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СХВАЛЮЄМО!
Багата на важливі полі

тичні події нинішня весна. 
Кілька днів тому ми з ува
гою і хвилюванням слідку
вали за роботою XIX з’їзду 
ВЛКС.М, .вивчали глибоку 
промову Генерального сек
ретаря ЦК КПРС, Голови 
Президії Верховної Ради 
СРСР товариша <П. І. Бреж
нєва. І ось нове повідомлен
ня — відбувся Пленум ЦК 
КПРС, котрий розглянув пи 
тапня про продовольчу про
граму і намітив шляхи її 
реалізації. «Мета намічува
них заходів, — вказувалося 
на Пленумі. — у якомога 
коротші строки надійно за
безпечити населення країни 
продуктами харчування». 
Зрозуміло, що саме нам. пра
цівникам сільською госпо-

дарсіва, відводиться першо
чергова роль у втіленні пла
нів партії у жизтя.

У наг іїі комсомольській 
організації вже відбулися 
збори, на яких спілчани об
говорили матеріали пленуму, 
доповідь Генерального сек
ретаря ЦК КПРС Л. І. 
Брежнєва, намітили ряд за
ходів. спрямованих на по
ліпшення роботи підрозді
лів виробництва, 
підтвердили своє 
боротися за вирощення 40К- 
центнерною врожаю цукро
вих буряків члени комсо
мольсько - молодіжної ме
ханізованої ланки.

М. КВАША, 
секретар комсомольської 
організації колгоспу «Кі
ровоградський». 
Кіровоградський район.

Зокрема, 
бажання

ОМПЛЕКСНЕ
I Іентральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР 

прийняли постанови «Про дальше зміцнення колгоспів і 
радгоспів керівними кадрами і спеціалістами, підвищен- 

! сільськогоспо- 
по посиленню 

сільського

докорінного поліп- 
і радгоспу, підви- 

і спеціалістів кол-

ня їх ролі і відповідальності в розвитку 
дарськсго виробництва» і «Про заходи 
матеріальної заінтересованості працівників 
господарства у збільшенні виробництва продукції і під
вищенні її якості». Постанови затверджені Пленумом 
ЦК КПРС, який відбувся 24 травня.

У першій з них підкреслюється, що висунуті товари
шем Л. І. Брежнєвим і схвалені XXVI з'їздом КПРС зав
дання по кардинальному розв’язанню продовольчої 
проблеми, значному збільшенню виробництва сільсько- 
і осподарської продукції вимагають 
шення діяльності кожного колгоспу 
ш.ення відповідальності керівників 
госпного і радгоспного виробництва.

Однак є ще чимало керівників і спеціалістів, які по
вільно перебудовують свою роботу, недостатньо мобі
лізують внутрішні резерви і можливості, ведуть госпо
дарство пс-ста^ому, віджилимн методами, задовольня
ються досягнутим. Серйозні недоліки допускаються в 
доборі, созстановці і вихованні керівних кадрів та спе
ціалістів колгоспів і радгоспів.

Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР зо
бов’язали партійні, радянські та сільськогосподарські 
органи рішуче поліпшити роботу по зміцненню кол
госпів і радгоспів висококваліфікованими, ідейно зріли
ми кадрам,и керівників і спеціалістів, здатними на ділі 
забезпечити безумовне виконання нових, великомасш
табних завдань, поставлених XXVI з їздом КПРС по все
мірній інтенсифікації і підвищенню ефективності сіль
ського господарства, практичній реалізації продоволь
чої програми країни. Намічено заходи, які сприятимуть 
закріпленню кадрів керівних працівників та спеціалістів 
у колгоспах і радгоспах.

У другій постанові Центральний Комітет КПРС і с,ада 
Міністрів СРСР визнали необхідним здійснити заходи, 
спрямовані на посилення матеріальної заінтересованос
ті працівників сільського господарства у збільшенні ви
робництва продукції і підвищенні її якості. Передбача
ється : овсюдне впровадження в сільськогосподарське 
виробництво колективного. Підряду, який забезпечує 
вищі показники праці, економію ресурсів, розширення 
практики натуральної оплати і заохочення за підвищен
ня рентабельності виробництва.

Встановлено принципи матеріального стимулювання, 
які стосуються розцінок, розміру доплат за одержану 
продукцію, преміювання надбавок, до тарифних ставок 

і окладів за суміщення професій, і посад, виконання 
встановленого обсягу робіт з меншою чисельністю пра
цівників.

Центральний Комітет КПРС, Рада Міністрів СРСР і 
ЕЦРПС прийняли постанову «Про додаткові заходи пс 
закріпленню в колгоспах, радгоспах та інших сільсько
господарських підприємствах працівників, зайнятих у 
тваринництві», також затверджену Пленумом ЦК КПРС. 
Вирішено поширити на робітників радгоспів та інших 
державних сільськогосподарських підприємств, зайня
тих у тваринництві, передбачені для трактористів-маши- 
т.’стів відповідної зони порядок і умови виплати надба
вок до заробітної глати за безперервний стаж роботи в 
даному господарстві і надання додаткових відпусток.

Запровадити надбавки до заробітної плати за безпе
рервний стаж роботи і додаткові відпустки в районах 
Сибіру. Далекого Сходу, Уралу, Нечорноземної зони 
БРФСР і в Централі но-Чорноземному районі передба
чено з 1 січня 1983 року; в інших районах РґФСР, Укра
їнській, Білоруській, Казахській, Литовській, /Аолдавсь- 
кій, Латвійській та Естонській РСР з 1 січня 1984 року; 
в інших районах країни — з 1 січня 1985 року.

Названі заходи по закріпленню кадрів у тваринництві 
рекомендовайЬ застосовувати і колгоспам.
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Урочисті збори, присвячені 1500-річчю Києва і врученню місту ордена Дружби народів
Молодим, спрямованим у 

майбутнє зустрічає древній 
Київ свій п’ятиадцятпвіко- 
вшї ювілей. Глибоко симво
лічно; що не свято, яке ста
ло знаменною подією в сус
пільно-політичному і куль
турному житті країни, від
значається в рік 60-річчя ут
ворення СРСР. Воно яскра-- 
во демонструє непорушність 
великого братерства радян
ських народів, дружба яких 
сягає своїм корінням у глиб 
історії. Кияни гостинно роз
кривають сьогодні обійми 
і серця .своїм братам- з усіх 
радянських республік, ра
зом з якими боролись па 
барикадах революції, від
важно бились па фронтах 
Великої Вітчизняної, відрод
жували своє місто з руїн і 

л попелу. ; В тому, що Київ 
сьогодні ще більш прекрас
ніш, ніж будь-коли, втілена

■ велика сила нашого бра
терства.

Впевненою ходою крокує 
столиця Р а д я 11 с ьк ої _У к р а ї 11 и 
в свій завтрашній день. Ки
яни сповнені рішимості ус- 
І'.ІПІІІО втілити в життя рі
шення XXVI з’їзду КПРС, 
завдапч одинадцятої п’яти
річки, перетвори ГИ Київ V 
місто високопродуктивної 
ї-раці. високої культури і 
зразкового громадського по
рядку.

1500-річчю Києва і вру
ченню місту ордена Друж
би Народів було присвяче
но урочисті збори, які відбу
лися 28 травня в Палаці 
культури «Україна». Тут зі
брались передовики і нова
тори виробництва, діячі нау
ки і культури, учасники обо
рони і визволення Києва в 
роки Великої Вітчизняної 
війни, представники партііі- 

^чіх, радянських, громадсь
ких організацій.

У залі делегації столиці 

нашої Батьківщини Москви, 
Ленінграда, Російської Фе
дерації, Білорусії РСР, 
століть братніх союзних' 
республік, міст-героїв Вол
гограда. Севастополя. Оде
си. »Новоросійська, Керчі, 
Тули, фортеці-героя Бреста, 
делегації всіх областей Ук
раїни. що прибули па юві
лейні торжества. Присутні 
керівники Генеральних кон
сульств соціалістичних кра
їн V Києві.

Під оплески присутніх 
місця в президії займають 
член Політбюро ЦК КПРС, 
перший секретар Московсь
кого міського комітету 
КПРС В. В. Грішиш, член 
Політбюро ЦК КПРС. пер
ший секретар Ленінградсь
кого обкому КПРС Г. В. 
Романов, член Полігбюро 
ЦК КПРС. перший секретар. 
ЦК Компартії України 
В. В. ІЦербчцький, кандидат 
у члени Політбюро ЦК 
КПРС, Голова Ради Мі
ністрів РРФСР М. С. Соло- 
менцев, кандидат у члени 
Полігбюро ЦК КПРС. пер
ший секретар ЦК Компар
тії Білорусії Т. Я. Кнсельов, 
члени і кандидати в члени 
Політбюро ЦК Компартії 
України 0. Ф. Ватчеико, 
Г. І. Ващенко, І. О. Гераси
мов, Б. В. Качура, О. П. 
Ляшко, І. 0. Мозговий, 
В. О. Сологуб, О. Л. Тита
ренко, В. В. Федорчук, В. Ф. 
Добріш, іО. Н. Єльчснко, 
0. С. Капто. Є. В. Качало;з- 
ський, ІО. П. Котомієць, 
Я. П. Погребняк, заступни
ки голови Президії Верхов
ної Р.ідл і Ради Міністрів 
УРСР. члени бюро Київсь
ких міськкому і обкому пар
тії. виконкомів міської і об
ласної Рад, корінники деле
гацій, які прибули на тор
жества, знатні люди Києва. 
Тут же — президент АР.

СРСР, академік А. П. Алек
сандров, начальник Центру 
підготовки космонавтів іме
ні ІО. О. Гагаріна, генерал- 
лейтенант авіації І'. Т. Бе
реговий, льотчики-космо
навти П. Р. Попович Г. С. 
Титов, воєначальники, учені. 
Серед гостей — генеральний 
директор ІОнеско А. М. 
М’БОУ.

Урочисті збори відкрив
вступним словом голова ви
конкому Київської міської 
Ради народних депґугатів 
В. А. Згурськнй.

Звучать Гімни СРСР і 
УРСР.

Вносяться 
героя Києва 
Червоний прапор ЦК КПРС. 
Ради Міністрів СРСР 
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ.’ 
яким місто відзначене за до

прапор місга- 
і перехідний

сягнення високих результа
тів у Всесоюзному соціаліс
тичному змаганні, успішне 
виконання Державного пла
ну економічного і соціально
го розвитку СРСР на 1981 
рік.

З великим піднесенням 
учасники зборів обрали по
чесну президію урочистих 
зборів у складі Політбюро 
ЦК КПРС на чолі з вірним, 
продовжувачем справи Ле- 
ьіпа, видатним політичним і 
державним діячем сучас
ності. полум’яним борцем 
за мир Генеральним секре
тарем ЦК КІ1РС, Головою 
Президії Верховної Радії 
( РСР, почесним громадяни
ном міста Києва товаришем 
.1. І. Брежнєвим.

Па урочистих зборах, теп
ло зустрінутий присутніми, 
ВИСТУПИВ член Політбюро 
ЦК КПРС, поршні! секретар 
ЦК Компартії України то
вариш В. В. Щербицькіїй. 
Від імені Центрального Ко
мпоту КПРС і Радянського 
уряду, особисто Гсисрально-

10 секретаря ЦК КПРС. 
Голови Президії Верховної 
Ради СРСР товариша Л. І. 
Брежнєва піп гаряче поздо
ровив киян з нагородою 
Батьківщини. Керівник на
шої партії і держави, почес
ний громадянці) міста-героя 
Києва Леонід Ілліч Бреж
нєв. сказав товарній В. В. 
іЦербпиькіій, завжди вияв
ляв і виявляє велику турбо
ту про дальший розвиток 
економіки і культури столи
ці Радянської України, брав 
особисто участь у визволен
ні Києва від німецько-фа
шистських загарбників, ви
явивши при ньому мужність 
і героїзм. У день святкуван
ня 1500-річпого ювілею Ки
єва Леонід Ілліч просив пе
редати всім жителям міста, 
кожній сім’ї иайщпріші по
бажання щастя, благополуч
чя і нових звершень у славу 
нашої любимої Батьківщи
ни.

Відомо, що благо народу 
— найвища програмна мета 
нашої ленінської партії. Но
вим яскравим свідченням 
неухильного здійснення кур
су партії на дальше підви
щення добробуту людей, за
безпечення їм мчрппх умов 
життя стали рішення Плену
му ЦК КПРС. який відбув
ся цими днями. Розроблена 
з ініціативи Л 1 Брежнєва
11 одностайно схвалена Цен
тральним Комітетом КПРС 
комплексна, великомасштаб
на продовольча програма 
країни, висновки і завдання, 
що їх містить доповідь Лео
ніда Ілліча, сприйняті кому
ністами, трудящими Украї
ні!, всіма радянськими людь
ми з великим задоволенням 
і стали бойовою програмове 
нашої роботи. Немає сумні
ву, що кияни, всі ірудтні 
нашої республіки примно
жать свої зусилля і зроб

лять усе можливе для ус
пішного втілення в життя 
І іілепь травневого Пленуме 
І .і.К КГ1РС.

«.Щоб паші творчі плази 
були реалізовані, — сказав 
на Пленумі ЦК КПРС Лео
нід Ілліч. — нам треба збе
регти мир! На торжествах у 
Ташкенті. з’їздах - профспі
лок і комсомолу Леонід' Іл
ліч Брежнєв па розвиток на
шої програми миру ча 80-і 
роки висунув нові, прнїши- 
пово важливі пропозиції по 
всьому комплексу питань, 
зв’язаних з припиненням 
гопки озброєнь, пропозиції, 
спрямовані па збереження 
миру на землі. Радянський 
народ гаряче іі одностайно 
схвалює внутрішню і зов
нішню політику КПРС. пов
ністю підтримує наполегли
ву і цілеспрямовану.роботу 
Центрального Комітету. По
літбюро ЦК. особисто това
риша Л. 1. Брежнєва по 
зміцненню ’економічного й 
оборонного потенціалу на
шої країни, підвищення доб
робуту радянського пароду. 
Це мудра ленінська політи
ка, правильність якої під
тверджує саме життя.

* У зв’язку з ювілеєм сто
лиці Радянської України 
Київському міському коміте
ту Комуністичної партії Ук
раїни і міській Раді народ
них депутатів. тр\ іяіцпм 
міста-героя Києва надісла
ли привітання Центральний 
Комітет Комуністичної пар
тії Радянського Союзу. Пре 
зіпія Верховної Ради СРСР 
і Рада Міністрів СРСР.

Під бурхливі оплсксп то
вариш В В. Шербинькіпі 
оголосив текст привітання. 
Від імені учасників сьогод
нішнього торжества, від 
імені киян і всіх трудящих 
Радянської України він ви
словив Центральному Комі

тетові КПРС. Президії Вер
ховної Ради СРСР і Раді 
.Міністрів СРСР гарячу, сер
дечну вдячність за високу 
оцінку заслуг Кжва в зміц
ненні дружби і братерства 
між іародами, вкладу, який 
вносять кияни в економіч
ний і культурний розвити 
країни.

Товариш В. Б Шербніф- 
кип повідомив, то Кнївєь- 
іс,му міському комітетові 
Компартії України і міській 
Раді народних депутатів, 
трудящим міста-героя К«ш- 
га" надіслали привітання та
кож Цей градьяий Комітет 
Компартії «України. Прези
дія Верховної Ради УРСР, 
Рада Міністрів УРСР.

Ювілей столиці Радяпсь- 
• кої України, відзначив далі 
промовець. — не яскраве 
свято дружби російського, 
українського, білоруського, 
всіх братніх ітародів нашої 
країни І знаменно. що. ни
нішнє торжество проходить 
у рік бО-річч.ч утворення 
СРСР. З народженням .єди
ної союзної держави, в ході 
творення нового суспільства 
склались і зміцніли велике 
братерство людей прані, 
» уття єдиної родини.’ непо
рушна ленінська дружба 
народів Переконливе свід
чення цього — присутність 
га сьогоднішньому святі де
легацій столиці нашої Бать
ківщини міста-героя Моск
ви, колиски революції міста- 
іероя Ленінграда, Російсь
кої Федерації і Білорусії, 
століть усіх союзних рес
публік і місг-героїй.

Глибоке спільне історичне 
коріння у наших братніх на
родів. Здавна зійшлися во
єдино ї.х шляхи, злилися до
лі Осі чому Київ дорогий 
нам. усім радянським лю
дям СВОЇМ СЛ.ІБНИМ Мііііулпм.

(Закінчення на 2-й Стор.).
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МІСТО СЛАВИ, БРАТЕРСТВА І ПРАЩ
(Закінчення.

Поч. на 1-й стор.).
гноблення, в годину

Він дорогий героїчними ре
волюційними, оойовпмн і 
трудовими традиціями. До
рогий своїм динамічним су
часним, своєю спрямованіс
тю в майбутнє.

У цей 
звертаємо 
вдячності 
партії Леніна, 
російського народу, до всіх 
народів нашої багатонаціо
нальної Віічизіі-і за братер
ську допомогу трудящим 
республіки в будівництві 
нового життя. Цю допомогу 
ми відчували і відчуваємо 
завжди — в роки воєнною 
лихоліття і мирної творчої 
праці. Ця безкорислива про
летарська допомога була 
такою важливою для наро
ду України в пам’ятні дні 
Жовтня і вогненні роки гро
мадянської війни. Ця друж
ба і взаємодопомога втіли
лись в індустріальних гіган
тах перших п'ятирічок, ста
ли монолітним фундаментом 
нашої перемоги в жорстокій 
битві з фашизмом. Ця допо
мога і співробітництво при
несли чудові плоди в роки 
післявоєнного відродження.

І інші братерська дружба 
і єдність народів нашої кра
їни — це величезна творча 
сила в боротьбі за побудову 

• комуністичного суспільства. 
Шлях дружби і братерства 
.— це ленінський шлях. Це 
цілях, який веде до кому
нізму. 1 ми з нього не звер
немо ніколи.

І Іа проведеній у квітні ни
нішньою року об’єднаній 
науковій сесії All СРСР і 
АН УРСР, присвяченій 1500- 
річчю міста Києва, всебічно 
розглядались роль Києва і 
Київської Русі в історичній 
долі народів нашої Батьків
щини, значення Києва сьо
годні як одного з найважли
віших промислових, науко
вих і культурних центрів 

. країни. Виникнувши на 
бежі давньої історії і 
редньовіччя, Київ за 
рівняно короткий від 
великого украпленого 
ріод часу пройшов шлях 
містечка полян до столиці 
могутньої східно-слов’япсь- 

■ кої держави — Київської 
Русі. Йому належить най
важливіша роль у форму
ванні єдиної давньоруської 
народності — 
нічної основи 
українського і білоруського 
народів, таких близьких, за 
висловленням В. І. Леніна, і 
мовою, і місцем проживан
ня, і характером, і історією. 
Київ став тим центром, 
навколо якого згуртовували
ся всі землі 
древньої Русі, 
звучав схвильований 
автора «Слова о полку Ігоре
вім» із закликом до об’єд
нання для боротьби з воро
гами Батьківщини.

А в тяжкі часи феодаль
них міжусобиць і чужозем-

урочистий час ми 
слова гарячої 

до нашої рідної 
до великого

ру- 
се- 
по- 
не- 
пе-

спільної ет- 
росіііського,

і князівства 
Звідси про- 

годос

(1010 
суворих випробувань народ
ні маси України звернули 
свої погляди до ІІівчічно- 
Східниї Русі, де швидкими 
темпами йшов процес кон
солідації земель навколо 
Москви і утворилась цент
ралізована російська держа
на. Ця могутня держава ста
ла величезною притягаль
ною силою до братерського 
єднання.

Найважливішою подією в 
історії Києва, як і в житті 
і.сього українського народу, 
стала Переяславська Рада, 
яка відбулася в січні 1654 
року. На ній було прийнято 
історичний акт про возз’єд
нання України з Росією.

З Києвом зв’язані, під
креслив товариш В. В- Щер- 
бпцький, важлизі віхи виз
вольного руху в нашій краї
ні. Сьогодні не можна не 
згадати про те, що тут про
ходили з’їзди південного то
вариства декабристів. У Ки
єві жив і творив геніальний 
кобзар, революціонер-демо- 
крат Т. Г. Шевченко. В істо
рію Києва навічно вкарбова
ні імена багатьох видатних 
діячів науки і культури на
шої Батьківщини, полум’я
них борців за світлі ідеали 
людства.

Чудові революційні тради
ції київського пролетаріату. 
Діяльності соцїал - де м о к р а - 
тнчпої організації Києва 
безпосередню увагу приді
ляв Володимир Ілліч Ленін. 
Навесні 1903 року за пора
дою Володимира Ілліча сю
ди переїхав організаційний 
комітет по скликанню II 
з’їзду РСДРГІ, а після з’їз
ду тут була штаб-квартира 
російської частини ЦК. У 
класових битвах першої ро
сійської революції зразки 
стійкості і героїзму виявили 
київські робітники, захис
ники легендарної «Шулявсь- 
кої республіки». Ленінська 
школа революційної бо
ротьби і пролетарського ін
тернаціоналізму, яку разом 
з робітничим класом усієї 
країни пройшов пролетаріат 
Києва, визначила ного ак
тивну участь у Великій 
Жовтневій соціалістичній 
революції, у встановленні і 
зміцненні радянської влади 
на Україні.

В історичній долі україн
ського народу, як і всіх на
родів нашої країни, настаз 
докорінний поворот — по
чалась епоха його соціаліс
тичного розвитку і справж
нього розкзіту.

На всіх етапах будівниц
тва нового життя випробу
ваним авангардом трудя
щих республіки виступала і 
виступає створена під безпо
середнім керівництвом ве
ликого Леніна Комуністич
на партія України — бойо
вий, надійний загін КПРС. 
Нині Компартія України 
об’єднує три мільйони ко
муністів. Шість мільйонів 
700 тисяч юнаків і дівчат у

рядах комсомолу республі
ки. Усіх їх — комуністів різ
них поколінь, ветеранів пар
тії і комсомольців — об’єд
нує беззавітпа відданість 
справі Жовтня, ідеалам ко
мунізму, тверда рішимість 
практичними ділами втілити 
в життя великі ленінські за
повіти.

Братерство народів нашої 
Вітчизни, відзначив далі 
В. В. Щербнцькпй, витрима
ло грізні випробування. 
Пройшов через них і Київ. 
Сьогодні нам’ять особливо 
яскраво воскрешає подвиг, 
звершений захисниками і 
визволителями Києва в роки 
Великої Вітчизняної війни. 
За визволення України, її 
древньої столиці билися си
ни і дочки всіх народів Краї
ни Рад. Представники більш 
як 39 національностей, які 
виявили особливу мужність 
і героїзм у битві за Дніпро і 
Київ, удостоєні звання Ге
роя. Радянського Союзу. 63 
частинам і з'єднанням, що
найбільше відзначилися в 
боях, було присвоєно почес
не найменування «Київсь
ких».

П'ятнадцять віків стоїть 
Київ па дніпровських бере
гах. З них менш як дві тре
тини віку припадає на ііісля- 
жовт певнії період його істо
рії. Але саме ці десятиріччя 
стали для нього роками со
ціального оновлення, рик і- 
мн стрімкого злету.

Упевнено, з оптимізмом, 
місто-іероіі, місго-трудівішк 
дивиться і в майбутнє. Дав
но загоєні рани, заподіяні 
війною. Нових вершин до
сяглії економіка, наука і 
культура. Київ сьогодні — 
це насамперед місто високо- 
розвинутої індустрії, де ви
робляється промислової 
продукції у ЗО разів більше, 
ніж у довоєнному 1910 році, 
де кожні п’ять років спо
руджуються житлові будни
ки, загальна площа яких до
рівнює житловому фондові 
довоєнного Києва, і за мину
ле десятиріччя в нові квар
тири переселилося близько 
мільйона чоловік. Київ сьо
годні — це і місто великої 
науки. Тут плодотворно пра
цює чверть учених України, 
які вносять гідний вклад у 
розвиток усіх галузей знан
ня. Київ сьогодні—це також 
визнаний культурний центр. 
Діячі літератури і мистецтва 
столиці нашої республіки 
своєю творчістю збагачують 
духовну скарбницю багато
національної радянської 
культури і одночасно черпч- 

. ють з її живлющого джере
ла все цінне, що створене 

. братніми народами.
Київ, один з активних 

членів Всесоюзної федерації 
поріднених міст. Його тісні 

. зв’язки і дружні контакти з 
багатьма містами 
Угорщини, ІІДР, Польщі, 
Чехословаччінш 
країн світу є яскравим прих-

Болгарії,

та піших .

ладом інтерн іціонально/ о 
співробітництва. Поріднили
ся з Києвом міста 1 ампере, 
Кіото, Флоренція, Іулуза та 
інші.

Визнанням історичних за
слуг Києва в розвитку ци
вілізації і культури східно
слов’янських народів стало 
рішення XXI сесії Генераль
ної конференції ІО1ІЕСКО 
про святкування 1500-річчя 
його заснування. Ми ви
словлюємо щиру вдячність 
прогресивній світовій гро
мадськості, всім тим, хто 
разом з нами відзначає цю 
пам’ятну подію.

Виступаючи рік
Києві на відкритті меморі
ального комплексу, 
Ілліч Брежнєв говорив: «Ве
ликим є той народ, який 
постійно відчуває живий 
зв’язок із своєю історією, 
може брати все краще із 
своїх історичних традицій і 
робити.це надбанням сьо- 
годнішнього дня. Радян
ському народові ця чудова 
якість властива повною мі
рою». Вірні заповітам В. І. 
Леніна, комуністи, радян
ські люди є не тільки хра- 
іштелями історичної і куль
турної спадщини народів. 
Воші розвивають і примно
жують прогресивні, рево
люційні традиції минуло
го. Однією з них є традиція 
ударної праці.

Разом з усім радянським 
народом трудящі республі
ки наполегливо працюють 
над здійсненням соціально- 
економічної і культурної 
програми одинадцятої п’я
тирічки. Успішно виконано 
план минулого року і п’яти 
місяців нинішнього по ви
пуску промислової продук
ції. Повсюдно ведеться ко
пітка робота з мстою під
вищення врожайності полів 
і продуктивності тварин
ництва.

Шириться соціалістичне 
змагання на честь 60-річчя 
утворення СРСР. Трудящі 
Радянської України спов
нені твердої рішимості озна
менувати ювілейний рік но
вими досягненнями в усіх 
галузях господарського і 
культурного будівництва. 
Народне прислів’я говорить: 
«Місто люди прикрашають». 
Його справед іь.’ісгь ьіліч'М 
підтверджується вагомими 
справді красцвикн диамі 
киян. їх патріотичні почи
нання стали надбанням тру
дящих багатьох областей 
України, міст країни. В 
свою чергу в Києві знайшли 
широку підтримку цінні іні
ціативи москвичів, ленін
градців, трудових колекти
вів з братніх союзних рес
публік і міст-побратпмів з 
соціалістичних країн.

Водночас, сказав промо
вець, ми критично оцінюємо 
досягнуте і завжди прагне
мо зробити більше, краще, 
швидше. ЦК Компартії Ук
раїни І Уряд республіки ба'-

чать Наявні недоліки і неви
користані резерви, вжива
ють заходів до поліпшення 
господарської діяльності, 
підвищення ДІІСЦН11.ІІІШ й 
організованості на всіх ді
лянках, відповідальності 
кадрів за доручену справу.

Немало треба ще попра
цювати і Київській міській 

організації, ра- 
і господарським 
комсомольцям і 

всім киянам для то- 
щоб на всіх ділянках

тому в

Леонід

партійній 
ДЯіІСЬКИМ 
органам, 
молоді, 
ГО, 
виконати відповідальні зав
дання одинадцятої п’яти
річки і перетворити СТОЛИЦЮ 
Радянської України в місто 
вчеокопродук гпвної праці,
високої культури і зразко
вого громадського порядку. 
І ми впевнені: 210-тпсячно- 
му загонові комуністів сто
лиці, киянам це цілком під 
силу.

Спільно пройдений слав
ний і нелегкий шлях загар
тував дружбу і єдність на
родів Країни Рад, зміцнив 
узи панюго братерства. Ін
тернаціоналістська свідо
мість стала невід’ємною ри
сою духовного обличчя ра
дянських людей, визначає їх 
дії і вчинки скрізь і в усьо
му. Це велике завоювання 
нашої партії, і в історично
му плані — явище небачене.

Усі паті досягнення, всі 
перемоги, сказав наприкінці 
Товариш В. В. Щсрбиць- 
кий, — це результат вели
чезної політичної і органі
заторської роботи Комуніс
тичної партії Радянського 
Союзу і її бойового шта
бу — Центрального Коміте
ту КПРС. Народ України, 
як і всі радянські люди, 
повністю довіряє рідній пар
тії, усім серцем підтримує і; 
внутрішню і зовнішню полі
тику’.

Товариш В. В. Щербиць- 
кий запевняв Ленінський 
Центральний Комітет КПРС, 
Політбюро ЦК, особисто 
товариша Л. І. Брежнєва в 
тому, що трудящі республі
ки, примножуючи славні 
традиції нашої партії і на
роду, внесуть гідний вклад 
у здійснення історичних рі
шень XXVI .з'їзду КПРС.

Товариш В. В. Щсрбиць- 
кпії оголосив Указ Президії 
Верховної Ради СРСР про 
нагородження міста Києва 
орденом Дружби народів і 
під бурхливі оплески при
сутніх прикріпив нагороду 
до прапора міста.

На урочистих зборах ви
ступили кандидат у члени 
Політбюро ЦК Компартії 
України, перший секретар 
Київського міськкому партії 
Ю. И. Єльченко, член По- 
літбюро ЦК КПРС, пер
ший секретар Московського 
міськкому КПРС В. В. Гри- 
шин, бригадир монтажників 
Київського домобудівного 
комбінату № 1. Герой Со
ціалістичної Праці І. І. 
Бушма, член Політбюро ЦК

КіІРС, першій,.
Леніні радськрі о: „
КПРС г. В. Романов, *1 
чальпяк Київського в«іщиа 
військової О ЩІЖСНСржнц 
двічі ^^раонопрапориоїй 
училища з» язку імені М. і 
Калініна, І ерон ‘.Радянські 
го Союзу, учасник виЗВо. 
лення м. Києва, генерал, 
майор військ зв’язку Лі.
Пилипенко, кандидат у <і.-;е- 
на По.іігбюро ЦК КііРС 
Голова Ради Міщений 
РРФСР М. С. Сояоменцев, 
ланкова колгоспу ^Радян
ська 5 країна» Васильків
ського району Київської об
ласті, двічі Герой Соціаліс
тичної Праці С. Д. Внштак^ 
кандидат у члени Полінію- 
ро ЦК КПРС, перший сек
ретар ЦК Компартії Білору
сії 1. Я. Кисельов, Письмен
ник академік АН УРСР, Ге
рой Соціалістичної Праці 
лауреат Ленінської премії, 
голова Українського рес
публіканського комітету за
хисту миру О. Т. Гончар, 
і енеральний директор 
ЮНЕСКО А. М. М’Боу. 
студен і ка Київського Дер
жавного педагогічного ін
ституту імені О. М. Горько
го, ленінський стипендіат 
Катерина Левченко.

В. А. Згурський від імені 
киян гаряче "подякував усім 
товаришам, які виступили, 
за сердечні слова, що були 
сказані про місто, про тру
дівників столиці Радянської 
України. В ці дні, сказав 
він, у Київський міськком 
партії і виконком міської 
Ради народних денукпіи 
надходить величезна кіль
кість поздоровлень і віталь
них телеграм. Послання 
Києву' у зв’язку з ;Зо'С-річ- 
чям його заснування на
діслав Генеральний секрет 
тар ООН 
Куельяр. 
висловив 
усім, 
здоровлення Києву, всім де
легаціям і гостям, що при
були на ювілейні торжества.

З великим піднесенням 
учасники урочистих зборів 
прийняли вітальний лист 
Цс н т р а л ьн о м у Ко м і готові
Комуністичної партії Радян
ського Союзу, І’рнрпал/, 
му секретареві

ООКОМу 
"> па

на

ХГО

Хав’єр Перес де 
В. А. Згурськнй 
щиру вдячіпс ь 

надіслав те'плі і;о-

1 еиеральпо- 
. . ЦК КПРС,

І олові Президії Верховної 
товаришевіРади СРСР 

Леоніду Іллічу Брсжні
/і. ’ '

ні 1500-річчю 
врученню 
Дружбі! 
шугаться закритими.

Звучать здравиці на честь 
Комуністичної партії Радян
ського Союзу, соціалістич
ної Батьківщини, дружби 
народів СРСР.

Для учасників урочистих 
зборів було дано великий 
святковий концерт.

(РАТАУ).

рочисті збори, присвяче- 
> м. Києва і 
місту ордена 

народів, оголо-

ВАГОМИМ
27 травня в області відбувся єдиний політден»» на

течу «лоільніимо сині внесок _ у виконання Про го-
вольчої програми». У його проведення включилися
комсомольські активісти й лектори, пропагандисти. У
ТРУДОВИХ МОЛОДІЖНИХ колективах вони виступили з
лекціями, провели бесіди по роз'ясненню та гіропа-
ганді матеріалів травневого (1982 р.) Пленуму ЦК 
МІРС, який затвердив Продовольчу програму СРСР 
»та,період до юно р0Ку ; заходи по ц- реалізації.її реалізації.

Кожного,
Зростатиг *

Догорав спекотиий
травневий день. Механіза
тори поверталися з поля. 
Вони сьогодні — хто план
тації отрутохімікатами об
робляв, хто проріджував, 
хто підживлював посіви.

У червоному кутку їх 
чекав лектор районної ор
ганізації ч товариства 
«Знання» Б. О. Волошки. 
Тут були і голов і правлін
ня колгоспу В. ГІ. Крав-

ченко, і заступник секре
таря парткому І. С. Лу- 
говський, і комсомольський 
секретар М. І. Семепко.

—• Ну що, тракторна 
комсомольсько- молодіжпа 
в зборі? — спитав вдово
лений гі упкту а л ьиістю
хлопців бригадир А. С. 
Харкавнн.

—У зборі,— дружно
відповіли Механізатори.

Борис Ошісимовпч Воло
шин. редактор районної га
зети. знав иих хлопців. Не 
раз уже бував у бригаді, 
розмовляв з членами всіх 
п'яти механізованих ланок, 
знає їхні проблеми й пер
спективи. Отож і роз’яс
нення Продовольчої про
грами почав з конкретного 
прикладу про вигоди від 
впровадженого у бригаді 
передового методу виро
щення соняшнику і куку
рудзи. Зачепив і найболю
чіше для членів Комсо
мольск к о- м ол од і ж ної гра к - 
торпої бригади питания: 
чом\' в останні роки зни
зилися показники передо
вого колективу.

І механізатори не зали
шилися байдужими до вц-

стунів лектора і своїх ке
рівників колгоспу. Один за 
одним просили слова, га
ряче схвалювали розробле- 
‘і’їт, Пленумом

Продовольчу 
висловлювала

ну 
ЦК КПРС 
програму, 
свої думки з питань її реа
лізації.

— Це справа наших рук 
“7 сказав передоянй меха
нізатор групкомсорг брига
ди Анатолій Пустовіт. — 

відповідь на рішення 
партії мн переглянемо свої 
соціалістичні зобов'язан
ня. Наш, комсомольський, 
внесок у реалізацію Про
довольчої програми буде 
вагомим, — запевнив він.

Н. МИКОПАЄНКО.
Колгосп імені Ульянова, 
Ульяновський район.
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«Молодий комунар»У НАШИХ БОЛГАРСЬКИХ ДРУЗІВ

ВИЙШЛО З ДРУКУ 
ЧЕРГОВЕ МОЛОДІЖНЕ 
ВИДАННЯ ГАЗЕТИ 
ТОЛБУХІНСЬКОГО ОК
РУГУ «ДОБРУДЖАНСЬ- 
КА ТРИБУНА». ДРУКУ
ЄМО КОРОТКИЙ ЗМІСТ 
ОКРЕМИХ МАТЕРІАЛІВ.

* * *
Великий інтерес до тех

нічної та наукової твор- 
чосгі виявляють молоді 
трудівники Добруджі. За 
останні тре роки економіч
ний ефект від впроваджен
ня їхніх раціоналізаторсь
ких пропозицій, спрямова
них на механізацію трудо
містких робіт, зменшення 
питомої ваги ручної праці 
в народному господарстві 
становить близько 7 міль
йонів левів. Окружна ком
сомольськії організація у 
період між X і XI звітно- 
виборними конференціями 
створила 201 клуб техніч
ної творчості, в яких іде 
посилений творчий пошук, 
обговорення задумів вдо
сконалення машин і меха
нізмів. Розгорнута у клубі 
підприємства «Дитячий 
меблі», що а м. Каверні, 
виставка відбиває багато
гранну діяльність молодих 
раціоналізаторів і вина
хідників. У тех.іічпій і нау
ковій творчості нині беруть 
участь 38130 юнаків і дів
чат округу.

* * *
Наближається 100-річчя 

від дня народження одно
го із засновників Комуніс
тичної партії Болгарії, по
лум’яного революцюнсра- 
інтернаціопаліста Георгія 
Михайловича Димитрова. 
«Який момент життя та 
риса особистості Димитро
ва вас найбільше хвилю
ють?» — на таку тему на
писали твори багато юних 
піонерів. Газета «Добруд- 
жзиска трибуна» надруку
вала кілька уривків із цих 
творів.

Даніела Казнадієва 
(м. Ген. Тошево): «Без
межно хвилюють виступи 
Георгія Димитрова на 
Лейнцігському процесі. їх 
можна назвати символом 
перемоги над фашизмом».

Бистра Божано-за
(м. Каварна): «Чесність 
Георгія Димитрова, його 
готовність наперекір усьо
му боронити і відстояти 
революційні ідеї — для 

нас запалюючий приклад».
Підготував Н. ДОБРІН.

МУЗЕЙ
ПІД ВІДКРИТИМ НЕБОМ

На південній околиці 
Києва, там, де Голосіївсь- 
кий ліс підступає до сели
ща Пирогів, скільки оком 
кинь — казкоае царство. 
На зелених пагорбах і у 
видолинках мальовничо 
розсипалися українські 
хатки — дерев’яні і глиня
ні, з солом'яними стріхами 
і різьбленими віконниця
ми. А між ними—широко
крилі вітряки, золочені ку
поли церков.

Це — музей народної 
архітектури »та побуту 
УРСР, або. як його нази
вають музей під відкри
тим небом.

Створений у 1969 році, 
він — один із наймолод
ших, але тепер уже й один 
із найбільших музеїв тако
го типу в Радянському Со
юзі. Тут встановлено по
над 150 споруд зразків ук
раїнського народного бу
дівництва XVI—XX ст. У 
музеї просто неба можна 
побачити пам’ятки матері
альної і духовної культу
ри з усіх 25 областей Ук
раїни. Перевезені з різних 
територіальних зон, будів
лі встановлені в перво
зданному вигляді, для них 
створено природне ото
чення.

Експозиція дожовтне
вого села розділена -на 
шість секторів відповідно 
до головних історичо-ет- 
нографічних районів: «Се
редня Наддніпрянщина», 
«Слобожанщина», «Поліс
ся», «Поділля», «Карпати», 
«Південь України». У них 
представлені найхарактер
ніші зразки народних бу
дівель, правдиво відтворе
но умови життя селян-бід- 
няків, середняків, курку
лів, сільські промисли й 
ремесла. В окремих сади
бах демонструються зна
ряддя праці, предмети до
машнього вжитку, тканини, 
одяг тощо.

Та найцікавішою для від
відувачів є експозиція 
«Народна архітектура і по
бут соціалістичного села», 
організована вперше з 
практиці музеїв під від
критим небом. Вона відді
лена від зони старого села 
смугою зелених насад
жень. Тут встановлені су
часні будівлі, характерні 

для сіл різних районів Ук
раїни. Вони допомагають 
глибше зрозуміти і оці
нити ьеличезні соціальні 
зміни, які відбулися в на
ших селах за роки Радян
ської влади.

В цій експозиції яскра
во проглядають традиційні 
риси житлового будів
ництва і побуту українсь
кого села. Бо, незважаючи 
на застосування сучасних 
будівельних матеріалів 
планування, інтер’єр жит
ла селян зберігають тра
диційні форми й елемен
ти.

Ос» п’ять прекрасних 
будинків у зоні «Полісся». 
Дивишся на них і навіть 
не віриться, що колись бу
ли на Поліссі курні хатки 
з маленькими тьмяними 
віконницями.

Будинки мансардного 
типу в зоні «Карпати», де
коративне оформлення 
вологостійкої штукатурки 
в Закарпатті і на Буковині, 
карнизи і пілястри в бу
динках зони «Поділля» — 
все це витвори рук сіль
ських жителів, усе це вра
жає красою і доверше
ністю.

І, безперечно, увагу 
привертають червоно-жов
ті садиби з Черкащини в 
зоні і «Центральні лісосте
пи». Тут же експонується 
і хата з села Суботців на
шої області. Характерно 
побілені стіни, голубі пі
лястри і традиційні ставні 
— усе художньо виразне.

Діюча нині перша чер
га експозиції музею і від
діл «Народна архітектура і 
побут соціалістичного се
ла» — це лише початок 
великої роботи по ство
ренню унікального музею 
просто неба.

У дні святкування 1500- 
річчя Києва жителі і гос
ті міста охоче відвідують 
музей, знайомляться з но
вими експозиціями, Сюди 
приходять, щоб прилучи
тися до прекрасного, щоб 
глибше осягнути витоки 
незламної дружби й бра
терства слов'янських наро
дів.

С. КАРЛАШ, 
завідуючий фондами 
музею обкому комсо
молу.

На знімну: площа Жовтневої революції.

Фото А. Піддубного. (Фотохроніка РАТАУ).ВІД СТАРОДАВНІХЧАСІВДО СЬОГОДЕННЯ
У середній школі № 16 

м. Кіровограда заверши
лась підготовка до 1500- 
річчя Києва. Тут щойно за
кінчився предметний тиж
день з історії, присвячений 
цій знаменній події. Йому 
передувала кропігка робо
та методичного об’єднання 
вчителів історії міста під 
керівництвом досвідченого 
педагога, відмінника на
родної освіти, ветерани Ве
ликої Вітчизняної війни 
комуніста Бориса Андрійо
вича 'Горянина.

Школярі побували на 
екскурсії в місгі-герої Ки
єві, де ознайомилися з ви
значними місцями столиці 
нашої республіки, колиш
нього центру Київської 
Русі.

Нещодавно в, усіх кла
сах десятирічки пройшли 
цолітінформації на тему 
«Славне минуле Кн^ва, ве

лич нинішнього і перепек 
тнв:і майбу гііьога столиці». 
Сильне вражешы лишило
ся від читацької конфе
ренції за історичними кни
гами про Київ, проведеної 
під керівництвом учитель
ки історії В. /’4. Кіісельз- 
вої. Заслуговує уваги вис
тавка учнівських робіт, щи 
експонуються в актовому 
залі школи. їх уже огляну
ло чимало учнів і вчителів 
шкіл обласного центру, 
студенти і викладачі істо
ричного факультету педін
ституту імені О. С. Пушкі
на. Гуртківці — юні істо
рики спільно з учителям:! 
історії ВИГОТОВИЛИ 16 стен
дів, які розкривають істо
рію Києва від стародавніх 
часів до наших днів. При
вертають увагу гарно 
оформлені стенди «Старо
давній Київ», «Чи знаєте 
ви Київ?», «Дайте назви

З стор.

цим ілюстраціям», «Як те
бе не любити, Києве мій»... 
Поруч красується стенд з 
м а л ю 11 к а м и «Ста род а в 11 і й 
Київ», «Місто слави віко
вої», «Революційний Ки
їв», «Київ — місто-герой*, 
«Київ трудовий». «Київ 
науковий», « Киї в -сад». 
Приваблюють діорами і 
панорам;!, макети визнач
них місць міста-красепя на 
Дніпрі.

lie можна не сказати і 
яро нещодавно проведену 
історичну вікторину. В ііні 
узяли участь понад 109 уч
нів. Призові місця вибо
роли дев ятикласники 
Юрій Лозовий та Ігор 
Грпшаєв, ссмпкласпикн 
Володимир Цимба.теико та 
Олена Сирочспко, учні 
шостих класів Вікторія 
Суржик, Олег Галіфулін.

Не так давно в клубі 
вихідною дня діти провели 
вечір відпочинку «Як тебе 
не любити, Києве мій». 
Гуг же було підбито під
сумки предметного тижня. 
120 школярів відзначено 
грамотами і цінними пода
рунками.

?. ДАЙДАКУЛОВ, 
громадський корес
пондент «Молодого і 
комунара».

Як стають слідчими
Коли вона прийшла на 

завод, деякі працівники, 
котрі потерпали від того, 
що їхніми справами заці
кавилась прокуратура, по
легшено зітхнули. Перед 
ними була така молода 
жінка, майже дівча, що на
віть форма І зірочки юрис
та другого класу не прида
вали їй авторитету в очах 
ділків, що набили руку на 
різних махінаціях.

Та раділи вони даремно 
і передчасно. Працівниця- 
прокуратури виявилася на
полегливою і знаючою. У 
себе в кабінеті і тут, па 
заводі імені Кірова вивча
ла документ за докумен
те«, допитувала учасників 
злочину (а в тому, що це 
був дійсно злочин, котрий 
належить до категорії гос
подарських. вона перекопа
ла«, після перших реві
зій), словом, вміло вико
ристовувала всГзасоби, які 
є в арсеналі кожного юри
ста.

Держава зазнала збит
ків. Кілька чоловік вирі
шили створити собі пеза- 
служену славу передови
ків, щоб одержувати пре
мії, не виконуючи плану? а 
лише створюючи ілюзію 
ного виконання. Значить, 
вона — старший слідчий 
прокуратури міста Кірово
града Людмила Говорухі- 
на. повинна стати на за
хист держави і народу. Ад
же вона прийшла в проку
ратуру з бажанням захи
щати справедливість.

«про які приписки мо
ва?» — дивувалася кон
тролер ВІК ГІоиомарьова. 
Але слідчий пред'являє їй 
результати експертизи, де 
вказано, то різні підписи 
на нарядах зроблені саме 
цією /кіпкою. ІІоно.марьова 
була змушена визнати 
свою участь у-колективно
му злочині-

І майстер механоскла
дальної дільниці Лупак 
відмовлявся від причетнос
ті до приписок, але коли 

слідчий поклала перед ним 
акт ревізії, здійсненнії за 
її вказівкою, впзназ свою 
вину.

Нитку за ниткою знтя- 
гувала з цього клубка злих 
намірів, пожадливих мо
тивів і просто недобрих 
хитрощів Людмила Гово
рухин!. Виявила, що орга
нізатором махінацій був 
сам директор заводу Чер- 
пявський. Це йому в першу 
чергу потрібен був ореол 
передовика і солідні пре
мії. І він спонукав деяких 
підлеглих бухгалтерських і 
технічних працівників до 
приписок у державній 
звітності. Лише в лютому 
1980 року до плану реалі
зації злочинна група до
писала продукції на 40682 
карбованці.

Слідчому завжди важче 
працювати, ніж злочин
цям. У тих є час, є вибір 
варіантів прикриття злочи
ну. Слідчому ні треба виз
начити єдиний, обраний ни
ми варіант за короткий 
строк. Тому часто особис
тий час для нього стає ре

зервом роботи. Розслідую
чи справу на заводі імені 
Кірова Говорухина цей ре
зерв використала сповна. 
Злочинці вступили в кон
флікт із законом, який во
на представляла, і в цьому 
конфлікті зазнати поразки 
вона не мала права. Вирок 
«УДУ. який засудив Чер- 
нявсьчого га його спільчи- 
нів до різних строків по
збавлення волі, був не тіль
ки актом справедливості — 
це була і оцінка її роботи.

Людмила Костянтинівна 
Говорухина шлях від ста
жера -випускника вузу до 
старшого слідчого проку
ратури міста з чвертьміль- 
йошпім населенням про
шла всього за од;ш рік. Із 
серпня 1978 року, відколи 
приїхала в Кіровоград, 
розслідувала різні злочини, 
майже всі — успішно. Уже 
має чимало подяк від про
курора Кіровоградської 
області і навіть Генераль
ного прокурора СРСР. А 
напередодні нашого свята 
її нагородили Почесною 
ірамотою Гелерачьного 

прокурора СРСР і ЦК 
профспілки працівників 
державних установ.

Як стають такими слід
чими? Почитаєш її коротку 
біографію — школа з по
хвальною грамотою, юр
фак Одеського університе
ту, направлення на робо»/ 
в Кіровоград. Звичайний 
шлях. Але коли дізнаєшся, 
що Людмила Говорухіна, 
маючи диплом з відзнакою, 
відмовилась від посади ад
воката і попросилась на 
нижче оплачувану слідчу 
роботу, розумієш: вона мас 
те головне, що необхідно 
справжньому захисникові 
закону — усвідомлення 
своєї благородної місії.

Не другорядний факт: 
Людмила при великій зай
нятості знаходить час для 
комсомольської роботи в 
колективі, для лекцій у ро
бітничих гуртожитках, а 
вдома — для поезії. Лю
бить твори Б. Пастернака, 
Є. Євтушепка, Б. Ахмаду- 
ліної. Словом, любить са
ме наше життя, тому й за
хищає його від зазіхань 
злочинців.

М. ЧЕРНЕГА, 
прокурор -криміналіст 
Кіровоградської об
ласті, молодший рад
ник юстиції.

«ДЕСНА» —
«ЗІРКА» — 1:0

Керівництво «Зірки» на 
цей матч виставило трьох 
захисників, розширивши пі
нію півзахисту. І хоч тери
торіальної переваги гості до
билися, забити гол їм не вда
лося. На п’ятнадцятій хвили
ні наші захисники Сергій 
Кучеренко і Олександр Сми- 
ченко допускають помилку. 
Нею скористалися чернігівці 
і повели □ рахунку. Всі на
магання наших земляків до 
перерви встановити рівно- 
.вагу були марними.

Злам у грі наступив після 
відпочинку, коли гості пере
йшли у відчайдушній 
штурм позицій «Десни». Идо 
сімдесята хвилина. На 
штрафний майданчйк госпо
дарів після добре розіграної 
комбінації проривається 
Ярослів Бобил.зк. Проти 
нього застосовують недого
лений прийом. ПенальтіІ Та 
Юрій Сердюк умудрився про
бити м’яча вище воріт. На
году уникнути поразки на 
використано. Решта часу до 
закінчення поєдинку про
ходила в рівній боротьбі. 
Змінити результат суперни
кам не вдалося. «Зірка» за
знала третьої поразки під
ряд. Остання, безумовно, 
негативно позначилась на П 
турнірному становищі.

Наступний тур — 3 черв
ня. «Зірка» е цей день при
ймає спартаківці? Житоми
ра.

3. ШАБАЛІН.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
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КУДИ ПІ ти в ни тиси
ПЕКЗІ

г

18108725 технікум механізації сільеьксго господарства
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

НА 1982—1983 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Технікум готує:
па відділі «Механізація сільського госпо

дарства» — техпіків-мехапіків по експлуа
тації й ремонту тракторів, автомобілів та 
сільськогосподарських машин (на базі 8 
класів та середньої школи); на відділі «Ме
ханізація й електрифікація тваринництва» 
— техніків-електромехаиіків по монтажу, 
експлуатації іі ремонту машин та електро
обладнання тваринницьких ферм (па базі 8 
класів), па відділі «Бухгалтерський облік в 
сільськогосподарському виробництві» — 
бухгалтерів сільськогосподарських підпри
ємств (па базі 8 класів та середньої шко
ли).

Вступники складають такі екзамени:
на базі 8 класів — з математики (усно), 

української або російської мови (диктант); 
на базі середньої ніколи — з математики 
(усно), української або російської мови та 
літератури (твір). ІІа відділення «Механі
зація та електрифікація тваринництва зара
ховують без вступних екзаменів учнів, що 
закінчили 8 класів з оцінками «5» і «4» (в 
межах 60 процентів від плану прийому).

Відмінники навчання зараховуються без 
вступних екзаменів.

Строк навчання па відділах:
«Механізація сільського господарства» 

та «Механізація й електрифікація тварин
ництва» на базі 8 класів — 3 роки 10 міся-

ців; на базі середньої школи — 2 роки 8 мі
сяців;

«Бухгалтерський облік в сільськогоспо
дарському виробництві» — на базі 8 класів 
— 2 роки 10 місяців, па базі середньої шко
ли — 1 рік 10 місяців.

Заяви приймають:
па базі 8 класів — по 31 липня;
па базі середньої школи — по 14 серпня.
До заяви слід додати: 
документ про освіту (оригінал), 

про стан здоров'я (форма № 286), 
карток 3X4 см, виписку з трудової 
(для осіб, що працювали не менше 
року). Свідоцтво про народження, 
військовий квиток ( . 
пред’являються особисто.

Вступні екзамени — з 1 серпня. 
Початок навчання — І вересня.
Всі учні нового прийому забезпечуються 

гуртожитком. При технікумі працює заочне 
відділення по спеціальностях «Механізація 
сільського господарства» і «Бухгалтерський 
облік у сільськогосподарському виробницт
ві».

З 15 липня при технікумі працюватимуть 
підготовчі курси.

Адреса: 316050, м. Кіровоград, вул. Вол
кова, 11, приймальна комісія технікуму.

ДИРЕКЦІЯ.

довідку
6 фото- 
КПИЖКП 
одного 

паспорт, 
(приписне свідоцтво)

Зам. 59.

ДО ВІДОМА НАСЕЛЕННЯ
ОВОЧЕВІ МАГАЗИНИ НІ- ДООВОЧЕВОГО КОМБІКА- 

РОВОГРАДСЬКОГО ОП- ТУ
ТОВО-РОЗДРІБНОГО ПЛО- ПРИЙМАЮТЬ ВІД НАСЕ

ЛЕННЯ У НЕОБМЕЖЕНІЙ 
КІЛЬКОСТІ ЯЩИКИ овс- 
ЧЕВІ:

ДЛЯ ПОМІДОР — по 
37 КОП. ЗА ШТУКУ;

ДЛЯ ОГІРКІВ ТА ЯБЛУК
— ПО 73 КОП. ЗА ШТУКУ. 

ДИРЕКЦІЯ.
Зам. 41.

Кіровоградське
технічне училище N2 4 
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА 1982—1983 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

по спеціальностях.;
швачка-мотористка — строк навчання 1 рік; 
кранець чоловічого, жіночого і дитячого верхнього 

одягу — строк навчання 2 роки; •>
кравець верхнього одягу з умінням робити розкрій 

— строк навчання 2,5 року;
пошивник взуття — строк навчання І рік;
кравець легкого плаття —строк навчання 1,5 року; 
в’язальниця панчішио-шкарпетного виробництва — 

строк навчання 1—2 роки:
перукар широкого профілю — строк навчання 1,5 

року..
До училища приймають юнаків та дівчат віком від 

16,5 до 20 років з освітою за 10 класів. Учням випла
чується стипендія ЗО крб., відмінникам—підвищена па 
25 процентів.

Учням, які повчаються на спеціальностях: швачка 
мотористка, пошнві.іік взуття, в’язальниця панчішно- 
шкарпеткового виробництва, доплачують до стшішідії 
стільки, щоб загальна сума, яку одержує учень щомі
сяця. дорівнювала рівню тарифної ставки (мінімаль
ної) робітника першого розряду. Під час виробничої 
практики учням цих спеціальностей виплачується 50 
процентів від заробленої суми. По закінченні навчан
ня їх забезпечують роботою в Дніпропетровському 
або Кіровоградському виробничих швейних об’єднан
нях, на кіровоградських взуттєвій або папчішпо- 
іпкаріїетковій фабриках.

Учні, які навчаються по спеціальностях: кравець 
верхнього одягу, краг.ець легкого плаття, кр івеїіь 
верхнього одягу (з умінням робити розкрій), перукар, 
під час виробничої практики одержують третину від 
заробленої суми. По закінченні навчання їх забезпе
чують роботою в раііміськпобуткомбіпаїах і на фаб
риках індпошиву Кіровоградської області.

Для навчання по спеціальностях: кравець (з умін
ням робити розкрій) та перукар приймають ліпне 
осіб, які мають направления побугкомбіпатів, фабрик 
індпошиву, комбінату «Промінь».

Училище має необхідну навчально-матеріальну ба
зу. воно оснащене сучасним устаткуванням.

Початок занять — 1 вересня.
Гуртожитком училище забезпечує.
Для вступу необхідно подати такі документи:
заяву па ім’я директора, документ про освіту, до

відку з місця проживания, характеристику, шістьфо- 
токаргок 3X4 см- Особисто подаються паспорт або 
свідоцтво про народження.

Документи приймають по ЗО серпня.
Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Гоголя, 70. 
Зпм. 56. Приймальна комісія.

Кагнланівське міське 
професійно-технічне училище № 10 

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
на 1982—1983 навчальний рік

Училище готує кваліфікованих робітників для цук
рової промисловості.

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

(юнаки);
апаратник варіння цукру — слюсар;
електрик:
слюсар контрольно-вимірювальних приладів і ав

томатики.

ГТріпімають юнаків і дівчат віком від 15 років з ос
вітою за 8 класів.

.Зі строком навчання 2 роки: 
сатуратник-маляр;
апаратник дифузія — столяр (юнаки): 
апаратник випарювання — муляр.
Приймають юнаків та дівчат віком від 15 років з 

освітою за 8—10 класів.
Зі строком навчання 1 рік:
Слюсасар кої.трольио-внмірюйальних приладів і ав

томатики, електромонтер:
Приймають юнаків і дівчат віком від 17 років з ос

вітою за 10 класів.
При вступі необхідно подати:
заяву па ім’я директора із зазначенням обраної 

спеціальності, документ про освіту, паспорт або сві
доцтво про народження (якщо не виповнилося 10 ро
ків), довідку з місця проживання із зазначенням 
складу сім’ї, довідку про стан здоров’я (форма 
№ 286), шість фотокарток 3X4 см.

Учні з дво- і трирічним строком навчання забезпе
чуються безплатним триразовим харчуванням, одя
гом, взуттям, комплектом постільної білизни, одер- • 
жують 33 проценти заробітку в період практики, си
роти одержують стипендію.

Учні з трирічним строком навчання після закін
чення училища одержують атестат про середню осві
ту і документ про фах.

Учням з річним строком навчання виплачується 
стипендія в розмірі ЗО карбованців на місяць, від
мінникам навчання розмір стипендії підвищується па 
25 процентів.

Виплачується 33 проценти заробітку під час прак
тики.

При училищі працює заочна школа для груп із 
дворічним строком навчання.

Початок занять — 1 вересня. ’;
Адреса у-нілшна: емг Калітанівк.Т Новомиргородсь- 

кого району Кіровоградської області, МПТУ № 10.
ДИРЕКЦІЯ.

Зам. 57. . -

■<-

на денне та Еечірнє нав
чання.

Технікум готує на базі 
восьмирічної і середньої 
школи:

техніків-технологів по 
ковальсько - штампуваль
ному виробництву, по об
робці /леталів різанням,

00215834 машинобудівний технікум

ОГОЛОШУЄ НАБІР
на 1982—1983 навчальний рік

по інструментальному ви
робництву,

тєхніків-механіків по 
металообробних верстатах 
і автоматичних пініях.

Вечірнє навчання тільки 
на базі середньої школи.

Без вступних екзаменів 
на основі конкурсу доку-

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.

На украинском языке. БК 02657.

УЧНІВ

ментів про освіту Прий
мають осіб, що закінчи
ли восьмирічну і середню 
школу, середнє профтех
училище з оцінками «4» і 
«5» на есі спеціальності 
денного й вечірнього нав
чання.

Всі інші вступники скла

дають усний екзамен з 
математики, крім того, 
особи з восьмирічною ос
вітою пишуть диктант, а 
особи із середньою ---
твір.

Вступні екзамени за ба
жанням вступника можна 
складати російською або 
українською мовами.

Екзамени на денне нав
чання — зі по 20 серпня 
на базі восьмирічної шко
ли, з 1 по 21 серпня — на 
базі середньої школи.

На вечірнє навчання з 1 
липня по 20 листопада, по
токами.

Початок занять на ден
ному відділенні — 1 ве
ресня, на вечірньому — 1 
грудня.

Стипендія — ЗО крб. на 
місяць, іногородніх забез
печують гуртожитком.

Вступники подають заяву 
на ім'я директора техніку
му.

До заяви необхідно до
дати:

документ про • освіту 
(оригінал), медичну довід
ку (форма № 286), чотири 
фотокартки 3X4 см, витяг 
з трудової книжки для

тих, хто має стаж практич
ної роботи, а також вступ
никам на вечірнє відділен
ня. Паспорт, військовий 
квиток, приписне свідоцт
во подаються особисто.

Прийом документів з 1 
червня.

Приймальна комісія 
працює щодня, крім неді
лі, з 10 до 18 години.

Адреса технікуму: М. Кі
ровоград, вул. Фрунзе, 6. 
Теп. 7-С4-61. 7-26-11,
7-03-81.

ДИРЕКЦІЯ.
Зам. 55.

Індекс 61103.

НАША АДРЕСА:

316050, МСП

м. Кіровоград, 

вул. Луначарського, 36.

ТЕЛЕФОНИ: відділу листів і масозої ро
боти — 2-45-36; відповідального секрета- 
ря — 2-46-87: відділу комсомольського 
життя — 2-46-57; відділу пропаганди — 
2-45-36; відділу учнівської молоді — 
2-45-35; відділу військово-патріотичного 
виховання та спорту — 2-45-35; відділу 
оголошень — 2-56-65; фотолабораторії — 
2-45-35; коректорської — 3-61-83; нічної 
редакції — 3-03-53.
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