
І &
в НОМЕРІ:- ...........

X
ЮНАКИ І ДІВЧАТА!

1—2 ОЗНАМЕНУЄМО
и ------------------------------

ОСТАННІЙ РІК 

ОДИНАДЦЯТОЇ 

П'ЯТИРІЧКИ

УДАРНОЮ
спеціалісти мінмонтажспецбуду СРСР — учасники будів

ництва пам’ятнина Перемоги в МоскЬ| 4 слухають народного 
ЯУдожника РРФСР Ю. Л. ЧЕРНОВА, Акин розповідає їм про ан
самбль меморіалу.

(Добірку по Вахті пам’яті читайте на 2-й стор.).

Бронзовий призер першості України Т 
з плавання серед вихованців ДЮСШ І 
на дистанції 400 метрів вільним сти- І 
/іім Оксана ЧУХРАЙ. (Матеріал до И 
10-річчя ДЮСШ облспорткомітету чи- 0 
тайте на 3-й стор.).
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ІВТОРА року тому в «Молодому ко
мунарі» була надрукована стаття 

Героя Соціалістичної Праці, бригадира 
тракторної бригади колгоспу «Росія» Но- 
Еоукраїнського району В, С. Андріяша, в 
якій знатний хлібороб поділився мірку
ваннями про місце комсомольців і мо
лоді у вирішенні відповідальних завдань 
по реалізації Продовольчої програми, 
завдань п’ятирічки. На сторінках газети 
йшла зацікавлена розмова про резерви 
дальшого підвищення продуктивності 
праці, зміцнення трудової і виробничої 
дисципліни.

«Я горджуся тим, що належу до слав
ного хліборобського роду, — писав В. С. 
Андріяш. — Вірю, що такі ж почуття зна
йомі моїм молодим колегам, комсомоль- 
цям, що зрозуміють нас і ті, хто завтра 
скаже: «Я буду працювати на землі». Я 
теж народився в селі і теж люблю землю. 
Однак доля розпорядилася так, що при
йшов працювати на завод. І не жалкую. 
Бо, вважаю, однаково потрібна робота і 
хлібороба, і робітника, й інженера, адже 
кожен з них вносить сзою частку у вико
нання величних накреслень партії. Най
головніше ж, думаю, — у ставленні кож
ного працівника, представника будь-якої 
галузі до обраної справи, до довіреної 
йому ділянки виробництва. Тож сьогодні 
хотілося б поговорити про професійну 
честь трудівників, а якщо говорити кон
кретно — про честь робітничу.

Це поняття — багатогранне, однак у 
своїй суті воно зводиться до єдиного---
почуття гордості за обрану професію, за 
свою роботу. Стати майстром своєї спра
ви нелегко. Бо, щоб освоїти ази будь- 

"Г ' якої зі спеціальностей, потрібна неаби
яка праця над собою. Без наполегливос
ті, без прагнення будь-що дійти до сек
ретів професії діла не буде. Щороку у 
наш цех приходить немало хлопців і 
дівчат: хто після профтехучилища, хто 
відслуживши в армії, а дехто переходить 
з інших підприємств. Однак залишаються 
не всі. Чому так трапляється?

Однією з головних причин, вважаю, є 
специфіка нашої роботи. Інструменталь
ний цех, де я працюю фрезерувальни
ком на дільниці оснащення, ми називає
мо серцем заводу. Бо з тих деталей, які 
виготовляємо, невдовзі складається за
водська продукція. Виробництво у цеху 
індивідуальне. Це означає, що через ру
ки слюсарів, фрезерувальників, токарів, 
шліфувальників проходить безліч найріз- 

-яг номанітніших деталей, кожна з яких ви
магає своєрідного підходу. Виготовляти 
технологічні карти на випуск кожної оди
ниці продукції — справа невдячна: не 
встигнеш підготувати одні, як треба роз
робляти інші. А це значить, що вибір 
технологічних операцій, як і якість вико
нання роботи, майже повністю залежить 
від робітника. Саме він має змогу вдо
сконалити технологічний процес, по- 
своєму підійти до обробки певної дета
лі (звичайно, у межах вказаних вимог). 
Тобто особиста творчість кожного — на 
першому плані.

Тому новачку прижитись у цеху нелег
ко. Робота вимагає досконалого знання 
професійних секретів, віртуозного воло
діння різноманітним інструментарієм і, 
обов'язково розуміння технологічних 
карт. Як не дивно, саме остання вимога 

■'* дуже часто стає ти/л порогом, який но
вачки переступити не в силі. І особливо 
прикро, коли мова йде про випускників 
профтехучилища. Не берусь судити про 
рівень підготовки хлопців і дівчат у 

ПТУ, однак, вважаю, є частка і нашої ви
ни у їх необізнаності з виробництвом. 
Адже вчорашні учні СПТУ № 6, яке го
тує кадри для заводу «Гідросила», ще 
не одержують тих знань, котрих вимагає 
специфіка інструментального цеху. Отут 
би й проявити себе з практичного боку 
молодим, але вже досвідченим заводча
нам, і в першу чергу комсомольцям. На 
жаль, шефські зв’язки підприємства і 
училища часто обмежуються візитами 
передовиків виробництва на святкові 
вечори тощо.

Але шефські зв’язки молодих вироб
ничників повинні полягати не тільки в 
практичній допомозі учням профтехучи
лища під час навчання, а в такому ж 
уважному ставленні до них уже як до 
молодших колег, коли вчорашні петеуш
ники приходять в цех з новенькими дип
ломами. Про це влучно сказав у своїй 

промові на зустрічі з робітниками мос
ковського металургійного заводу «Серпі 
молот» Генеральний секретар ЦК КПРС, 
Голова Президії Верховної Ради СРСР 
К. У. Черненко: «Добре організована пра
ця підлітків, чіткий ритм і порядок на 
виробництві, дух робітничої згуртова
ності, колективізму повинні практично 
навчати юнаків і дівчат науки життя, до
помагати їм у виборі та освоєнні профе
сії, у формуванні високих громадянських 
якостей».

Проблема на виробництві не нова і в 
її вирішенні вагоме слово належить на
ставникам. Я ось уже одинадцять років 
працюю на підприємстві. Але й досі теп
лим словом згадую свого першого вчи
теля Івана Семеновича Слісаренка — 
фрезерувальника високого розряду, не 
тільки великого умільця, а й тонкого 
психолога хлопчачих душ, котрий навчав 
мене, як і інших, такої ж майстерності, 
якої досяг сам. На першому місці, евз- 
жав наставник, повинно бути особисте 
бажання досконало розібратися у будь- 
якому питанні, що стосується обраної 
спеціальності. З такого правила виходжу 
і я нині, коли навчаю своїх підопічних, 
їх у мене двоє — Леонід Тришин та Ва
силь Репінський. Обоє нині працюють са
мостійно, хоч перші місяці, як і будь-хто 
з новачків, виконували найпростіші опе
рації, мимохідь фіксуючи для себе непо
мітні для стороннього ока рухи і жести 
досвідченіших товаришів. Так через 
досвід старших і власне бажання прихо
дить вміння. І тоді наставник гордиться 
своїм учнем.

Однак поки що доводиться говорити і 
про те, що ще не всі наші виробнични
ки, зокрема, це стосується молодих, з 
повною відповідальністю ставляться до 
обов'язків наставника. Тому й ідуть іно

ді з цеху початківці, так і не ставши на 
стежку самостійності. Кожен такий ви
падок — це суворий докір заводчанам і, 
особливо комсомольцям.

На міській звітно-виборній комсомоль
ській конференції наше підприємство у 
числі інших критикувалось за низький рі
вень організації конкурсів професійної 
майстерності. Як указувалося, в цих кон
курсах беруть участь усього 10—15 чо
ловік, та й то це ті, хто вже має певний 
досвід роботи. А як же підвищувати 
майстерність молодим робітникам, котрі 
працюють на заводі недавно? Конкурси 
професійної майстерності спрямовані 
на те, щоб самоудосконалювались по
чатківці. У нас же буває, що в цих зма
ганнях щороку беруть участь одні й ті ж 
люди, які вже самі можуть вчити, а не 
вчитися.

У минулому році після закінчення 

П'ятирічка і ми: розмова з молодим сучасником

школи ..учнями фрезерувальника стали 
Олександр Козаков та Сергій Усенко. 
Нелегко даються хлопцям перші кроки, 
однак духом вони не падають, бо рівня
тись є на кого. Значна частина робітни
ків цеху працює з особистим клеймом. 
І серед них чимало молодих. Це фрезе
рувальники Сергій Фундовий та Володи
мир Олійник, токар Олександр Шевчук, 
слюсар Сергій Трохимець і шліфуваль
ник Олександр Астапов.

Права на особисте клеймо добитися 
нелегко, бо заслужити його треба не тіль
ки постійним перевиконанням виробни
чих норм, а й сумлінним ставленням до 
будь-якого із даних завдань, не виділяю
чи головних і другорядних. Тут у повній 
мірі, думаю, проявляється робітнича 
честь кожного працівника, бо завдання 
ставляться індивідуально і будь-хто у 
цеху знає, що, припустимо, фрезерував 
ось таку деталь саме я, тому й питати
муть за неї з мене.
ЇІ А ГРУДНЕВОМУ (1983 р.) Пленумі ЦК

КПРС перед радянськими трудівни
ками було поставлене важливе завдання 
додатково підвищити продуктивність 
праці на один процент і знизити собі
вартість вироблюваної продукції на пів- 
процента. Колектив нашого заводу вирі
шив дані показники довести до 1,5 і 0,6 
відсотка. 1 з наміченим успішно спра
вився. Продуктивність праці за минулий 
рік на підприємстві виросла на 4,5 про
цента. Що це дало конкретно? Виробле
но надпланової продукції майже на 
З мільйони карбованців, з них 965 тисяч 
припадає на додатково виготовлені зап
частини. Народному господарству понад 
завдання відвантажено 329 гідростатич
них трансмісій і 39 тисяч гідронасосів (з 
них 7,5 тисячі зроблено молодими ви

робничниками під час ко/^сомольських 
суботників).

Недавно Політбюро ЦК КПРС схвали« 
ло ініціативу кращих колективів Москви, 
України, Уралу — створити на кожному 
підприємстві, в області, краї, республіці 
фонд понадпланової економії і запропо
нувало трудовим колективам країни в за« 
вершальному році п’ятирічки відпрацю« 
вати два дні на зекономлених матеріа« 
лах, сировині і паливі. Трудівники «Гід« 
росили» гаряче підтримали цю пропози« 
цію, адже резерви у нас є немалі. При
міром, минулого року на нашому під
приємстві було заощаджено матеріалів, 
сировини й інструментів на 361 тисячу 
карбованців і зекономлено 2 мільйони 
201 тисячу кіловат-годин електроенергії, 
У виробництво впроваджено 82 рацпро
позиції, які дали економічний ефект 96 
тисяч карбованців.

Багато заводських колективів, у тому 
числі й комсомольсько-молодіжних, да
ли слово відпрацювати на зекономлених 
матеріалах і сировині більш як по два 
дні. Наприклад, бригади Володимира Ба
дова та Володимира Курінька з механо
складального цеху № 2 зобов’язались 
трудитись на збережених ресурсах три 
дні, а от колектив Віктора Заплавного з 
цього ж цеху — чотири.

Кілька років тому КМК Володимира 
Бадова виступив із цікавим почином — 
узяв на себе колективну відповідаль
ність за дотримання кожним членом ко
лективу трудової дисципліни і гро/лад- 
ського порядку. У разі порушення вся 
бригада позбавляється 10 процентів 
премії. За останні чотири роки в колек
тиві немає жодного порушника. Чому б 
цей почин не поширити серед КМК не 
тільки заводу «Гідросила», а й інших під
приємств міста? Адже користь очевидна. 
І це саме той випадок, коли краще взя
тись за одну ініціативу та довести її до 
кінця, ніж підтримувати всі пропозиції, 
а невдовзі забувати про них.

1 останнє, про що хотілось би погово
рити. У статті знатного хлібороба бри
гадира тракторної бригади колгоспу «Ро
сія» Новоукраїнського району В. С. Ан
дріяша «Хліб наш насущний» іде мова 
про потенціал власного трудового сум
ління. Думаю, у ставленні до цього по
няття немає великої різниці між хліборо
бом, робітником чи науковцем. Кожен із 
них робить свою роботу. Інше питання— 
як? Я розумію це поняття так: робити 
своє діло так, щоб, як кажуть, совість бу
ла чистою. У нас нерідко хлопцям доводи
ться залишатись після зміни, бо завдан
ня кожному дається індивідуальне, і ні
хто, крім тебе, не може його виконати. 
А не вправишся ти — не діятиме якась 
дільниця основного виробництва, що 
вплине на випуск продукції всього заво
ду. Ось такий важливий ланцюжок, кот
рий нікому не дано порушувати. Тому 
основне мірило для нас — не години ро
бочої зміни, а виконання поставленого 
завдання. Не підведеш товаришів, зна
чить, душею болієш за своє виробництво, 
за честь заводської марки, а отже, і за 
свою робітничу честь.

І. МАШНЯГУЦА, 
фрезерувальник кіровоградського 
заводу «Гідросила», депутат Вер
ховної Ради СРСР.
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Яи і багато ровесників, комсомолець Сергій СТАД- 
НИК (на знімку) ще до служби в армії прийшов пра
цювати в цех ремонту гірничого обладнання Олек
сандрійського рудоремонтного заводу. Було це сім 
років тому.

Відслуживши, повернувся до свого трудового ко
лективу. Нині Сергій уже токар четвертого розряду. 
Щозмінне виконання завдань на виготовленні деталей 
для ремонту обладнання у комсомольця складає 120 — 
125 процентів.

Активний він і в громадському житті. С. Стадник 
непоганий легкоатлет, фізорг цеху. Товариші ж, схва
ливши депутатську діяльність виробничнина в мину
лому періоді, одностайно висунули Сергія кандидатом 
у депутати міської Ради народних депутатів.

Фото М. ПАЛЬЧИКА.
м. Олександрія. '
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Про молодого вчителя 
написано багато хороших 
книг і газетних статей, 
сказано чимало натхнен
них слів. І це цілком 
зрозуміло. Адже саме 
талановитий молодий пе
дагог частіше всього 
вносить в шкільне життя 
оптимізм, віру в сили 
своїх вихованців, бадьо
рість, емоційну піднесе
ність, необхідні для ви
рішення складних і не
рідко несподіваних педа
гогічних ситуацій.

Чи не тому вчителі 
старшого покоління з 
особливою радістю зу
стрічають у своєму ко
лективі кожного новач
ка, сподіваючись побачи
ти в ньому послідовного 
продовжувача 
щпх традицій, 
дійну зміну.

Більше ста 
спеціалістів 
нині у школах Ганворон- 
ського району. Для 14 з 
них — нинішній навчаль
ний рік — перший а їх- 
пій біографії. Найчасті
ше поповнюється моло
дими педагогами Завал- 
лівська школа-інтернат. 
Тому і вчительська ком
сомольська організація 
тут найчисленніша в ра
йоні. Чим живе органі
зація? Крім основної 
своєї роботи, що потре
бує чимало енергії і сил, 
вчигелі-комсомольці бе- 

участь і в конкурсі 
■т на суспільно-

молоднх
трудяться

МОЛОДИЙ 
СПЕЦІАЛІСТ 

НА СЕЛІ

політичну тематику, і в 
спільних із шкільною 
комсомольською органі
зацією трудових «десан
тах»...

Людмила Миколаївна 
Гречанюк працює в шко- 
лі-інтернаті три роки. Ви
кладає російську мову і 
літературу. А ще керує 
гуртком «Наш Ленін
ський комсомол», веде 
сектор ідейно-політичної 
роботи в шкільній ком
сомольській організації, 
допомагає старшоклас
никам у проведенні те
матичних вечорів... А не
давно колеги іциро віта
ли Людмилу Миколаївну 
з визначною подією в її 
житті — на відкритих 
партійних зборах Л. М. 
Гречанюк прийняли кан
дидатом у члени КПРС.

Завжди у колі дігей 
Вікторія Анатоліївна Му
рована і Людмила Ми
колаївна Коваль. Вони 
організували гурток «Умі
лі руки», який користує
ться популярністю у 
школярів.

Наталі Володимирівні 
Молдован і Валентині 
Яківні Заїці подобається 
працювати із жовтенята
ми. У тому, що шкільний 
клуб для наймолодших 
учнів «Вогник» зумів за
цікавити дітей, згуртува
ти їх, заслуга саме цих 
молодих виховательок.

Т. РОМАНЮК. 
Гайворонський район.

Пошта нашої комсо
мольської вікторини була 
не дуже чисельною, але 
надзвичайно цікавою. Га
зета відкрила для себе 
нові імена наших читачів 
і авторів, серед яких по 
праву першими слід на
звати загін червоних слі
допитів «Пошук» народно
го історико-краєзназчого 

ВІКТОРИНА-84

«ЧИ ДОБРЕ ВИ ЗНАЄТЕ 
СВОЮ ІСТОРІЮ?»
музею м. Олександрії (ке
рівник загону І. А. Шуль
га, командир Л. Пашков- 
ська, комісар В. Педчен- 
ко), а також комсомоль
ців Недогарської восьми
річної школи Олександ
рійського району комсорга 
Тетяну Верезуб, командира 
групи слідопитів Вікторію 
Велику, Олену Степанен
ко, Тетяну Іванець, Андрія 
Онопу, Миколу Фандалюка 
та інших, нашого громад
ського кореспондента 
Олександра Антоновича 
Рябошапку, учня з Петрів- 
ського району Олександра 
Бабенка.

Переможцем вікторини 
став загін червоних слі
допитів «Пошук» народ
ного історико-краєзнавчо- 
го музею м. Олександрії. 
Переможець, як і було

УВАГА! УВАГА! 
ЛІТЕРАТУРНИЙ 
КОНКУРС

З метою творчого зро
стання молодих літератур
них сил Кіровоградщини, 
виявлення нових імен ре
дакція «Молодого кому
нара» оголошує літератур
ний конкурс, який трива
тиме до кінця останнього 
року одинадцятої п’яти
річки. Конкурс не обме
жує учасників ні в тема
тиці, ні в жанрах.

Мир — планеті Земля. 
Героїчні подвиги наших 
дідів і батьків в роки Ве
ликої Вітчизняної війни. 
Наш сучасник — його тру
дові звершення, активна 
життєва позиція, захоплен
ня і вподобання, мрії і 
сподівання. Рідний край — 
незабутні сторінки історії, 
мальовнича природа сте
пу. До цих та інших тем 
хай звернуться в своїх 
творах початківці.

Кращі літературні тво
ри постійно друкуватимуть
ся на сторінках «Молодо
го комунара».

«Проба пера» — кон
курс не лише для тих, хто 
тільки мріє про перші пуб
лікації. В ньому можуть 
взяти участь активні авто
ри нашої газети, молоді 
члени літературних студій, 
інші любителі красного 
письменства. На перемож
ців чекають дипломи лау
реатів конкурсу і пам’ятні 
призи газети.

Успіху вам, дорогі ша
нувальники художнього 
слова!

обумовлено, набрав ЗО ба
лів. Слід відзначити ту 
кропітку роботу, яку про
вів колектив, готуючи від
повіді на вікторину «Чи 
добре знаєте ви свою іс
торію?» (№ 155, 29 грудня 
1984 р.). Юні слідопити 
не просто детально від
повіли на кожне запитан
ня, а й проілюстрували 

свої відповіді фотознімка
ми, матеріалами з газет. 
Готуючи відповіді на вік
торину, вони зустрічалися 
з ветеранами комсомолу 
Н. Б. Винокуровим, Г. І. 
Ліщенком.

Про вручення нагороди 
переможцям вікторини 
буде повідомлено окре
мо.

Правильні відповіді:
1. День народження 

Єлисаветградської ком
сомольської організації — 
19 березня 1919 року.

2. Один із перших ком
сомольських осередків на 
селі організувався в Гло- 
досах ІІовоукраїнського 
району (квітень, 1919 ро
ку).

Примітка: Названі учас
никами вікторини інші 
сільські осередки теж пра

Талісман фестивалю
Москва. На черговому засіданні бюро Радянського 

підготовчого комітету затверджено офіційний та
лісман — сувенір ХІІ Всесвітнього фестивалю молоді 
і студентів. Його автор — студент-заочник Москов
ського архітектурного інституту Михайло Веременко.

Талісман фестивалю — зображення дівчинки злас
кавим російським ім’ям Катюша у головному уборі, 
котрий нагадує кокошник та імітує «ромашку» ембле
ми фестивалю.

На знімку: художник Михайло ВЕРЕМЕНКО.
Фото Д. ЧУМИЧЕВА. 

Фотохроніка ТАРС.

вильні, проте саме цей ві
домий як один з перших.

3. Ім’я двадцятип’яти- 
тіісячника — Іван Криво- 
інся. Він піднімав колгосп

«Родина» Татарівської сіль
ради (нині с. Компшуватс 
Но воукр аїнського р а йо - 
ну). . .

4. Двічі Герой Соціаліс
тичної Праці О. В. І італов 

почішав свій трудовий 
шлях у Комишуватому в 
кінці першої п’ятирічки. 
Гам же працює все жит
тя.

5. Василь Порик, націо
нальний герой Франції, у 
передвоєнні роки навчав
ся в Бобрннецькому сіль
ськогосподарському тех
нікумі.

6. Обласні комсомоль
ські будови: Кіровоград
ський гідролізно-дріжджо
вий завод, Кіровоград
ський чавуноливарний за
вод; республіканські — 
Лнппязькин цукровий за
вод, шахта «Ведмежояр- 
ська» (м. Олександрія), 
реконструкція виробничо
го об’єднання по сівалках 
«Червона зірка»; всесоюз
ні — Кременчуцька ГЕС 
(м. Світловодськ).

кіномаистрів

г-т jrJ

В агітпункті клубу держ
торгівлі обласного центру 
зідбувся звіт перед МОЛО
ДИМИ виборцями народної 
самодіяльної кіностудії 
«Енергія».

Любителям кіно добре 
знайомий цей аматор
ський колектив із Кірово
градського інституту сіль
ськогосподарського маши
нобудування, створений 
1969 року. Нині фільми 
знімає вже четверте поко
ління студійців. За цей час 
гматори створили багато 
стрічок; частина з них бу
ла відзначена на респуогі. 
панських та обласних ко >- 
курсах. У 1983 році студії 
було присвоєно звання 
народної.

Глядачі, що прийшли на 
зустріч з аматорами, із 
задоволенням подивились 
фільми «У піснях зостане
мось ми» (автори стрічки 
Д. Мишин та Б. Кришкін), 
«Поки горить свічка» (ав
тори П. Волошин, А. Мар- 
тиненко, Л. Давидовський) 
та інші.

Г. ХАРИТОНОВ.

Хто 
смачніше?

Сбласнии конкурс про
фесійної майстерності се
ред молодих кухарів, кон
дитерів та офіціантів, що 
відбувся недавно на базі 
кіровоградського ресто
рану «Весна», зібрав чи
мало болільників. Більше 
того, кожен бажаючий мав 
змогу скуштувати (по
клавшись на власний смак) 
страв будь-якого із п’яти 
представлених варіантів 
обідів.

Тридцять п'ять учасни
ків конкурсу змагались за 
одержання звання «Кра
щий за професією». Одно
стайною була думка, що 
високу майстерність, знан
ня своєї справи проде
монстрували всі. Однак, 
як це і передбачає зма
гання, було визначено 
кращих серед кращих 
творців апетиту.

Серед кухарів найвправ- 
нішою виявилась команда 
Кіровоградського об’єд
нання ресторанів (Л. Ма
зур, Т. Бобир, С. Болтян, 
Л. Мельничук). Першість 
у конкурсі кондитерів ви
борола команда Олександ
рійського комбінату гро
мадського харчування 
(О. Чернуха та Л. Мазур), 
а найкращими офіціантами 
виявились Є. Іваненко 
(ресторан «Київ») та С. Гра- 
барник (ресторан «Дорож
ній»), • ’
Переможців конкурсу на

городжено Почесними 
грамотами, цінними пода
рунками та грошовими 
преміями.

Н. КУЗНЕЦОВА.

■х

ВАХТА ПАМ'ЯТІ

Удостоїлись
почесного права

На честь 40-річчя Великої 
Перемоги в нашій країні 
проводиться Всесоюзна ге- 
роїко-патріотична акція Ле
нінського комсомолу «Рів
няння на прапори Перемо
ги». Активно включились у 
неї і комсомольські органі
зації нашого району.

Недавно в районному бу
динку культури відбувся уро
чистий мітинг, в якому взяли 
участь представники під
приємств, організацій і уста
нов райцентру, ветерани 
Великої Вітчизняної війни. 
Мітинг відкрив другий сек
ретар райкому Компартії 
України О. О. Малолітко, 
котрий розповів про те, як 

готуються до славної дати 
трудівники району. Ветера
ни Великої Вітчизняної вій
ни О. С. Фесенко, І. К. Пус- 
товий, В. Ф. Горобець та 
В. І. Глущенко передали пра
пори тих військових полків, 
котрі визволяли Кіровоград- 
щину від німецько-фашист
ських загарбників, представ
никам молодої зміни — ко
лишнім воїнам, які викону
вали свій інтернаціональний 
обов’язок в Афганістані.

Вони також взяли участь 
в автомотоестафеті по міс
цях бойової слави старшого 
покоління. У Деріївці та Ку- 
цеволівці, де побували 
учасники автомотоестафети, 

відбулись зустрічі з тими, 
хто в роки Великої Вітчизня
ної боронив землю від фа
шизму.

Ветерани війни, молоді 
передовики виробництва та 
червоні слідопити удостої
лись почесного права сфо
тографуватись біля прослав
лених прапорів військових 
полків, які визволяли нашу 
область.

Л. ВЕРБА.
Онуфріївський район.

По-ударному
Хоч надворі по-сгіравж- 

ньому січневі морози і 

земля спочиває під сніго
вим покровом, зимову ти
шу на полях раз у раз по
рушує гул тракторів і ав
томашин: іде чотиримісяч- 
ник по вивезенню на поля 
органічних добрив. Актив
ну участь у ньому беруть 
••лени комсомолы.ько-мо- 
лодіжного колективу во
діїв автогаража .колгоспу 
«Жовтень» (керівник В. ф. 
Мартинов). .Своїм ГАЗ-53
щодня перекриває вироб
ничі норми Володимир
Єпіфанов, який недавно 
виконував свій інтернаціо
нальний обов’язок в Афга
ністані. За приклад йому_  

сам групкомсорг Григорій 
Ільченко, котрий змінні 
завдання постійно виконує 
на 110—115 процентів.

Свої трудові здобутки 
МОЛОДІ водії присвячують 
40-річчю перемоги радян
ського народу над гітле
рівською Німеччиною. У 
дні, коли проходив тиж
день пам’яті героїв-моло- 
догвардійців, колектив за
рахував до свого складу 
Олега Кошового. Зароб
лені гроші будуть пере- „ 
раховані у Фонд миру.

В. ГУРИЧЕВ.
Новомиргородський 
район.
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Озброєна марксистсько-ленінською теорією, володіючи величезним досвідом ке
рівництва країною, партія мобілізувала народ на кінцевий розгром ворога. На по
чатку 1945 року в парторТанізаціях Радянської Армії і Флоту стояли на обліку 
3325 тисяч комуністів, або майже 60 процентів від загальної кількості членів і 
кандидатів у члени ВКП(б).

Фотохроніка ТАРС.

================== ПРЕМ’ЄРА РУБРИКИ -------

ПРО ЦЕ ПИСАЛА ГАЗЕТА...
45 РОКІВ ТОМУ

Цю рубрику нам підказали читачі. А 
якщо точніше — делегати і гості XXII1 
обласної звітно-виборної комсомоль
ської конференції. Оглянувши виставку 
кращих номерів газет, присвячену 
45;річному ювілею «Молодого комуна
ра», не один із присутніх тоді заціка
вився, про що ж писала комсомольська 
газета за 45 років свого існування.

Переглядати старі підшивки завжди 
цікаво. Двадцять, тридцять, сорок ро
ків тому кожен номер обласної моло- 
діжки фіксував події дня, передавав 
дух і настрій молодих, рапортував про 
їхні славні трудові перемоги. Таке вже 
покликання газетярів — писати історію 
сучасності.

Сьогодні події дня навіть десятиріч
ної давності — уже історія. Це зрозу
міло, час не стоїть на місці. Але газе
та — це ще й імена людей. Тих, про ко
го писали і тих, хто писав. Запровад
жуючи нову рубрику, редакція газети 
«Молодий комунар» сподівається цим 
екскурсом в історію відшукати тих, чиї 
імена назавжди залишились на шпаль
тах газет.

Дорогі читачі! Ми розраховуємо і на 
вашу допомогу. Якщо під рубрикою 
«Про це писала газета...» ви зустрінете 
'знайомі імена, просимо вас, розкажіть 
про цих людей усе, що знаєте.
Отже, про це писала газета 45 років 
тому...

З тих пір, як у плавальному басейні, спортивних 
залах, легкоатлетичному манежі ДЮСШ облепортко- 
мітету були створені навчальні групи і почалися перші 
тренування, в лютому минає десять років. Чого за цей 
час домоглися тренери та їх вихованці? Які тут успіхи 
на шляху до масовості і майстерності?

Перша наша розповідь про відділення плавання.

Уроки

ганяй учнів ДЮСШ рес
публіки в Запоріжжі, 
Команди 74-х шкіл претен
дували на високі резуль
тати. Однак, як відомо, 
тільки три піднімаються на 
п’єдестал пошани. Це пра-

ФІЗКУЛЬТУРУ — ТОБІ і ВСІМ

на голубій
ДЮСШ — 10 РОКІВ доріжці

Відповідь
на заклик 
молодих 

ленінградців
КАМ'ЯНКА. У відпо

відь на заклик молодих 
патріотів Ленінградсько
го суднобудівельного за
воду імені Орджонікідзе, 
комсомольці і позаспіл
кова молодь Кам'янсько- 
го підшипникового заво- 
ду широко розгорнули 
соціалістичне змагання за 
високі виробничі показ
ники на честь виборів у 
місцеві Ради депутатів 
трудящих.

З кожним днем зро
стають ряди стаханов- 
ців. З 124 працюючих 
комсомольців па заводі—• 
87 сіахановців, 35 удар
ників Комсомольці ово- 
лодієають новими спеці
альностями. Гак, комсо
молка Ніна Карюк пер
шою на заводі з жінок 
опанувала справу на

ладчика верстатів, зобо
в’язавшись викопувати 
норму на повій роботі на 
150 процентів. Зараз во
на домоглася виконання 
денної норми на 163 про
центи. Комсомолець Іван 
Хідчснко, працюючи на
ладчиком, виконує нор
ми на 200—250 процен
тів. 20 верстатів, які він 
обслуговує, працюють 
безперебійно.

(Обл. РАТАУ).

Ворошиловський 
стрілець

Руки дівчини міцно 
тримають гвинтівку, очі 
пильно дивляться вперед, 
на мішень. «Влучно, 
тільки влучно треба 
стріляти», — свердлила 
мозок думка.

— Вогонь! — лунає 
команда. Галя випускає 
кулю за кулею.

— От молодець Галя! 
Оце так влучила, прямо 
в центр, — чулися за
хоплені вигуки. Галя, 
перемагаючи величезну 
схвильованість і радість,

твердим голосом відпові
дала:

— Інакше комсомолець 
не повинен стріляти!

Тепер Галя Стара не 
'тільки краща фізкультур
ниця, а й кращий поро- 
шнловський стрілець 
Олександрійської сіль
ськогосподарської шко
ли. 1 не тільки школи. На 
районних і обласних стрі
лецьких змаганнях вона 
завоювала першість. По 
праву Галя носить зван-
ня ворошпловського 
стрільця першого і дру
гого ступенів.

Нині Галя наполегли-
во вивчає кулеметну 
справу. На «відмінно» 
вивчивши матеріальну 
частину кулеметів «Мак-
сим» і «Дехтярьов», во
на старанно готується
стати ворошиловським 
кулеметником.

Галя Стара готова від
дати на благо і процві
тання своєї соціалістич
ної Батьківщини всі свої
знання, всю свою молод- 
нечу енергію, запал і си
ли.

В. ГАЧКОВСЬКИЙ.
м. Олександрія. 
(«Сталінська зміна», 
5 грудня 1939року).

Хто найактивніший читач?
© ЕДАКЦІЯ газети торік 
* вивчала занити моло
ді області. Що хоче знайти 
для себе на шпальтах мо- 
лодіжки наш сучасник? 
Які проблеми його цікав
лять? Чим- він сьогодні 
живе? Враховуючи кри
тичні зауваження та поба
жання, висловлені на ад
ресу газети, в цьому році 
ми ввели (і поступово 
вводитимемо ще) деякі 
зміни. Однак вивчення гро
мадської думки про чита- 
бельність нашою друко
ваного органу продовжує
ться. Хотілося б знати ва
шу думку щодо змісту і 
зовнішнього вигляду «Мо-

лодого комунара». З цією 
метою редакція оголошує 
конкурс на найактивнішо
го читача місяця. Пере
можця чекає цікава кни
га. Ви повинні протягом 
тижня нового місяця наді
слати до редакції листа, 
де висловлюєте думки по 
газеті минулого місяця: 
які зміни ви помітили у 
подачі матеріалів, їх 
оформленні, які проблеми 
ставилися, чи задовольняє 
вас рівень публікацій. 
Пропонуємо вам також 
висловлювати пропозиції 
щодо кращого матеріалу. 
Ваші голоси будуть вра-

ховуватися редколегією 
при визначенні лауреата 
місяця. Ви можете поді
литися своїми думками й 
з приводу інших питань. 
Найкраще зі своїм зав
данням справляться ті чи
тачі, які уважно слідкува
тимуть за кожним номе
ром газети.

За підсумками півріччя 
переможців буде запроше
но до редакції для зустрі
чі із журналістами «Мо
лодого комунара».

Отже, друзі, чекаємо на 
ваші листи. Пропонуйте, 
сперечайтесь, підказуйте.

РЕДКОЛЕГІЯ.

Дев'ять років тому бать
ко Сергія Пальчикова Ми
хайло Федорович привів 
свого сина (годі він був 
дошкільням) в плавальний 
басейн дитячо-юнацької 
спортивної школи обл- 
спорткомітету. Хлопчик ще 
не вмів плавати. Спочатку 
ного наставником був гро
мадський тренер» робітник 
заводу «Червона зірка» 
Григорій Чернега, який по
хвалив хлопчика за неаби
яку старанність і запропо
нував новачку перейти в 
навчальну групу, яку вів 
досвідчений тренер В. В. 
Маиько.

1 ось поєднання досвіду 
тренера із здібностями 
хлопчика порівняно швид
ке принесло позитивні ре
зультати. Вже в 1980 році 
Сергій Пальчиков (тоді 
учень третього класу) у 
змаганнях на призи газе
ти «Пионерская правда» 
поділив перше місце у пла
вальному багатоборстві 
ленінградцем Миколою За
гуменном. А через два ро 
ки С. Пальчиков став май
стром спорту СРСР.

У 1983 році в складі 
збірної країни брав участь 
у змаганнях юних плав
ців соціалістичних країн 
«Дружба», що проходили 
в Цюриху. Там на різних 
дистанціях він завоював 
шість медалей, з яких три 
золотих.

Нині Сергій Пальчиков 
вже учень дев’ятого класу 
іьколн-інтернату Харків
ського республіканського 
міжвідомчого плавально
го центру «Эхо».

Робота по вихованню

спортивної майстерності 
набула чіткої системи з 
1981 року, коли з ініціати
ви тренера 10. С. Поліщу
ка (спільно з середньою 
школою № 6) в ДЮСШ 
створили спеціалізований 
клас з плавання. Це був 
третій «Б», яким керувала 
ветеран народної освіти 
М. О. Клнменко.

Для учнів почалося но
ве життя: перша половина 
дня — в школі, друга — в 
плавальному басейні. Спо
чатку басейн школярі від
відували тричі на тиждень, 
заняття тривало 45 хви
лин.

Нині в ДЮСШ кілька 
спецкласів. Заняття пла
ванням триває від двох до 
трьох годнії. І не тричі на 
тиждень, як раніше, а що
дня, включаючи суботу і 
неділю.

Але повернемося до того 
третього «Б», який п'ять 
років тому відкрив нову 
сторінку в роботі плаваль
ного відділення спортивної 
школи. Швидко зростали 

здібності вихованців і твор
чість тренерів 10. С. Полі
щука, О. М. Галки, В. І. 
Гуду, І. Є. Дар'їної, Н. Е. 
Табалової. Нині 12 кірово
градських хлопчиків і дів
чаток із різних спецкласів 
зараховані для продовжен
ня навчання і підвищений 
спортивної майстерності в 
Київську республіканську 
школу-інтернат спортивно
го (плавального) профілю.

У багатьох турнірах бра
ли участь юні кіровоград- 
ці. Особливо «врожайним» 
для них став минулий рік. 
У березні відбулося зма-

во вибороли і кіровоград- 
ці, які стали бронзовими 
призерами в командному 
заліку. В особистому залі
ку успіху домоглись Таия 
Волкова і Оксана Чухрай, 
які теж отримали тут ме
далі.

Травень 1984 року. Наші 
юні плавці 7-го спецкласу 
виграли в Києві першість 
республіканської ради 
спортивного товариства 
«Колос».

А недавно в місті Калуш 
Івано-Франківської облас
ті пройшла першість краї
ни плавців сільського 
спортивного товариства. 
Серед команд з Душанбе, 
Іркутська, Москви, Тюме
ні, Волгограда, Ставропо
ля, Донецька та інших міст 
країни була і кіровоград
ська, яка складалась з уч
нів Київської школн-інтер- 
нату—колишніх вихованців 
ДЮСШ облепорткомітету, 
У програмі змагань —. 
близько 28 плавальних ди
сциплін, вік учасників —• 
14 років. Наші юні земля, 
ки зайняли перше місце.

За 10 років відділення 
школи, де старшим трене, 
ром Ю. С. Поліщук, навчи- 
ло плавання близько 59 
тисяч хлопчиків і дівчатої 
обласного центру. Понад 
дві тисячі з них виконали 
нормативи масових розря
дів. Майстром спорту став 
С. Пальчиков, кандидата
ми у майстри Анжела 
Хнхлуха, Наталка Митро, 
фанова, Олена Голуб, Те
тяна Во/ікова, Ольга Ну- 
рієва, Віктор Желтяков, 
Микола Чаплигін, Наталка 
Теліна та інші.

Хочеться побажати ви
хованцям відділення їда 
більше переможних фіні* 
шів, а їх наставникам -• 
нових творчих успіхів у, 
вихованні висококласнії! 
плавців.

Л. СМИРНОВА, 
завуч ДЮСШ обл- 
спорткомітету.
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У колективах фізкультури нині тривають змагання за програмою Тижня лижни
ка. На старти вийшли школярі, робітники підприємств, спортивні сім’ї.

На знімку: лижники Світловодська в парку культури та відпочинну імені 
Т. Г. Шевченка.

Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

ТУРНІРНЕ ТАБЛО
Стартували восьмі 

сільські спортивні ігри Кі- 
ровоградщини, присвячені 
40-річчю Перемоги. До їх 
програми входять поєдин
ки з п’ятнадцяти видів 
спорту.

Першими в боротьбу всту
пили майстри настільного 
тенісу. За звання най- 
сильніших у спортивному 
залі Бобринецької ДЮСШ 
змагались двадцять збір
них команд районних рад 
товариства «Колос».

Впевнено провели всі 
ігри тенісисти обласного

центру, які зайняли в ко. 
мандному заліку вищу схо- 
динну п’єдесталу пошани. 
Другими були представни
ки Долинського, а треті
ми — Кіровоградського ра
йонів.

У суботу і неділю в Гай
вороні та Знам'янці відбу
дуться спартакіадні зма
гання з шашок і шахів.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
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Калінінградська морехідна школа 
Міністерства рибного господарства СРСР

ЗАПРОШУЄ НІ НАВЧАННЯ
ДЛЯ НАБУТТЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

матрос 1 класу — 
моторист 2 класу, 

судновий електрик, 
моторист 1 класу, 
машиніст котельних 

установок,
машиніст рефри

жераторних устано
вок;

судновий електро
газозварник,

моторист 1 класу— 
матрос 2 класу,

мо. эрист 1 класу 
— котельний маши
ніст (строк навчання 
1 рік разом з плав- 
практикою).

На спеціальність 
матрос II класу строк 
навчання — 6 міся
ців, включаючи плав- 
практику, з подаль
шим працевлашту
ванням на базах тра
лового, транспортно
го й рефрижератор
ного флотів на суд
нах закордонного 
плавання.

До школи прийма
ють чоловіків віком 
до ЗО років, що від
служили дійсну вій
ськову службу, з ОСВІ
ТОЮ не нижчою ВОСЬ
МИ класів, а також 
юнаків із середньою 

Одеський СШЬСбзКОГОСПОДарСЬКИЙ інститут 

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ
НА ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ БЕЗ ВІДРИВУ 

НАВЧАННЯ ДЛЯ ВСТУПУ НА
агрономічного, плодоовочівництва і виноградар

ства, зооінженерного, ветеринарного, економічного 
по спеціальностях:

економіка і організація сільського господарства, 
бухгалтерський облік в сільському господарстві, 
механізація сільського господарства.
На підготовче відділення приймають осіб без обме

ження віку із закінченою середньою освітою, які мають 
стаж практичної роботи з числа передових робітни
ків, колгоспників і звільнених б запас військовослуж
бовців за направленням промислових підприємств, 
будов, організацій транспорту і зв’язку, геологороз
відувальних і топографогеодезичних організацій, 
радгоспів, колгоспів, споживчих кооперацій, міжгос
подарських підприємств і виробничих об’єднань в 
сільському господарстві, об’єднань і організацій 
Держкомсільгосптехніки (слюсарів, токарів, фрезеру
вальників, зварників, наладчиків і електром.онтєрів), 
а також командувань військових частин.

Стаж практичної роботи колгоспників і робітників 
повинен бути безперервний протягом останнього ро
ку роботи на підприємстві, яке направляє.

Осіб, які закінчили загальноосвітню школу, прийма
ють при наявності безперервного стажу роботи не 
менше одного року після закінчення школи на мо
мент видачі направлення. Випускники вечірніх загаль
ноосвітніх шкіл можуть вступати у рік закінчення 
школи, якщо на час вступу вони мають необхідний 
стаж роботи.

При вступі на підготовче відділення із заочною 
формою навчання випускники денних середніх спеці
альних І професійно-технічних навчальних закладів 
повинні мати стаж роботи по їх закінченні дез та рік 
відповідно.

Період навчання в професійно-технічних навчаль
них закладах не зараховується до стажу практичної 
роботи при вступі на підготовче відділення.

Випускники середніх спеціальних і професійно-тех
нічних навчальних закладів, які вступають на підго
товче відділення без відриву від виробництва і які не 
працювали протягом встановленого для них строку, 
повинні працювати на підприємствах, які їх направи
ли до моменту закінчення навчання на підготовчому 
відділенні.

Особи, які закінчили середні спеціальні і профе
сійно-технічні навчальні заклади і користуються піль
гами при вступі до вищих навчальних закладів, всту-

освітою віком від 
17,5 року (на час 
вступу), придатних за 
станом здоров'я для 
роботи на суднах.

Осіб, які закінчили 
технікуми або вузи, 
до школи не прийма
ють.

Відбір проводиться 
за конкурсом доку
ментів без екзаменів.

На спеціальність 
матрос І класу — мо
торист II класу прий
мають юнаків, які не 
служили в лавах Ра
дянської Армії. Строк 
навчання для них — 
1 рік.

Курсантів забезпе
чують безплатним 
харчуванням, фор
меним обмундиру
ванням, гуртожит
ком. Вони одержу
ють стипендію.

Для вступу необ
хідно подати такі до
кументи: заяву, авто
біографію, три при
мірники характерис
тики - рекомендації 
для роботи на суд
нах закордонного 
плавання з останньо
го місця навчання, 
роботи чи служби за 

строк не менше од
ного року, затверд
жені районним комі
тетом партії або по- 
літвідділом військо
вої частини, доку
мент про освіту, сві
доцтво про народ
ження, 4 фотокартки 
3X4 см, медичну 
довідку з відміткою 
про щеплення (фор
ма № 286), довідку 
з психоневрологічно
го диспансеру, довід
ку з місця проживан
ня та про склад сім’ї.

Паспорт, військовий 
квиток (приписне сві
доцтво), трудова 
книжка пред'являю
ться особисто.

На навчання їхати 
лише за викликом.

Прийом докумен
тів та заяв протягом 
року. Бланки харак
теристик - рекомен
дацій школа надси
лає на замовлення.

Початок занять — 
щомісяця в міру 
комплектування груп.

Для юнаків, які не 
відслужили на дійс
ній службі, — з 1 
серпня по 1 листопа
да.

Адреса школи: 
236006, г. Калинин
град областной, Ли
товский вал, 38. Теле
фон отдела кадров 
3-14-45.

ВІД ВИРОБНИЦТВА ІЗ ЗАОЧНОЮ ФОРМОЮ
І КУРС ТАКИХ ФАКУЛЬТЕТІВ:

лають на підготовчі відділення на загальних підста
вах.

Звільнені в запас військовослужбовці приймаються 
після проходження повного строку служби; та
кож приймаються достроково звільнені у запас за 
станом здоров’я чи сімейниліи обставинами, строк 
служби яких е армії не менше одного року. Звільнені 
в запас військовослужбовці, направлені командуван
ням військових частин, і які не поступили на підго
товче відділення у зв'язку із закінченням строку 
прийому, можуть поступати в наступному навчально
му році, представивши додатково позитивні характе
ристики з останнього місця роботи.

Випускників загальноосвітніх шкіл — членів учнів
ських виробничих бригад приймають без однорічного 
стажу роботи. Відбір і направлення зазначених осіб 
здійснюється керівниками колгоспів, радгоспів та ре- 
коллендсціями керівників учнівських 
бригад, директорів і комсомольських 
шкіл. Характеристика члена учнівської 
бригади — випускника загальноосвітньої школи заві
ряється керівником колгоспу, радгоспу, директором 
і секретарем комсомольської організації школи.

Бажаючі вступити на підготовче відділення подають 
такі доку/ленти: заяву на ім’я ректора інституту (на 
бланку), направлення (на бланку), характеристику 
(службову, партійну, комсомольську), документ про 
освіту (оригінал), 8 фотокарток 3X4 см, медичну до
відку (фор/ла 086/у), копію трудової книжки.

Бланки заяв і направлень надсилаються за вимогою. 
Прийом документів з 1 лютого по 15 березня. Спів

бесіди на біологічних факультетах проводяться з 
біології і хімії, на економічному факультеті — з ма
тематики і біології.

Зарахування до складу слухачів проводитиметься 
за результатами співбесіди з 16 по 31 березня. Поча
ток занять — 1 квітня.

По закінченні курсу навчання слухачі складають ви
пускні екзамени з 11 по 25 січня 1986 року. Слухачів, 
які успішно складуть випускні екзамени, зараховують 
на перший курс без вступних екзаменів.

Документи приймають за адресою: 270010, м. Оде
са, вул. Краснова, 3-а (зупинка «Кінотеатр «Вимпел», 
ветклініка ОСГІ), підготовче відділення.

Документи надсилайте на адресу: 270039, м. Оде- 
са-39, вул. Свердлова, 99, підготовче відділення.

При Кіровоградському 
автопідприємстві 10021

(АВТОБУСНИЙ ПАРК}
ПРАЦЮЮТЬ П’ЯТИМІСЯЧНІ КУРСИ

ПО ПІДГОТОВЦІ ВОДІЇВ АВТОБУСІВ 
З ВІДРИВОМ ВІД ВИРОБНИЦТВА

На курси прийма
ють осіб віком не 
менше 20 років, що 
мають освіту не ниж
чу 8 класів, які за 
станом здоров’я при
датні для роботи на 
автобусах.

Особи, що закін
чили курси і зарахо
вані водіями, забез
печуються форме
ним одягом, без
платним проїздом в 
автобусах міських і 
приміських сполу
чень.

За період навчан
ня на курсах випла
чується стипендія.

Одинокі забезпе
чуються добре об-

ЧЕРКАСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ 
ШВЕЙНЕ ОБ'ЄДНАННЯ

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

з освітою 10 класів і стипендією 70 крб. 
у Черкаське СПТУ на місяць.
№ 8 по спеціальнос- Початок занять — 
ті швачка-моторист- 1 лютого 
ка.

Строк навчання — Адреса: 257005,
6 місяців. м< Черкаси, вул.

Учнів забезпе- Шевченка, 305. Теле-
чують гуртожитком фон 5-13-40

виробничих 
організацій 
виробничої 

ладнаним гуртожит
ком.

Проїзд на роботу 
і з роботи — служ
бовим автобусом.

Початок занять — 
в міру комплектуван
ня груп.

Після закінчення 
курсів водії одержу
ють право працюва
ти на автобусах усіх 
марок.

За довідками звер
татися на адресу: 
м. Кіровоград, вул. 
Аерофлотська, 15. 
Відділ кадрів. Теле
фон 6-40-77.

їхати автобусом 
№ 24 до зупинки 
«Хлібозавод».

Умаиський державний 
педагогічний інститут 
їм. П. Г. Тичини

ОГОЛОШУЄ
прийом студентів 

на 1985—1986 
навчальний рік 

на денне і заочне навчання 
на факультети:

Природничий, спеціаль
ності сбіологія і основи 
сільськогосподарського ви
робництва» (денна форма 
навчання)'; «біологія» (за
очна форма навчання);

Підготовки вчителів по
чаткових класів, спеціаль
ність «педагогіка і мето
дика початкового навчан
ня» (денна і заочна форма 
навчання);

Підготовки вчителів за- 
гальнотсхнічних дисцип
лін і праці, спеціальності 
«загальнотехнічні дисцип
ліни і фізика», «загально- 
технічні дисципліни і пра
ця з методикою профорі
єнтації» (денна форма на
вчання) , «загальнотехнічні 
дисципліни і праця» (заоч
на форма навчання).

Примітка: особи, які за
кінчили шкільні відділи 
педагогічних училищ і пра
цюють вчителями за фа
хом на менше 1 року, 
приймаються на відповідні 
факультети заочного від
ділу без екзаменів на ос
нові співбесіди, термін на
вчання для цих осіб 4 роки.

Документи приймаються: 
на заочне відділення з 20 
квітня по 31 травня, па 
денне відділення з 20 черв
ня по ЗІ липня.

За довідками звергатись 
на адресу: 258900, м. Умань 
Черкаської області, вул. 
К. Маркса, 2, приймальна 
комісія.

Дніпропетровський 
сільськогосподарський 
інститут

ОГОЛОШУЄ 
ПРИЙОМ 
СЛУХАЧІВ
на підготовче відділення 
(заочна форма навчання) 

на 1985—1986 
навчальний рік

за спеціальностями:

агрономія (кваліфікація
— вчений агроном);

зоотехнія (кваліфікація
— зооінженер);

механізація сільського 
господарства (кваліфіка
ція — інженер-механік);

гідромеліорація (квалі
фікація — інженер-гідро- 
техпік).

ІІа підготовче відділен
ня приймають осіб із за
кінченою середньою осві
тою, які мають безперерв
ний стаж роботи не менше 
одного року, з числа пере
дових робітників, колгосп
ників та військовослуж
бовців, які звільнені з лав 
Радянської Армії, направ
лені на навчання керівни
ками радгоспів, колгоспів, 
підприємств сільгосптех
ніки, сільгоспхімії та ко
мандуванням військових 
частин за рекомендаціями 
партійних, комсомольських 
і профспілкових організа
цій.

• Особи, направлені на 
підготовче відділення, по
дають такі документи: 
заяву па ім’я ректора ін
ституту, направлення на 
навчання, виробничу ха
рактеристику, партійну або 
комсомольську характе
ристику, копію трудової 
книжки (книжки колгосп
ника), документ про се
редню освіту (оригінал), 
медичну довідку (форма 
№ 086/у), 6 фотокарток 
3X4 см.

Прийом на підготовче 
відділення проводиться 
без екзаменів. шляхом 
співбесіди в обсязі про
грами середньої школи:

за спеціальностями аг
рономія і зоотехнія — з 
біології та хімії (усно), за 
спеціальностями механіза
ція сільського господар
ства та гідромеліорація— 
з математики та фізики 
(усно).

. Слухачів підготовчого 
відділення, які успішно 
складуть випускні екзаме
ни, зараховують студента
ми першого курсу інститу
ту за їх бажанням на ден
ну або заочну форму на
вчання.

Прийом заяв з 1 лютого 
по 15 березня.

Початок занять — 1 квіт
ня.

Документи надсилати на 
адресу: 320638, ГСП,
м. Дніпропетровськ, вул. 
Ворошплова, 25, підготов
че відділення. Тол. -16-79-43.
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