
НОВОМУ ВРОЖАЮ

ПРОЛЕТАРІ ЕСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Напередодні перевезень врожаю

КОМСОМОЛЬСЬКУ
ТУРБОТУ

ЗЕРНО ЙДЕ НА ТІК

орган кі СЬКОГО ОБКОМУ АКСМУ

естака-
10, ширина 22 метри, а загальна вага — 430 тони.

Придніпровській залізниці закінчився громадський 
готовності до хлібних перевезень. На найбільших вуз- 
станціях вже підготовлено для транспортування зерна
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В обкомі ЛКСМУ

Дозрівають хліба на просторих ланах Кіровоград
щини. Кожен день наближає працівників сільського 
господарства до найвідповідальнішої пори — збиран
ня нового врожаю. Жнива цього року стануть ще 
одним екзаменом хліборобської честі, перевіркою 
на вірність високим зобов'язанням.

ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР прийняли постано
ву «Про заходи по забезпеченню збирання врожаю 
і заготівлі сільськогосподарських продуктів у 1972 
році». В ній намічені конкретні заходи, що забезпе
чать успішне збирання врожаю, виконання і переви
конання планів та зобов’язань по продажу держазі 
зерна й інших продуктів землеробства.

Майбутні жнива — важливий етап у боротьбі за виконання 
завдань XXIV з’їзду КГ1РС та XXIV з’їзду Компартії Ук
раїни по збільшенню виробництва сільськогосподарських 
продуктів. Це покладає на комітети комсомолу особливу від
повідальність за правильну розстановку комсомольців і мо
лоді на вирішальних ділянках в період збирання врожаю, 
високу трудову дисципліну, підвищення авангардної ролі 
членів Спілки у боротьбі за хліб другого року п’ятирічки.

Днями бюро обкому ЛКСМУ прийняло постанову 
«Про участь комсомольських організацій області в 
збиранні врожаю і заготівлі сільськогосподарських 
продуктів у 1972 році». В ній наголошується, що 
міськкомам, райкомам ЛКСМУ, первинним комсо
мольським організаціям необхідно розробити кон
кретні заходи щодо участі юнаків і дівчат у жнивах, 
виконанні і перевиконанні планів заготівлі зерна та 
інших продуктів землеробства. Потрібно намітити 
чітку програму діяльності кожного комсомольсько- 
молодіжного колективу, кожного сільського трудів
ника у вирішенні цього важливого народногосподар
ського завдання. В комсомольських організаціях ма
ють пройти збори: «Твій особистий внесок о жнива 
другого року п ятирічки».

Важливі проблеми постають перед комітетами комсомолу 
колгоспів, радгоспів, об’єднань «Сільгосптехніки» та під
приємств по прийому і зберіганню зерна. їм належить мобі
лізувати комсомольців і молодь на завершення ремонту зби
ральної техніки, будівництва і підготовки до прийому зерна 
механізованих токів, елеваторів, складських приміщень, хлі
боприймальних пунктів. Під їх контролем повинна йти під
готовка вагового господарства, вантажно-розвантажувальних 
механізмів, польових станів, будників механізаторів. Особли
ва увага надається створенню комсомольсько-молодіжних 
збиральних 1 комбайнових агрегатів, транспортних екіпажів, 
зміцненню кадрів водіїв.

Міськкоми, райкоми ЛКСМУ, первинні комсомоль
ські організації зобов’язані розгорнути соціалістичне 
змагання комсомольців і молоді за своєчасне і якіс
не збирання врожаю, ефективне використання техні
ки й транспортних засобів. Гласність змагання — за
порука успіху. Ось чому так важливо оперативно під
бивати підсумки, уміло використовувати різноманітні 
форми морального і матеріального заохочення пере
можців. Пошаною і повагою слід оточити правофлан
гових змагання, широко пропагувати і оперативно 
впроваджувати їх методи праці. А кращій комсо
мольсько-молодіжній тракторній бригаді через кож
ні три дні вручати перехідний Червоний прапор об
кому комсомолу та вимпел обласної молодіжної га
зети «Молодий комунар» — «Кращому молодому 
женцю Кіровоградщини».

Молоді комбайнери, які виборють перше місце в обласно
му соціалістичному змаганні «Жнива-72», будуть нагород
жені значком ЦК ВЛКСМ «Трудова доблесть», друге і трете 
місця — значком ЦК ВЛКСМ «Золотий колос». Переможці 
районного змагання одержать Почесні грамоти ЦК ВЛКСМ; 
комсомольські організації колгоспів, радгоспів, комсомоль
сько-молодіжні колективи будуть занесені до «Літопису ком
сомольської слави». В Москву на святкування Всесоюзного 
дня працівників сільського юсподарства одержать запро
шення керівники комсомольсько-молодіжних колективів, мо
лоді механізатори — переможці соціалістичного змагання 
цьогорічних жнив.

Заготівки кормів йтиме одночасно із збиранням врожаю. 
ЛІК, РК ЛКСМУ, первинним комсомольським \ організаціям 
потрібно активізувати юнаків та дівчат на виробництво й 
заготівлю кормів для тваринництва. Необхідно створювати 
комсомольсько-молодіжні кормозаготівельні бригади 1 лан
ки, організовувати недільники, декадники, ударні місячники 
по заготівлі кормів.

Обласний штаб «Комсомольського прожектора» 
спільно з газетою «Молодий комунар», міським і ра
йонними штабами «КП» під час жнив включаться у 
всесоюзний рейд 
1 червня 1972 року.

Міськкомам, райкомам ЛКСМУ. комітетам комсомолу пер
винних організацій слід звернути увагу на поліпшення всієї 
масово-політичної роботи серед молоді на період збирання 
врожаю її треба спрямувати, перш за все, на підвищення 
трудової активності юнаків і дівчат, широку пропаганду про
гресивних методів прані та досягнень передовиків жнив.

Головна турбота кожного комсомольця, всіх мо
лодих хліборобів області — вчасно і без втрат зібра
ти вирощений урожай.

«Комсомольського прожектора»

загонів «КП», що проходить з

ХТО ЗАВОЮЄ ВИМПЕЛ?
П'ятим рік молоді хлібороби нашої області виборюють перехід 

ний червоний вимпел газети «Молодий комунар» «Кращому мо
лодому женцю Кіровоградщини» та приз. Минулого року волода
рем вимпелу став БОРИС СМЕТАНА із колгоспу імені XXI з'їзду 
КПРС Бобринецького району. ВІН ДОСЯГ РЕКОРДНОГО УЖИН
КУ; СКОСИВ 270 ГЕКТАРІВ І НАМОЛОТИВ 10 172 ЦЕНТНЕРИ 
ЗЕРНА.

Хто ж стане володарем вимпелу газети і приза цього року!
Поки про це говорити рано. Але чекати на відповідь лишилося 

недовго. Незабаром степ задзвенить стиглим колоссям, напов
ниться симфонією праці. Понад 500 молодих комбайнерів стануть 
до керма степових кораблів.

ПЕРЕМОЖЕЦЬ КОНКУРСУ МОЛОДИХ КОМБАЙНЕРІВ, ПРИСВЯ
ЧЕНОГО 50-РІЧЧЮ УТВОРЕННЯ СРСР, БУДЕ НАГОРОДЖЕНИЙ 
ВИМПЕЛОМ «МОЛОДОГО КОМУНАРА» «КРАЩОМУ МОЛОДО
МУ ЖЕНЦЮ КІРОВОГРАДЩИНИ» ТА ЦІННИМ ПОДАРУНКОМ.

Н а фот о: перехідний червоний вимпел «Кращому молодому 
женцю Кіровоградщини».

Окремі господарства Долин- 
ського району розпочали роз
дільне збирання озимої пше
ниці. У 12 колгоспах створені 
комсомольсько-молодіжні ком
байнові екіпажі, які боротиму
ться за перехідний вимпел і 
приз газети «Молодий кому
нар» та за першість серед мо
лодих жниварів області.

Вийшли в поле агрегати мо
лодих комбайнерів Віктора

Кубракова з колгоспу імені 
Леніна і Василя Бурякозсьхого 
з колгоспу імені Кірова. Перші 
дні косовиці виявилися успіш
ними. Механізатори приступили 
до підбирання і обмолоту вал
ків. Зерно врожаю другого ро
ку п^тирічки надходить на тік 
і незабаром щедрим потоком 
потече в державні засіки.

І. ЧОРНОГОРЕЦЬ.

ЗБАГАЧЕННЯ ДОСВІДОМ
З обласної науково-практичної конференції

технічної революції високого рівня політичної свідомості і про-, 
фесійної підготовки.

Потім перед присутніми виступив перший секретар Ульянов
ського райкому партії М. Н. ЧЕРНІЧЕНКО. Тема його.впступуа 
«Шляхи посилення дієвості партійного керівництва господар
ським і культурніш будівництвом в районі. Зростання органі
зуючої і виховної ролі соціалістичного змагання в боротьбі тру
дящих району за дальше піднесення сільського господарства», 

Перед учасниками конференції з цікавими лекціями виступили 
науковці: кандидат економічних наук, доцент Кіровоградського 
інституту сільськоїосподарського машинобудування В. Я. ПИХ- 
ТІН та кандидат економічних наук, працівник обласної сіль
ськогосподарської дослідної станції М. 1. ЛИСЕНКО.

На другий день роботи конференції з доповіддю виступив 
секретар Ульяновського райкому КП України А. Д, ГОЛОВЕРДА.

З доповідями виступили також голова райвиконкому Ульянов
ської районної Ради депутатів трудящих О. Р. ВИННИК дру
гий секретар райкому ЛКСМУ А. БУИ та голова правління ра
йонної організації товариства «Знання» М. 1. СУБОТА.

Під час роботи конференції її учасники відвідали колгоспи 
імені Фрунзе, імені Шевченка, імені Горького, імені Карта 
Маркса, імені Ульянова та «Росія».

В роботі конференції взяли участь інструктор відділу крона- 
іандн та агітації ЦК КП України П. П. ЗАКОРКО, заступник 
^Ьчуіочого відділом пропаганди та агітації обкому КП України 
і. п. оліфіренко, тості з Черкаської, Київської, Вінницької. 
Одеської, Миколаївсько областей.

Будні другого року дев’ятої п’ятирічки. Вони радують радян
ських людей новими успіхами в промисловості, сільському гос
подарстві. Величні плани п'ятирічки, їх виконання, звершення 
завдань XXIV з’їзду КГІРС та XXIV з'їзду КП України немож
ливе без усвідомлення кожним трудівником своєї великої відпо
відальності за справи державні.

Питанням Ідеологічного забезпечення виконання планів дев'я
тої п’ятирічки в галузі сільською господарства і була присвяче
на обласна науково-практична конференція,кцо відбулася мину
лого тижня в Ульяновці. Місце проведення "конференції було 
вибране не випадково. Партійна організація Ульяновського ра
йону добилася значних успіхів в ідеологічному та ідейно-полі
тичному вихованні трудящих, що забезпечило успішне виконання 
трудових зобов’язань. Ось уже декілька років ульяновці вибо
рюють почесне звання району високої культури землеробства. 
Добре відомі починання трудівників району, і серед них — бо
ротьба за дострокове виконання п’ятирічки в рільництві за 4 ро
ки, в тваринництві — за чотири з половиною.

В перший день роботи конференції на пленарному засіданні 
з доповіддю «XXIV з'їзд КПРС про головні завдання ідеологіч
ної роботи. З досвіду застосування партійними організаціями 
області найефективніших форм і методів ідеологічного забе тис
нення виконання планів дев'ятої п’ятирічки в галузі сільською 
господарства» виступив секретар обкому КП України Д. С. СИ- 
ВОЛАП. Доповідач зупинився па основних питаннях ідеологіч
ного виховання трудящих; розкрьв необхідність в епоху науково-

По Радянській Україні

Будовам Сибіру
Металісти Дніпровського механічного заводу б Запоріжжі 

відправили будівникам Омської ТЕЦ-4 останні металокон
струкції спеціальної естакади для розвантажування з барж 
великовагових вантажів. Довжина її консолей, по яких пере
суватиметься підйомний кран, — 53 метри. Висота 
ДН — **

На
огляд
лах і ___ И . . ...МІ..... .. ..
понад 8 тисяч критих вагонів — значно більше, ніж перед
бачалося планом. На магістралі створено необхідні запаси 
хлібних щитів, обладнано 19 механізованих баз для прийман
ня 1 дезинфекції поїздів.

9МРИ»

Все підготовлено ио зуст
річі нового врожаю у чле
нів комсомольсько-молодіж
ної бригади колгоспу «Зоря 
комунізму» Новоархангель- 
ського району, де бригади
ром Л. Осадчий. З нетер
пінням чекають юнаки той 
час, коли виведуть у загін
ки свої агрегати.

На фото: групкомсорг 
бригади М. Цабій та ком
сомолець В. Осадчий огля
дають посіви.

Фото Н. Зубчснко.



к стер, „МОЛОДІШ КОМУНАР" 27 черепа 1972 року

'ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ. У 
Досівському технікумі художніх народ- 

dux промислів навчається група казах
ських юнаків і дівчат. Поєднуючи еле
менти народного мистецтва двох респуб
лик, вони створили ряд цікавих декора
тивно-прикладних робіт.

II а фот оі учениця третього курсу 
'відділу художньої обробки іикіри Ку
лям ДЖАНГУТДІЄВА.

Фото В. МИГОВИЧА. 
(Фотохроніка РАТАУ).

Ленінський залік „Рішення XXIV з’їзду КПРС—в життя!

ЦЕ —АВТОРИТЕТ’
Розповідь про кілька пунктів особистого комплексного плану (Вчитись комуніз

му» Тетяни ШКОДИ, секретаря комсомольської організації Знам'міського сир- 
заводу.

Два місяці тому її, мабуть, бачили жи- 
телі багатьох сіл Знам'янського району. 
Білява дівчина на мотоциклі, одна з ба
гатьох учасників міського мотопоходу по 
місцях революційної бойової і трудової 
слави радянського народу, присвяченого 
50-річчю утворення СРСР. Тоді вони 
пройшли місцями минулих партизанських 
боїв. Слухали ветеранів війни, хвилюва
лись разом з учасниками мітингів, при- г 
свячених Дню перемоги, пильно вдивля
лись в історію...

«Взяти участь у Всесоюзному поході по міс
цях революційної бойової І трудової слави ра
дянського народу», — записала у своєму осо
бистому комплексному плані дівчина. А а 
травні виконала зобов'язання.

Взявши бланк плану, заповнений Тетяно», 
навряд чи побачиш її характер, звички, дум
ки. Проте товаришам немає потреби роз
шифровувати короткі рядки зобов’язань і по
мітки: «виконано», «виконано», «виконано».

Тетяна Шкода — лаборант хімлабора
торії заводу. Плануючи своє заіально- 
освітнє і політичне навчання, вона запи
сала: «Брати активну участь у роботі 
гуртка комсомольської політосвіти «Ос
нови комуністичної моралі». Зараз на
вчальний рік скінчився, але у Тетяни, 
однієї з кращих слухачок гуртка, «кані
кул» немає. Вона — агітатор. Комсо
мольсько-молодіжний колектив хімічної 
лабораторії заводу, з якому трудиться і 
Шкода, щотижня збирається разом. Слу
хають свого секретаря. Тетяна пропагує 
матеріали XXIV з’їзду КПРС, роз’яснює 
значення XV з'їзду профспілок, розпові
дає про підготовку до святкування пів
столітнього ювілею Союзу PCP. Майже 
щовечора — за книгами, газетами. А 

ще — щоденна робота над підручника
ми. Адже в комплексному плані секре
таря комсомольської організації в граф» 
«Підвищення кваліфікації і поофесійно*. 
майстерності» зазначено: «В 1972 році по
ступити до Київського філіалу Білоцер
ківського м’ясо-молочного технікуму».

— Поступить! — запевняє заступник секре
таря Тамара Мвльохіиа. — Вона у нас розум
ниця...

А сама Таня вважає, іцо технікум — то лиш 
майбутні знания, і знання теоретичні. Практи
ка — на роботі. Відвідує школу комуністичної 
праці, освоїла кілька суміжних спеціальностей.

Думаете, контролер чи аналізатор на 
харчовому заводі — це лише білий халат 
і «чиста» робота? Помиляєтесь. Тобто, 
чистота, звичайно, умова беззаперечна, 
але на головне з діяльності хімічної ла
бораторії. Передусе, контролер — це 
людина, якій держава доручила турботу 
про те, щоб куплене вами молоко було 
смачним, а сир — поживним.

Якщо ви гадаєте, що у лаборанта спокійна 
робота, то теж помиляєтесь. Бо працівник хі
мічної лабораторії разом з водієм-лаборач- 
том — повноважні представники вироЗинцтва, 
посередники між колгоспом І підприємством. 
Вони визначають кислотність і жирність моло
ка. Неправильно зробить аналіз лаборант — 
завод понесе збитки. Ось тому потрібно мати і 
авторитет спеціаліста, і вміння переконувати, 
аби довести водієві автоцистерни, яка достав
ляє! молоко із колгоспів, що помилився само 
він. що хімічна лабораторія помилятись не мо
же. А такі докази рідко проходять з атмосфері 
дружньої розмови...

Не есе у Тетяни просто, не все вихо
дить а мить. Записала дівчина до свого 
комплексного плану: «Брати участь у ро
боті вокальної групи художньої само
діяльності заводу» і відвідувала Тї. Тоді 
була ще група, був і хор...

Запросили баяніста, знайшлись і гроші 
для нього. Два місяці працювали над 
репертуаром, тільки-но почали співати. 
А потім директор Ю. В. Беляев запитав, 
коли ж, мовляв, віддача буде від гро
шей, коли заспіває хор? І ультиматум; 
або співайте, або ні копійки більше! Ви
пало на друга. Зараз художньої самоді, 
яльності на Знам’янському сирзаводі 
немає.

Це — не едина прикрість. Секретар 
міськкому комсомолу Катерина Ківерник 
розповідала, як одного разу, мало не 
плачучи, Тетяна прибігла до не».

Готувались до Ленінського суботиика. Прове- 
ли комсомольські збоои, вирішили: будемо са
дити на подвір'ї підприємства комсомольська* 
сквер. Довго у виборі роботи не вагались. За
вод повни, на подвір’ї — ані кущика. Тож 
вирішили засипати землею биту цеглу па пус
тирі і посадити деревця. Нехай ростуть! Озна
йомили з планом директора.

— Чудово, — підтримав Юрій Володимиро
вич. — 1 земля буде. Якраз копатимемо котло
ван для заводською будинку. Ось її І вико
ристаємо.

А о день суботкика комсомольців розіслали.,, 
прибирати територію біля своїх цехів, де I без 
того вистачало рук. Святкового настрою — як 
і не було.

«Ну, добре, можливо не було машин, може 
ще щось завадило, — дізнавшись про це І 
стримуючи сльози, думала Таня. (Того дня 
дівчині якраз випало працювати в другу змі
ну). — Але ж можна було вибачитись. Адже 
вирішили зборні Ні, иемае у мене авторитету, 
щоб бути комсоргом».

Проте... П’ятий рік ти, Таню, на заводі. 
Втретє обрали секретарем комсомоль
ської організації. Хіба не посміхається 
привітно тобі кожен робітник, коли при
ходиш на роботу? Хіба не біжать, радіс
но галасуючи, дітлахи тобі назустріч, ко
ли проходиш до піонерів? (Дружба із 
піонерами Знам’ямської школи-інтерна- 
ту — спільний пункт у комплексному 
плані багатьох комсомольців заводу. 
В тому числі і в плані Тетяни).

Комсомольська організація заводу 
рекомендувала тебе до вступу а партію.

Це і є авторитет, Таню.
М. ВІДЕНКО.

м. Зпам’япка.

АНШЛАГ-
НЕ ДАРЕМНО

Мені випадково вдалось ді
стати квиток на виставу Київ
ського драматичного театру 
»мені Івана Франка «Рим-17, до 
запитання». Випадково тому, 
ецо майже всі спектаклі ідуть 
під аншлагом. Як мені потала
нило, зрозуміла лише вийшов
ши з театру. Бо те, що глядачі 
бачили на сцені — не проста 
комедія.

Веселий, часом сатиричний 

твір М. Зарудного, франківці 
матеріалізували на своїй сцені 
талановито і яскраво. Полонять 
щирі, дуже людяні образи Ко
нотопа (заслужений артист 
УРСР М. Шутько), Надії Іванів
ни (народна артистка УРСР 
П. Куманчонко) та Ольги (за
служена артистка УРСР Г. Яб- 
лонська), веселий сміх вити
кають «мисливця на чоловіків» 
Мотрона (заслужена артистка 
УРСР М. Кропивницька), жених 
мимоволі Діодороз (народний 
артист УРСР М. Панасьсв). А 
народний артист УРСР М. За

дніпровський створив дуже ре
ального, ну взятого прямо з 
життя директора містечкового 
ресторану Пуда. Інколи ловиш 
себе на тому, що пригадуєш, де 
зустрічав цього героя в житті.

Колектив театру на чолі з по
становником заслуженим дія
чем мистецтв УРСР О. Барсегя- 
ном створили чудову, справді 
смішну комедію. За це — спа
сибі вам, шановні франківці!

В. ДЕГТЯРЕНКО, 
секретар комсомольсько» 
організації взуттєвої фаб
рики.

ПОДАРУНОК
П’єсу нашого земляка 1. Тобі- 

левича (Карпенк '»-Карого) аЖи- 
тейське море» показують акто
ри столичного академічного 
драматичного театру імені 
І. Франка. Тепло зустрічають 
гру акторів глядачі.

Серед глядачів багато пра
цівників управління внутрішніх 
справ. Після вистави нз сцену 
виходять юнаки й дивчата з кві
тами. Це співробітники міліції. 

Секретар парткому У8С Кіро
воградського облвиконкому 
В. І. Петренко вручає народно
му артисту СРСР В. Дальсько- 
му пам'ятний подарунок — ба
рельєф Ф. Е. Дзержинського. 
А вартові правопорядку пода
рували акторам міліцейського 
кашкета та сюрчок — на згад
ку про Кіровоградщину.

Від Імені трупи виступив 
В. Дальський і подякував око- . 
ронцям спокою за подарунки, 
теплу зустріч, щирі вітання. • ц 

______________ Л. ПАПЧЕЦКО. {

Твої
УНІВЕРСИТЕТИ

. І. ЛЕНІН-ТВОРЕЦЬ СОЮЗУ PCP

Багатонаціональний радянський 
народ готується до свого свята — 

50-річчя уїворення Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік. Щодо полі
тичної значимості та соціально-економіч
них наслідків утворення СРСР посідає 
видатне місце з історії Радянської дер
жави. Надзвичайно великий її вплив і на 
долі народів усього світу.

! з перші роки становлення Радян
ської влади, і з період будівництва со
ціалізму, і нині — на етапі будівництва 
комуністичного суспільства виявляються 
і посилюються чудові риси ленінської 
дружби народів СРСР. Світова історія 
не знає інших прикладів такої єдності 
інтересів і цілей, волі і дій, такої ду
ховної спорідненості, довір'я і взаємної 
турботи, яку демонструють нині нації і 
народності СРСР у відносинах одна з од
ною.

З висоти досягнень нашого часу особ
ливо рельєфно вирізьблюються масшта
би і значення внеску В. І. Леніна а тео
рію і практику будівництва багатонаціо
нальної соціалістичної держави. Він роз
робив основні принципи і вказав реаль
ні шляхи вирішення національного пи
тання в умовах влади робітників і селян, 
розкрив діалектику поєднання загальник 
і національних інтересів трудящих.

Роль В. І. Леніна у формуванні Союзу 
Радянських Соціалістичних Республік 
можна характеризувати найксроіше так: 
Ленін — творець Союзу PCP.

Творчо розвиваючи в ноз:й історичній 
обстановці ідеї К. Маркса і Ф. Енгельса, 
В. I. Ленін створив струнке цілісне 
вчення з національного питання. Його 
основою є висновок, що національне пи
тання це — складова частина питання про 
пролетарську революцію, підпорядкова
не інтересам класової боротьби. Його 
кардинальне вирішення можливе лише 
з падінням класових антагонізмів, з пе
ремогою пролетаріату.

Жовтнева революція створила необхід
ні передумови для здійснення програми 
вирішення національного питання. В. І. 
Ленін заклав принципи соціалістичної 
демократії, визначив їх інтернаціональ
ну суть, виявив економічні та інші фак
тори, що впливають на міжнаціональні 
відносини, обгрунтував керівну ропь 
партії робітничого класу в розвитку цих 
відносин. В. І. Ленін розробив програму 
національно-державних відносин в умо
вах диктатури пролетаріату та соціаліс
тичного будівництва, політику партії І 
Радянської держави в національному 
питанні.

ВІЛЬНЕ самовизначення націй і народ
ностей колишньої царської Росії, 

здобуття ними державності сприяли ут
вердженню інтернаціонального союзу 
робітничого класу і всіх трудящих. До
свід, накопичений в перші роки після 
Жовтневої революції, все наполегливіше 
переконує в необхідності об'єднання 
зусиль всіх республік для досягнення 
спільних цілей. Важливу роль в цьому 
відіграла рішуча боротьба В. І. Леніна, 
Комуністичної партії з буржуазно-націо
налістичною ідеологією всіх мастей 5 
відтінків, чи то великодержавний шові
нізм чи місцевий націоналізм, національ
не чванство чи національний нігілізм, 
антисемітизм чи сіонізм.

Оголошуючи великоросійському шові
нізму бій, Ленін вказував на необхідність 
боротися і проти дрібнонаціонально» 
вузькості, замкнутості, відособленості, 
за врахування цілого і загального, за 
підпорядкування інтересів приватного ін
тересам загального.

Ленінська національна програма вип
лекала взаємне довір'я в масах націй і 
народностей Росії, збудила їх револю
ційну енергію й ініціативу. Складазся і 
міцнів єдиний фронт трудящих мас всіх 
національностей, зацікавлених в повній 
перемозі соціалістичної революції.

Суть національної програми партії та
ка: повна рівноправність націй; самови
значення націй; інтернаціональний союз 
і злиття робітників усіх націй. Відстою
ючи право націй на самовизначення, 
марксисти-ленінці пригноблюючої нації 
повинні робити наголос на свободу 
відокремлення, а марксисти нації гноб
леної — на добровільне об'єднання 
націй.

Такий підхід до перетворення в прак
тику марксистських теоретичних поло
жень з національного питання від почат
ку до кінця відповідає принципу проле
тарського інтернаціоналізму, інтересам 
трудящих мас, умовам, що склалися в 
результаті перемоги в Росії соціалістич
ної революції, потребам дальшого ус
пішного розвитку революції. Весь даль
ший хід подій в молодій Радянській рес
публіці та за її межами підтверджує гли
боку далекоглядність й історичну право
ту постановки питання В. І. Леніним.

Процес соціалістичної революції, що 
есе більше поглиблювався, привіз до 
проголошення Радянської влади на Ук
раїні (25 грудня 1917 року), в Білорусії 
(• січня 1919 року), в Азербайджані 
(28 квітня 1920 року), з Бухарі (8 жовтня 

1920 року), у Вірменії (29 листопада 1920 
року), в Грузії (25 лютого 1921 року). По
тім Радянська влада була встановлена 
повсюди в Середній Азії.

Правовою базою відносин між радян
ськими республіками спочатку були со
юзні воєнно-економічні договори між 
радянською Росією та іншими республі
ками. Це були історичні документи про
летарського інтернаціоналізму. Вони пе
редбачали створення об'єднаної воєнної 
організації і воєнного командування, & 
також певних господарських оргзнів. 
Утверджувались єдині дипломатичні місії 
за кордоном.

Уряд РРФСР надавав іншим республі
кам широку допомогу, в тому числі ма
теріальну. Ця допомога мала важлива 
значення для зміцнення народної влади 
на місцях.
/Ц АМ ХІД історичного розвитку робив 

утворення Союзу Радянських Соціа
лістичних Республік конче погрібним., 
Без такого союзу неможливо було від
новити продуктивні сили, зруйновані ім
періалістичною та громадянською війна
ми та інтервенцією, створити єдине пла
нове соціалістичне господарство, забез
печити раціональне й ефективне вико
ристання природних та трудових ресур
сів, неухильний ріст добробуту трудя
щих, революцію з галузі культури. Баз 
Союзу PCP було б немислимо відстояти 
незалежність радянських республік, за
безпечити міцну обороноздатність проти 
імперіалістичної агресії, належне місце 
в міжнародних відносинах.

Перехід до союзної держави був обу
мовлений самою суттю Радянської вла
ди, закономірностями політичного^ еко
номічного та ідейного життя соціалістич
ного суспільства.

В кінці 1922 року VII Всеукраїнський
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Ч'«. котрі не рахують ні годин у добі, і:і літ, відданих робо- 
мати «Єп«ГТи 1 ВОИ,,У °РКЛЬ ЦІЛИаї КЗІ'КН' Д°КИ с“ла тр'ї’ маїн в руці заступа чи перо.
пІи^ааіЛ.°-СЬ оаК* ЩО ип’Р°КОМУ КОЛУ ЧНТ.ТЧІВ МОЛОДШОГО ПОКО- 

М И Яворпицького, дійсного члена Академії наук 
™ЛГГОра поваД двохсот наукових праць та літератур. 

%™>р стало відомим лише у 1963 році З ВИХОДОМ КНИГИ
Шаповалова «В пошуках скарбів», З її сторінок до пас 

V Запон СЛи^СЯЛКЙ кремезний чоловік, до безтями закоханий 
~Л„„„ХР « ’ ”азавжД» Відданий науці, «козак хорак-
ДШп^і гади. ‘ с1мдесяг літ перепливаз на дубі через 

Книга Шаповалова, безумовно, зробила корисну справу у 
популяризації імені вченого і громадського діяча. Проте не 
подала, та й не могла подати, його повного портрета, на 
ознайомила з усіма напрямками діяльності, Насправді ж до« 
ля не так вже й голубила вченого. Брак грошей на наукові 
роооти, переслідування царських властей, цензурні утиски, 
підірване здоров’я та ще й злісні випади критики не раз на. 
водили Дмитра Івановича на думку, Що він «пішов овсі па 
по тому шляху». Проте, велика любов до свого народу, гли- 
оокнй інтерес до його історії і творчої спадщини допомогли 
вченому долати усілякі труднощі, залишатись невтомним до. 
едідннком, про якого поет Я. ІЦоголів говорив. ЩО ТОЙ «СІМ 
разів лапав руку на Дніпрових порогах і готовий сімдесят 
разів зламати норм, аби лиш пірііутн в Дніпро та залізти 
на його скелі»

Жовтень Яворпнцький зустрів у 62-річпому віці. Проте пе 
Тільки продовжував плідно працювати, а й заохочував до 
роботи молодь, бо як неодноразово підкреслював, відтепер 
«плзда перейшла до самого народу», і кожному громадянину 
^відкрилось широке поле діяльності у всіх галузях».

То чим же послугував Дмитро Іванович людям, що гопо. 
рпмо про нього стільки теплих слів?

«Єдиним девізом свого життя, — пише М. Шубравська, 
вченні! вважав прац-о — працю повсякденну, невсипущу, до 
самозабуття». Вій вперше дослідив Запорізьку Січ, її істо
рію та роль, яку вона відігравала у боротьбі з зовнішніми 
ворогами, всередині країни, з прогресивних позицій оцінив 
останній період її існування. «Прогресивні погляди Явор- 
ницького на історію запорозьких козаків, гайдамацькиїТ рук 
протистояли поглядам таких істориків як Скальковський, Ку
ліш, Соловйов та ін.». — підкреслює ІІІубравська. Він влас
ним коштом видрукував архівні документи з історії України 
та Запоріжжя, зокрема «Сборник материалов для историк 
запорожских Козаков», «Источники для истории запорож
ских Козаков» у 2 томах. «До історії сгеповеї України», 
У ного спадщині три томи «Истории запорожских Козаков» 
обсягом більше як 2 тисячі сторінок та багато інших праць. 
До речі, записані Яворницьким «Илья Муромец в пересказе 
малороссийского слепца» та «Приска-ка до нюхарей» пере
друковані «Елисаветградскни вестником» за 1Б89 рік.

Подорожуючи по Україні, вчений зібрав багато археоло
гічних пам'яток, записав з’уёт простого люду багато пісень, 
приказок, прислів’їв, афоризмів. Ним записаго близько 60 
тисяч слів, які до того не увійшли у жоден словник.

Свого часу Яворницьким був одним з провідник збирачів 
фольклору та етнографів. Його «Запорожье в остатках стари
ны я преданиях народа», «По следам запорожцев». «Мало
российские народные песня, собранные в 1878—1903 гг.» міс
тять багато народознавчого матеріалу, позитивно оцінені ві
домими фахівцям и-фольклористами.

Фактично засновник, згодом довгий час директор Катери
нославського (тепер Дніпропетровського) історичного музею 
вчений доклав багато праці, аби цей заклад став цайбільохим 
зібранням запорозьких реліквій. Тепер музей заслужено но
сить його ім’я.

Д. І. Яворинцький відомий і як автор поетичних та прозо
вих творів. У своїх літературних працях він намагався на
слідувати №.. Тоголя, П. Мирного, І. Нечуя-Левнцького.

Про все це ви зможете прочитати в книзі М. Шубразсько? 
«Д. І. Яворнпцьісий», яка нещодавно видрукувана у видав
ництва «Наукова думка» за настановою вченої ради Інсти
туту мистецтвознавства, фольклору та етнографії їм. М. Г. 
Рильського АН УРС.Р. Кинга стане в пригоді фахівцям з 
Історії та краєзнавцям, принесе задоволення любителям ми
нувшини. Взнати якомога більше про вченого тим більше 
доцільно, що зараз Інститут історії АН УРСР готує до пере
видання його вибрані історичні праці в чотирьох томах.

Б. ^УМАНСЬКИЙ.

ТРАСА ВИЗНАЧАЄ 
НАЙСИЛЬНШІИХ
ЧЕМПІОНАТ СРСР З МОТОКРОСУ У КЛАСІ МАШИН 
250 ТА 500 КУБІЧНИХ САНТИМЕТРІВ

Першими стартували гонщики у 
класі мотоциклів 250 кубічних сан
тиметрів. Лише декілька секунд 
машини мчать одна впритул іншої. 
Вже перше коло називає лідерів: 
Г. Моисеев (Ленінград), О. Кибірін, 
Л. Шинкаренко (Київ), П. Рульоз 
(Ленінград), В. Худяков (Москва), 
вихованець Кіровоградського ав
томотоклубу ДТСААФ Є. Рибалі»- 
ченко. На четвертому колі ці гон
щики вириваються далеко вперед. 
.Та раптом зупиняється машина 
Євгена Рибальченка, Відстає, і стає 
ясно, що слабо підготувався і не 
може розраховувати на високе 
місце Леонід Шинкаренко. А по
переду ленінградський армієць 
Геннадій Моисеев. Після кожного 
кола він все далі відривається від 
переслідувачів і не лишає їм ні
яких шансів на перемогу.

Впевнено виграб Г. Мойсєєз і 
наступний заїзд. Другим, як і в

попередньому, фінішує КИЯНИ!) 
Олексій Кибірін. А коли ці спорт
смени піднялися на п сдестал по
шани, поряд з ними місце зайняв 
москвич Володимир Худякоа.

Серед гонщиків, що виступали 
у класі мотоциклів 500 кубічних 
сантиметрів, безперечно, найсиль- 
нішим був минулорічний чемпіон 
країни, київський майстер спорту 
Вячеслав Краснощоков (СК -. 
«Дніпро»). Він впевнено вигриз 
обидва заїзди, а успіх київського 
армійця Володимира Бобигла у 
другому заїзді (програя лише лі
дерові) вивіз його на чільне місце. 
А третім став майстер спорту із 
Іжевська С. Набіулін,

Отже, перший етап чемпіонату 
країни закінчено.

Ю. ЛІВА ПИШКО В, 
спецкор «Молодого ко
мунара».

//« фото внизу: на трасі. Вгорі 
— на п'єдесталі пошани кияни 
Вячеслав Краснощоков та Воло* 
дилійр Бобигло.

Люблять кіровоградці спорт 
мужніх, спритних, сміливих. Неззг- 
жаючи на спеку, тисячі уболіваль
ників прийшли на Завадівську тра
су, де зібралися найсильніші мото
гонщики країни, щоб розпочати 
боротьбу за титул чемпіона. Нині 
чемпіонат особливий. Розпочинає
ться він у розпал спортивного се
зону, коли переважна більшість 
учасників увійшла у чудову спор
тивну форму. П’ять разів стартува
тимуть спортсмени — у Кіровогра
ді, Полтаві, Вентспілсі (Латвія) та 
двічі на трасах Грузії.

Але, безумовно, найцікавіший 
перший етап: він виявляє найкра
ще підготовлених спортсменів, 
сильні сторони і прорахунку у 
підготовці.

СПОРТИВНА ХРОНІКА
У Ііово.миргородІ відбулися легкоат

летичні змагання серед колективів фіз
культури колгоспів і радгоспів області. 
Спортсмени колгоспу «Комінтерн» Бої- 
ринецького району вибороли командну 
першість, а друге і трете місця у ко
лективів фізкультури колгоспу «Друж
ба» Знам'янського району та колгоспу 
Імені Щорса Ульяновського райоиу.

Високі результати на цих змаганнях 
показали Олег Ярмииі, Валерій Румеи- 
ко та Олександра Константинова.

М. МИХАЙЛОВ.

Поединками плавців фінішувала спар
такіада колективів фізкультури серед
ніх учбових закладів, які об’єднує обл- 
рала ДСТ «Спартак».

У цьому виді спорту успішно висту
пили курсанти Кіровоградського льот
но-штурманського училища. Це при
несло їм перемогу і в командному за
ліку. Наступні місця зайняли спорт
смени Кіровоградського медичного та 
музичною училищ.

В. ГУРСЬКИЙ. 
директор ДЮСШ «Спартак».

2О-КІЛОМЄТР0НЯЙ пробіг, ЯКИЙ відбувся 
в Світлоподську, визначив чемпіона об
ласті на цій дистанції. Ним став сєіт- 
ловодськкй майстер спорту Григорій 
Манойлов («Колос»), який пробіг ди
станцію за І годину II хвилин 55 се
кунд. Чемпіон виграв 8 і 10 секунд $ 
другого і третього призерів — СВОЇХ 
одноклубників А. Савенка та С. Іонен- 
ка.

Т. ОСОКІНА, 
тренер обласного комітету 
по фізкультурі і спорту.

‘з’їзд Рад, IV Всебілоруський з’їзд Рад, 
2 Закавказький з’їзд Рад та X Всеросій
ський з’їзд Рад, виражаючи волю наро
дів, визнали необхідним утворити СРСР. 
Історичне рішення І Всесоюзного з'їзду 
Рад про створення Союз/ Радянських 
Соціалістичних Республік, прийняте 30 
грудня 1922 року, по праву вважається 
одним із зразків прояву соціалістичної 
демократії в дії. Воно готувалось і прий
малось у відповідності з ленінськими 
вказівками з повним урахуванням того, 
наприклад, що писав 3. І. Ленін в листо
паді 1921 року, коли згідно Ініціативи 
Закавказьких партійних і радянських ор
ганів було висунуто пропозицію про 
Створення федерації республік Закав
каззя: «...поставити питання про федера
ції дещо ширше на обговорення партії 
І робітничих та селянських мас, енергій
но вести пропаганду за федерацію і про
вести П через з’їзди Рад кожної респуб
ліки».

В основу побудови Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік був покладе
ний принцип демократичного централіз
му, що передбачає, з одного боку, цент
ралізацію у визначенні і проведенні за
гальнодержавної політики в основних, 
вирішальних моментах і, з іншого боку, 
широку самостійність і самодіяльність 
союзних республік у вирішенні своїх 
справ.

До часу створення Союзу РСР соціа
лістичний тип федерації, заснований на 
принципі демократичного централізму, 
вже існував. Вперше він виник яі< зовсім 
новий тип федеративної держави, копи 
була створена РРФСР. Радянська феде
рація повністю виключає будь-яке на
силля однієї нації над іншою, заоезпечує 
найбільш сприятливі умови для братер
ського співробітництва народів, викорі
нення національної ворожнечі, здійснен
ня влади в центрі і на місцях при н-зи- 
щиршій, істинній демократії для тру- 

^/’’’ТВОРЕНИЙ В. І. Леніним, Комуністич- 
ною партією, багатонаціональний 

Союз Радянських Соціалістичних Рес-

публік представляє собою вищу форму 
об’єднання націй і народностей.

Сьогодні СРСР — високорозвинуга 
держава, яка має першокласну соціа
лістичну індустрію та сільське господар
ство, йде в авангарді науково-технічно
го прогресу, має в своєму розпоряд
женні незламну оборонну могутність. 
Комуністична партія Радянського Союзу, 
яка є уособленням великої єдності на
шої країни, послідовно проводить полі
тику всебічного розвитку кожної з брат
ніх республік, поступового дальшого 
зближення націй і народностей в умовах 
уважного врахування національних особ
ливостей, розвитку соціалістичних націо
нальних культур.

Послідовно здійснюючи курс на все
бічний розвиток і поступово зближення 
соціалістичних націй, партія зміцнюзала 
і надалі буде зміцнювати непорушний 
Союз Радянських Соціалістичних Респуб
лік, в якому виникла і склалась нова 
історична спільність людей — радян
ський народ.

Сьогодні СРСР уже на єдина соціаліс
тична держава. Системі капіталізму, со
ціального й національного гноблення, 
расової дискримінації протистоїть світо
ва соціалістична система. Виникнення й 
розвиток світової системи соціалізму 
свідчить про те, що складається нова 
соціально-політична і господарська спіль
ність держав і народів,яка об^еднує 
братні соціалістичні країни. Для її ста
новлення має величезне значення радян
ський досвід революційного перетво
рення основ суспільного життя, побудо
ва спільними зусиллями народів СРСР 
розвинутого соціалістичного суспіль
ства, вирішення національного питання, 
ЩО являє собою величезну складність і 
разом з тим величезну вамслиаість.

Цей досвід надає неоціненну допомо
гу всім, хто бореться за соціальне і на
ціональне звільнення.

в. ТОПОРНІН. 
доктор юридичних наук.

(АПН).

@ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ВІВТОРОК, 27 ЧЕРВНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 17.00 — 
сЕкран пошани». (Ужгород). 
17.40 — Мультфільм «Пригоди 
червоних галстуків». (К). 18.00
— Новини. (М). 18.10 — Кольо
рове телебачення. Для дітей. 
Мультфільм «Як ослик щастя 
шукав», (ЛІ). 18.20 — «Кому
ніст І час». (М). 18.50 — Ко
льорове телебачення. Телеві
зійний художній фільм за 
оповіданнями А. П. Чехова. 
(М). 20.00 — С ефірі — «Мо- 
лодість». «Алло, ми шукаємо 
таланти». І відділення. (М). 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.50 — «Алло, ми шукаємо та
ланти». 2 відділення. (М). 23.ІО
— Спортивний щоденник. (ЛІ). 
23.30 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 19.00 — 
Інформаційна програма «Віс
ті». (К). 19.30 - Г. Ібсен.
«Стовпи суспільства*. Вистава 
Горьковського академічного 
театру драми їм. Горького. В 
перерві — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.45 — Музичний
фільм. (К). 22.45 — Вечірні но
вини. (К).

СЕРЕДА, 28 ЧЕРВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 — Нови
ни. (М). 9.45 — Для школярів. 
«Піоисрія на марші». (Сара
тов). 10.15 — Художній фільм 
«Хліб і сіль». (М). 11.40 —
«П’ятирічка, ріа другий». (М). 
12.10 — Кольорове телебачен
ня. «Народні візерунки*. (М),
13.15 — Прем’єра телевізійного 
документального фільму «На
ша туфа*. (Душанбе). ІЗЛ5 — 
В ефірі — «Молодість». (М).
14.15 — Новини. (М). 16.15 —
О. Бальзак. «Гобсек». На
вчальна передача з літерату
ри. (М). 10.55 — «Об'єктив*,
Передача для фотолюбителі«, 
(М). 17.25 — Для дітей. Спек
такль «Пригоди ДІмкн». Істо
рія 1-а. (М). 18.00 — Новини. 
(М). 18.10 — Телевізійний
фільм-кониерг. (М>. 18.30 —
«Комуніст І час». (М). 19.00 — 
Л. Зоріи. «Варшавська мело
дія». Спектакль Державного 
академічного театру імені 
Е. Вахтангова. (М). 21:00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
«Вітчизно моя, неозора!». (К), 
22.45 — Вечірні новини. (К),

ДРУГА ПРОГРАМА. 19.00 - 
Інформаційна програма «Віс
ті». (К). 19.25 — «Старт». Ша- 
ХОШІЙ випуск. (К). 20.00 —
«Нозі Імена». Концерт, (К). 
20.45 — «На добраніч, діти!». 
(К). 2І.00 — Програма «Час», 
(ЛІ). 21.30 — «Обличчя дру
зів». (М). 22.30 — Міжнародні 
змагання з легкої атлетику 
на приз братів Знаменських. 
(М). 23.15 — Новішії. (М).

ЧЕТВЕР. 29 ЧЕРВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАЛІА. 9.35 — Нови
ни. (М). 9.45 — Для дітей. 
Концерт великого дитячого .хо
ру Всесоюзного радіо І Цент
рального телебачення. (М). 
10.35 — Художній фільм «Про
щайте. друзі». (М). 12.10 —
«П’ятирічка, рік другий». (М).
12.40 — «Музична афіша».
(М). ІЗ.ЗО — «За вашими лис
тами». (М). 13.45 — «Рідні
наспіви». (Краснодар). 14.15 — 
Новини. (М). 17.00 — Програ
ма передач. (М). 17.05 — Ви
ступ письменниці Т. Тесе. (М). 
17.25 — Для дітей. Спектакль 
«Пригоди ДІмкн». Історія 2-а. 
(М). 18.00 - Новини. (М).
18.10 — «Комуніст і час». (М).
18.40 — Телевізійний художній 
фільм «День без числа». (М).
19.10 — До 25-рІччя Товариства 
німецько-радянської дружби. 
(ЛІ). 19.30 ~ Заключний кон
церт фестивалю мистецтв «Бі
лі ночі». (Ленінград). 20.40 —• 
Програма «Час». (ЛІ). 21.10 —• 
Продовження трансляції кон
церту, (Ленінград). 22.20 — 
Міжнародні змагання з легкої 
атлетики на прів братів Зна
менських. (М). 23.05 — Нови
ни. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.30 — 
Відкриття VI республікікісько- 
го зльоту піонерів України. 
(Одеса). 18.30 — Тележурнал 
«Суспільство». (К). 19.00 — Ін
формаційна програма «Вісті», 
(К). 19.30 — «Колос і вогонь». 
<К). 19.45 — «Екран молодих», 
(Львів), 20.30 — «На добраніч, 
ДІгіїі». (К). 20.40 — Програма

«Час». (М). 21.(0 - Художній 
фільм «Смерть філателіста*о 
(К). 22.25 — Вечірні новії» 
«и. (К).

П’ЯТНИЦЯ, ЗО ЧЕРВНЯ» 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.30 
Програма передач. (М). 0.35 —• 
Новини. (М). 9.45 — Для 
школярів. На приз клубу 
«Нептун». (Волгоград). ю.(5 -< 
Всеросійський ОГЛЯД сільської! 
художньої самодіяльності» 
(П’ятигорськ). 10.45 — Худою« 
ній фільм «Ступінь риску»я 
(ЛІ). 12.15 — «П’ятирічка, ріпі 
другий», (Ленінград), іг.45 -« 
«По концертних залах Моск* 
ви». (ЛІ). 13Л5 — Новини, (М)а 
16.45 — «Бесіди про спорт», 
(М). 17.20 — Длп школярів,
«50 піонерських вогнищ», ВІК» 
торина, (М). 18.00 - «Хроніка 
тижня». (Кіровоград). 18.15 — 
«Театр фойє». Зустріч з акто
рами Кишинівського республі
канського російського драма
тичного театру ім. А. (1. Чеко
ва. (Кіровоград). 19.00 — «На
родний артист Cl'CP С. Я. Ли- 
меиіеи». Трансляція з Дер
жавною академічного Велико
го театру СРСР. В перерві -• 
програма «Час». (М). 22.00 
Спортивна програма. (М). 22.49 
— Танцювальний зал». (М), 
23.10 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 19.00 - 
Інформаційна програма «ВІс* 
і**- (К), 19.30 — «Ви нам ції- 
салі:*. (К). 20.30 — «На добра
ніч, діти!», (К). 20.15 — «У 
вихорі танцю», Кояцерг, 
(Херсон). 21.15 — Кінокомедія 
«Небесний тихохід». (К). 22.30 
— Вечірні новини. (К).

т. в. о. редактора А. КРЯГЕНКО,
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КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ №'.4
ПО ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ З СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ 

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1972—1973 НАВЧАЛЬНИЙ РІК З ТАКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ;
формувальники машинного формування (строк 

навчання 1 рік, приймаються лише юнаки віком 17,5 
років);

токарі (строк навчання 3 роки, приймаються дів
чата з освітою за 8 класів віком 15 рок:в);

слюсарі-ремонтники, слюсарі-інструментальники по 
виготовленню та ремонту штампів, пристосувань та 
пресформ, слюсарі-сантехніки (строк навчання 3 ро
ки, приймаються лише юнаки з освітою 8 класів не 
молодші 15 років).

Учні забезпечуються триразовим харчуванням, об
мундируванням та спецодягом, а формувальникам 
машинного формування надасться гуртожиток. Крім 
того, всі учні одержують 33 проценти від заробле
ної суми під час виробничої практики.

По закінченні училища всім випускникам, котрі 

навчалися 3 роки, видається свідоцтво про виробни
чу кваліфікацію та середню освіту, а формувальни
кам машинного формування — свідоцтво по спеці
альності. Ті, хто закінчив училище на «відмінно», /ла
ють право вступу в інститут поза конкурсом.

Початок занять 1 вересня 1972 року.
Вступники мають подати такі документи: заяву на 

ім’я директора, свідоцтво про освіту, характеристику, 
свідоцтво про народження, а кому виповнилось 16 
років — паспорт, медичну довідку, довідку з місця 
проживання, довідку про скл?д сім’ї, азтобіографію, 
6 фотокарток 3X4 сантиметри.

Прийом документів проводиться щодня з 15 трав
ня цього року крім неділі.

Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Жовтневої 
революції, 20. Телефон 2-36-73.

ДИРЕКЦІЯ.

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА 

КОРАБЛЕБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ С. О. МАКАРОВАЗ 20 ЧЕРВНЯ 1972 РОКУ ПРОВОДИТЬ ПРИЙОМ НА ПЕРШИЙ КУРСЗ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

суднобудування та судноремонт, обладнання та 
технологія зварювального виробництва, економіка та 
організація машинобудівної промисловості (спеціалі
зація — суднобудівна промисловість), суднові маши
ни та механізми, суднові силові установки, двигуни 
внутрішнього згоряння, турбобудування, електрооб
ладнання суден.

Вступні екзамени проводяться з 1 по 20 серпня»
Іногородні забезпечуються гуртожитком.
Заяву про прийом з документами (згідно правилр 

прийому) надсилати на адресу: УРСР, м. Миколаїв1;] 
(обласний), проспект Леніна, 3, телефон: 6-20-60, 

РЕКТОРАТ.
___________________________________________

Інгульське сільське професійно- технічне училище № 4
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

на 1972—1973 навчальний рік:

на курси трактористів-машиністів широкого профі
лю (строк навчання 2 роки, приймаються юнаки та 
дівчата біком 15 років з освітою 8, 9, 10 класів);

на курси трактористів 3-го класу (строк навчання 
1 рік, приймаються юнаки та діечата віком 17 років);

на курси трактористів (строком навчання 6 місяців, 
приймаються юнаки і дівчата віком 17 років);

на курси шоферів-слюсарів (строком навчання 
1 рік, приймаються особи віком 17 років і старше). 
Для демобілізованих з лав Радянської Армії строк 
навчання 8 місяців, стипендія 76 карбованців.

В училищі організовано консультаційний пункт 
Устинівської заочної середньої школи, де учні мо
жуть навчатися у 8, 9, 10 та 11 класах загальноосвіт
ньої школи. ■ * ’

Для вступу в училище потрібно подати такі доку
менти: заяву на ім’я директора, направлення рад
госпу чи колгоспу, свідоцтво про народження або 
паспорт, свідоцтво про освіту, характеристику зі шко
ли, довідку про стан здоров’я, довідку з місця про
живання, довідку про склад сім’ї, 6. фотокарток роз
міром 3X4.

Прийняті до училища забезпечуються стипендією 
розміром 10 карбованців на місяць, сімейні — 20 кар
бованців на місяць, спецодягом та гуртожитком.

Документи приймаються щодня. Початок занять 
після укомплектування груп. , - - -

Адреса училища: с. Інгульське, Устинівського ра
йону.

ДИРЕКЦІЯ.

КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕУЧИЛИЩЕ № 2 -
ПРОВОДИТЬ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1972—1973 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ДЛЯ ПІДГОТОВКИ:

мулярів,' малярів, теслярів, плиточників-лицю- 
вальників-мозаїстів — строк навчання 1 рік;

малярів-’штукатурів, стопярів-теслярів — строк на
вчання 2 роки. .

Приймаються (без екзаменів) юнаки та дівчата 
віком від 15 до 19 років з освітою за 8, 9, 10 кла
сів. ' . ! : -

Зараховані до училища забезпечуються гурто
житком, безплатним триразовим харчуванням, об
мундируванням, спецодягом, . підручниками і одер
жують третину сум, зароблених ними на виробни
чій практиці. Час навчання в училищі зараховується 
в загальний трудовий стаж,

Випускники мають право вступу до вищих і серед
ніх спеціальних учбових закладів на пільгових умо
вах.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ №5
ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ НА 1972-1973 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

З СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:
строк навчання 1 рік — штукатури, тесляри, муля- 

ри;
строк навчання 2 роки — слюсарі-монтажники, 

штукатури-маляри-плитковики.
До училища приймаються юнаки та дівчата віком 

15—20 років з освітою 8—10 класів.
Учні знаходяться на повному державному забезпе

ченні, іногородні забезпечуються гуртожитком. Уч
ні мають можливість відвідувати загальноосвітню 
школу робітничої молоді — (9—10 класи).

До училища приймаються демобілізовані воїни з 
лав Радянської Армії, які проходять навчання за 
скороченими програмами 8—10 місяців з матеріаль-

Випускники-відмінники можуть бути направлені :•! 
у вищі й середні учбові заклади професійно-тех« ч 
нічної освіти, де навчання проводиться при повно
му державному забезпеченні.

При училищі є вечірня школа.
Для вступу треба подаги або надіслати заяву з 

зазначенням обраної професії, автобіографію, ха
рактеристику, свідоцтво про народження (ориіі- 
нал) або паспорт, свідоцтво про освіту (оригінал), і 
довідну з місця проживання, гро склад сім’ї, фор- і 
ма № 286, шість фотокарток розміром 3X4 см.

Документи приймаються до 15 серпня 1972 року, | 
Початок навчання 1 вересня 1972 року. .
Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Лені.ча, 19, 

вхід із вул. Декабристів, 3, телефон 2-47-54. І
ДИРЕКЦІЙ.

ним забезпеченням — стипендія 75 карбованців нб /] 
місяць. *

Початок занять 1 вересня 1972 року. , |
Вступникам слід подати такі документи: заяву на і 

ім’я директора, автобіографію, паспорт або свідоцт- 1 
во про народження, довідку про освіту, довідку з 
місця проживання з зазначенням складу сім’ї, харак
теристику зі школи, 4 фотокартки розміром 3X4 см, 
довідку про профілактичні прищеплення.

Адреса училища: м. Олександрія, селище Димитро« 
во, вулиця Трудрезервів, 23. і

ДИРЕКЦІЯ. ’

КАПІТАНІВСЬКЕ МІСЬКЕПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 10
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1972-1973 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Училище готує кваліфікованих 
робітників для цукрової промис
ловості таких спеціальностей:

апаратник варки цукру —- слю
сар; центрифугувальник — слю
сар; сатуратчик — штукатур-ма
ляр; оператор фільтрів — штука
тур-маляр; випарник-муляр; бри
гадир вапняно-випалювальної пе
чі — муляр: набирач дифузійних 
ножів — електрогазозварник; опе
ратор дифузії — електрогазо
зварник; електромонтер; слюсар 
контрольно - вимірювальних при
ладів і автоматики; набирач ди
фузійних ножів — токар по ме
талу; оператор дифузії — токар 
по металу; центрифугувальник — 
столяр; апаратник варіння цукру 
—- столяр.

В училище приймаються юнаки 
і дівчата віком з 15 років, які за
кінчили 8, 9, 10 класів, без вступ-

них екзаменів, за конкурсом по 
оцінках, які вказані в документах 
про освіту; в групу електрогазо
зварників приймаються тільки 
юнаки віком з 16 років; в групу 
електромонтерів — юнаки і дів
чата віком з 16 років.

Учні забезпечуються безкош
товно триразовим харчуванням, 
одягом, натільною білизною, 
взуттям, комплектом постільної 
білизни і одержують третину за
робітку в період практики.

Гуртожитком в першу чергу за
безпечуються сироти і діти інва
лідів Вітчизняної війни і праці.

Строк навчання — 2 роки.
При училищі працює вечірня 

школа.
Вступникам слід подати такі до

кументи: заяву на ім’я директора 
із зазначенням обраної спеці
альності, свідоцтво або атестат

про освіту, паспорт чи свідоцтво 
про народження (якщо не випов
нилось 16 років), характеристику 
зі школи або місця роботи, до
відку про стан здоров’я (форма 
286), довідку з місця проживання 
із зазначенням складу сім’ї, авто
біографію і шість фотокарток 
розміром 3X4 см.

Всі вступники проходять співбе
сіду з членами приймальної комі
сії, приїзд на яку в строки, за
значені у виклику, чи вказані осо
бисто при подачі документів.

Заяви приймаються до 10 серп
ня. Початок навчання — 1 верес
ня 1972 року,

Адреса училища: селище Капі- 
танівка Новсмиргородського ра
йону Кіровоградської області, 
МИТУ № 10.

ДИРЕКЦІЯ.

(.‘79 Наша адреса і телефони <МОЛОДОЯ КОММУНАР», орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

316050 ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу ком
сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від. 
ділу листів і масової роботи та інших відділів — 2-45-36.

Б К 05673 Індекс 61197.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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Кіровоградське міське 
професійно-технічне училище № 6 

оголошує набір учнів
на 1972—73 навчальний рік

з таких спеціальностей:

токарі по металу, слюсарі-інструментальники, сто
ляри, електрогазозварники, електромонтери, слюса
рі механоскладальних робіт з обслуговуванням 
свердлувальних верстатів, слюсарі по ремонту про
мислового обладнання.

На всі спеціальності приймаються юнаки та дів
чата, віком 15—25 років з освітою 8—10 класів. Для 
вступників з середньою освітою строк навчання 10 
місяців. Для вступників з освітою 8—9 класів — 2 
роки.

Ті, хто встигають, одержують стипендію в розмірі 
23 карбованці 50 колійок на місяць, відмінники 
одержують стипендію на 25 процентів вище.

За виконані роботи під час виробничої практики 
учням додатково до стипендії нараховується 33 про
центи бід заробленої суми.

Початок занять 1 вересня 1972 року.
Прийом заяв з 15 травня по 1 серпня 1972 року. 

До заяви слід додати такі документи: свідоцтво 
про освіту, свідоцтво про народження або паспорт, . 
о3 МІСЦ.Я пР°живання та про склад сім’ї, ха- 
(розТХом КЗХ34)ШКОЛИ' ввтобіогРаФію. 6 фотокарток 

гтіОй9дСт Училища: м. Кіровоград, вул. Декабри
стів, 26. Телефони; 2-35-31, 2-37-55. Н
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