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УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ
«ВЕРХОВНОЇ РАДИ
УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про нагородження
Кіровоградського
ремонтномеханічного
заводу імені
В. К. Таратути
Почесною
Грамотою
Президії Верховної
Ради Української
РСР
За великий вклад в
оснащения сільського
господарства ремонт
но-технологічним об
ладнанням,
успішне
виконання планів і
соціалістичних
зобо
в’язань та в зв’язку з
100-річчям з дня за
снування нагородити
Кіровоградський
ре
монтно-механічний за
вод імені В. К. Тара
тути Почесною Грамо
тою Президії Верхов
ної Ради Української
РСР.
Голова Президії
Верховної Ради
Української РСР
О. ВАТЧЕНКО.
Секретар Президії
Верховної Ради
Української РСР
М. ХОМЕНКО,
м. Київ,
20 жовтня 1983 року.

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКО! РСР

Про нагородження працівників
Кіровоградського ремонтно-механічного
заводу імені В. К. Таратути Почесною
Грамотою і Грамотою Президії Верховної
Ради Української РСР
Грамотою Президії
За багаторічну сумлін
Верховної Ради
ну роботу, успішне вико
Української РСР
нання планових завдань і
соціалістичних
зобов’я
Балнцького Володими
зань та активну участь у ра Карповича — заступ
громадському житті наго ника начальника цеху.
родити:
Бєліченка Володимира
Андрійовича . — слюса
Почесною Грамотою
ря.
Президії Верховної Ради
Бондаренка
Василя
Української РСР
Олександровича — слюса
Брагу Ніну Іванівну — ря.
Бурдейного Володими
терміста.
ра
Микитовича — слюсаГорбатенко Зою Мико
лаївну — начальника пла ря-монтажника.
Доренка Анатолія Ва
ново-економічного відділу. сильовича
— електрозвар
Кононова Василя Мат ника.
війовича — електромон
Ковтуна Віталія Ілліча
тажника.
— слюсаря-ремонтішка.
Кучму Ніну Федорівну
Лимаренка Миколу Гри
горовича — голову проф — стернярку.
Володимира
Лапенка
спілкового комітету.
Пузакова Володимира Дорофійовича — токаря.
Леконта
В
Тихоновича — секретаря
заточуФедоровича —
партійного комітету.
пальника.
Соколова Анатолія Пав
Матвїєнка
ловича — слюсаря.
Григоровича — слюсаряТіунова Віктора Мерку- монтажника.
рійовича — директора за
Палюха Аркадія Олек
воду.
сандровича — токаря.
Віктора
Савицького Петра Пет
Шаповалова
електро- ровича — фрезерувальни
Михайловича
ка.
зварника.

Голова Президії Верховної Ради Української РСР
О. ВАТЧЕНКО.
Секретар Президії Верховної Ради Української РСР
М. ХОМЕНКО.
м. Київ,
20 жовтня 1983 року.

КПРС, Президії Верховної
Ради СРСР і Раді) Мініст
рів СРСР він сердечно по
здоровив
присутніх, усіх
харків’ян, учасників боїв за
Харків з нагородою
Бать
ківщини і 40-річчям визво
лення міста від фашистсь
ких загарбників.
Коли обговорювалось пи
тання про
нагородження
вашого міста,
сказав він,
Генеральний секретар
ЦК
КПРС,
Голова
Президії
Верховної Ради СРСР това
риш 10. В. Андропов тепло
відізвався про
харків’ян,
високо оцінив ваш вклад у
справу комуністичного бу
дівництва. Юрій Володими
рович передав харків'янам
сердечний привіт і найкра
щі побажання.
Прийміть також, дорогі
товариші, гарячі поздоров
лення від Центрального Ко
мітету Компартії України,
Президії Верховної Ради і
уряду республіки.
Трудящі Харкова, відзна
чив далі промовець, вписали
чимало яскравих сторінок у
літопис революційних битв
робітничого класу
країни,
будівництва
соціалізму і
комунізму.
Пролетарський
Харків став опорним пунк
том боротьбі) за
встанов
лення Радянської влади на
Україні. 25 грудня 1917 ро
ку тут відбувся перший Все
український з’їзд Рад, який
проголосив
Україну рес
публікою
Рал робітничих,
солдатських і
селянських
депутатів, а через п'ять ро

ків у Харкові відбувся сьо
мий Всеукраїнський з’їзд
Рад.
Великий Жовтень відкрив
трудящим міста
шлях до
стрімкого злету. їх досяг
нення яскраво
демонстру
ють невичерпні можливості
соціалістичного ладу, вели
чезну перетворюючу
силу
ідей Комуністичної
партії,
дружби народів СРСР. За
роки перших п’ятирічок тут
було споруджено
ряд по
тужних підприємств—велет
нів соціалістичної індустрії.
Місто стало
справжньою
кузнею кадрів
для бага
тьох
галузей
народного
господарства.
У
Харкові
пліч-о-пліч з
робітничим
класом працював
великий
загін визначних учених, дія
чів культури. Усе це визна
чало важливу роль Харкова
у зміцненні економічної та
оборонної .могутності краї
ни в передвоєнні роки.
Коли фашистські полчи
ща вторгуйсь на радянську
землю, місто повністю під
порядкувало
своє життя
потребам фронту. В чорну
голину окупації Харків не
скорився
загарбникам. У
місті та області діяли під
пільний обком, 9 райкомів
партії, обком і 4 райкоми
комсомолу, десятки партій
них і комсомольських орга
нізацій, 49
партизанських
загонів і диверсійних груп.
На території області то
чилися пайзапекліші бої з
ворогом. Біля села Таранівка Зміївського
(нині Гот-
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Вітаємо молодих працівників Кіровоградського ремонтно-механічного заво
ду імені В. К. ТаратуТи з високою нагородою — Почесною Грамотою Прези
дії Верховної Ради Української РСР.
ОБКОМ ЛКСМ УКРАЇНИ.

Вік праці і боротьби
Учора в приміщенні об
ласної філармонії відбулися
урочисті збори, присвячені
100-річному ювілею кірово
градського ремонтно-меха
нічного заводу імені В. К.
Таратути.
Збори відкрив секретар
парткому заводу В. Т. Пузаков. Він наголосив, що тру
дівники
заводу
зустріли
славний ювілей в обстанов
ці високого
політичного і
трудового піднесення, ви
кликаного рішеннями XXVI
з’їзду КПРС, листопадового
(1982 р.)
і
червневого
(1983 р.) Пленумів ЦК КПРС.
Робітники, інженерно-тех
нічні працівники і службов
ці
підприємства разом з
усім радянським народом,
широко розгорнувши соціа
лістичне
змагання за до
строкове виконання планів
1983 року і п'ятирічки в ці
лому, до дня свята піднесли
свої трудові дарунки.
За два роки і дев’ять мі
сяців одинадцятої п'ятиріч
ки план по випуску промис
лової продукції
еиконзно
на 105,4 процента,
понад
план реалізовано продукції
на 1273 тисячі карбованців.
За підсумками соціаліс
тичного
змагання за III
квартал
нинішнього року
заводу присуджено перше
/лісце серед
підприємств

м. Кіровограда
і вручено
Перехідний Червоний Пра
пор міськкому Компартії
України і виконкому місь
кої Ради народних депута
тів.
З доповіддю
виступив
директор заводу В. М. Тіунов. Він звернувся
до тих
перших днів, коли на базі
невеличких майстерень був
створений завод по випуску
і ремонту
різного облад
нання. Тут
виготовлялися
жатки, анкерні сівалки, мо
лотарки з механічним при
водом та інші механізми.
Без славних сторінок ми
нулого, зазначив
допові
дач, неможливий сьогодніш
ній день заводу. І нинішні
завдання—ще більш напру
жені і відповідальні. А во
ни — по плечу славному
робітничому класу підприємства-ветерана.
Зборами було одностайно
прийнято
пропозицію на
правити від учасників уро
чистих зборів вітальні листи
на адресу ЦК Компартії Ра
дянського Союзу, Президії
Верховної Ради СРСР, Ради
Міністрів Союзу РСР, Гене
рального
секретаря
ЦК
КПРС, Голови Президії Вер
ховної Ради СРСР товариша
Ю. В. Андропова, а також
— ЦК Компартії
України,
Президії
Верховної Ради

Української РСР, Ради Мі
ністрів республіки.
На зборах виступили: ве
теран партії, ветеран Вели
кої Вітчизняної війни, Почес
ний робітник заводу П. Ф.
Дрига, перший
секретар;
Кіровоградського міськкому
партії В. О. Сокуренко, пе
редовик виробництва, бри
гадир бригади комуністич
ної праці механоскладаль
ного цеху № 1, Почесний
робітник заводу В. О. Бон
даренко, перший секретар
Кіровського райкому партії
м. Кіровограда О. К. Тупчієнко та інші.
В роботі
зборів
взяв
участь і виступив
перший
секретар обкому Компартії
України М, Г. Самілик. Він
вручив колективу підпри
ємства
Почесну Грамоту
Президії Верховної
Ради
УРСР. Почесними Грамота
ми і Грамотами
Президії
Верховної Ради
Українсь
кої РСР нагороджені та
кож передовики виробницт
ва, ветерани праці.
Учасників зборів урочис
то привітали піонери під
шефної школи № 4 і діти
заводського дитячого сад
жа.
Після закінчення урочис
тої частини відбувся
свят
ковий концерт.

установ,
Трудовий вклад харків’ян ємств і наукових
дуже відчутний
у справах спрямовану на забезпечення
республіки і всієї
нашої виконання завдань п'ятиріч
країни. Нині майже всі тур ки по приросту обсягів ви
біни для атомних електро робництва без
збільшенвя
20 процен трудових і основних впдів
’вальдівського) району бійці станцій, понад
і великих матеріальних ресурсів. Осо
взводу лейтенанта
П. М. тів генераторів
Шировша п’ять діб відби електричних машин, майже бливої цінності цьому почи
промислових нанню надає те, що воно
вали атаки
переважаючих 35 процентів
сил противника, але не від кондиціонерів, шоста части зв'язує в єдиний вузол бо
ступили.
Всім 25 воїнам- на велосипедів випускаєть ротьбу за підвищення про
маркою. дуктивності праці із зміц
гвардійцям було присвоєно ся з харківською
звання Героя Радянського Добре відомі в нашій краї ненням дисципліни, вдоско
досяг наленням управління і еко
Союзу. Варто уваги, що в ні І за її рубежами
новато номією ресурсів. І вже до
цьому ж районі
біля села нення харківських
Соколове
прийняв бонове рів, конструкторів, учених. 1 сягнуто відчутних результа
хрещення 1-й Чехословаць це накладає на комуністів, тів.
У виступі було підкресле
кий батальйон піл команду усіх трудящих міста велику
но важливу роль Харкова в
ванням Людвіка
Свободиі відповідальність.
Товариш В. В. Щербіщь- справі прискорення науково23 серпня 1943 року столиця
даль
нашої Батьківщини Москва кий охарактеризував далі технічного прогресу,
салютувала на честь визво завдання, які треба розв’я шого розвитку великої нау
лення Харкова
військами зати трудящим республіки ки, реалізації завдань енер
Продовольчої
Степового фронту
під ко в нинішній п’ятирічні відпо гетичної і
відно до рішень XXVI з’їз програм країни.
мандуванням І. С. Конєва.
партії, листопадового
ду
В. В. Щербпцький з вели
Присутні в цьому залі ве
і
червневого кою теплотою говорив про
терани, відзначив товариш (1982 р.)
Пленумів ЦК трудівників міста, чиї імена
В. В. Щербпцький, добре па (1983 р.)
важли відомі не тільки в респуб
м’ятають,
як фашпетп по- КПРС, вказав па
країні, —
варварському
зруйнували вість здійснюваних партією ліці. а їй в усій
соціальних і двічі Героя Соціалістичної
Харків, перетворили в руїни економічних,
заходів по Праці
В. Г. Сергеева,
близько 500
промислових організаційних
підприємств. На допомогу підвищенню рівня всієї гос Героїв Соціалістичної Праці
харків’янам, як і жителям подарської роботи, ефектив генерального директора ви
робничого об’єднання «Хар
інших визволених областей ності економіки.
завод
Цього року,
відзначив ківський тракторний
України, прийшла вся краї
С.
Орджонікідзе»
по рес імені
на. Відродження
індустрії він, як у цілому
міста стало справді всена публіці, так і по Харкову В. В. Біблнка, токаря заво
ду імені Малышева,
члена
родною будовою
В першу та області план по зростан
праці ЦК КПРС В. О. Петрова,
післявоєнну п’ятирічку про ню продуктивності
рахунок слюсаря турбінного заводу
мислові підприємства Хар-. виконується, За
в місті за М. К Саулова, будівєльникоза було повністю відбудо цього фактора
вано. По основних показни безпечено весь приріст про ка-монтажника В. С. ПлаДуже хотіна, завідуючу кафедрою
ках вони перевершили дово мислової продукції.
єнний рівень. Це був резуль важливо, що па цій ключо медичного інституту, акаде
тат самовідданої, героїчної вій ділянці роботи харків’я міка Академії медичних на
го
праці харків’ян.
Цс були ни працюють творчо, шука ук СРСР Л. Т. Малу,
реальні плоди творчої сили ють і знаходять нові резерви. ловного констпуктовп заво
М. О.
соціалізму, дружби і взає Недавно ЦК Компартії Ук ду імені Малигаева
модопомоги всіх ■ народів раїни схвалив ініціативу пе Щд.міна та багатьох інших.
(Закінчення на 2-Й стер.).
редових харківських підпрнкраїни.

МІСТО РАТНОЇ І ТРУДОВОЇ СЛАВИ
ХАРКІВ,
21
жовтня.
(РАТАУ). За
мужність і
стійкість, виявлені
трудя
щими міста в роки Великої
Вітчизняної війни, і за ус
піхи, досягнуті в господар
ському та культурному бу
дівництві, місто Харків на
городжено орденом Жовт
невої Революції.
Сьогодні
тут відбулось урочисте за
сідання міського
комітету
партії і міської Ради народ
них депутатів,
присвячене
врученню місту високої на
городи. У святково прикра
шеному приміщенні Палацу
культури електромеханічно
го заводу зібралися члени
обкому і міськкому партії,
депутати обласної і міської
Рад народних депутатів, ве
терани партії, війни і праці,
передовики і новатори ви
робництва, діячі науки і
культури, представники гро
мадських організацій, воїни
Харківського гарнізону.
Учасники засідання з під
несенням
обрали почесну
президію
в. складі Політбюро ЦК КПРС на чолі з
Генеральним
секретарем
ЦК КПРС, Головою Прези
дії Верховної Ради СРСР
товаришем 10. В. Апдроповйм.
На засіданні
виступив
тепло зустрінутий присутні
ми член Політбюро
ЦК
КПРС, член Президії Вер
ховної Ради
СРСР, пер
ший секретар ЦК Компар
тії Україні) товариш В В.
Щербпцький.
Від
імені
Центрального
Комітету
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«Молодий комунар»

боти Центрального Коміте
ту КПРС і Радянської дер
жави про збереження миру
на землі. Вони говорили про
трудові досягнення
робіт
трудових заслуг трудящих ників, колгоспників, народ
Харкова, за велику турботу ної інтелігенції, які широко
про економічний і соціаль розгорнули
соціалістичне
ний розвиток міста і облас змагання
за забезпечення
ті. Від імені комуністів, всіх приросту обсягів продукції
харків’ян вони
висловили без збільшення’ ресурсів.
сердечну вдячність
Гене Промовці запевнили, іцо ко
ральному секретареві
ЦК муністи, всі трудящі Хар
КПРС,
Голові
Президії
Верховної Ради СРСР то ківщини у відповідь на на
варишеві 10. В. Андропову городу Батьківщини працю
за теплі слова
про харкі ватимуть ще активніше, ще
в’ян, високу оцінку їх вкла самовідданіше для успішно
ду в справу комуністичного го втілення в життя рішень
XXVI з’їзду КПРС, наступ
будівництва.
них пленумів ЦК КПРС,
Промовці заявили
про
безроздільне схвалення і безумовного виконання пла
одностайну підтримку внут нів одинадцятої п’ятирічки.
піднесенням
рішньої і зовнішньої полі З великим
учасники урочистого
засі
тики КПРС, Заяви товари
дання
прийняли
вітального
ша 10; В. Андропова, яка є
ще одним
переконливим листа ЦК КПРС. Президії
свідченням
постійної тур- Верховної Ради СРСР, Ра-

МІСТО РАТНОЇ І ТРУДОВОЇ СЛАВИ
(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).
Значну увагу промовець
приділив міжнародним пи
танням,
боротьбі за мир.
Він підкреслив, що оскаже
ніла політика антикомунізму і міжнародних провока
цій, яку проводить нинішня
адміністрація Білого дому,
безпрецедентний курс на
гонку озброєнь і конфрон
тацію,
який
форсується
найагресивнішими
колами
США і НАТО,
створюють
реальну загрозу мирові, виКлпкалй гнів і фбурення
всіх миролюбних сил плане
ти. Ось чому так гаряче, з
рдностайною
підтримкою
наш народ, усі люди доброї
йолі зустріли Заяву това
риша 10. В. Андропова.

Нагородження
Харкова
орденом Жовтневої Револю
ції, сказав наприкінці про
мовець, — це висока оцінка
організуючої
ролі міської
партійної
організації, яка
налічує у своїх рядах близь
ко 140 тисяч комуністів.
Товариш В. В.‘ Щербицький оголосив Указ Президії
Верховної Ради СРСР і під
бурхливі оплески присутніх
прикріпив високу нагороду
до прапора міста.
Виступаючи на засіданні,
перший секретар Харківсь
кого міськкому партії В. І.
Подшивалов, Герой Радян
ського Союзу, учасник виз
волення Харкова від фа
шистських загарбників С. М.
Остащенко, слюсар турбін. ного заводу, Герой Соціа-
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лістичної Праці М. К. Сау
лов, ветеран Комуністичної
партії, персональний пенсіо
нер союзного значения К. А.
Трусов, начальник військо
вої інженерної радіотехніч
ної Академії
протиповіт
ряної оборони імені Марша
ла
Радянського
Союзу
Л. О. Говорова, генералполковник В. К. Стрельни
ков, пташниця Івашківської
птахофабрики Золочівського
району, депутат Верховної
Ради СРСР
Т. І. Чугай,
перший секретар Харківсь
кого обкому партії В. П.
Мисниченко сердечно дяку
вали ленінському Централь
ному
Комітетові КПРС.
Президії
Верховної Ради
СРСР,
Раді
Міністрів
СРСР за визнання ратних і

як

в
І

Районні штаби «КП»
повідомляють •
ПЕТРІВСЬКИЙ РАЙОН.
Нещодавно районний штаб
«Комсомольського прожек
тора» провів рейд
по дороботи
триманню режиму
торговельними організація
ми райспоживспілки. В день
перевірки магазин «Куліна
рія», обідня перерва якого
закінчується
в 16.00,
не
працював ще 20 хвилин. В
магазині «Техніка» продов
жували
«обідати»
після
встановленого часу ЗО хви
лин, а в «Уцінених товарах»
— 1 годину 10 хвилин!
Районні дозорці
напра
вили відповідного листа на
чальнику райспоживспілки
В, 1. Юрченку, але відповіді
з часу .проведення
рейду
^пройшло три тижні) так і
Не отримали.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Редак
ція просить тов. В. І. Юрченка терміново відповісти
на лист районних «прожек
тористів», а про вжиття за
ходів повідомити редакцію.
УСТИНІВСЬКИИ
РА
ЙОН. Черговий рейд «Ком
сомольського прожектора»
по перевірці збирання куку
рудзи і цукрових буряків
був проведений в колгоспі
імені Ватутіна.

На
комбайні
«Херсо
нець-?» в агрегаті з тракто
ром Т-40 трудилися комсо
молець
Сергій Іщенко та
Пилип Слободян. З’ясува
лося, що хлопці ледве вико
нували денну норму, бо не
вистачало
транспорту для
відвезення
кукурудзи. До
зорці звернули увагу на те,
що й наявні два трактори
використовувалися неефективно: причепи не обладнано риштуванням і тому за
повнювалися вони лите наполовину.
На збиранні цукрових не
було чим відвозити з поля
гички, а також
буряків на
завод. Поза
увагою «про
жектористів» не залишився
й той факт, що гичку і по
дрібнену кукурудзяну масу
звалювали біля
силосної
траншеї І принаймні кілька
днів не розрівнювали,
Це
призводило
до втрат поживних речовин.
Недоліки,
виявлені під
час
сільськогосподарських
робіт, доведено до відома
правління колгоспу. В найкоротші строки зобов’яза
но виправити
становище.
Матеріали рейду поміщені
в районній газеті й вітрині
районного штабу «КП».

Наша спілка об’єднує
52 комсомольці. Багато з
них брали активну участь
у-жнивах, заготівлі кормів, збиранні кукурудзи,
соняшнпка, цукрових буряків. Старанною працею

ДОСВІД

пізнюються на роботу, використовуючи для
цього
не тільки прохідну, а й ін
ші шляхи, було неважко.
Впродовж
п’ятнадцяти
хвилин після початку змі
ни я нарахував чотирнад
цять чоловік. І 5 з них —
комсомольського віку...
— Здрастуйте, Вікторе
Дмитровичу, — привітався
я із сторожем. — Як у вас
справи? Порушники про
довжують
потрапляти на
територію безперешкод
но? Перепустки не залиша
ють на прохідній?
— Так...
— Знайоме обличчя! —

зневаженими, висміяними
колективом.
Останній рейд «КП», на
приклад, . був пов’язаний
з роботою місцевого клу
бу. Мета перевірки — про
ведення вільного часу мо
лоддю колгоспу. Виявило
ся, що культмасова робо
на
та ще не поставлена
належний рівень.

ШТАБ
«КОМСОМОЛЬСЬКОГО
ПРОЖЕКТОРА»
ДІЄ
визнання козаслужилн
Микола -Тупас,
лективу
----Басай,
Петро
Василь
Варенюк, Надія Матюпкіна, Василь Костюк, Воло
димир
Мулява та інші.
Протягом року високі по
казники молодих колгосп
ників висвітлювались в ін
формаційних
бюлетнях,
стіннівках,
«блискавках»
«КП». В цьому велика за
слуга начальника штабу
«Комсомольського прожек-

«Комсомольський
про
жектор» нашого колгоспу
постійно тримає в полі
свого зору питання сіль
ськогосподарських кампа
ній, трудової дисципліни,
виробничого
і громадсь
кого життя. Характерним
у роботі штабу «КП» є те,
що він вважає найдоціль
нішим усі події
в житті
комсомольців і неспілкової
молоді .виносити
на суд
усього колективу. Ніщо не
дає такого ефекту як вша
нування. А для недбалих
немає гіршого, ніж бути

Так, у клубі проходять
передсвяткові вечори, де
монструються
художні
фільми, працює бібліотека.
Але цього мало. Треба (є
всі можливості) створити
гуртки, залучити до учас
ті в художній самодіяль
ності більше спілчан. І не
дивно, що «прожекторис
ти» затримали у клубі Ми
колу Варенюка, котрий, не
знаючи, чим зайнятися, не
пристойно поводив себе у
громадському місці.
Терміново ’
випущена
«блискавка», розгляд ма
теріалів рейду на комсо
мольських зборах зробили
свою справу.
Правління
колгоспу пообіцяло допо-

могти у придбанні необхід
них
для клубу МузИЧг
них інструментів. М. Варе
нюк переглянув своє став
ления до власної позедінкн. Після цього до нього
прийшли і. трудові успіхи:
він став переможцем со
ціалістичного
змагання
серед комсомольців автогаража. А на звітно-вибор
них зборах комсомольсь
кої групи Миколу обрали
членом поста «КП».
Це — лише один прик
лад дієвості роботи штабу
«КП», І щоб робота не за
непадала,
нині до його
складу обрано кращих мо
лодих колгоспників.
Можна
з упевненістю
сказати, що штаб
«КП»
нашого колгоспу разом з
комітетом комсомолу спря
мують всю організаторсь
ку роботу на забезпечення
виконання молоддю госпо
дарства планів і соціаліс
тичних зобов’язань.
Л. ЦАРЕНКО,
заступник
секретаря
комсомольської орга
нізації колгоспу Іме
ні Куйбишева.
Устинівський район.

Дієвість
Перший секретар Маловисківського
райкому
ЛКСМ України Василь Полулях на фотозвинувачення, опубліковане в «Моло
дому комунарі» за 4 серп
ня ц. р. повідомив, що 23
серпня на засіданні бюро
райкому комсомолу були
заслухані секретар коміте
ту комсомолу
радгоспу
«Україна» Микола Козис та
начальник
штабу «КП»
господарства
Володимир
Колот. Вони визнали фотозвинувачення
справедли
вим;
За
безконтрольність і
упущення в роботі штабу
«КП» бюро райкому комсо
молу суворо вказало ви
щеназваним комсомольсь
ким активістам.
,
Нині
штабом
«КП»
розроблено план
роботи,
згідно з яким до кінця ро
ку будуть проведені рейди-перевірни по контролю
за якістю збирання і заго
тівлі пізніх сільськогоспо
дарських культур,
підго
товкою
тваринницьких
приміщень до зимівлі ху
доби.

За честь свого
4 червня ц. р. наша га
зета опублікувала критич
ну кореспонденцію про
порушення трудової дис
ципліни робітниками Кіро
воградського заводу до
зуючих автоматів.
Через
деякий час тодішній сек
ретар партійної організа
ції В. С. Романенко надіс
лала у редакцію відповідь
про вжиті заходи
(див.
«Молодий комунар» за 4
серпня ц. р.]. І ось наш
кореспондент знову побу
вав на підприємстві.
Пересвідчитись в тому,
що, як і п’ять МІСЯЦІВ то
му, робітники заводу за-

тора» Валентини Клюки.
Творчо підходячи до розподілення обов’язків між
членами штабу «прожекюристів», Валентина зуміла підняти роль «Дозорця»
у господарстві.

ді Міністрів СРСР,
Гене
ральному секретареві Ці;
КПРС, Голові Президії Вер
ховної Ради СРСР товаришеві Ю. В. Андропову.
Під
час перебування в
Харківській області В. В
Щербицький
зустрівся з
членами бюро обкому пар
тії, відвідав ряд трудовий
колективів міста, Первоманського і Готвальдізського л
районів, нові житлові маси
ви. У фізико-техпічному ін
ституті низьких температур
АІІ УРСР, який є великим
науково-технічним комплек
сом, В. В. Щербицький оз
найомився з
розробками,
що знаходять широке засто
сування в різних галузях
народного господарства кра
їни.
В. В. Щербицький поклав
квіти до
пам’ятника В. І.
Леніну і до Меморіальною
комплексу Слави.

раптом пролунав
голос
табельниці. — Так це ви
про нас колись написали в
газету? А ти, Вітя (зверта
ючись до
сторожа, —
А. Б.), знай що відповіда
ти. Зараз я директора по
відомлю, що нас тут «пе
ревіряють», — скептично
мовила.
В приймальній директо
ра молода жінка (на жаль,
прізвища
встановити не
вдалося) намагалася на
відміну від табельниці Ні
ни Пилипівни Плешенець
по-своєму відстояти честь
заводу:
— Чого це ви записали

«ІТРізців», ніби то вони
запізнилися? Робота у них
починається о 8 годині 15
хвилин.
— У вас що, ігчкенерноте: нічні працівники ходять
у -.і ецівках?
Жінка зніяковіла і за
мовкла.
З розмови з головним
інженером МсаЙпом Ми
хайловичем Скрипкою:
— Нинішнє станоЕице
із трудовою дисципліною
І'*'
нас1 ----непокоїть. Ви побачиП1. сьогодні
--------- ■
ще не все
ли
Крім випадків запізнень
робітників, на заводі є
факти крадіжок.
— Виходить,
усі п’ять
місяців з часу
останньої
---перевірку панувала безконтрольність?
— Ні, спочатку призна
чали відповідальних пра
цівників. А потім стало не
до цього: будівництвом
усі захопились...

Може, комітет
комсо
молу щось певне скаже з
приводу
існуючих проб
лем? Що робили комсо
мольські «прожектористи»
для викорінення
фактів
запізнень на роботу?
— Ще зовсім нічого, —
самокритично мовив ком
сомольський
секретар
Юрій Устиновський. — Я
очолюю спілку тільки оди
надцятий день. Звичайно,
нічого не встиг зробити.
Юрій, розповідаючи про
плани комітету комсомо
лу на майбутнє, погодив
ся з тим, що почати свою
роботу міг саме з рішучої
боротьби з порушниками
трудової дисципліни.
— В найближчі дні про
ведемо рейди по виявлен
ню тих, хто звик запізню
ватись, красти.
Візьмемо
під контроль роботу про
хідної...
♦ ♦

Незажко уявити, які сер
йозні збитки понесло і не
се і без того
відстаюче
підприємство.
І прикро,
Що на заводі не знайшло
ся таких, хто зміг би
очолити похід
за викорі
нення порушень. А такими
могли бути члени
штабу
«КП», комітет комсом.олу.
Втім, немає сумніву, що
комсомольським активіс
там всіх проблем в план'
зміцнення трудової дис
ципліни самотужки не ви
рішити. Тож новоспеченому секретареві, його комі
тету й
комсомольським
«прожектористам» потр'юна предметна допомога боку адміністрації і парткому заводу.
Лише тоді
дасть дієві результати бо
ротьба з
порушниками,
боротьба за честь
свого
підприємства.
А. БЕЗТАКА'
кореспондент «Моло
дого комунара».
—- в
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ГЛОБУС «ДИСК-ЗАЛУ»
«Дуже люблю слухати пісні у. виконанні відомого
італійського співака Джанні Моранді», — написала у

листі до редакції постійна читачка «Молодого кому

нара» Вікторія Гриценко з. Бобринця. Виконуючи за
мовлення — її та інших завсідників «Диск-залу» —

ми сьогодні друкуємо коротку розповідь співака про
самого себе, підготовлену за матеріалами радянської

преси. Нинішнього року Джанні Моранді побувай у
Радянському Союзі. Ного концерти, до яких увійшло

чимало пісень антивоєнного змісту, мали величезний
успіх. Популярні поїш й па батьківщині співака.
—<«г'~

Джанні Моранді:
«Я знову співаю»
Народився я в невели
кому містечку
неподалік
від Болоньї. Батько — чо
ботар, так що про
наші
статки судіть
самі. Але
батько був людиною без
журною, любив співати. Та
й мама від нього не від
ставала. Коли я підріс, сі
мейний «дует» поступився
місцем «тріо». Мені не
довелося довго вчитися в
школі — треба
було до
помагати батькові.
ІЙГлос, очевидно, у мене
виявився непоганий — ме

не запрошували співати то
на якомусь святі, то прос
то в кінотеатрі. В 13 років
я вже кочував з невели
ким оркестром по області
Емілья-Романья. Чого тіль
ки не було в моєму ре
пертуарі! Тут і модні тоді
пісні Кладіо Вілли та Доменіко Модуньо, і неапо
літанські...
Коли мені виповнилось
16 років, я ледве не стаз
професійним
боксером.
Сподобався одному тре
нерові — і той пообіцяв

зробиіи з мено чемпіона.
Але я хотів співати і по
трапив не на
ринг, а о
студію, звукозапису «ЕрСі-Ей Італьяна». Мені, зви
чайно, повезло. Компози
тор Франко
Мальяччі не
знав, кому із співаків від
дати свою нову пісню «З
швидкістю сто кілометрів
на годину». І тут йому на
очі потрапив вайлуватий і
дикуватий хлопчик з про
вінції. Мальяччі
вирішив
рискнути. Так
почалася
моя справжня
музична
кар’єра...
Успіх прийшов
не од
разу. Природно, я відчу
вав вплив таких співаків,
як Челентано, Вілла, Мо
дуньо. Але я хотів знайти
своє власне місце
у світі
італійської пісні. І мені
допомогли друзі-музиканти, композитори.
Був у мене в житті
пе
ріод,
котрий я вважаю
«темним». Це коли на по
чатку сімдесятих
років я
відчув, що смаки публіки
змінюються, коли почали
більше слухати «бардів».
Тоді ж вирішив вступити
до консерваторії. Любити
пісню мало. Треба
було
підвищувати свою музичну
культуру.
П’ять років у
римській
консерваторії
«Санта-Чечілія» дали мені
дуже багато.- І ось уже
третій рік, як я знову ви
ступаю, записую платівки...

«Ще знайдено не
«Мені подобається, що у «Диск-залі» газета вмі
щує розповіді про співаків, музикантів,
тексти пі
сень...» — з листів такого змісту, шановні читачі, ми
дізнаємося про ваші інтереси і з їх урахуванням під
бираємо матеріали для сторінки. Будемо раді, якщо
ви й надалі висловлюватимете свої побажання щодо
майбутніх публікацій «Диск-залу»-84. Сьогодні ж да
вайте проаналізуємо деякі листи з пропозиціями і
проханнями, які надійшли від вас після виходу у
світ останнього випуску тематичної полоси. І зроби

мо певні висновки...
5

НАШОМУ сільському
будинку
культури,
— пишуть
комсомольці
села Кірового Долинського району,
— найбільше
глядачів
збирається на
концерти естрадних і тан
цювальних
колективів.
Усім особливо запам’ятав
ся
минулорічний виступ
ансамблю «Колос». Проси
мо редакцію передати кі
ровоградським
танцю
ристам запрошення при
їхати до нас іще».
Л. С. Пелихова, худож-

ній керівник Кіровоградсь
кого палацу культури іме
ні Жовтня (при ньому пра
цює ансамбль) повідоми
ла, що аматори з «Коло
са» охоче
виступлять на
сцені
Кірового,
якщо
правління місцевого гос
подарства
допоможе з
транспортом.
Має бажання
зробити
приємне своїй
подрузі
робітниця
кіровоградсь
кого виробничого швейно
го об’єднання
«Україна»
В. Косюн: «Олена Майст-

ренко записує
слова пі
сень із репертуару Софії
Ротару. Надрукуйте
для
неї текст «Красной стре
лы».
Відповідь . на цей лист
ми пропонуємо прочитати
всім, хто просить вмістити
слова пісні і залишається
розчарованим,
не зна
йшовши їх у газеті.
Ша
новні друзі!
Ми даємо
тексти
і ноти тільки тих
музичних
творів, які у
листах згадуються найчас
тіше. Поки що на «Крас
ную стрелу» маємо лише
кілька замовлень.
Змушені ми
відмовити
семикласницям
з с. Во
дяного Петрівського райо
ну С. Гетьманець і А. Пе
ченій та С. Кожевник
із
Новгородки.
Редакція
«Молодого комунара» (до
речі, як і інших видань)
на домашні адреси
чита
чів пісень не висилає. Це

£=ез их,

Так називають танцювальні вечори в дискотеці ЛіаТак називаютьРБК
танцювал
ловисківського
місцеві хлопці та дівчата. Коли
ловисківського
тут гасне світлоГ і "
любителі «диско» під миготіння
кольорових ліхтарів починають темпераментно витан
цьовувати, температура в залі досить швидко досягає
5<10'-45 градусів. Ось із цього моменту й починається
-*Днско-баня». Ефект схожості з парильнею підсилю
ється тим, іцо дехто із завсідників дискотеки корис
тується «віничком» із дубопого гілля, наламаного в
міському парку поряд з будинком культури. Щоправ
да, схожість чисто зовнішня, бо «віник» служить не
І Для того, щоб «парку піддати», а щоб хоч трохи осі ніжитися. Воно й зрозуміло: у залі відсутня всяка
вентиляція.
Чи ж е який спосіб, аби «збити» надто високу тем
пературу танцювальних вечорів? Безперечно. Я осо*

ВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ

Словно музыка вдохновения —
Над землей шумит листва.

У Есенина

день рождения
Музыка Евгения МАРТЫНОВА
Стихи Андрея ДЕМЕНТЬЕВА

Мне приснился сои о Есенине.
Ведь родился он в ночь осеннюю.
Догорает лес, золотится сад.
Как листки стихов — листья
вдаль летят.

ПРИПЕВ:

У Есенина день рождения.
8 звонко/л золоте даль осенняя.

Выходила мать з® околицу.
Сердцем верила — бн торопится.
Рядом с нею ждал золотистый клен.
Как похож листвой па Сережу он!
ПРИПЕВ:

Вновь звучат стихи синей полночью.
Все хорошее с ними вспомнится.
По-есенински я хочу любить,
Чтобы с песней мне всюду вместе
быть.
ПРИПЕВ И ДОПОЛНЕНИЕ
К ПРИПЕВУ:
Осень празднует день рождения.
Гроздья красные, даль осенняя.
У Есенина день рождения —
День рождения любви.

I
I

функція студій звукозапи
су — звідти на ваше за
мовлення
відправлять
поштою звуковий лист.
Однак і там би, певно,
відчули
утруднення при
прохання
виконанні
із с. Браілівки
3. Сотник
району:
Онуфріївського
«Хочу мати
пісню,
яку
слухаю по радіо і запам'я
тала тільки ось що: «За
чем же ты поверила, та
кой печальный сон, еще
не все потеряно и найде
но не все».
Справді, ще
знайдено
не все. Ще невідомо, хто
автори пісні,
не знаємо
ми і її назви та й навряд
чи взнаємо
за кількома
рядками, явно не осяяни
ми світлом неповторнос
ті... Тільки руками залиша
ється розвести й після зна
йомства з листом П. Т. з
с. Костомарівки
Бобринецького
району: «Я не
знаю, як моя
улюблена
пісня називається — «Си
няя птица» чи «Птицы си
нєє крыло...»
Н. ДАНИЛЕНКО.

ОТАКА МУЗИКА!

бисто пропоную: по-перше, обладнати
на свіжому
повітрі в міському парку літню площадку для дис
котеки (до речі, в цьому могла б взяти участь мо
лодь міста); по-друге, обладнати вентиляційними
пристроями той зал, в якому дискотека працює нині;
по-третє, складаючи програми вечорів
у дискотеці,
включати до них не лише «темпові» музичні номери...
Можливо, читачі газети, зокрема молоді маловисківці, внесуть і свої пропозиції?
м. Мала Виска.

З стор,

В. КУДРЯ,
робітник.

ТАМ, ДЕ ПРАВИТЬ КАПІТАЛ
э

«Музикальні» пірати
Ті, про кого
мова, не піратів є свої причини: це
плавають на швидкохідних і надзвичайно вигідне гео
бригах піл «веселим Род графічне становище, і роз
жером»,
не надсилають галужена фінансова й ко
сітка.
Не
споїм жертвам «чорних мі- мунікаційна
нж» Вони
діють не на менш важливим є тс, що
морі, а на суходолі,
і не закон про охорону автор
під свист
вітру та рев ських прав був прийнятий
році, коли
шторму.
а під
мелодії гам в... 1911
«рока», «диско» тощо. Це про «музикальних» піратів
— пірати «музикальні», і не чули. Згідно цього за
котрі займаються незакон кону найбільший штраф
ним ічопіюванпям, випус—у“ — а інших покарань
за
ком і продажею касет із коном не передбачено —
записами. Однак прибут складає 500
американськи, які одержують ці діл кнх доларів, що для ділки, і не снились запеклим ків,
заробляють
котрі
головорізам Моргана.
мільйони за рік, — як сло
Підраховано, що нині в ну дробина.
За
влучним висловом
світі
реалізується
385
із співробітників
мільйонів підпільних зву одного
федерації
козаписів на суму 1,8 міль Міжнародної
звуко- та віярда доларів.
Це — від виробників
мінності. Але є і схожість: деопрограм, сплата цього
нагадує
як і раніше, піратів притя штрафу скоріше
гають теплі
південні мо «купівлю ліцензії на про
А
ря, що омивають країни довження піратства».
морі
Південної Азії і Далекого доки в бурхливому
Сходу — тут з’являється касетного бізнесу флінтн
століття
на світ приблизно полови й моргами XX
на «незаконних» касет. Ос продовжують свою справу,
новне пристановище «му багато фірм Малайзії, Ін
зикальних» піратів — Сін донезії,
Таїланду, котрі
гапур. За даними
регіо мають
офіційні права і
нальних засобів масової добросовісно
виконують
інформації, тут цією спра фінансові
зобов’язання
вою займається ЗО компа розоряються.
ній, які не тільки прода
К. ДАДІАНІ,
ють свою продукцію спів
вітчизникам, але її виво
кор АПН.
зять її у сусідні країни, а
також в Європу, США,
Бангкок.
Африку, на Ближній та
Середній Схід.
Тому, що Сінгапур став
За редактора
стол 11 цею «музи кальних»

В. АФАНАСІЄНКО.

4 стор=
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ТОВАРИ - ПОШТОЮ

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № З

ДО ВІДОМА ПОКУПЦІВ!
Московська Центральна торговельна ба
за Роспосилторгу
МАЄ В ПРОДАЖУ
швейні вироби:
сорочки дитячі бавовняні з довгими ру
кавами, світлих кольорів, розміри по комі
ру — 31, 32, 33, 34, 35, 36; з короткими ру
кавами, розміри — 33, 35, 36; вартість від
5 до 6 крб. 35 коп.;
сорочки чоловічі шерстяні, яскравих ко
льорів, з довгими рукавами, розміри по ко
міру — 38, 40, 41, 42, 43, вартість від 18
до 23 крб.;
куртки для хлопчиків із тканини «боло
нья», на утепленій підкладці, розміри —
36, 38, 40, 42, 46, вартість від 25 до 35 крб.
Замовлення приймають до 1 грудня.
килимові вироби:
килими вітчизняного виробництва, роз-

Оголошує набір учнів
на такі спеціальності:

навчання
— 5 місяців,
стипендія — 85 крб.);
електрослюсар
підзем
гірничий робітник очис
ний (строк навчання —
7,5 місяця,
стипендія — ного забою (строк навчан
ня — 5 місяців, стипендія
129 крб.);
— 129 крб.);
машиніст
електровозу
машиніст парових котлів
підземного (строк навчан
ня — 5 місяців, стипендія (строк навчання — 1 рік,
стипендія — 100 крб.);
— 129 крб.);
машиніст турбін (строк
прохідник
вугільних навчання — 1 рік, стипен
шахт (строк навчання — дія — 100 крб).
5 місяців,
стипендія —
129 крб.);
Початок занять 2 січня
1984 року.
кріпильник (строк нав
чання — 5 місяців, сти
Документи
приймають
пендія — 129 крб.);
за адресою: м. Олександ
рія, площа
Кірова, 18,
водій автомобіля КААЗ тел. 2-14-32.
і МАЗ для роботи у вироб
ничому об’єднанні «ОлекДирекція.
Зам. 111.
сандріявугілля»
(строк

міри — 2x3 (810 крб.), 1 м 40 см Х2 м
(378 крб.), 0,92 мХ2 м (147 крб.);
килимові доріжки Обуховського килиме^
вого комбінату (ширина — 70 см, ціпа за
1 метр — 56 крб., ширина 92 см, ціїіа за 1
метр — 74 крб.).
По замовленнях населення база надси
лає товари накладною платою (оплата на
пошті при одержанні посилки).
При оформленні замовлень правильно і
розбірливо пишіть свою адресу, без скоро
чень: індекс, найменування підприємства
зв’язку, область, район, село чи місто і т. д.,
прізвище, ім’я та по батькові.
Замовлення надсилайте на адресу: 111126,
м. Москва, Е-126, вул. Авіамоторна, 50.

Центральна торговельна
база Роспосилторгу.
Зам. 106.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ТЕХНІКУМ

ПРОДОВЖУЄ НАБІР УЧНІВ
па 1983—1984 навчальний рік

Шановні
кіровоградці та мешканці
районів області!

\

Державна внутріш
ня виграшна позика
1982 року е зручна і
вигідна форма збері
гання грошових зао
щаджень.
За облігаціями по
зики
виплачується
доход у вигляді ви
грашів, що розігру
ються щороку у вось
ми тиражах.
Виграші
встановпені у розмірах 10000,
5000, 2500, 1000, 500,
250 і 100 крб. на об
лігацію на суму 50
крб., включаючи но
мінальну вартість об
літанії.
За облігаціями вар
тістю 25 крб. випла
чується половина су
ми виграшу.
Власник виграшу
в 10000 крб. має пра
во на позачергове

на вечірнє відділення.
Вечірнє відділення на базі 10 чи 11 класів готує:
техніків-технологів по ковальсько-штампувальному,
інструментальному виробництву і обробці металів
різанням;
техніків-механіків по металообробних
верстатах
і автоматичних лініях.
Приймають осіб без обмеження віку.
Вступні екзамени приймають за бажанням вступ
ника російською чи українською мовою з 15 по 20
листопада.
Вступники складають усний екзамен з математики
і пишуть твір з російської мови і літератури.
Нагороджених по закінченні середньої школи ме
даллю приймають без екзаменів.

придбання автомобі
ля «Волга» (ГАЗ-24)
або «Жигули» (ВАЗ21013).
Лише за перше пів
річчя нинішнього ро
ку мешканцям нашої
області виплачено ви
грашів позики на 1
млн. 82 тисячі крб.
Облігації Держав
ної внутрішньої ви
грашної позики 1982
року вільно прода
ються і купуються
всіма ощадними ка
сами.
Купуйте облігації
державного займу!
Черговий
тираж
відбудеться 15 листо
пада 1983 року в
м. Талліні.

Дирекція.
Зам. 110.
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на перший курс заочного навчання за спеціальностями: .
агрономія, строк навчання — 5 років 7 місяців;
плодоовочівництво і виноградарство, строк навчан
ня — 5 років 7 місяців;
зоотехнія, строк навчання — 5 років 7 місяців;
ветеринарія, строк навчання — 6 років;
економіка іі організація сільського 'господарства,
строк навчання — 5 років 7 місяців;
бухгалтерський облік у сільському господарстві,
строк навчання — 5 років 3 місяці.
Конкурс проводиться за кожною спеціальністю ок
ремо.
Заяви про вступ до інституту приймають з 1 листо
пада 1983 року по 15 січня 1984 р.
Вступні екзамени проводяться потоками:
з 16 січня по 15 березня.
Зарахування до інституту — з 16 по 31 березня.
Вступники складають екзамени:
а) на спеціальності: агрономія, плодоовочівництво
1 виноградарство, зоотехнія, ветеринарія — з біології
(усно), хімії (усно), фізики (усно);
б) па спеціальності: економіка й організація сіль
ського господарства, бухгалтерський облік у сільсько
му господарстві — з математики (усно), біології (ус
но), географії (усно).
Всі вступники складають письмовий екзамен (твір)
з російської або української мови та літератури.
Ті, хто закінчив середню школу із золотою медал
лю або середній учбовий заклад чи профтехучилище
з дипломом з відзнакою,
складають
тільки один
вступний екзамен:
а) на спеціальності агрономія, зоотехнія, ветерина
рія, плодоовочівництво і виноградарство — з біології
(усно);
б) на економічні спеціальності — з математики
(усно).
Якщо екзамен складено на «5», вступники звільня
ються від складання інших екзаменів; якщо олержа-
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шових і речових ви
грашів.
За 50 копійок мож
на виграти: автомо
біль
«Запорожець»
ЗАЗ-968М, мотоцикл
«Днепр-12М» або МТУ тиражі буде ро 10-36 «Днепр» з ко
зіграно 2625000 гро ляскою, велосипед, те

левізор
кольоровий
«Рубин-Ц-202»
або
«3лектрон-736», маг-,
нітолу
«Ореанда201»,
магнітофон
«Юпітер-203 -стерео»
або «Маяк-205», ра
діоприймач транзис
торний,
фотоапа-

«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МСП,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

аул. Луначарського, 36.
БК 05486.

м. Кіровоград, вул. Фрунзе, 6,

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ

.Молодий комунар’

На украинском языке.

Адреса технікуму:
телефон 7-24-11.

Міністерство сільського господарства СРСР
ОДЕСЬКИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

Управління
Держтрудощадкас
області.

28 жовтня в м. Жи
томирі
відбудеться
тираж виграшів гро
шово-речової лотереї
Української РСР 1983
року п'ятого випуску.

Початок занять груп нового набору 1 грудня.
Заяви подавати до 15 листопада.
До заяви треба додати: атестат про середню осві
ту (оригінал), медичну довідку (форма № 286), чо
тири фотокартки 3X4 см, витяг із трудової чи кол
госпної книжки, паспорт і військовий квиток пред’яв
ляються особисто.
Приймальна комісія працює щодня,
крім суботи
і неділі, з 14 по 21 годину в аудиторії № 108,

Індекс 61103.

рат, акордеон «Орфей»
з футляром,
холодильник «Ока-6»
або «Мінськ-16», ма
шину пральну «Чайка-2М», пилосос, ки
лимову доріжку, ки
лим фабричної роботи, годинники, інші

но «4» або «З», вступники складають всі екзамени і
беруть участь у конкурсі па загальних підставах.
Заяву про вступ слід подавати на ім’я ректора ін
ституту, вказавши обрану спеціальність.
До заяви треба додати:
документ про середню освіту (оригінал);
характеристику для вступу до вузу;
виписку з трудової книжки (для осіб, які мають
стаж роботи);
медичну довідку (форма № 286);
4 фотокартки 3X4 см.
Паспорт, військовий квиток (для військовозобов'я
заних запасу) слід пред’являти особисто.
Особи, яких у встановленому порядку відряджають
на навчання колгоспи і радгоспі) чи сільськогоспо
дарські підприємства, повинні подати також направ
лення (форма 729) за підписом керівника підприєм
ства, секретаря парторганізації, голови профорганіза
ції.
Для складання вступних екзаменів вступникам на
дається відпустка (15 календарних днів) за місцем
роботи без зберігання заробітної плати.
Поза конкурсом, якщо одержано позитивні оцінки
на вступник екзаменах, зараховують:
тих, хто закінчив середній
спеціальний учбовий
заклад і має направлення колгоспів, радгоспів та ін
ших державних підприємств сільського господарства
для навчання за фахом роботи.
військовослужбовців, звільнених з дійсної слул^»
й направлених до вищих навчальних закладів за ре
комендаціями військових частин і військкоматів на
факультети: ветеринарний, зооінженерний, економіч
ний.
Адреса інституту: 270039, м. Одеса, вул. Сверд
лова, 99. Телефон приймальної комісії — 29-05-70.
Зам. 109.

цінні речі, а також
грошові виграші від
1 до 200 крб.
Купуйте білети гро
шово-речової лотереї!
Беріть участь у ти
ражі!
Білети
продають
всі ощадні каси, під
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приємства зв’язку, кі
нотеатри, магазини,
кіоски, а також гро
мадські уповноважені
на підприємствах і в
установах.
Управління
Держтрудощадкас
області.
Зам. 108.

1

Газета виходить у вівторок,
четвер І суботу.

Друкарня Імені Г М Димитровв
видавництва
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України
м Кіровоград, вул Глінки, і-

