзамени з математики (письмово і усно);
«фізика»,
«напівпровідники і діелектрики», «оптичні і оптико-елек
тронні системи» — з математики (письмово) та фізики
(усно).
Продовжується до 31 липня прийом заяв на вечірню
і заочну форму навчання та загальнотехнічний. факуль
тет.
Початок занять на всіх формах навчання 1 вересня.
В університеті є підготовче відділення з денною та
вечірньою формами навчання.
За детальними довідками з питань прийому звертати
ся до Приймальної комісії з 9 до 18 години щоденно,
крім неділі, в суботу — з 9 до 15 години.
Заяви і необхідні документи здаються особисто або
надсилаються поштою на адресу: 274012, м. ЧерШвці-12,

вул. Коцюбинського, 2, приймальна комісія, телефон
2-56-69.
Ректорат.
Зам. 50.

а
Кіровоградське професійно-технічне училище управління побутового обслуговування населення облвиконкому

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
на такі спеціальності:
закрійник чоловічого, жіночого й дитячого верхнього одягу,
закрійник жіночого, дитячого легкого плаття ft 40ловічих сорочок.
Строк навчання — 1 рік, приймають кравців, що
мають освіту за 10 класів, зі стажем роботи пе мен
ше трьох років;
кравець чоловічого, жіночого і дитячого верхнього
одягу (строк навчання — 2,5 року);
кравець жіночого легкого одягу (строк навчаиня
— 1,5 року);
в’язальниця виробів верхнього трикотажу на ма
шинах та вручну (строк навчання — 2 роки);
перукар (чоловічий і жіночим, строк навчання—1,5
року);

кравець жіночого верхнього одягу;
кравець чоловічого верхнього одягу;
майстер по індивідуальному пошиттю взуття;
годинникар;
фотограф.
Строк навчання — 2 роки, приїїмаіоть осіб, які
мають освіту за 10 класів, а на спеціальності — кра
вець, взуттєвих, годинникар і фотограф — осіб, які
закінчили допоміжну школу, або мають обмежену
професійну придатність, з освітою за 8 класів.

Всі учні одержують стипендію 20 крб., іногород
ні — квартирні, у взуттєвиків стипендія — 70 крб.
Під час виробничої практики учні одержують 33
проценти від зароблених грошей. Час навчання за-

раховується до загальпсГго трудового стажу.
Для вступу потрібні такі документи:
заява;
направлення райміськпобуткомбінагів або заводу
«Ремпобуттехніка», комбінату
«Промінь», фабрик
Індпошиву, «Індтрикотажу», «Ремвзуття»;
свідоцтво про народження (оригінал) або паспорт;
документи про освіту;
характеристика;
довідки з місця проживання, про склад сім’ї та
медична (форма № 286);
п’ять фотокарток 3*4 см.
Документи приймають до 31 серпня.
Початок занять — 1 вересня.
Адреса училища: 316050, м. Кіровоград, пров. Те
атральний, 8, тел. 2-80-68, 2-51-81, 2-30-37.

Дирекція.
Зам. 47.
А-

При Кіровоградському аотопідприсмстві 10021 (автобусний парк)

Київське державне училище
естрадно-циркового мистецтва
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

ОРГАНІЗОВУЮТЬСЯ П’ЯТИМІСЯЧНІ КУРСИ
по підготовці водіїв автобусів з відривом від виробництва

на 1983—1984 навчальний рік.
Училище готує
артистів естради та цирку
різних жанрів.
Термін навчання 4 роки. (Денний).
Прийом заяв з 1 червня по 5 липня.
Вступні екзамени з 6 по 20 липня.
Найбільш потребуючі забезпечуються гур
тожитком.
Адреса училища: 252135, м. Київ-135, площа Перемо

ги, 2. телефон 74-69-48.

Абітурієнти на час екзаменів
не забезпечуються.
Зам. 52.

гуртожитком
Дирекція.

На курси приймаються
особи віком
не менше 20 років, що мають освіту не
нижчу 8 класів, які за станом здоров'я
здатні для роботи на автобусах.
Особи, що закінчили курси і зарахо
вані водіями, забезпечуються форменим
одягом, безплатним проїздом в автобу
сах міських і приміських сполучень.
За період навчання на курсах випла
чується стипендія.
Одинокі забезпечуються добре облад
наним гуртожитком.
Проїзд на роботу і з роботи службо
вим автобусом.

«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МСП,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.

На украинском языке.

індекс 61103.

Обсяг 0.5 прун ари

Початок занять в міру
ня груп.

Після закінчення курсів водії одержуют» право працювати на автобусах усіх
марок.

По довідки

звертатися на

адресу:

м. Кіровоград, вул. Аерофлотська, 15.
Відділ кадрів. Телефон: 6-40-77.
їхати автобусом
«Хлібозавод».
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