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ПОДВИГУ ЖИТИ У чиїх
• Чим далі в глиб історії 
їідуїь грізні роки Великої 
Вітчизняної війни. ТИМ ще 
більш зримо і яскраво по
стає перед світом велич і 
безсмертя подвигу радян
ських людей. Проявивши 
безприкладну мужність і 
масовий героїзм у битві з 
фашизмом,. наші доблесні 
ноїіиі відстояли свободу і 
незалежність рідної Вітчиз
ни, принесли визволення на
родам Європи. Тисяча чо
тириста вісімнадцять днів і 
ночей тривав жорстокий по
єдинок, шо увінчався на
шою великою перемогою. 
Трудящі Країни Рад, керо
вані партією Леніна, пере
конливо довели, що з світі 
немає таких сил, які змогли 
б поставити на коліна на
род, що відстоює справед
ливу справу, захищає ііай- 
нередовіший у світі лад.

Пам’ять про подвиг ра
дянського народу увічнена 
в обелісках і -монументах, 
шо височать па полях битв, 
У містах і селах. Імена за
хисників Батьківщини но
сять вулиці і плоті, під
приємства і кораблі, школи 
і піонерські' дружищі. Ве
личним пам’ятником ратно
му І трудовому подвигові 
народу став меморіальний 
комплекс «Український дер
жавшій музей історії Вели
кої Вітчизняної війни 1941 
—-1945 років», створений у 
місті-герої Києві.

9 травня, десятки тисяч 
киян і гостей столиці Украї
ни прийшли на вкриті моло
дою весняною зеленню Дні
провські кручі, де в бронзі, 
граніті та мармурі гранді
озного меморіального комп
лексу втілено немеркнучі 
сторінки героїчного подвигу 
радянських людей, здійсне
ного п роки Великої Вітчиз
няної війни.

На фоні небесної блакиті 
майорять червоні прапори
• символи мужності і непе
реможності радянського на
роду, його вірності Кому
ністичній партії * ‘ ‘
тичині Вітчизні, 
крізь горнило 
битв і відлиті в 
прапори спадають складка
ми в галереї героїв фронту 
’ тилу, осіняючи скульптур
ні композиції, що розкрива
ють всенародний характер 
боротьби з ненависним во- 
роїом. Гут дістав відобра- 
жезпія видатний подвиг ге- 
поїв-прикорлошіпків, воїнів 
Радянської Армії, партиза
нів і підпільників, тих, хто 
кував перемогу над воро
гом, працюючи по-фроігго- 
лому в тилу. Паче підко
ряючись єдиному наказу, 
виходять вони з-під Граніт
ного склепіння галереї на 
брущатку широкого шляху, 
який немов спмдолізуе до- 
рогу в безсмертя. На площі 
біля центральної ''частини

і соїііаліс- 
Пропссспі 

жорстоких 
бронзі, І1І

комплексу — скульптурна 
композиція, присвячена бит
ві за Дніпро. В єдиному по
риві кинулись на штурм 
водної перешкоди бійці і 
офіцери І Українського 
фронту, ратний подвиг, яких 
увінчався визволенням Ки
єва. ІІа будинку музею, шо 
є одночасно п’єдесталом, ви
сочить велична 62-мстрова 
постать Батьківшпнп-матс- 
рі, яка підняла в руках меч 
і щит із зображенням Дер
жавного Герба СРСР.

Святково 
центральна 
ріального і 
равс проміння весняного 
сонця осяває портрети за
сновника Комуністичної 
партії і Радянської держа
ви В. І. Леніна, членів По- 
літбюро ЦК КГІРС на чолі 
з Генеральним секретером 
ЦК КПРС, Головою Прези
дії Верховної Ради СРСР 
товаришем Л. І. Брежнєвим. 
На флагштоках біля голов
ного входу в музей — пра
пори Радянського Союзу і 
Української РСР. Майорять 
на вітру прапори союзних 
республік. Урочисто звучать 
пісні і марші, що славлять 
Радянську Батьківщину, Ко
муністичну партію, рагпі і 
трудові подвиги народу- 
богатпря, пароду-будівника 
комунізму.

Простору площу заповню
ють учасники урочистого мі
тингу — кияни і гості міста 
-героя. Бойові і трудові на
городи сяють на грудях ве
теранів війни. Разом з ними 
— правофлангові соціаліс
тичного змагання, 
єю працею 
славу нашого 
сять вагомий вклад у вико
нання рішень XXVI 
КПРС. Тут же 
пики партійних, радянських, 
профспілкових і комсомоль
ських організацій, воїни Ра
дянської Армії, молодь, де
легації міст-героїв, облас
тей республіки, які прибули 
па торжества. . .

Біля монумента Батьків- терапів 
щшш-матер.і, біля чаші «Во
гонь Слави», па алеї міст- 
героїв, в галереї героїв 
фронту і тилу завмерли в 
почесній варті воїни Радян
ської Армії, учасники мо-

і прикрашена 
площа мемо- 

комплсксу. Яск- 
проміппя

які сво- 
прпмножують 
народу, вно-

з’їзду
■продстав-

лодіжппх військово-патріо
тичних об’єднань, юні піо
нери.

12 година. На трибуну 
піднімаються товариші Л. І. 
Брежнев, В. В. Гришин, 
Г. В. Романов, Д. Ф. Ус
тинов, В В. Щербицькнй. 
Присутні зустрічають їх 
бурхливими, тривалими оп
лесками, піонери вручають 
їм квіти Разом з ними — 
члени і кандидати в члени 
Політбюро ЦК Компартії 
України О. Ф. Ватчспко, 
Г. 1. Ващенко, 1. О. Гераси
мов, Б. В. Качура. О. 11 
Ляшко, І. О. Мозговнн, 
І. 3. Соколов, В. О. Соло
губ, О. А Титаренко, В. В. 
Федорчук, В. Ф Добрпк, 
ІО. II. Єльчспко, О С. Кар
то, Є. В. Качаловський, 
10. П. Колом ієнь, 
Погребняк, помічники 
рального секретаря 
КПРС: члени ЦК 
А. М. Александров, 
Цуканов, кандидат у 
ЦК КПРС А. І Б.чатов, ке
рівники делегацій Міністер
ства оборони СРСР, Радян
ського Комітету ветеранів 
війни, міст-героїв. областей 
республіки, воєначальники.

У передзвін Кремлівських 
курантів вливаються срібні 
звуки фанфар, що сповіща
ють про початок торжеств

Біля мікрофона — член 
Політбюро ЦК КПРС, пер
ший секретар ЦК Компар
тії України В. В. Щербиць- 
кнй. Від імені учасників 
урочистого мітингу, від іме
ні комуністів, усіх трудя
щих республіки він гаряче, 
під усього серия привітав 
Леоніда Ілліча Брежнєва 
на українській землі, висло
вив йому сердечну подяку 
від усього українського на
роду за приїзд, за виявле
ну честь і увагу.

В. В. Щербиш »кий вітав 
члена Політбюро ІІК КГ1РС, 
міністра оборони СРСР 
Д. Ф. Устинова, делегації 
Міністерства оборони СРСР 
і Радянського Комітету ве- 
"'лр'”,,з війни, визначних 
полководців, прославлених 
героїв, делегації столиці на
шої великої Батьківщини, 
міста-гсроя Москви па чолі 
з Політбюро ЦК
КПРС, першим секретарем

я. п
Г сне-

ЦК
КПРС 
Г. Е. 
члени

В ОБКОМІ ЛКСМ УКРАЇНИ

Працюй,
ініціативо!

державний музей 
Московського Міськкому 
парти В. В. Гришнним, міс- 
та-героя Ленінграда на чолі 
гпппОМ Полі'тбюро ЦІ<

> першим секретарем 
Іслінгрздського обкому 

партії Г. В Романовим, ін
ших міст-героїв, які беруть 
участь у торжествах.

Урочистіш мітинг оголо
шується відкритим.

Над площею велично зву
чать Державшій Гімн Ра
дянського Союзу і Деожав- ■ ний Гімн .Української*РСР. { 

До встановленої па вп-Г сокому кургані чаші наблн-' 
жається бронетранспортер, 
який доставив у меморіал 
священне ^полум’я, запалене 
віл Вічного вогню на моги- 
лі Невідомого солдата Дві
чі герой Радянського Сою
зу. генерал-полковник авіз
нії В Д Лаврннепков під
німається нз курган і під
носить до чаші палаючий 
Факел. Спалахує вогонь 
Слави.

Під урочисті звуки орке
стру ветерани війни, воїни 
Радянської Армії, комсо
мольці і піонери поклада
ють гірлянду слави до мо
нумента «Герої форсування 
.Ініноа». складаючи данину і 
глибокої поваги мужнім 
синам братніх паролів які 
здійснили легендарний по
двиг у роки війни 3 борту 
катерів, ніо застигли на гла- 
ііні могутньої ріки, па води 
Дніпра опускаються вінки 
пам’яті

Представники делегацій ;• 
міст-героїв закладають кап-“ 
сули з священною землею 
своїх міст до монумента 
Батьківщпнп-матері. Па 
стелах золотом сяють доро
гі серцю кожного слова: 
«Москва», » 
«Київ», 
«Мінськ», 
стополь», 
«Тула», «Керч». «Брестська 
фортейя». Юнаки і дівчата 
в українських національних 
костюмах ставлять до стел 
корзини квітів.

Товариш В. В. ІЦсрбиць- 
кий падає слово Генераль
ному секретареві ПК КПРС. 
Голові Президії Верховної 
Пади СРСР товаришеві 
Д- І. Брежнєву.

Учасники мітингу вітають 
Леоніда Ілліча довго не 
стихаючою овацією.

БЮРО ОБКОМУ ЛКСМ УКРАЇНИ ПРИЙНЯЛО ПОСТА-

НОВУ «ПРО ПАТРІОТИЧНІ ПОЧИНИ ТА ІНІЦІАТИВИ

КОМСОМОЛЬЦІВ І МОЛОДІ ОБЛАСТІ ПО ВИКОНАННЮ

історичних рішень xxvi з'їзду кпрс».

Палко схвалюючи «сторич
ні рішення XXVI з’їзду пар
тії, говориться в постанові, 
юнаки і дівчата Кіровоград- 
щини сприйняли їх як коп

ри кретну програму дій На 
мітингах і зборах, у трудо
вих рапортах, у телеграмах 
і листах, адресованих облас
ному комітетові комсомо
лу, молоді трудівники ви
ступають з цінними ініціати
вами і починаннями нази
вають нові, вищі рубежі со
ціалістичних зобов’язань.
Гаряче підтримала молодь 
заводу «Червона зірка» по
чин бригади формувальни
ків цеху ковкого чавуну, 

1 яку очолює делегат XXVI 
з’їзду Компартії України 
В. І. Гетьманець, -г- «Зав
дання одинадцятої п’ятиріч
ки — до сьомої річниці 
Конституції СРСР».

Під девізом «Планові зав
дання 1981 року — до 7 
жовтня, річниці Конституції 
СРСР», говориться в поста
нові, працюють нині члени 
комсомольсько - молодіж
ного колективу «Зигзаг» 

І Олександрійської фабрики 
діаграмних паперіе, КМК ре-

■ монгної майстерні Черво- 
I нокам’янського відділення

Олександрійської райсіль- 
( госптехніки та комсомоль- 
• сько-молодіжний колектив 
Знам’янського міського по- 
буткомбінату.

Виконати одинадцяту п'я
тирічку до 115-ї річниці з 

і дня народження В І Леніна 
зобов’язалися молоді апа- 
раїники, члени КМК цеху 
№ 3 світловодського заводу 
чистих металів.

Широко розгорнули зма
гання за дострокове вико
нання планів 1981 року і 
п’ятирічки вцілому. говори-

■ ться в постанові, юнаки і
і дівчата, які працюють у 
сільськогосподарському ви
робництві. Так, члени комп
лексної комсомольсько-мо
лодіжної ланки колгоспу 
«Зоря комунізму» Новоар- 
хангепьського району (ке
рівник — Д. А Каричковсь- 
кий, групкомсорг — Л. Ко
лючий) зобов'язалися одер
жати на кожному із 110 
гектарів по 75 центнерів ку
курудзи. А їхні колеги, чле-

кожного
«Ленінград», 
«Волгоград», 

«Одеса». «Ссва- 
«Новопосійськ»,

Н.1 комсомольсько-моло
діжної ланки по вирощуван
ню цукрових буряків з кол
госпу імені Горького Улья
новського району (керівник
— А В Дерик, групкомсорг
— В Радзиван), дали слово 
зібрати на 200 гектарах по 
470 центнерів солодких ко
ренів

Переглянувши сеоє пла
нове завдання на 1981 рік, 
молода доярка колгоспу, 
«Шлях Леніна» Онуфріївсь- 
кого району Лідія Залоїло 
взяла підвищене зобов’я
зання — надоїти від кожної 
корови своєї групи 5 тисяч 
кілограмів молока. А моло
ді виробничники колгоспу 
імені Димитроеа Устинівсь- 
кого району ухвалили на 
Всесоюзних комсомольських 
зборах завершити п'ятиріч
ку за чотири з половиною 
роки.

Заслуговує схвалення, під
креслюється в постанові, 
ще ряд цінних патріотичних 
починань 
Зокрема, 
Еобринецького 
сільського 
імені
Союзу В Порина,

1 лосили для себе:
Т'йних з’їздів 
устрою та озеленення рідно- 
го міста їх уже підтримали 
молоді мешканці сіл району. 
Так. юнаки і дівчата колгос- 

зобов’яза- 
територію 

ферми 
знайшла 

в колгоспі

юнаків і дівчат, 
починання учнів 

технікуму 
господарства

Героя Радянського 
які огс- 
рік пар- 

— рік благо-

ну «Батьківщина» 
лися озеленити 
молочнотоварної 
№ 2. Ініціатива 
послідовників і
імені Дзержинського Ком- 
паніївського району, мо
лодь якого вирішила влас
ними силами відремонтува
ти клуб у селі Володимиро- 
•ллінці провести 
по озелененню 
тваоинницьких ферм.

Схваливши ці й інші цінні 
патріотичні починання та 
ініціативи молоді Кірово- 
градщини, бюро обкому 
комсомолу зобов’язало ра
йонні й міські комітети 
ПКСМ України всіляко під
тримати їх. повсякчас спри
яти поширенню ініціатив 
кращих молодіжних колек
тивів, окремих молодих ви
робничників обгасті.

суботник 
подвір’їв

ЗВІТИ Е ВИБОРИ

В ПІОНЕРСЬКИХ

ДРУЖИНАХ

ПРАВОФЛАНГОВИЙ
НАШ ЗАГІН

Промова товариша Л, І. БРЕЖНЄВА!
Немає в нашій величезній 

країні жодного куточка, не
має радянської сім’ї, де це 
свято не відзначати б з гли
боким душевним хвилюван
ням, з почуттям святої пе
чалі і великої патріотичної 
гордості. Так, це пропахле 
порохом свято для всіх нас, 
як співається в пісні, — ра
дість із сльозами на очах.

І правильно, що саме в 
такий день відкривається

Дорогі 
делегати 
їв нашої

Дорогі
Дозвольте 

передати вам сердечні поз
доровлення Центрального 
Комітету КПРС, Президії 
Верховної Ради, Радянсько
го уряду з нагоди сьогод
нішнього, справді всена
родного свята — Дня Пе
ремоги. (Оплески).

кияни! Шановні 
славних міст-геро- 
країни!
товарнії і!

насамперед

цей величний меморіальний 
комплекс у пам'ять про Ве
лику Вітчизняну війну ра
дянського народу. Мене, 
людину, яка пройшла її до
рогами від початку до кін
ця, учасника боїв за визво
лення Радянської Україна та 
її слаеної столиці, сьогод
нішня урочиста церемонія 
зворушує до глибини душі. 

(Продовження на 2-іі crop.).

Відбулися збори в піо
нерській дружині Устппів- 
ської восьмирічної НІКОЛИ. 
Юні ленінці-звітували про 
свої справи, зроблені па 
марші «Піонери всієї краї
ни справі Леніна вірні»

Правофланговим було 
визнано загін імені Зої 
Кос м о де м ’ я нської (голова 
ради загону Галина Про
тасова). Половина його 
складу навчається па «4» і 
«5», а Галина Протасова, 
Алла Петрашик, Сергій 
Корпиченко, Тетяна Куль- 
чннька, Олександр Багшок 
— круглі відмінники.

Загін брав активну

участь у шкільному кон
курсі політичних плакатів 
і завоюва» перше місце. 
Піонерська художня агіт
бригада активно шефствує 
лад МТФ колгоспу імені 
Куйбншевз Юні ленінпі н- 
брали 3 тонни металолому 
і 400 кілограмі» макулату
ри. Умільці загону вигото
вили альбом про піоисрію 
Узбекистану, створили 
класну ігротеку, яка роз
повідає про ігри дітей усіх 
союзних республік нашої 
країни - .

О СОКОЛОВСЬКА, 
Ечительиа Устинівсьної 
восьмирічної школи.
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ПОДВИГУ ЖИТИ У ВІКАХ
(Продовження. 

Тіоч. на 1-й стор.).
Сорок років тому поча

лась Велика Вітчизняна вій
на. Старші віком добре па
м’ятають 2'2 червня 1941 ро
ку. День, коли найтемніші 
сили імперіалізму — сили 
кривавого фашизму обру- 
шили на нашу країну вог
ненний шквал війни. Вони не 
приховували своїх цілей. Во
ни хотіли знищити соціалізм. 
Вони хотіли стерти з геогра
фічної карти саму країну, 
народ якої посмів скинути 
гніт капіталу. Вони хотіли, 
щоб над усім людством на 
довгі часи спустилась чор
на ніч бузувірства, садизму, 
зухвалого солдафонського 
неуцтва.

До своєї віроломної аг
ресії фашизм готувався 
довго. Спираючись на під
тримку світової реакції, він 
зібрав у кулак величезну 
міць. Разом зі своїми со
юзниками він оволодів май
же всією Європою і знач
ною частиною Азії. І ба
гатьом на Заході здавалося 
тоді — ніщо не може про
тистояти його напорові.

Але радянський народ рі
шуче заступив шлях фа
шистській чумі. Згуртував
шись навколо партії Леніна, 
еін піднявся на захист своєї 
країни, своєї свободи, сво
їх життєвих ідеалів. Стій
кість і героїзм радянських 
людей зуміли переломити 
хід подій.

У боротьбі проти фашиз
му ми не були самотніми. 
Ми пам’ятаємо наших без
страшних соратників — 
партизанів, героїв Опору а 
багатьох країнах, окупова
них гітлерівцями. Ми пам’я
таємо солдатів наших союз
ників по антигітлерівській 
коаліції. Але ми не можемо 
забути й того очевидного 
факту, що головний тягар у 
війні припав на долю радян
ської людини.

Двадцять мільйонів своїх 
синів і дочок втратила Віт- 
чизна-мати. Вони могли ста
ти героями праці на заводах 
і полях, інженерами або 
вченими, поетами або поко
рителями космосу, словом, 
будівниками великого щас
тя людей. Але доля розпо
рядилась інакше. їм випало 
в ім’я щастя радянських лю
дей віддати своє життя. І 
бони віддали його. Віддали, 
щоб їхні товариші, їхні діти 
і внуки могли здійснити за
думане, щоб люди жили в 
мирі.

Борючись на фронті, ге
рої війни знали, відчували: 
за їх спиною — вся країна, 
весь народ. Фронт і тил бу
ли єдиним цілим. І ті, хто в 
годину боїв стояв на трудо
вій вахті, зробили справді 
неможливе, щоб наблизити 
перемогу.

Величний пам’ятник, який 
лай відкриваємо сьогодні,— 
це пам’ятник усім їм — 
усім переможцям.

Це данина вдячної пам'я
ті тим, хто боровся в ім'я 
життя і щастя Батьківщини, 
в ім’я врятування від фа
шистського рабства народів 
Європи та інших континен
тів.

Це данина вдячності і гли
бокої поваги тим, хто кував 
у тилу зброю перемоги.

Безсмертним є подвиг 
тих, хто боровся і переміг 
фашизм. Цей подвиг житиме 
у віках. (Оплески).

Давно закінчилась війна. 
А в нашій пам'яті звучать 
голоси загиблих рідних, 
друзів-однополчан. Ми ба
чимо їх обличчя, наші руки 
відчувають міцні потиски їх 
рук. Ми пам’ятаємо, про що 
говорили вони, про що ми 
разом мріяли.

Смерть не владна над ни
ми, бо вони живуть у наших 
серцях, у наших ділах і 
звершеннях. Вони з нами в 
будні і з свята. їх світлі ри
си, їх незламний характер, 
їх щиру віру з торжество

наших революційних ідеалів 
ми ясно бачимо в поколін
нях, які піднялись і виросли 
після війни.

У незабутню переможну 
єесну сорок п’ятого ми, 
фронтовики, вірили, що ця 
світова війна — остання. Ми 
вірили, ще ніколи більше 
наші діти не почують гур
коту вибухів і пронизливого 
виття повітряної тривоги, не 
побачать, як ллється кроз, 
як у пекельному полум’ї ги
не їх отчий дім. Ця віра да
вала нам сили у вирішаль
ній битві з ворогом. їак ду
мали мільйони і мільйони 
людей у нашій країні і на 
всіх континентах. їх надії на 
можуть, не повинні бути 
обмануті. Радянська країна 
робила і робить для цього 
все, що в її силах.

Радянський народ пока
зав, що він уміє добре ви
користовувати блага миру. 
Збулися мрії фронтовиків, 
усіх людей, які пройшли 
крізь страхіття і злигодні 
воєнних років, про те, якою 
могутньою і прекрасною 
буде наша країна після пе
ремоги. .

Одне з живих свідчень 
цього — ваш красень — Ки
їв, місто-герой, відроджене 
з руїн і прекрасніше, ніж 
будь-коли. А скільки ще у 

-нас таких міст, що піднялися 
з попелу волею радянських 
людей. Прикмети нового 
життя — всюди в нашій 
країні. Це і каскади гідро- 
сіанцій на Волзі і Дніпрі, на 
Єнісеї і Ангарі, корпуси 
КамАЗу і Байкало-Амурсь- 
ка магістраль, яка прорізала 
неприступні досі тайгові 
нетрі. Це нафта і газ Тюме
ні, космічні ракети і атом 
на службі мирного життя 
людей, мільйони впорядко
ваних будинків, нові школи, 
університети і театри, за
тишні дитячі садки.

Дальший маршрут нашого 
комуністичного будівництва 
чітко намічений у рішеннях 
XXVI з’їзду КПРС.

Але щоб втілити задумане 
в дійсність, нам потрібен 
мир.

А події на міжнародній 
арені дедалі наполегливі
ше нагадують, що мир — 
це не таке благо, яке даєть
ся автоматично. На жаль, 
це на так. Мирові загрожу
ють і загрожують серйозно. 
За мир треба боротися.

Серед тих, хто визначає 
сьогодні політику капіталіс
тичних країн, є немало тве
резомислячих людей. Вони 
розуміють, що ставка на 
силу, ставка на війну у від
носинах з соціалістичним 
сеном — це в наш час 
безумство, що є тільки один 
розумний шлях — мирне 
співіснування, взаємовигід
не співробітництво.

Але є такі державні діячі 
в буржуазному світі, які, 
судячи з усього, звикли 
мислити тільки категоріями 
сили і диктату. Вони фак
тично вважають досягнення 
воєнної переваги над Радян
ським Союзом своїм голов
ним політичним кредо. 
Ро33 лзання міжнародних 
проблем ШЛЯХОМ перегово
рів і взаємовигідних угод у 
них, очевидно, десь на де
сятому місці, якщо вони 
про це взагалі думають сео- 
йозно.

Знаходяться серед них і 
текі, які прямо заявляюто, 
що мир — це, мовляв, не 
найважливіше, с речі й важ
ливіші за мир.

Ви тільки вдумайіесь, то
вариші. Чи можна уявити 
собі більш страхітливу по
зицію, більш цинічну знева- 
ГУ До Долі народів, у то,му 
числі й свого власного, до 
життя со’ень мільйонів лю
дей!

Адже це факт, що засоби 
ведення війни, засоби масо
вого знищення набрали те
пер такого розмаху, що за
стосування їх поставило б 
під знак питання існування 
багатьох народів і більше 

того — всієї сучасної циві
лізації.

Тому давати відсіч політи
ці любителів воєнних аван
тюр, виступати за зміцнен
ня загального миру — це 
сьогодні означає стати на 
захист самого життя люд
ства, на захист усього вели
кого, благородного, неоці
ненного, що створено людь
ми протягом тисячоліть.

Я вже не кажу про те, 
наскільки безглуздими є 
будь-які розрахунки з до
помогою погроз, економіч
ної блокади або воєнної аг
ресії перешкодити розвит
кові соціалістичних країн 
чи боротьбі народів за на
ціональну свободу і соціаль
ну справделиьість. Друга 
світова війна і три з полови
ною десятиріччя після неї 
досить ясно показали: такі 
методи не тільки не прино
сять користі імперіалістам, 
а й дають результати, про
тилежні тим, на які вони на
діялись. Але як видно, не 
всім уроки історії йдуть на 
користь.

Ну, а що стосується Ра
дянського Союзу, то вигад
ки щодо нашої політики, на
клепи і погрози нам чути не 
вперше. Нас не залякаєш. 
Нерви у нас міцні, загарту
вання ми пройшли добре. 
(Тривалі оплески]. Ми не 
прихильники гонки озбро
єнь, ми її противники. Ми 
могли б знайти зозсім інше 
застосування тим коштам, 
які вона поглинає. Але як
що нас примусять, то на 
будь-який виклик войовни
чого імперіалізму ми зна
йдемо швидку і ефективну 
сідповідь. (Тривалі оплески). 
Бо наш перший, найсвящеи- 
ніший обов'язок — гаран
тувати безпеку своєї країни 
та її союзників, забезпечити 
надійний мир для радянсь
кого народу. (Оплески).

Досвід післявоєнних ро
ків переконує — війну від
вернути можна. Які тільки 
небезпеки не виникали за 
три з половиною десятиріч- 
чяі Була «холодна війна». 
Були моменти небезпечні і, 
можна скаїати, критичні!

Промова
Дорогий Леоніде Іллічу!
Шановні товариші!
Кожного присутнього на 

цьому мітингу, мільйони 
людей, які стежать за наши
ми торжествами по телеба
ченню і радіо, людей різних 
поколінь до глибини душі 
схвилювала Ваша, Леоніде 
Іллічу, прониклива промова.

Висловлені Вами думки 
про пережиту війну, думки, 
пройняті пристрасною тур
ботою про збереження ми
ру на землі, виражають по
чуття і сподівання всіх ра
дянських людей. Символіч
но, що висловлені вони у 
священний для нас день, 
висловлені Вами, людиною, 
яка добре знає справжню 
ціну перемоги, людиною, 
а-ия титанічна праця в ім’я 
миру здобула глибоку пова
гу і щиру вдячність усього 
прогресивного людства. Ва
ша промова, в якій так яс
краво відображені чисті й 
благородні цілі зовнішньої 
політики нашої партії і Ра
дянської держави, безумов
но, дістане схвалення всіх 
чесних людей планети. Во
на прозвучала і як пересто
рога тим, хто, ігноруючи 
уроки минулої війни, нама
гається штовхнути езіг до 
ядерного самогубства. У 
той же час сказане сьогодні 
Вами, Леоніде Іллічу, спов
нює впевненістю, що мир— 
це найбільше благо — не 
тільки треба, а й можна від
стояти.

Святкування Дня Перемо
ги в цьому році проходить 
під могутнім, надихаючим 
впливом рішень XXVI з’їз
ду нашої ленінської партії,

вда-Дле імперіалістам не 
лося зштовхнути людство в 
безодню.

Ми зуміли своєю вагою, 
своєю політикою вплинути 
на міжнародний клімат, зро
бити його менш суворим. 
Ціле десятиріччя міжнарод
ні відносини розвивалис'і 
під знаком розрядки. Це — 
найцінніше досягнення сім
десятих років. Воно є плід 
наполегливих спільних зу
силь Радянського Союзу, 
братніх країн соціалізму, 
ВСІХ тверезомислячих сил 
сучасності.

Стоах і упередження, 
брехня і ненависть — ось 
найгірші вороги миру. Саме 
їх і культивує імперіалістич
на реакція, нагнітаючи між
народну напруженість.

у нинішній обстановці, як 
ніколи, потрібні обачність і 
зваженість і разом з тим 
чесні, сміливі зусилля в ім я 
згоди, в ім’я міжнародного 
довір’я.

Товариші! Недавній з їзд 
КПРС підтвердив: найви
щою метою міжнародної 
політики Радянського Сою
зу є мир. Комплекс ініціа
тив, висунутих з’їздом, ЛЮ
ДИ назвали Програмою ми
ру для 80-х років. І ми доб
ре знаємо, що в боротьбі 
проти небезпечних замірів 
проповідників нової війни, 
в боротьбі за міцний мир на 
нашому боці — народи всієї 
землі! (Оплески).

Висунення програми —цс, 
зрозуміло, початок, а не кі
нець справи. Вся робота, 
вся боротьба ще попереду. 
Ми не претендуємо на мо
нополію в спразі зміцнення 
миру. Ми за розгорнутий 
діалог, і будь-яка конструк
тивна ідея завжди зустріне 
розуміння з нашого боку.

Де б переговори не ве
лись, якій би проблемі вони 
не присвячувались, за осно
ву ми брали і будемо бра
ти інтереси миру та мирно
го співробітництва. '

Ми виступали і будемо 
виступати за усунення ство
рюваних імперіалістами 
криз, вогнищ воєнних кон
фліктів, за припинення воєн,

товариша В, В. Щерби ць кого
які дістали гарячу підтрим
ку комуністів, усього нашо
го народу. Це одностайне 
схвалення свідчить про не
порушну згуртованість на
шого суспільства, про моно
літну єдність партії і наро
ду, загартовану в ході будіз- 
ьицтва соціалізму, випробу
вану в горнилі Великої Віт
чизняної війни. І чим далі 
відходять в історію вогненні 
роки минулої війни, тим ве
личніше постає перед усім 
світом значення подвигу 
здійсненого радянським на
родом.

глибокої вдяч-
нарзду 
партії, 

і парти- 
тилу,

Меморіал, який відкрива
ється сьогодні, — це втіле
на в граніті й бронзі полу- 
м яна повість про безприк
ладну стійкість нашого ра
дянського народу і його 
героїчної армії. Цей велич
ним пам ятник буде вічним 
свідченням Т . " 
пості українського 
рідній ленінській 
доблесним воїнам і 
занам, трудівникам 
ьсім, хто кував нашу Велику 
Перемогу. (Оплески).

І^ариші! Наш високий 
священний, моральний обо- 
!ДЗОК..ПЄред ТИМи. хто від- 

за Радянську 
перед тими,

. —пра-

£3в життя 
Батьківщину, 
хто відстояв найперше 

ВО людей — право на жиігя 
сконцентрований у словах', 
ЩО стали для нашого наро- 
«Ніхт/Р°ЧИС7Ю клятвою: 
=абуг°е„НЄ 3а6у’ИЙ’ иі“»° «= 

звано<к'НвХ За''і’ мІ'зега на- 
а‘х на® ШЄ.ТИСЯЧІ “ійеько- 
Явпп ИН ' 3 ЄД,!йНЬ. ЯКІ ВИ- 
найм«ч^ Укра‘,НУ ' діста^и 
наименузання її міст, сотні

во людей

оголошених і неоголоше- 
них.

Міжнародна обстановка 
може бути гіршою чи кра
щою, але дуже важливо не 
зійти з правильного шляху. 
Ми будемо наполегливо 
працювати, щоб збити на
пруженість, зберегти роз
рядку. забезпечити її даль
ший розвиток. Це — ключо
ве питання.

Наші помисли чисті й бла
городні. Наша могутність 
велика. Але ми ніколи не 
використаємо її на шкоду 
народам. Вона служить і 
служитиме справі 
(Тривалі сплески).

Свобода і безпека інших 
держав — це істотна умова 
нашої власної свободи і 
безпеки. І в той же час наша 
свобода і безпека — це не
обхідна умова вільного і не
залежного розвитку інших 
країн.

Великим є той народ, який 
постійно відчуває 
зв’язок із своєю і 
може брати все 
своїх історичних традицій і 
робити це надбанням сьо
годнішнього 
кому народові 
якість властива 
рою. І відкриття 
ЛАоріалу— ще
свідчення. (Оплески).

Впевнений, що цей гран
діозний пам’ятний комплекс, 
який виріс на дніпровських 
кручах, буде дорогий усім 
радянським людям. Він зав
жди символізуватиме пере
могу життя над смертю, ро
зуму над безумством, доб
ра над злом. (Тривалі оп
лески].

Слава радянському нарс- 
дові, наредові-герою, наро- 
дсві-переможцю! (Бурхливі, 
тривалі оплески).

Хай на землі 
мир! (Бурхливі, 
лески].

И’-
Виступаючи ... ..........

Герої Соціалістичної Праці 
ветеран Великої Вітчизня
ної війни, бригадир прохід
ників шахтоуправління 
«Жовтневе» виробничого ' 
об’єднання «Донецьквугіл-

жизий 
історією, 
краще із

дня. Радянсь- 
ця чудова 

поєною мі- 
цього ме- 

одне тому

торжествує 
тривалі оп-

на мітингу,

партизанських 
пільних партійних 
мольських організацій, які 
діяли в тилу ворога. Повік 
тут’ сяятимуть золотом іме
на 11 тисяч 612 доблесних 
воїнів і 201 трудівника тилу, 
удостоєних звання Героя 
Радянського Союзу і Героя 
Соціалістичної Праці.

Сини і дочки Росії і Ук
раїни, Білорусії і Прибалти
ки, Кавказу, і Казахстану, 
Молдавії і Середньої Азії 
пліч-о-пліч ішли на смерт
ний бій, щоб вигнати нена
висного ворога з рідної 
землі. їх імена для нас свя
ті. Подвиг їх безсмертний. 
(Оплески).

Товариші!
Кожен з більш. як восьми 

тисяч експонатів музею до
поможе нашим сучасникам і 
нащадкам краще зрозуміти, 
душею і серцем пережити 
масштаби і хід гігантської 
битви, осмислити всесвітньо- 
історичне значення нашої 
Великої Перемоги, Цей чу
довий меморіальний комп
лекс, створений за задумом 
видатного радянського 
скульптора Євгена Вікторо
вича Вучетича авторським 
колективом архітекторіз і 
скульпторів Москви і Києва 
— тт. Єлізаровим В. Д., 
Стамо Є. М., Бородаєм В. 3., 
Ссгояном Ф. М., Кислигл 
’ • Н. та іншими, проекту
вальниками та будівельника
ми Головкиївміськбуду з 
участю підприємств і орга
нізацій ряду міністерств і 
відомств республіки.

Спорудження комплексу 
стало справді народною 
будовою. Участь у ній взя-

ЛЯ» д. о. Куроп’ятник І 
оператор машинного доїц. 
ня радгоспу «Шпитьків. 
ськіїй» Києво-Соятошіиісь- 
кого району Київської об- 
ласті А. П. Сологуб говори
ли про тс, що ніколи не за
будуться безприкладні под
виги радянського народу, 
який, згуртований партією 
комуністів, відстояв у боях 
з віроломним загарбником 
честь, свободу і незалеж
ність любимої Батьківщини. 
Мир кується працею і тіль
ки працею. Трудівники міст 
і сіл республіки активно

миру, працюють над виконанням 
рішень XXVI з’їзду КПРС, 
вони й надалі робитимуть 
усе. щоб багатшою і кра
щою була наша Вітчизна.

Глибоко символічний 
факт, сказав заступник мі
ністра оборони СРСР, двічі 
Герой Радянського Союзу, 
Маршал Радянського Сою
зу К. С. Ліоскаленко, що 
цей величний меморіал від
кривається в день священ
ного для кожної радянської 
людини свята Перемоги. 
День 9 травня 1945 року 
ознаменував перемогу на
шого державного і суспіль
ного ладу, перемогу нашого 
робітничого класу, колгосп
ного селянства й інтеліген
ції, всього багатонаціональ
ного радянського народу, 
монолітно згуртованого Ко
муністичною партією.

Про героїчну боротьбу 
радянських людей у воро
жому тилу розповів пер
ший заступник голови Комі
сії в справах колишніх пар
тизанів Великої Вітчизняної 
війни при Президії Верхов
ної Ради УРСР, двічі Героя 
Радянського Союзу О. Ф. 
Федоров.

■ Клятвою воїнів бути гід
ними слави батьків, з чесно 
нести героїчну естафету по
колінь прозвучала на мітин
гу промова лейтенанта А. Л. 
Цнбізова.

Перед учасниками уро
чистого мітингу виступи» 
член ГІолітбюро ЦК КПРС, 
Перший секретар ЦК Ком-

■ партії України товариш 
В. В. Щербпцький.

загонів, під- ли ветерани великої Вітчиз- 
і комсо- няної війни, трудящі Києва 

та областей республіки, сту
денти й учні, воїни. Замов
лення для музею виконува
лись багатьма колективами
Москви, Ленінграда, братніх 
союзних республік. Велику 
роботу провели партійні і 
радянські органи міста Киє
ва, Міністерство оборочи 
С.РСР, Міністерство культу
ри і Держбуд УРСР, науко
ві установи. У спорудженні 
меморіалу брало активну 
участь Українське товарист
во охорони пам’яток історії 
та культури.

Дозвольте від імені Цент
рального Комітету Компар
тії України, Президії Вер
ховної Ради і Ради Міністрів 
Української РСР гаряче й 
сердечно подякувати архі
текторам, скульпторам, ху
дожникам, проектувальни
кам, будівельникам і мон
тажникам. усім, хто вніс 
свій вклад у створення цьо
го прекрасного комплексу, 
побажати їм щастя і благо
получчя в житті, нових успі
хів у праці на благо Вітчиз
ни. (Оплески).

Товариші!
З цього високого дніп

ровського берега, увінчано- 
го чудовим творінням ЛЮД' 
ського розуму і рук, з гор
дістю ми дивимося на древ
ній і вічно молодий Київ. 
Нашому поглядові відкри- 
єається яскрава панорама 
міста-героя, міста-трудів* 
ника, яке йде до свого 
славного 1500-річчя.

(Закінчення на 3-й стор.)-
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подвигу ЖИТИ У ВІКАХ
(Закінчення. 

Поч. на 1—2 стор.).
Невпізнанно змінилась і 

покращала столиця Радянсь
кої України. Масштабні, гли
бокі, якісні зміни відбулися 
за післявоєнні роки в жит
ті ВСІЄЇ республіки. І всього 
цього досягнуто завдяки 
корінним перевагам соціа
лізму, животворній силі 
братерської дружби наро
дів, завдяки випробуваному 
керівництву ленінської пар
тії, яка послідовно борете
ся за збереження миру, 
впевнено веде радянський 
народ шляхом комуністич
ного творення. Це з новою 
силою підтвердив XXVI 
з'їзд КПРС, який висунуз 
вражаючу програму еконо
мічного і соціального роз
витку нашої країни, справж

ню Програму миру на 80-і 
роки.

Трудящі України, як і всі 
радянські люди, цілком до
віряють своїй ленінській 
партії, схвалюють її внут
рішню і зовнішню політику, 
цілеспрямовану і плодо
творну діяльність Централь
ного Комітету, Його Політ- 
бюро на чолі з вірним ленін
цем, невтомним борцем за 
мир і комунізм Леонідо/А 
Іллічем Брежнєвим. (Трива
лі оплески).

Шановні товариші!
Усе, що ми маємо, ство

рено працею народу. Праця 
і тільки праця ’ — джерело 
могутності і дальшого про
цвітання нашої соціалістич
ної Батьківщини. Глибоко 
усвідомлючи це, робітничий 
клас, колгоспне селянство, 

народна інтелігенція Радян
ської України примножують 
свої зусилля в боротьбі за 
виконання рішень XXVI з’їз
ду КПРС, Планів одинадця
тої п’ятирічки. Про це пере
конливо свідчать успіхи 
учасників передтравневого 
соціалістичного змагання і 
Вахти пам’яті на честь Дня 
Перемоги. Про це говорить 
трудовий пафос усього на
шого життя, всі наші помис
ли і прагнення.

Слава великому радянсь
кому народові — будівни
кові комунізму!

Хай живе ленінська Кому
ністична партія Радянського 
Союзу!

Хай живе мир в усьому 
світі! (Тривалі оплески).

Урочистий мітинг закіїнс- 

ко. Звучать Державні І імнц 
Радянського Союзу і Укра. 
їнської РСР.

Гримлять залпи артилерій
ського салюту. Небо розцві
чується вогнями святкового 
фейерверка. Рівняючись па 
монумент Батьківшпни-ма- 
тєрі, карбуючи крок, уро
чистим маршем з розгорну
тими прапорами по площі 
проходять представники всіх 
родів військ.

Товариш В. В. Щсрбпць- 
кий звертається до Леоніда 
Ілліча Брежнєва з просьбою 
б ід к р п гп меморіальний
комплекс «Український дер
жавшій музей історії Вели
кої Вітчизняної війни 1941 
— 1945 років».

Під бурхливі оплески 
присутніх товариш Л. І. 
Брежнєв перерізає червону 

стрічку і разом з керівника
ми.республіки і гостями, що 
прибули на торжества, почи
нає огляд експозиції. Пояс
нення давав директор музею 
генерал-майор у відставці 
В. Л. Козлов.

На пам’ять про торжест
ва, присвячені відкриттю 
меморіалу, Леонід Ілліч 
Брежнєв передав у дар му
зею бронзову скульптуру 
роботи Є. В. Вучетича «Пе
рекуємо мечі па орала».

Глага КПРС і радянської 
держави залишив у книзі 
відзивів почесних гостей 
такий запис:

«З глибоким душевним 
хвилюванням оглянув спо
руджений у місті Києві чу
довий меморіальний комп
лекс «Український держав
ний музей історії Великої

— З стор,------------
Вітчизняної війни 1941 — 
1945 років». Велике спасибі 
його творцям. Хай він буде 
г.ічінім пам’ятником тим, хто 
завоював Велику Перемогу. 
Хап завжди нагадує людям 
про ге, що мир —найбільшо 
благо на землі. Мир треба 
берегти і зміцнювати всіма 
силами.

Л. БРЕЖНЄВ
9 травня 1981 року».

Меморіальний комплекс, 
який славніь всенародний 
подвиг, здійснений під ке
рівництвом Комуністичної 
партії в роки Великої Віт
чизняної війни, етапе чудо
вою школою виховання тру
дящих у дусі радянського 
патріотизму і соціалістично
го інтернаціоналізму, ленін
ської дружби народів нашої 
великої багатонаціональної 
Батьківщини.

(РАТАУ).

Ранкову тишу пробуди
ли сурмачі. 1 людський по
тік заповнив вулиці та 
площі обласного центру. 
Першими в шеренги стали 
сини і внуки колишніх 
фронтовиків. З прапорами 
і квітами йшли воші до 
фортечних валів, де горить 
Вічний вогонь біля могили 
Невідомого солдата. Туг 
уже на почесну варту за
ступили комсомольці і піо
нери, воїни місцевого гар
нізону. Мітипг-мапіфесга- 
цію молоді Кіровограда 
відкрив перший секретар 
міськкому ............
хайло Сірик. До юнаків і 
дівчат звернувся ветеран 
Великої Вітчизняної війни 
Василь Іванович Нерубеи- 
ко. Він закликав їх при
множувати бойову й тру
дову славу своїх батьків, 
дідів, з честю пронести 
знамено, передане їм люді»-* 
ми старшого покоління.

Від імені своїх ровесни
ків молодий робітник 
Кіровоградського заводу 
друкарських машин Ма

хайло 
дентка 
статуту імені О. С. Пушкі
на Ірина Гречишкіна дали 
слово в усьому наслідува
ти тих, хто фронтовими до
рогами крізь полум'я вій
ни пройшов тисячі кіломет
рів і захистив нашу радян
ську землю від загарбни
ків.

На граніти}7 плиту пе
ред обеліском ’ Невідомо
му солдату, де горить Віч
ний вогонь, комсомольці 
поклали гірлянду Слави. 
Настала хвилина мовчаи- 

ЛКСМУ Ми- _ іія. Ще одна хвилина вша
новування пам’яті еолдата- 
переможця.

І знову йшли сюди лю
ди. До пам’ятників та обе
лісків, до могил відомих і 
невідомих ВОЇіІІВ-ВІІЗВОЛП- 
телів.

До підніжжя пам’ятників 
В. 1. Леніну, полеглим ге
роям квіти поклали члени 
бюро обкому Компартії 
України та облвиконкому, 
міського й районних комі
тетів партії, міськвнкопко-

Рябокінь і сгу- 
педагогічного іп

му та райвиконкомів, пред
ставники колективів під
приємств, установ, громад
ських організацій, студен
ти, школярі.

У тихому сквері, що на 
території другої міської лі
карні, теж зібралися лю
ди — біля могили воїна, 
ім’я якого досі не було 
відомим. І ось пошуковий 
загін, створений міськко
мом комсомолу, установив: 
туг поховано лікаря 3-ї 
гвардійської танкової 
бригади майора медичної 
служби Марію Василівну 
Салтнкову. На місці похо
вання цієї мужньої жінки 
встановлено меморіальну 
плиту.

Зустрічались ветерани 
війни — біля пам’ятипкіз 
та обелісків. Зустрічались 
і згадували полеглих бойо
вих друзів. Була хвилина 
скорботи. Була радість, бо 
це наше всенародне свято 
— День Перемоги.

$ # *
Урочисті маніфестації 

молоді відбулися в усіх

©дяа
містах і районних центрах 
області. Юнаки і дівчата 
взяли участь у походах 
«Шляхами слави батьків», 
у тематичних вечорах бо
йової слави, агітаційних 
автомотопробігах місцями 
боїв. Комсомольці і ко
лишні фронтовики склада
ли рапорт про Вахту па
м’яті, на яку вони стали 9 
квітня і працювали за се
бе і за полеглих героїв.

-СУЧЛСНО,
В обласному огляді-коіі- 

курсі дискотек, що відбув- 
. ся недавно в Кіровограді 

узяли участь олександрій- 
ці, світловодці та кірово- 
градці. Атмосфера невиму
шеності і доброзичливості 

, панувала в залі. Кожен 
виступ жваво обговорюва
ли присутні, члени жюрі 
вказували на слабкі місця 
У програмі, давали пора-

ДИСКОТЕКА

ЦІШО, хвилююче
ди. Певно, іцо така форма 
проведення конкурсу бу
ла виправданою і доціль
ною.

Високою сценічною 
культурою відзначалася 
програма дискотеки Кіро
воградського державного 
педагогічного інституту 
імені О. С. Пушкіна. Ко
лектив її (до речі, ЄДИНИЙ 
на конкурсі) запропону-

вав глядачам цікаву фор
му роботи — дпскогсатр.

Вдале поєднання музики 
і кінопроекції, вміле вико
ристання хронікально-до
кументальних кадрів, май
стерність дпск-жокся — 
ось найхарактерніше у 
програмі дискоклубу Кіро
воградського льотно-штур
манського училища. Хлоп
ці зуміли показати амер.ч-

канськпіі спосіб життя та
ким, ЯКИМ ВІН Є, ВСІ ЙОГО 
сторони, переконливо роз
крили вовчу, антигуманну 
суть.

Чіткі слайди, які гармо
нійно доповнювали музи
ку, виступ танцювальної 
групи дискоклубу, вико
ристання місцевого мате
ріалу — все ас приваб
лює, захоплює глядача в 
«космічній» програмі олек
сандритів, з якою вони 
приїхали на конкурс. І ре
жисура виступу цього клу
бу значно виша, ніж в ін
ших учасників турніру 
дпекоклубів. х

---------- ------------------ . ------------ --------------- ---- МАНДРІВКА У НЕВІДОМЕ ----------------“

ТАЄМНИЦІ МАЛЕНЬКОГО ОСТРОВА
Поблизу Очакова на Ми- 

нолаївщині, там. де Дніпро- 
Бузькин лиман зустріча
ється з водами Чорного 
моря, височить невеликий 
острів Березань. З осені до 
весни тут можна почути 
тільки крики чайок та гур
кіт прибою. Проте влітку 
багато туристів з різних 
кінців країни приїздять сю- 
Дн, щоб вклонитися па
м'ятнику реврлюціонеру- 
Демократу. одному керів
ників Севастопольської о 
повстання проти самодер
жавства, легендарному лей
тенанту ГІ. ГІ. Ш.мідту, ро :; 
Стріляному ТУТ у березні 
1906 роїсу.

Маленький клаптик зем
лі добре відомий і тим, 
Що протягом майже ста літ 
він є археологічною скарб
ницею. Однак постійні роз
копки ведуться відносно 
недавно. Ось уже двадцять 
сезонів тут працює київсь
ка експедиція під керів
ництвом кандидата історич
них наук В. В. Лапіиа. ав
тора книжки «Греческая

колонизация Северного 
Причерноморья».

111п ж принесли сучасні 
дослідження стародавньо
го грецького поселення, 
яке спеціалісти відносять 
до другої половини VII сто
ліття' ДО нової ери — V 
століття нової ери, які но
ві таємниці розкріпи вони 
науковцям? На ці та інші 
запитання ми й попросили 
відповісти керівника ек
спедиції.__ Ще 1909 року видат
ний історик М. 1. Ростов
цев назвав Березань пер
линою російської археоло
гії, — говорить Володимир 
Васильович. — І як дове
ла практика, вона цілком 
виправдовує таку назву. 
Острів був 1 лишається 
ключем до розв язапн.і 
численних проблем. Он і 
останнє двадцятиріччя, зо
крема. докорінно ЗМІНИЛО 
уявлення про характеи по
селення — найстарішого 
на Північному Причорно
мор'ї. З'ясувалося, що тут 
жили не багаті торговці, 
як вважалося ранішс^а^

землероби і ремісники, 
котрі приїхали сюди з да
лекого краю.

Якщо Ольвія. як старо
давня столиця, містить да
ні про античну цивіліза
цію, то Березань «розпові
дає». так би мовити, про 
«народне», життя. Тут ми 
немов би «завітали» до 
греків часів Троянської 
війни. Про це красномовно 
свідчить і кераміка, і за- 
лишки писемності. Серед 
знахідок — також два плу
ги, близько двох 'Десятків 
серпів, вироби з теракоти 
керамічні вироби, завезені 
з Родося. Самоса; Хіосп. 
Коріпфа, залишки будинків 
римського часу.

З їх допомогою 1 вдалося 
відновити події, що відбу
лися дві з половиною ти
сячі років тому. А в під
сумку, переглянути істо
рію поселення. Наприклад, 
вважалося, що Березань не 
витримала конкуренції з 
Ольвією. Однак досліджен
ня довели інше — вони іс
нували разом, були рівни
ми партнерами. Не стільки

торговими, скільки еконо
мічними, політичними. Вза
ємовідносини визначалися 
загальними інтересами і 
походженням... Поселення 
чудово збереглося і пізні
ше — в римський період.

Вдалося визначити і при
чину його загибелі: вона 
викликана розпадом антич
ної цивілізації.

Пошуки тривають. Су
часні стаціонарні розкопки- 
ведуться на великій пло
щі. Це дозволяє ніші і «»по
рити про планувальні 
принципи поселення і,а 
різних і 
вання, . про 
будь-якого 
дальші роботи 
єті.сл проводити 
рі Березані, а па 
Цих. які пі видше 
ся руйнуванню 
ЕОМ морських 
сильних вітрів.

... Сповнений 
острів. Ос гайні

планувальні
, поселения 
етапах його іспу- 

архітектуру 
періоду. По- передбаче

не в цонт- 
її околп- 
піддають- 
під вилII- 
хвиль і
таємниць 
двадцять

років СЮДИ, крім киян, при
їздить також експедиція 
всесвітньо відомого лепін- 
градс якого Ермітажу.

У програмі дискотеки ін
ституту сільськогосподар
ського машинобудування 
сильно, хвилююче прозву
чала тема боротьби за мир' 
в усьому світі, проти гон
ки озброєнь.

Переможними огляду- 
конкурсу стали: колектив 
«Диско-бО» з Олександрії, 
дпекоклуб Кіровоградсь
кого інституту сільськогос
подарського машинобуду
вання, дискотека «Зодіак» 
КДП1 імені О. С. Пушкі
на.

Л. ДЕРЕВ’ЯНКО.

м. Кіровоград.
------------- ---------------------—|

Варто додати, що в гру
пі В. В. Лапіиа трудяться 
не лише студенти історич
ного факультету Київсько
го державного університе
ту. які щоліта проходять 
тут - виробничу практику, 
але й випускники інших 
вузів столиці України, 
Москви і Ленінграда. Че
лябінська і Пермі, Тули, 
Свердловська. Риги. Знач
на частина молоді вже по
ні ану вважається старожи
лами острова. ІІи рахунку 
деяких по п’ять — і біль
ше експедицій.

— Спасибі ентузіастам, 
— завершує розповідь 
В. В. Лапіи. —• Вони охоче 
їдуть до пас. хоча добре 
знають, що доведеться 
працювати в умовах спеки,, 
холодного дощу, сильного 
вітру.

Лохео.’ісгічна експеди
ція відзначила двадцяти
річчя. Зроблено чимало, 
але. як стверджує її керів
ник. попереду ще безліч 
роботи — вистачить і на
ступним ПОКОЛІННЯМ нау
ковців.

І. КОНОНЧУК. І
(РАТАУ).

ТВОРЧИЙЗВІТ ПЕРЕМОЖЦІВ
у Кіровоградському му

зично-драматичному театрі 
імені М. Л. Кроппвшшького 
відбувся творчий звіт на
родного самодіяльного во
кально - інструментального 
ансамблю «Хороший наст
рій», керівник якого О. І. 
Лгура. Дівчата щойно по
вернулися з республікансь
кого конкурсу комсомольсь
кої пісні IV республікансь
кого фестивалю мистецтв 
«Молоді голоси», що відбув
ся в Тернополі, переможця
ми. Натліїсиі цим, учасниці 
ансамблю, як кажуть, па од
ному подиху провели три 
відділення концертної про
грами, продемонструвавши 
зрослу виконавську майстер
ність. Приємно, що й репер
туар ансамблю розширився 
тематично, став глибшим 
ідейно. Значне місце в ньо
му посідають пісні та бала
ди па військово-патріотичні 
томи.

Вокально - інструменталь
ний ансамбль «Хороший на
стрій» запрошено взяти 
участь у поїздці республі
канського агітпоїзда «Ком
сомолець України». Для за
гонів ударних будов рес
публіки, де побуває агіт
поїзд, вихованки технічного 
училища № 4 — учасниці 
народного самодіяльного 
ансамблю—підготували сію* 1 < ■ 
ціальну концертну Програ
му. ' 1

Н. ЧЕРНЕНКО,
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тичної Республіки Румунії 
Штефан Руха. 17.25 — Від 
гупніться, сурмачі! 17.55 — 
«Баумапці». Теленарис. 18.25
— Телефільм «Носики кир
патії». 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — Людина і за
кон. 19.30 — Л. Сидельников. 
Російський концерт для фор
тепіано й оркестру * російсь
ких народних інструментів. 
19.50 — Телефільм «Довгі 
дні, короткі тижні...» 2 се
рія,-21.00 — «Час». 21.35 — 
Виступ Державного ансамб
лю танцю Латвійської РСР 
«Дайле». 22.00 — Сьогодні у 
світі. 22.15 — Кубок волода
рів кубків з футболу: «Дина
мо» (Тбілісі) — «Карл Цейсе» 
(НДР). У перерві — Велогон
ка Миру,
А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — «Голосую за
професію». 11.20 — «Зна
йомство зблизька». 12.10 — 
Грають юні музиканти. 16.00
— Новини. 16.10 — «Сріб
ний дзвіночок». 16.30 —
«Олімпійці в нашому дворі». 
16.55 — К. т. Концертний

! зал «Дружба >. (Кіровоград).
17.25 — «На міжнародній 
хвилі» 18.00 — «День за
днем». (Кіровоград). 13.15 — 
Оголошення. (Кіровоград). 
18.20 — Телефільм. (Кірово
град). 18.30 — «Актуальна
камера». 19.00 —- Чемпіонат 
СРСР з футболу: «Кубань» 
(Краснодар) — «-Динамо» 
(Київ). 20.45 — «На добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час». 
21.35 — «Українські класич
ні водевілі». В перерві — 
Новини.
А ЦТ (IV програма)

19.00 — Чемпіонат СРСР з 
футболу: «Динамо» (Москва)
— «Пахтакор» (Ташкент). У 
перерві — «Вечірня казка» 
20.45'— «Народні мелодії». 
21.60 — «Час». 21.35 — Ху
дожній фільм «Як посварив
ся Іван Іванович з Іваном 
Никифоровичем».

Вівторок

▲ ЦТ
~8.00 — «Час». 8.40 — Гім

настика. 9.05 — Вперед,
хлопчаки! 9.50 — Телефільм 
•«Рекорд». 10.50 — «Юнацька 
симфонія». Фільм-балет на 
музику Ж. Бізе. По закінчен
ні — Новини. 14.30 — Нови
ни. 14.50 -- Док. телефільм 
«Шлях до реактора». 15.20 — 
И. Брамс. Соната для віолон
челі і фортепіано фа-ма-жор.
15.50 — Роби з. нами, роби 
як ми, роби краще за нас.
16.50 — Архітектура. Олім
пійські споруди. 17.30 —
Концерт оркестру народних 
Інструментів. 18.00 — Чого і 
як навчають в ПТУ. 18.30 — 
У кожному малюнку - сон
це. 18.45 — Сьоюдні у сві
ті. 19.00 — Телефільм «Кам- 
пучія: життя після смерті». 
19.55 — Телефільм «Довгі
дні. короткі тижні...» 1 серія. 
21.00 — «Час». 21.35 — Ве
селі хлоп’яга. 22 40 — Сьо
годні у світі. 22.50 — Таллін- 
ські музичні картинки.
▲ УТ

Ю'ОО — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Музичні, й
фільм. 10.50 — К т. «На
родна творчість». Майстр і 
декоративної кераміки. (Кі
ровоград на Республікансь
ке телебачення). 11.20 — Ху
дожній фільм «Служили двоє 
товаришів». 12.35 — Кон
цертний зал «Дружба». 16.00 
— Новини. 16.10 — «Срібним 
дзвіночок». 16.30 — Концерт.
17.15 — Чемпіонат СРСР з 
гандболу. Жінки. «Спартак» 
(Нпїв) — «Егле» (Вільнюс). 
38.20 — Фільм-концерт. 18.30 
— Для дітей. «Зелений вог
ник». 19.00 — «Актуальна
камера». 19.30 — Концерт. 
20.00 — «Галузь: досвід, 
проблеми». 20.45 — «Иа доб
раніч. діти!» 21.00 — «Час».
21.35 — Художній телефільм 
«Дім будується». По закін
ченні — Новини.
А ЦТ (IV програма)

19.00 — «Служу Радянсь
кому Союзу!» 20.00 - «Ве

чірня казка». 20.15 — «Між
народна панорама». 21.00 — 
«Час». 21.35 — Художні ї
телефільм «Дім будується».

Середа
А ЦТ

8.00 — « Час» 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Телефільм
«Довгі дій. короткі ТІІЖПЇ ..» 
1 серія. 10.10 — А. Хачату
рян. Адажіо з балету «Спар
так» у виконанні народних 
артистів СРСР К. Максимо
вої та В. Васильєва. 10.20 — 
Счс-ькдне — неймовірне. По 
; і-.ілн'-енні — Новини. 14.30

— Новішії. 14.50 — Док. те- 
лефіль". и «Народний депу
тат». «Повернення». 15.35- — 
Рідна природа. 16.00 -- Ро
сійська мова. 16.30 — і’рає 
.' «служений артист Соціаліс-

19.35 — Фільм «Бетховен —
ДНІ життя». 21.00 — «Час».
21.35 — Вечір народного ар
тиста СРСР с. В. Образцова 
в Концертній студії Останки
но. По закінченні — Сьогод
ні у світі.
А' УТ

16.00 — Новини. 16.10 — 
«Срібний дзвіночок». 16.40 
•— Республіканська фізпко- 
математнчна школа. 17.10 — 
Чемпіонат СРСР з гандболу. 
Жінки. «Спартак» (Київ) — 
«Ростсільмаш». 17.40 —
«Юні господарі землі». (Кі
ровоград). 18.05 — «Дсв» 

за днем». (Кіровоград). 18.20
— Оголошення. (Кіровоград).
18.25 — Фотохвнлпнка (Кі
ровоград). 18.30 — Музич
ний фільм. 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 — К. т.
— Театральне фойє». (Кірово
град). 20.25 — «Літератур
ний театр». 20.40 — « На доб
раніч, діти!» 21.00 — «Час».
21.35 — Художній телефільм 
«Сво§ іцастя». По закінчен
ні — Новини.
А ЦТ (IV програма)

19.00 — Спортивна про
грама. 21.00 — «Час». 21.35
— Художній фільм «Скажи 
мені своє ім’я».

П’ятниця
▲ ЦТ

8.00 — «Час». 8.40 — Гім,- 
I мастика. 9.05 •— Телефільм 

« Довгі дні, короткі тижні. .» 
2 серія. 10.10 — Док. теле
фільм «Берег добрих спраЕ». 
10.35 — Виступ Державного 
академічного ансамблю на
родного танцю «/Кок». По за
кінченні — Повний. 14.30 — 
Новини. 14.50 — До 60-річчя 
Ком партії Ч схословач чини.
Кінопрограма «Чехословач- 
чина сьогодні». 1525 —
Шахова школа. 15.55 — Кон
церт Державної хорової ка
не чи Грузії. 16.40 — Чемпіо
нат СРСР з гандболу: ЦСКА 
— < Буревісник.» (Тбілісі).
17.10 — Концертний зал те
лестудії «Орля». 17.55 — Ле
нінський університет триль
йонів. Про зміцнення братніх 
зв’язків країн соціалістич
ної співдружноті. 18.30 — 
Мультфільм «Солдатська 
казка». 141.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Фантазія на
теми — пісень І. Дунаєвсь- 
кого. 19.05 — Життя науки.

А ЦТ
8.00 — «Час». 8.40 — ГІМ.- 

настика 9.05 — Мультфільм 
«Мурашка Tina». 9.15 —
Фільм « Бетховен — дні жит
тя». 10.35 — Концерт Дер
жавного Воронезького росій
ського народного хору. По 
закінченні — Новини. 14.30
— Новини. 1 1.50 — Людина 
на землі. Кінопрограма 15.10
— Умілі руки. 16.10 — І. Гон
чаров. Сторінки життя і 
творчості. 16.55 — Спортив
ний клас. 17.35 — Справи
московського комсомолу. 
18.05 Концерт ансамблю піс
ні й танцю ім. В. Локтева

-Московського міського Па
лацу піонерів. 18.30 — Па 
полях країни. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Чем
піонат СРСР З футболу: 
ЦСКА — «Торпедо» (Моск
ва). 21.00 — «Час». 21.35 — 
Концерт, присвячений від
криттю IV Міжнародного 
фестивалю телепрограм на
родної творчості «Веселка».

23.15 — Сьогодні у світі.
23.30 — Велогонка .Миру.

А УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — «Твоя земля, 
ровеснику». 11.20 — Музич
ний фільм. 11.40 — «Шкіль
ний « кран». Російська літе
ратура. 10 клас. 12.10 —
Концерт. 16.00 — Новини.
16.10 — «Срібний дзвіно
чок». 16.40 — Документа, іо- 
ний телефільм. 17.10 — Кон
верт. 18.00 — «День за

днем». (Кіровоград). 18.15 —- 
Телефільм. (Кіровоград).
18.30 — «Сонячне коло».
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — Концерт. 20.00
— «Міфи і дійсність». 20.45
— »На добраніч, діти!» 21.00
— «Час». 21 35 — Художній 
фільм «Наречена з Півночі».
22.45 — Музичний фільм. По 
закінченні — Новини.
А ЦТ (IV програма)

19.00 — «Клуб кіноподоро- 
жеіі». 20.00 — «Вечірня каз
ка». 20.15 — Фільм-концерт.
20.45 — Чемпіонат Європи з 
дзю до. 21.00 — «Час». 21.35
— Художній телефільм 
«Без права н<1 пощаду». 1 і 
2 серії.

Субота
А ЦТ

8.00 — «Час». 8.40 — Гі.м,- 
настпка. 9.00 — М. Глінка.
Великий секстет. 9.25 — Ді
тям про звірят. 9.55 — Для 
вас. батьки. 10.25 — Між
народний день музеїв. 11.00
— Більше хороших товарів.
11.30 — 20-й тираж «Спорт
лото». 11.40 — Це ви може
те. Конкурс винахідників.
12.35 — Ради і життя. 13.05
— Телефільм «Край лісис
тих круч». 13.25 — Концерт 
Державного академічного 
російського народного ор
кестру ім. Осипова. 14.00 — 
Подвиг. 14.30 — Новини.
14.45 — Телефільм «Народи
ла мене мати щасливим». 
16.00 — Співає народний ар
тист СРСР Юрій Гу.чясв.
16.10 — У світі, тварин. 17.10
— Бесіда політичного огля
дача В. Бекетова. 17.40 — 
Зустріч з чемпіонами світу і

Європи — збірною СРСР з 
хокею у зимовому саду Ос- 
таниіно. 18.40 — Бесіда на
міжнародні темп. 19.25 — 
Вальс И. Штрауса «-На прек
расному голубому Дунаї».
19.35 — Фільм-вистава Дер
жавного академічного теат
ру ім. Євг. Вахтангова «Лі
совик». П’єса А. П. Чехова. 
(21.00 — «Час»). 22.30 -
Сніжний карнавал в Альпах. 
Гіо закінченні — Новини.
А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Камерний кон
церт. 11.05 — «Ленінським
курсом творення і миру». 
Документальний фільм. «На 
XXVI з’їзді КПРС». Випуски 
7. 8. 9-й. 11.45 — «Старти
надій». 12.15 — «Палітра».
12 50 — Музичний фільм. 
13.20 — « Доброго вам здо
ров'я». 13.50 — Для дітей.
«Вперед .орлята!» 14.35 —- 
Концерт. 15.25 — «Сатирич
ний об’єктив». 15.50 —
М. Лесков. «Леді Макбсрт 
Віденського повіту». Виста
ва. 17.40 — ’ «Мелодії опе
рет». 18.00 — «Майстри мис
тецтв». 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — «Народні
таланти». Самодіяльні ху 
дожні колективи Київської 
області. 20.45 — «На добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час».
21.35 — Продовження кон
церту самодіяльних худож
ніх колективів Київської об
ласті. По закінченні — По
вніш.
А ЦТ (IV програма)

8.00 — «.Час». 8.40 — Про
грама документальних філь
мів. 9.15 — «Шахова шко
ла». 9 45—«Ранкова пошта»
10.15 — «Життя науки».
10.45 — «Мамина школа».
11.15 — Концерт. 11.35 — Кі 
нс-програма «По Румунії».
16.10 — Концерт. 17.10 - 
Літературна спадщина. 18.45 
— «Музичний кіоск». 19.15 — 
«Здоров’я». 20.00 — «Вечір
ня казка». 20.15 — Докумен
тальний телефільм. 20.30 — 
Релогонка Миру. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Художній те
лефільм «Тільки в мюзик- 
холі».

Неділя
А ЦТ

8.00 — «Час». 8.40 — Гім 
настика. 9.05 — Док. теле
фільм «Етюди оптимізму».
9.30 — Будильник. 10.00 — 
«Служу Радянському Союзу» 
11.00 — «Здоров’я». 11.45 — 
«Ранкова пешта». 12.15 — 
Радянський Союз очима за
рубіжних гостей. 12.30 — 
Сільська година. 13.30 — 
Музичний кіоск. 14.00 ‘ — 
В. Сергеев. «Осінніх днів за
чарування».. Телевпстава.
15.15 — Клуб кіноподоро- 
жей. 16.15 — Пісня далека 
й близька. 17.00 — Міжна
родна панорама. 17.45 —
Чемпіонат СРСР з хокею: 
«Спартак» — ЦСКА. 2 і З 
періоди. 19.15 — Мульт
фільм «Баранків. будь люди
ною!» 19.35 — На екрані — 
кінокомедія. Фільм «Дівчина 
з коробкою». 21.00 — «Час».

21.35 — Футбольний огїіял
22.05 — Веселка. IV Міжна» 
роднпіі фестиваль телепро
грам народної творчості 
ЧССР. По закінченні — Цо* 
ВНИИ.
А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Ранковий кон
церт. -10.50 — Кінопрограма 
«Вітчизно моя неозора».
11.30 — «Золоте курча».
Лялькова вистава. 12.20 — 
«Перлини' душі народної».
13.10 — «Слава солдатська».
14.10 — Для дітей. «Катру-
снн кінозал». 15.10 — «Кіио- 
мерндіанп». 15.55 — Кон
церт. 16.55 — «Погляд у май
бутнє». 17.45. — Художній
телефільм «Добо». 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.30— 
— Чемпіонат СРСР з хокею: 
«Сокіл» — «Динамо» (Рига). 
2 і 3 періоди. 20.45 — «На 
добраніч. діти!» 21.00 —
«Час». 21.35 — «Вальс, 
вальс, вальс...» По закінчен
ні — Новини.
А ЦТ (IV програма)

8.00 — «Час». 8.40 — Про
грама документальних філь
мів. 9.30 — Виступ .духових 
оркестрів. 10.00 — «АБВГ- •
Дейка». 10.30 — На землі Га- 
гаріна. 11.20 '—Чемпіонат 
Європи з дзю-до. 12.00 —
«Очевидне — неймовірне», 
13.00 — Чемпіонат СРСР з 
хокею: «Динамо» (Москва) — 
«Трактор» (Челябінської
15.15 — «Для вас, батькщц^ 
17 00 — Чемпіонат СРСР з 
хокею: «Спартак» — ЦСКА. 
1 період. 17.35 — Докумен
тальний телефільм. 17.50 — 
«Відверта розмова». 18.30 — 
«Кінопанорама». 20.00 —
«Вечірня казка». 20.15 —
Чемпіонат Європи з регбі. 
21.00 — «Час». 21 35 — Ху
дожній телефільм «Чегері».

Театр-----------
Гастролі Донецького об

ласного російського театру 
юного глядача.

«Будиночон-пряник». 12— 
13 травня — о 10.00 і 14.00,
16 травня — о 10.00 і 14.00,
17 травня — о 10.00 і 13.60. 
«Сірано де Бєржерак». 12 — 
13 травня — о 18.00. «Еур- 
клгани». 14 травня — о 10.00^ 
1 12.00, 15 травня — о 10.00
і 14.00. «Салют динозаврам». 
14—15 травня — о 18.00; 
«Слідство». 16—17 травня — 
о 18.00.

Кіно---------------
«КОМСОМОЛЕЦЬ». «Від Бу

гу до Вісли». 2 серії. 11—15 
травня — о 9.40, 12.30, 15.20, 
18.10. 20.50. «Нічна пригода». 
16—17 травня — о 9.20,
11.10 13.00, 14.50, 16.40.
18.30, 20.30.

«МИР». «Руки вгору!» 11 — 
15 травня. «Таро — син дра
кона». Мультфільми. 16—17 
травня. Початок сеансів о 
9.20, 10.40, 12.00. 13.20, 14.40.

Редактор В. СТУПАК.

КИЇВСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНИЙ 
ІНСТИТУТ ІМЕНІ 60-РІЧЧЯ ВЕЛИКОЇ ЖОВТНЕВОЇ 
СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ

на перший курс 1981 —1982навчального року
на факультети денного навчання, що 

мають спеціальності:
дорсжньс-будівельний факультет — ав

томобільні шляхи, мости і тунелі;
автомобільний факультет — автомобілі 

та автомобільне господарство, організа
ція дорожнього руху, експлуатація авто
мобільного транспорту;

механічний факультет — будівельні й 
допожні машини та устаткування;

інженерно-енономічний факультет — 
економіка та організація автомобільного 
транспорту;

на загальнотехнічний факультет без 
B^ДPJIBV віл виробництва з вечірньою 1 
заочною формами навчання, який має 
спеціальності:

автомобільні шляхи.
МОСТИ 1 тунелі (ТІЛЬКИ з вечірньою формою навчання),
автомобілі та автомобільне господарство, 1
організація дорожнього руху, 
експлуатація автомобільного транспор

ту (тільки з заочною формою навчання), 
будівельні іі дорожні машини та устаткування.
економіка та організація автомобільного транспорту.
Заяви і документи приймають по 81 

липня.

Вступні екзамени з української або ро
сійської мови та літератури (письмово), 
математики (усно й письмово). Фізики 
(усно): на деппі факультети — з 1 но 20 
серпня, на загальнотехнічний факультет 
— по 20 серпня (потоками).

Особи, нагороджені після закінчення 
середньої школи золотою (срібного) ме
даллю, а також особи, як) після закін
чення середнього спеціального учбовою 
закладу або середнього професійно-тех
нічного училища одержали диплом з від
знакою, складають екзамен лише з мате
матики (письмово). При одержанні з цієї 
дисципліни оцінки «п’ять» їх звільняють 
від складання інших екзаменів.

Особи, які закінчили середні навчаль
ні заклади з оцінками «відмінно» і «доб
ре» (без задовільних оцінок) і які мають 
у документах про середню освіту серед
ній бал не .менше 4,5 (без заокруглення), 
па всі спеціальності факультетів денно
го начания складають екзамени з мате
матики (письмово іі усно). Осіб, які одер
жали за результатами них двох екзаме
нів не мепше 9 балів, звільняють від скла
дання інших екзаменів.

Адреса інституту: 252601, Киів-10, вуя. 
Суворова, 1,

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ.
Зам. 34.

ЮНАКИ І ДІВЧАТА!
Кіровоградське міське професійно-технічне 

училище № 2 імені О. С. Єгорова,ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
на 1981-1982 навчальний рік.
До.закладу приймають молодь віком від 15 років. 
Училище готує кваліфікованих робітників із се

редньою освітою.
Осіб, які мають освіту за 8 класів (строк навчання 

— З роки), приймають на спеціальності:
муляр—монтажник сталевих та залізобетонних кон

струкцій.
маляр (будівельний), 
лнцювальнпк-плнтковнк. ліщювальїипе-мозаїст, 
кранівник баштових самохідних кранів, 
машиніст автокранів, 
електрослюсар, 
машиніст екскаватора.
Осіб, які мають середню освіту (строк навчання —

1 рік), приймають на спеціальності;
арматурник, електрозвзріпік арматурних сіток і 

•каркасів,
машиніст однековшовпх екскаваторів.
Учням надають гуртожиток. їх забезпечують трира

зовим харчуванням, поЗочпм та парадним одягом, 
підручниками, Під час виробничої практики воші 
одержують 50 процентів заробітку. Учні, які навча
ються один рік. одержують стипендію.

Училище розташовано в новому сучасному комп
лексі. Працюють гуртки художньої самодіяльності, 
спортивні секції.

Початок .занять з 1 вересня.
Вступники подають заяву, автобіографію, харак

теристику, документ про освіту, довідки з місця про
живання, про склад сім’ї та медичну (форма № 286). 
6 фотокарток 3X4 см, свідоцтво про народження або 
паспорт.

Адреса училища: 316026, м. Кіровоград, вуя. Черво- 
нозоріеська, 23. Телефони: 7-14-17, 7-12-81, 7-34-71.

їхати автобусами №№ 2, 14 до зупинки «Вулиця 
АІічуріна» або тролейбусами №№ 2, 4, 6 до'зугишоп 
<«авод «Буддеталь» чи «Вулиця Королсика».

Ласкаво просимо до нашого училища!
ДИРЕКЦІЯ.

Зам. 35.

До відома керівників під
приємств, колгоспів, рад
госпів, організацій та ус
танов
КІРОВОГРАДСЬКЕ 
ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 4
НАБИРАЄ ДІВЧАТ
ДЛЯ НАВЧАННЯ 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ

сенретаря-друкарки.
Строк навчання — 1 рік. 
Приймають дівчат віком 

від 18 до 20 років, які ма
ють середню освіту.

Учням виплачують сти
пендію в розмірі ЗО крб., а 
відмінникам навчання — 
37 крб. на місяць.

Під час виробничої прак
тики вони одержують тре
тину окладу секретаря (за 
рахунок підприємства).

Керівники підприємств, 
колгоспів, радгоспів, орга
нізацій та установ до 1 
червня ц. р. мають повідо
мити про необхідну кіль
кість зазначених спеціаліс
тів і дібрати кандидатури 
для навчання.

Підготовка секретарів- 
друкарок здійснювати
меться лише за направ
леннями та заявками уста
нов, підприємств. органі
зацій.

Умови приймання над
силаються на запит.

Адреса училища: вуя. 
Гоголя, 79. Телефон 2-52-11.

Дирекція.
Зам. 32.

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.

Jin украинском языке.

НАША АДРЕСА:

316050, МСП

м. Кіровоград, 
вул. Луначарського, 36. ®

 ТЕЛЕФОНИ: сідділ листів і масової 
роботи, відділ пропаганди — 2-45-36; 
відповідальний секретар, відділ учнів
ської молоді — 2-46 87; відділ комсо
мольського життя, відділ військово- 
патріотичного виховання та спорту — 
2-45-35; фотолабораторія — 2-56-65; 
нічна редакція — 3-03.53.

БК 08370. Індекс 61107. Обсяг 0.5 друк. аин Зам. № 236. Тпраж 54000.

Газета виходить у вівторок, 
четвер і суботу.

Друкарня Імені Г. М. Димитрова 
видавництва

< «Кіровоградська прг-сда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України
м. Кіровоград, еул, ГлІкки, 2.
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