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НН ШНХТІ - РЕКОРД
Іменинниками почувають себе члени брига* 

ди прохідників, очолюваної молодим комуніс
том Іваном Макаровичем Хворостиною. На 
Світлопільській шахті в червні вони установи
ли новий рекорд проходки штреків по Олек
сандрійському буровугільному басейні. 624 по
гонних метри за місяць — такий результат за
реєстровано в шахтарському краю області 
вперше.

Швидкісних темпів проходки СВІГЛОПІЛЬИІ 
добились за рахунок впровадження нової тех
ніки, раціонального, її використання. А ще у 
відомій бригаді кожен — «майстер на всі ру
ки», знається на кількох суміжних спеціаль
ностях. Все це робить впевненим кожен крок 
шахтарів під землею. Ось чому на урочистих 
зборах на честь бригади-переможця І. М. 
Хворостина від імені своїх товаришів запев
нив присутніх, що швидкісні темпи прохідки 
вони нарощуватимуть і далі.

Свій новий рекорд світяопільці присвячують 
всенародному святу — 50-річчю утворення 
СРСР.
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І ІДЕОЛОГІЧНІЙ РОБОТІ -НАСТУПАЛЬНІСТЬї БОЙОВИТІСТЬ
Нарада в обкомі КГІ України

©

змагання

значення
і

7 липня в обкомі КП Ук
раїни відбулася обласна 
нарада ідеологічних пра
цівників, в якій взяли 
участь секретарі міськко
мів і райкомів партії, ке
рівники обласних ідеоло
гічних організацій. З до
повіддю про підсумки іде
ологічної наради в ЦК 
КПРС та завдання партій
них організацій області по 
дальшому піднесенню 
ідейно-виховної роботи ви
ступив секретар обкому 
КП України Д. С. Сиволап.

Доповідач підкрестив, 
що нині головним в ідео
логічній роботі є пропа
ганда ідей марксизму-ле- 
нінізму, мобілізація тру
дящих на успішне пере
творення накреслень XXIV 
з'їзду КПРС в життя. І тут 
одне з перших місць зай
має виховання в трудящих 
комуністичного ставлення 
до праці на сенові даль
шого піднесення ролі со
ціалістичного 
трудівників.

Виняткового
набувають поширення 
широке використання на
уково-технічних досягнень, 
що вимагає серйозного 
поліпшення економічної 
освіти кадрів.

Тов. Сиволап наголошує 
далі, що серцевиною 
ідейно-виховної роботи в 
масах партія вважає фор
мування у трудящих ко
муністичного світогляду, 
виховання їх на ідеях 
марксизму - ленінізму. В 
роз’ясненні і пропаганді 
ідей і рішень XXIV з'їзду 
партії, документів ЦК 
КПРС слід добиватися не 
тільки засвоєння основних 
положень 
мунізму, 
стосувати набуті знання 
на практиці, в ході кому
ністичного будівництва.

Першочерговим завдан
ням ідеологічних праців
ників є вдосконалення мо
рального виховання тру
дящих, особливо — моло
дого покоління. Комуніс
тичний світогляд і мораль 
утверджуються в безком
промісній боротьбі з пе
режитками минулого у 
світогляді людей.

У бойовій політичній 
пропаганді слід глибоко і 
всебічно розкривати роль 
і всесвітньоісторичне до
сягнення ленінської наці
ональної політики партії, 
виховувати почуття ра
дянського патріотизму і 
пролетарського інтернаці
оналізму.

Всебічно розкриваючи 
марксистсько - ленінський

характер міжнародної по
літики КПРС, ідеологічні 
бійці мають з усією при
страстю викривати ворожі 
ідеологічні підступи імпе
ріалізму, даючи відсіч 
будь-яким проявам чужих 
соціалізмові поглядів і 
вчинків.

Слід зробиіи все, щоб 
ідеологічна діяльність від
повідала духові часу, слід 
посилювати наступальність, 
бойовитість нашої пропа
ганди, підвищувати її 
ефективність, підвищувати 
роль ідеологічної роботи 
в мобілізації трудящих на 
виконання рішень XXIV 
з’їзду КПРС, планів кому
ністичного будівництва.

Питанням інформації 
трудящих про зовнішньо
політичну діяльність пар
тії, практики керівництва 
соціалістичним змаганням 
за гідну зустріч 50-річчя 
утворення СРСР, ролі пре
си у вирішенні економіч
них та політичних завдань, 
економічного навчання ка
дрів, діяльності культос
вітніх установ області, ви
ховання студентської та 
учнівської молоді, полі
тичної освіти трудящих 
присвятили свої виступи 
ті, хто взяв участь в обго
воренні доповіді, — заві
дуючий відділом пропа
ганди і агітації Кірово
градського міськкому пар. 
тії М. А. Каліч, редактор 
обласної газети «Кірово
градська правда» А. П 
Мостовий, секретар Олек
сандрійського міськкому 
партії С. А. Балаянц, на
чальник обласного управ
ління культури Ф. О. Ци-

ЗА УСПІШНЕ виконання завдання 
по достроковому виготовленню 

і поставці колгоспам та радгоспам 
кукурудзяних сівалок до початку 
сівби качанистої кіровоградський 
ордена Трудового Червоного Пра
пора завод «Червона зірка» наго
роджено Почесною грамотою 
Президії Верховної Ради УРСР* 
Минулої суботи цю нагороду ко
лективові було вручено. З цього 
приводу відбулися урочисті збори 
в зеленому театрі парку Пере
моги.

З промовою на зборах виступив 
перший секретар обкому КП Ук
раїни М. М. Кобильчак. Від імені 
обкому КП України та облвикон
кому він палко поздоровив чер- 
вонозорівців з високою нагоро
дою і побажав їм нових, ще біль
ших успіхів у праці. Той. Кобиль
чак закликав робітників та інже
нерно-технічних працівників пов
ніше використовувати наявні ре
зерви, нарощувати випуск посів
ної техніки для сільського госпо
дарства країни, докласти всіх зу
силь, щоб з честю виконати план 
і зобов'язання ювілейного року.

За дорученням Президії Вер
ховної Ради УРСР перший секре
тар обкому партії вручив Почесну 
грамоту колективові, від імені 
якого нагороду прийняли керівни
ки підприємства і передові ви-

ВІДПОВІДЬ — УДАРНА ПРАЦЯ 0 ВРУЧЕННЯ ПОЧЕСНОЇ ГРАМОТИ ПРЕЗИДІЇ 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УРСР КОЛЕКТИВУ ЗАВОДУ 
«ЧЕРВОНА ЗІРКА»
робничники. М. М. Кобильчак вру
чив також Почесні грамоти і Гра
моти Президії Верховної Ради 
УРСР, грамоти обкому партії та 
облвиконкому кращим трудівни
кам, які найбільше відзначилися 
при виконанні важливого держав
ного завдання.

Від імені черпонозорівців ди
ректор підприємства К. С. Курцев 
висловив палку подяку партії і 
урядові за високу оцінку праці 
заводчан і запевнив, що вони 
працюватимуть ще з більшим ен
тузіазмом для успішного здій
снення величних накреслень XXIV 
з'їзду КПРС.

— Наша відповідь на високу на
городу — ударна праця! — за
явив керівник бригади форму* 
сальників ливарного цеху сірого 
чавуну В. М. Дульський.

Один за одним виходять на три
буну майстер механоскладального 
цеху № 1 М. Д. Цибуля, електро

зварник ковальсько-пресового це
ху В. М. Донцов, начальник меха
носкладального цеху № 1 С. В. То- 
машпольський. Головний зміст їх 
виступів — день у день підноси
ти продуктивність праці, ефектив
ність виробництва.

У роботі зборів взяли участь 
перший секретар міськкому КП 
України І. П. Еалявський, голова 
облпрофради Д. Т. Жмак, перший 
заступник голови облвиконкому 
А. А. Давиденко, завідуючий про
мислово-транспортним відділом 
обкому партії В. В. Спренжин, го
лова міськвиконкому Б. Г. Токо
вий, секретар міськкому партії 
3. І. Власова.

Учасники зборів з великим під
несенням прийняли вітальні листи 
ЦК КПРС, Президії Верховної Ра
ди СРСР і Раді Міністрів СРСР, ЦК 
КП України, Президії Верховної 
Ради УРСР і Раді Міністрів УРСР.

наукового ко-
а \ уміння за- тульський, секретар Доб- 

ровеличківського райкому 
партії М. К. Пашолок, сек
ретар парткому Кірово
градського педінституту 
Г. Т. Логвиненко, секретар 
Світловодського міськко 
му партії В. Ф. Шелестен
ко, завідуючий Будинкол 
політосвіти обкому парті 
В. Н. Дацький, завідуючи) 
відділом науки і учбоаиі 
закладів обко/лу КП Укра 
їни В. І. Вибрик та інші.

На актуальних питання 
дальшого поліпшення ма 
сово-політичної роботі 
зупинився у своєму висту 
пі заступник завідуючої! 
відділом пропаганди і агі 
таці» обкому КП Україні 
І. П. Оліфіренко.

Із заключним cлoвo^ 
виступив на нараді секре 
тар обкому КП Укроїв 
Д. С. Сиволап.

Звіт молодих художників
В приміщенні виставочної зали кірово

градських виробничих майстерень Худож
нього фонду УРСР днями відкрилась ви
ставка творів молодих художників. На ній 
експонуються роботи Лариси Яковлєаої, 
Анатолія Пунгіна та Леоніда Орлика, які 
нещодавно повернулись із Республікан
ського Будинку творчості.

Місяць, що провели молоді художники в 
м. Седневі, працюючи поруч з видатними 
майстрами сучасного живопису, був плід
ний для творчого росту. Тож глядачі із за
доволенням познайомляться з їхніми тво
рами.

Виставку відкрив вступним словом та теп
ло привітав авторів виставлених робіт заві
дуючий відділом пропаганди та культурно- 
масової роботи обкому ЛКСМУ В. Мішура.

Огляд творів, представлених на виставці, 
ви зможете прочитати в наступному но
мері.

Б. ПЕТРЕНКО.
На фото: у виставочній залі виробничих 

майстерень,
Фото В. Ковпака.

Через кілька років на річці 
Вахні в Таджицькій PCP буде 
збудована Рагунська гідроелек
тростанція потужністю 3 міль
йони 200 тисяч кіловат. Ця ГЕС 

■— восьма в вахшському каска
ді гідроелектростанцій загаль
ною потужністю 8,5 мільйона кі
ловат.

Зараз ведуться підготовчі ро
боти. На майданчику майбут
ньої ГЕС лунають вибухи, пра
цюють самохідні бурові усіа- 
иовки. Гребля гідровузла підні
меться у висоту на 300 метрів, 
вона утворить водосховище об’
ємом 15 мільярдів кубометрів. 
Екері ія Рагунської ГЕС піде не 
тільки в міста і селища Таджи
кистану, айв сусідні радян
ські середньоазіатські респуб
ліки.

На фото вгорі: розвідувачі в 
районі створу майбутньої Рз- 
гуиської ГЕС.

Фото А. ГОРЯЧЕВА. АПН.
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® ПОБУТ — ТУРБОТА КОМСОМОЛЬСЬКА
““ ОСНОВА ЄДНОСТІ

ШИШВйИ ИїРЙбЖМйВй

— Якщо, йдучи від нас, від- 
відуаач каже «спасибі», зна
чить, і моя робота потрібна 
людям.

Так говорить офіціантка світ- 
ло8одського ресторану «Дніп
ро» Тетяна Максимова.

Власне, на цю роботу вона 
потрапила випадково, як це 
нерідко буває в житті, захопи
лася нею, почала ретельно 
вивчати тонкощі обслуговуван
ня. Для цього поступила до 
школи офіціантів при рестора
ні, постійно читає журнал «Гро
мадське харчування». І посту
пово стала майстром своєї 
справи. Кожен, хто ЕІдкриє кни
гу відгуків, може прочитати 
багато схвальних слів на Тегя- 
нину адресу.

— Взяти замовлення, при
нести страви, подати рахунок — 
і все? — каже вона. — Ой, ні. 
Цього замало.

перед тролейбусом. З учня
ми старших класів на подіб
ні теми не виникають роз
мови, очевидно, 
розраховують на 
стійкість.

Втрата пильності 
дить до того, що 
перестає контролювати
певні свої вчинки і поступо
во починає виконувати їх 
механічно. І ось саме це 
механічне ставлення до по
ведінки на вулиці дуже час- 

непри- 
до ме
не са
те, шо

то призводить до 
ємностей, а іноді — 
щасних випадків. Чи 
ме цим пояснюється 
в зв’язку з порушенням
правил вуличного руху то
рік загинуло кілька дітей і 
порівняно багато одержали 
травми. Вже цього року 
трапилось 4 шляхово-транс
портні аварії з дітьми 
шкільного віку.

З метою профілактики 
порушень вуличного руху 
обласний Будинок вчителя 
разом з обласним відді
лом державтоінспекції по
вели широку роз'яснюваль
ну роботу в школах міста.

40 ГРУДНЯ 1972 року радянський на- 
род відзначатиме 50-річчя утво

рення Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік. Створення багатонаціональної 
держави нового типу зв’язане з ім'ям 
В. І. Леніна. На чолі з ним партія зроби
ла чимало для послідовного вирішення 
національного питання, всебічного об
грунтування ідеології та політики про
летарського, соціалістичного інтернаціо
налізму, Пролетарський інтернаціона
лізм — це науково обгрунтована ідео
логія спільності, єдності інтересів робіт
ничого класу всіх країн і націй, братст
ва людей праці, це визначений тип від
носин між національними загонами 
бітничого класу.

В. І. Ленін постійно роз’яснював, 
інтереси робітничого класу і його 
ротьба проти капіталізму вимагають 
лідарності і найтіснішого союзу робі

ро-

що 
бо-
со- 

. .. . .___ , гни-
ків усіх націй, інтернаціональної єднос
ті пролетаріату наперекір буржуазним 
прагненням до національної відокрем
леності. Ідея інтернаціоналізму вперше 
була виражена основоположниками на
укового комунізму К. Марксом і Ф. Ен
гельсом у лозунгу «Пролетарі всіх кра
їн, єднайтесяі», проголошеному в «Ма
ніфесті Комуністичної партії».

Визначаючи завдання міжнародного 
робітничого руху після Паризької кому
ни, К. Маркс говорив: «Згадаймо про 
основний принцип інтернаціоналізму:

йтазйЕэтыыивм

І справді. В обслужуванні 
роль відіграють і привітність 
офіціантки, і спритність в робо
ті, і акуратність, і доречна ус
мішка, і творчість в розрахун
ках. Все це у Тетяни є. Вона 
завжди порадить, яку страву 
сьогодні краще всього замови
ти, а на кухні ніколи не прий
має страви, якщо вони оформ
лені непривабливо.

І люди платять Тетяні Макси
мовій вдячністю. Раз побував
ши в ресторані, багато відвіду
вачів потім просяться за «Те- 
тянин» стіл, її портрет кра
сується у міській галереї кра
щих трудівників Світловодська. 
Т. Максимова у своєму колек
тиві — член групи народного 
контролю.

Що ж, і справді мовиться, 
що маленьких посад не буває. 
Вся суть о людині, в її ставлен
ні до своїх обов'язків.

В. КОСТЕНКО.

ЮНАК уже збирався від'їздити» 
коли німецький офіцер владним 

помахом руки наказав вупниити 
машину<

— Ти єсть партизан, — ламаною 
російською мовою глухо вимовив 
В ~ НІ, пане, — Пилип був зовні 
спокійним, а сам подумав; «Кі
нець»,

Поряд, біля своєї машипп, порав
ся Володимир Овчаренко. Пилип 
помітна, як він, удаючи, що не но
же завести двигуна, прислухається 
до розмови, готовий у будь-який 
момент прийти па допомогу.

— Ти єсть партизан, — повторив 
німець і поглядом показав на тс 
місце понад Інгулом, де вчора Пи
лип зустрічався із зв'язківцем, — 
Я все бачіль)

«Попавсяі — блнекагкою майну
ла думка. — Але чому німець пі
шов геть і не заарештував мене?» 
Володимир чув розмову і все бачно, 
доповість командирові, Чекатиму 
вказівок»*

Ранком наступного дня німець 
знову підійшов до Пилипа,

— Ти єсть партизан, — він не 
стверджував, а, здавалося, запиту
вав.

Офіцер, підійшовши впритул до 
юнака, розповів йому дивне: він, 
мовляв, комуніст, сидів у концта
борі, а зараз шукає зв’язків із під
пільниками.

— Ні, пане, я не партизан. — Пи» 
дивився прямо у вічі офіце-

Той не відвів погляду, і юнак 
Віччув що німцеві можна дозф«’ 
т ! Та повторивши, ЩО він не пар- 
тнзащ закрив за собою дверцята 
Л,аіва?і,,Іванович°ПолепЦОТ. - пред- 
ставник підпільного обкому парті.

■

"SSS“’—о*'- 

ЦТ0Г 'поленцов мав інформацію, 
що’ще восени 1942 року один із ні
мецьких солдатів намагався вста» 
повити з партизанами зв язок,

— Можливо, той солдат і цей 
офіцер «— одна і та особа. Пе- 
РЄд Згодом командир доповідав;

«= Так. Це він.
— Отже, порадь, де краще з ннл 

зустрітися. — І Поленцов 
жував міркувати вголос, ~ У ва
шому положенні краще сім т>азш 
відміряти, а один — відрізати. 1 ро
ба все продумати* Можливо, це 
провокація. ., ___
НІМЕЦЬКИЙ унтер-офіцер Огто 

Симон не був провокатором. Ро
бітник одного із заводів містечка 
Дебельна, енн робітника-комуиіс- 
та, він ще у 1928 році вступив до 
комуністичної партії. Коли до вла-

ЦЕ НЕМОЖЛИВО 
ВІДКЛАДАТИ

Скрегіт гальм, крик, і ось 
десятки рук тягнуться на 
допомогу. Та пізно: нещас
тя трапилось, і ніщо не в 
змозі повернути ті хвилини, 
що передували йому. Дів
чинку з тяжкою 
забирає машина 
допомоги...

Останнім часом, 
ку з значним ростом авто
транспортного господарства 
міста, почастішали випадки 
порушень правип безпеки 
вуличного руху. Рейд ком
сомольців і представників 
державтоінспекції показав, 
що в багатьох школах до 
роз'яснення і додержання 
правил вуличного руху 
ставляться формально.

Порушення, яке допустив 
супровідник дітей в на
веденому прикладі, є на
слідком необізнаності з 
правилами. Замість того, 
щоб залишитись з групою 
учнів, які не встигли пере
йти вулицю, вона опини
лась на протилежному бо
ці бруківки і не могла вже 
зупинити дівчинку, яка ки
нулась перебігати вулицю

про солідарність. Ми доб’ємося великої 
мети, до якої прагнемо, коли ми міцно 
закріпимо серед усіх робітників у всіх 
країнах цей животворний принцип. Ре
волюція повинна бути солідарною і цьо
го вчить нас великий досвід Паризької 
комуни...»

Відправні положення Інтернаціоналізму 
ввійшли в систему принципів програми, 
стратегії, тактики і організаційних основ ре
волюційних пролетарських партій. Своєю ти
танічною працею В. І. Леніи відкрив новий 
етап у розвитку пролетарського інтернаціона
лізму, міжнародної пролетарської солідарнос
ті. В зверненні Міжнародної Наради комуні
стичних І робітничих партій «Про 100-річчяз 
дня народження В. І. Леніна» підкреслюєть
ся, що «...Ленін — послідовний інтернаціона
ліст, поборник рівності, миру і дружби між 
вародами, «кий гнівно засуджував будь-які 
прояви расизму і шовінізму».

В. І. Ленін неодноразово підкреслю
вав, що пролетарський інтернаціоналізм 
гармонійно поєднує національні інтере
си трудящих з загальними завданнями 
пролетаріату а боротьбі за соціалізм, 
іцо правильно зрозумілі національні ін
тереси можуть бути реалізовані лише 
на шляхах класової боротьби проти 
експлуататорів, яку ведуть трудящі ма
си. В. І. Ленін розвинув далі марксист
ське вчення про пролетарський інтерна
ціоналізм, розробив нові його-питан
ня: про співвідношення національного 
й інтернаціонального в зв’язку з утво
ренням першої в світі соціалістичної 
держави; про поєднання пролетарсько
го інтернаціоналізму і радянського пат
ріотизму; про братній союз Радянської 

Росії з міжнародним робітничим рухом; 
про несумісність дійсного, революцій
ного інтернаціоналізму з «інтернаціона
лізмом» опортуністів і ревізіоністів. 8.1. 
Ленін викривав найменші відступи від 
пролетарського інтернаціоналізму, ідей
ні хитання, показував шкоду, якої вони 
завдають справі боротьби за соціалізм, 
вів проти ревізіоністів, опортуністів не
примиренні бої. В резолюції XXIV з’їз
ду КПРС наголошується, що «...неприми
ренна наступальна боротьба проти бур
жуазної І ревізіоністської ідеології 
головне завдання ідеологічної роботи 
партії в сучасних умовах».
В ЕЛИЧЕЗНУ НЕБЕЗПЕКУ таїть у собі

_ ворожий марксизму, розкольниць
кий націоналістичний курс групи Мао 
Цзе-дуна. Відмовившись від єдності дій 
в боротьбі проти імперіалізму, від ви
конання інтернаціональних обов'язків 
перед світовою соціалістичною систе
мою і міжнародним революційним ру
хом, маоїсти зрадили ідеалам проле
тарського інтернаціоналізму, зрадили 
справі соціалізму. Неможливо бути 
справжнім, послідовним інтернаціона
лістом, не підтримуючи беззастережно 
світову соціалістичну співдружність, не 
ведучи разом з нею боротьбу проти 
імперіалістичної агресії, за мир і без
пеку народів.

У наш час глобального протиборства двох 
«п9ХПпг одним з головних напрямків
класової стратегії імперіалізму є ставка на 
«троянського коня» — розклад комуністично
го революційного руху зсередини, ШЛЯХОМ вк-

ди прийшов Гітлер. з такими, яв 
Отго, розмова була короткою. І:., 
пав до в'язниці і О. Синок. Пуіі« 
— концтабір. А коли вийшов па по- 
дю, поневірявся у пошуках роботи, 
перебивався випадковими заробіт- 
ками* Перед війною став солда- 
ТОМ- «Для комуніста Отто Снмона на 
існувало питання: з ким? Він ,к>. 
зумів, чим загрожує людству фа
шизм. Намагався встановити зв'яз
ки з російськими комуністами. Та 
мерно. І все ж Отто не втрачав на
дії. Він приглядався до робітників, 
слідкував за водіями, що працюва
ли у дорожному відділі.

{ ось. здається, напав па слід. 
Вже кілька разів бачив, як чорня
вий, невеликого зросту шофер пе
ред виїздом із гаража прогулює
ться понад Інгулом. Два рази до 
юнака підходив незнайомець. Вони 
перемовлялися кількома словами І 
розходилися. Ясно — підпільники, 
Але як увійти ДО НИХ у довіру?..,

А невдовзі Отто Симон вже роз
повідав Полсицову і Вологцвнку 
П1^ п^о' свої переконання доведе
те ділом. Чим можете допомогти? 

запитав Поленцов.
— На перший випадок, — пере

водила слова Отто перекладачки, — 
роздобуду накладні на продоволь
ство, перепустки.

На ці заняття діти збира
ються дуже охоче і слуха
ють їх з великою увагою. 
Інженер державтоінспекції 
А. М. Швець цікаво прово
дить заняття, вміє оволоді
ти увагою дітей. Для глиб
шого ознайомлення він ви
користовує наочність. Роз- ■ 
повідь доповнюється де
монструванням кінофіль
мів про безпеку руху пі
шоходів і, зокрема, дітей.

Цікаво проходять уроки- 
ігри, на яких діти практич
но виконують ролі пішохо
дів, водіїв транспорту. Цей 
метод більш доцільніший, 
хоч і потребує більших 
площ, але при бажанні мо
же бути запроваджений а 
кожній школі, тим більше 
тепер, коли для цього € 
можливість використовува
ти шкільні майданчики. Ду
же добре пройшли такі за
няття в школі № 10, Палаці 
піонерів, Будинку вчителя.

Нині конче потрібно, щоб 
усі школи, не чекаючи на
гадування, проводили такі 
заняття.

Потрібно до вивчення 
правил вуличного руху за
лучати старші групи дитя
чих садків.

А. МЕРЖІЄВСЬКА, 
методист обласного Бу
динку вчителя.

користання опортуністичних, ревізіоністських, 
націоналістичних елементів. У цих умовах 
зазначалось иа міжнародному форумі комуні
стів у червні 1969 р., — інтереси єдності 1 
згуртованості марксистських партій, всіх ре
волюційних сил настійно вимагають посилення 
боротьби проти всіх форм опортунізму і реоі- 
ннчНихМнаПЛАпТаВНИКН комУ»істичних і робіт
ничих партій рішуче заявили, що вони «бо
ротимуться Відповідно до конкретні' обстановки проти право- І лІвоопортЖтнчнкх nt 
рекручень теорії і політики, иоотн ревізГоніз- 
DHTMv2rMAr’3My 1 л*восскта»тського авантю
ризму». Абсолютна більшість делегацій різко 
Швників3 рп03К0Л“,ицьку лі,,,ію китайських ке- 
фр»»г .’“"‘JSTS
руку імперіалізму. 1 ,рають

Ідейна єдність на основі принципів 
марксизму і пролетарського інтернаці
оналізму ~ як основної умови міцного 
міжнародного об'єднання комуністичних 
партій не виключає незгод у комуніс
ти^ РУС* А0 Р°зв‘я^ня тих або 
ZX raP°AKHX проблем, в. І. Ленін 
Х2^°АУ ПИСав: "На МО£ переко- 

в ?УН1С™' ЗГОАНІ • основному,-
в боротьбі за диктатуру пролетаріату і 

Руську владу... _ МНОГЯИ бР ;
ВИНН! були б виступати єдиними». 
чи«ТЛ0ЯНа На₽ада Т Мо'“оі ензна- 
хи подо"а««» незгод і шл«-
ного руху вкезаХ₽ОДНОГ°
Ні фактор*. на ТРН йог° осноа-

проти’ї^періалГзмуХ'вН^ТЬ "’І'’ЬНИХ Я'* 
коли комуністи А Ь сУчасних умовах, 
відповідальність за ®ЗПп°сеРЄАНЬ? несуть 
бутнє люлстЛ А Лю наР°Д18 І май- 

_______ Дства, незгоди з тих чи інших
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* „МОЛОДИЙ КОМУ UAP»

в „CIMEHCOM-12“
_ Іване. — звернувся Поленцов 

до Волощенка, — доповіси про ви
конання. Пого конспіративна клич
ка — Гаррі Сіменс дванадцятий. 
БАГАТО прикрощі!! завдавали під

пільники фашистам. Лише ком- 
І сомольська диверсійна група Івана 

Волощенка в нінці 19-12 року виве
ла з ладу міст, спалила нафтоба
зу, Підпільники організували кіль
ка диверсій нз «Червоній зірці» та 
Залізничній станції, систематично 
Порушували зв'язок. А коли вони 
бтрамли підтримку Отто Симона, 
Диверсії набрали щ» більшого роз
маху.
-Отто забезпечував підпільників 

Документами, важливою інформа
цією, Іноді допомагав проводити 
операції. І ці його послуги, па пер
ший погляд, незначні, були неоці
ненні,
£Одна з них дозволила підпільни
ком провести сміливу операцію. То 
Оуло осінньої ночі 1943 року. Пере- 
рДягиені у німецьку форму, парти
зани підходили до військового міс- 
іечка. З погонами полковника по- 
Йбреду крокував Іпан Волощеяко. 
Вій знав пароль, переданий Сімеи- 
СОм 12-м, і те, що через декілька 
хвилин Отто переріже проводи і зі- 
Асу є зв’язок.
/•А тому дії партизанів були впев
неними І чіткими. Підійшовши до 
містечка, Волощепко .назвав па<

роль, І коли фашистський варто« 
внй, піднісши руку догори ви« 
крикнув «хальті». його схопили міц- 
ні руки. Обеззброїти інших вартових 
було справою кількох хвилин. На
пад був раптовим, і фашисти па 
вчинили опору. Партизани захопи
ли цінні трофеї: продовольство, 
зброю,

Та згодом фашисти дізналися 
про Отто Снмоііа, і йому довелося 
перебратися до Знам'янського лі- 

-су, в партизанський загін Діброви- 
Коли частини Радянської Армії 
звільнили КІровоградщнну, пін па 
встиг попрощатися з підпільника
ми. Зустрівся Із побратимами ли
ше через ЗО років.

ІЦе в 1965 році дізнався, що жи
вий Іван Іванович Волощепко. Слу
хаючи по приймачу передачі з Ра
дянського Союзу, одного разу по
чув голос свого друга. Написав то
ді листа у Кіровоград. З обкому 
партії відповіли, що І. І. Волощеп
ко працює у Києві, надіслали ад
ресу.

Чотири роки листувалися, а не
щодавно Отто Симон разом зі 
своєю дружиною Лізбет приїхав на 
Україну, зустрілися з Волощенком» 

Звичайно, не могли бойові по
братими не завітати до своїх то
варишів по зброї, А в Кіровограді 
на них вже чекали І, Поленцов,

В. Овчаренко, 10. Голуб, В Рибал- 
кін, К< Гончаров, В, Федорой, 
II. Пилипенко.

І ось колишні партизани зустріч 
лнея. Учасників зустрічі тепло віч 
тав голова виконкому міської Ра
ди Б. Г. Токовий. Отто Симону він 
вручив партизанський квиток.

■— Ви, шановний товаришу Си
мон, багато зробили, щоб сьогодні 
ми могли зустрітися, — сказав Б. Г, 
Токовий. — Ви, німецькі комуніс
ти, першими пізнали фашистськії 
в'язниці, концтабори І були одни
ми з найближчих наших помічни
ків.

Заступник завідуючого відділок 
оргпартроботи обкому партії О. Т, 
Шаповалов вручив Отто Симону та 
І. і. Волощенку пам'ятні знаки «25 
рокіа перемоги у Великій Вітчизни« 
пій війні», а інструктор обкому 
партії Д. М. Клгоєнко подарував 
Отто Снмону третій том видання 
«Українська PCP у Великій Віт
чизняній війні», де описано пре 
вчинок німецького патріота,

— А пам'ятаєш, «Філіне»? (та
кою була підпільна кличка ГІ, Пн*. 
лнпенка) — запитав Симон.

Скільки разів промовляли учас
ники зустрічі ці слова? І того дня, 
і наступного, коли друзі побували 
у Зиам’янському лісі на місцях ко
лишніх боїв.

Ю. ЛІ ВАШ НИКОВ.
На фото: учасники зустрічі. 8 

центрі — Отто Симон, Іван Івано
вич Волощепко та Іван Іванович 
Поленцов.ПРОЧИТАЙТЕ, БАТЬКИ’ =

0
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О Є добро і зло? „ г

Над цим питанням замислювалось добробут для сім ї, хто любить дітей і і раптом — кінець. Закінчив школу і лохаз супермелод?ями поснулиНад цим питанням замислювалось 
людство протягом усієї історії свого іс
нування. І слід віддати належне —- в 
основному обидва поняття визначені, як 
і те, що добро і зло часто перетинаю
ться, а то й виходять одне з другого. 
Наслідки залежать від того, як людина 
вміс скеровувати свої дії, користуватись 
у виховній роботі цими одвічними кате
горіями.

Мені часто зустрічається по дорозі 
додому середніх ЛІТ чоловік. Дитинство 
його видалось важким. Рано залишився 
без батьків, потрапив під вплив злочин
ців. І трагічно, напевно, склалося б жит
тя Івана Максимовича (назвемо таимо
го знайомого), коли б на його шляху не 
трапились хороші люди.

— Мені везло на хороших людей, — 
любить повторювати цей поважаний на 
заводі робітник, батько двох симпатич
них дівчаток.

То були по-спраажньому добрі, а но 
«добренькі» люди — вимогливі, спра
ведливі, щирі. Щедрість їхньої душі ста
ла дороговказом для дванадцятирічного 
хлопчини.

Сьогодні мова про батьків. Я не маю 
на увазі позбавланих отієї щедрості і 
любові до своїх дітей, їх, зрештою, оди
ниці. Мова йтиме про тих, хто своєю 
працею здобуз справжній авторитет І

прагне бачити їх щасливими.
Не всі, на жаль, чітко уяснилп, що дійсно 

хороше, а що не па користь дочці чи сипові, 
а лише шкодить вихованню їх справжніми 
громадянами І нерідко призводить до траге
дії в донедавна, здавалося б, благополучній 
сім’ї.

...Василю Мегері — вісімнадцять. Та 
він вже не вперше сидить в кабінеті 
слідчого міліції. Цього разу хлопець за
підозрюється у крадіжці. Речові докази 
примушують його зізнатись у злочині.

А було так. Разом з Олександром 
Кравченком 8асиль якогось дня виру
шив з Олександрії на Добровеличківку, 
а звідтіль до села Маркового. Дочекав
шись ночі, забрались у крамницю, ви
несли з неї речей на 1800 карбованців.

Де ховається первісна причина злочи
ну? Василь відверто розповідає про своє 
життя.

— Мій батько —- шахтар. Заробітки 
хороші. Має «Москвича», есе що по
трібно в квартирі —

Бувало прийде 
п'ятірку. Підеш у 
ро чи морозиво».

Так було часто.
вих» грошей. Підлітком витрачав їх не 
лише на ситро, а й на вино. Став юна
ком — мав змогу пригостити дівчину, і 
вже не мислив, як то можна жити, коли 
в кишені ні копійки.

є.
з роботи: «На, сину, 

місто — буде на сит-

Звик до «кишенько-

кінець. Закінчив школу і 
батько сказав: «Тепер все. Ти дорослий. 
Заробляй сам». Та робота здалась йому 
важкою (адже не звик працювати), а 
гроші вабили. Почав красти...
V ОЧЕТЬСЯ звернути увагу на одну по

ширену серед батьків хибну дум
ку: нам, мовляв, було нелегко, то не
хай хоч діти все мають, і як наслідок 
з цього — модні, часом крикливі сукні, 
в яких школярки відвідують уроки (хоч 
для цього найзручнішою і чи не найеле
гантнішою є шкільна форма), золоті го
динники на руках підлітків (хоч немає 
потреби і у звичайних), виконання бать
ками всіляких примх їхніх синів і дочок.

В одному з районів мені розповіли, як бать
ки відзначили перший шкільний дзвінок у 
Житті їхньої доньки. На ім’я семирічної Сі
точки завели в ощадкасі книжку і попереди
ли, скільки грошей на неї кластимуть о разі, 
якщо вона буде відмінницею, в разі, якщо у 
неї будуть четвірки і т. д. Віта здібна дів
чинка. Навчається на «відмінно». Та щоміся
ця заглядає у власну книжку і підраховує, 
скільки речей вже можна купити на ті гроші. 
^Х^ИТТЯ з кожним роком стає заможні- 

*■ шим. Нинішня п’ятирічка стане ще 
одним значним кроком до підвищення 
добробуту населення. Тож давайте за
думаємось, чи не загублять батьки з ота
кими міркуваннями своїх улюбленців 
серед ужиткових речей. І чи не доціль
ніше купити синові не найсучаснішого 
транзисторного приймача, щоб той по-

лохаз супермелод'ями поснулих сусідів, 
а набір деталей для конструювання, по
дарувати доньці о день її шістнадцяти- 
річчя не перстень з виробним каменем, 
а гарну бібліотечку. Зрештою, все це 
давно знайомі істини, настільки знайомі, 
що дехто їх просто забуває. Як от меш
канці Добровеличківки І. Бертник, І, Ско
робагатько та ще дехто, які купини сво
їм неповнолітнім нащадкам механічні 
засоби пересування. Вони забули не 
тільки те, що існує корисний для фізич
ного розвитку недорогий велосипед 
«Орлятко», а й те, що підліткам не до
зволено керувати мопедами, мотоцик
лами та іншим транспортом із двигуна
ми внутрішнього згоряння. От і мають 
тепер мороку працівники державтоін- 
спекції, і слід сказати, що само завдяки 
їм, та ще 
що виїзди 
вулицями 
фінішу.

Східна мудрість говорить: «Твоя дити
на — це ти, але створений власними 
руками». Кожен хоче, щоб його дитина 
виросла хорошою людиною. Тож нехай 
оті батьківські руки формують з піддат
ливого дитячого характеру чесних, пра
цьовитих людей, справжніх громадян, 
а не міщан чи трутнів.

Л. ПАГТЧЕНКО,
наш громадський кореспондент.

щасливій випадковості поки 
юних любителів швидкої їзди 
селища не мали трагічного

питань не повинні заважати спільним ді
ям у боротьбі з імперіалізмом. Мова 
йде про те, щоб у практичній діяльнос
ті братніх партій висунути на перший 
план насамперед те, що зближує кому
ністів усіх країн.

По-друге, необхідність всебічного роз
ширення зв’язків і контактів між брат
німи партіями.

По-третє, — це узагальнення теоре
тичної роботи партій, розвиток на цій 
основі марксистсько-ленінської теорії, 
захист її принципів і основоположних 
ідей». —
ЦІРНІСТЬ МАРКСИЗМУ-ЛЕНІНІЗМУ І 

спільна боротьба за єдину мету це
ментує міжнародний комуністичний рух, 
забезпечує вищий рівень його єдності. 
Без боротьби за єдність міжнародного 
комуністичного руху не можна створи
ти всесвітнього антиімперіалістичного 
фоонту.

Пролетарський інтернаціоналізм — джерело 
сили кожної братньої партії. «Кожна комуні
стична партія, — зазначається п Основному 
документі Московської Пара,ти, — відпові
дальна за свою діяльність перед своїм робіт
ничим класом і . народом і » той же 
час — перед міжнародним робітничим 
класом Національна та інтернаціональ
на відповідальність кожної комуністичної 
" ітпичої партії нероздільні. Маркснстн- 
ленінці е одночасно І патріотами, І інтерна
ціоналістами, вони відкидають і національну 

зькіеть, і заперечення або иедооціпку наці
ональних Інтересів, і тенденцію до гегемоиіз- 

Комуністичні І робітничі партії рівно- 
2ін,т.І1’,Сач.0СТ,йні у виробленні політики, яка 
вьи'овідае Інтересам трудящих своєї країни.

» « 'У комуністичному русі немає і не 
и? І«’5ГН ,под1лУ на дрібні і великі партії. 
кпрг ff . 6ути гсгомоиа будь-якої партії. 

цв,а*ала себе одним Із загонів 
на а₽м,( комуністів, не претендуючи
яГрн-ч•> « ' ЗМ‘ на як,сь особливі привілеї по- 
леииа „п паРт1ями- Разом з тим став-
йообиим яо Радп,,ського Союзу е тим
жня війн;'Ктамсаем' як,|м перевіряється справ
жня “ІР'псть марксизму-ленінізму. 
■мІиН?пиЄЧіСНалізм в ленінському розу- 
“1er X і
Ієну братніми партіями реально

г° соціалістичного суспільства,

світової співдружності соціалістичних 
країн. У підсумковому документі Між
народної Наради комуністичних і робіт
ничих партій висунуте важливе поло
ження про те, що «захист соціалізму — 
інтернаціональний обов’язок комуніс
тів». Головне полягає в тому, щоб ком
партії при виробленні стратегії : такти
ки правильно застосували революційні 
принципи марксизму, досвід нашої пар
тії і міжнародного робітничого руху до 
національно-історичних особливостей 
кожної країни. Кожна нація вносить, за 
словами Леніна, «своєрідність в ту чи 
іншу форму демократії, о ту чи іншу 
різновидність диктатури пролетаріату, в 
той чи інший темп соціалістичних пере
творень різних сторін суспільного жит
тя». Це ленінське положення 8ШЄНТ роз
биває всі вимисли ворогів марксизму- 
ленінізму про те, що радянським кому
ністам нібито властива схильність до 
Шаблонізації шляхів побудови соціа
лізму. ,

КПРС завжди відкидає абсолютизацію 
досвіду окремої країни, спроби нав’я
зати його іншим країнам. Разом з тим 
вона підкреслює величезне, невмируще 
значення досвіду першої країни соціа
лізму Для інших братніх партій в їх бо
ротьбі з буржуазією.

Таким чином, ідейна єдність партій, 
вірність їх марксизму-ленінізму, непри
миренна боротьба проти всіх форм пра
вого і «лівого» опортунізму, недопу
щення фракційної діяльності всередині 
компартій та в світовому комуністично
му русі, пролетарський інтернаціоналізм, 
рівноправність кожної партії, добро
вільне співробітництво, товариський об
мін думками, постійний обмін досвідом 
між партіями, повага і довір’я між ними 
є запорукою збереження і зміцнення 
єдності світового комуністичного руху.

Л. ІЦИРСЬКА, 
кандидат історичних наук.

$ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
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ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 - 
Новини. (М). 9.45 — Для ді
тей. Телевізійний' художній 
фільм «Дорога п Париж». 
(М). 10.(0 — Телевізійний ху
дожній фільм «Вершники». 
Перша серія. (М). 11.15 —
«Вогні цирку». (М). 12.05 —- 
Кольорове телебачення. Доку
ментальний фільм «Країна 
моя, Монголія». (М). 13.20 —1 
Новини. (М). 17.00 — Для
школярів. «Шляхами героїв». 
(Львів). 17.30 — «На головних 
напрямках п’ятирічки». (Во- 
рошилопгцад). 18.00 — Теле
фільм, (К-д). 18.30 — «Лнстіп- 
ки з Кіровограда». Концерт. 
(К-д на Республіканське теле
бачення). 19.00 — Інформацій
на програма «Вісті». (К). 19,30
— Чемпіонат С.РСР з футбо- 
ла. «Спартак» (Москва) —• 
«Динамо» (Тбілісі). (М). 21.15
— Програма «Час». (М). 21.45
— Кольорове телебачення. 
Г. Тімморі, П. Уайльд. «Са
мовбивця». Прем’єрі телеві
зійного спектаклю. (М). 22.30
— Спортивний щоденник. (М). 
23.00 - Новини. (М). ДРУГА 
ПРОГРАМА. 10.45 — «ЛІтсиа- 
тура народів СРСР». (М).
17.30 — Для школярів. «Все
світній слідопит». (Ленін
град). 18.00 — Новини. (ЛІ). 
18.10 — «П’ятирічка, рік дру
гий». (М). 1S.40 — Кольорове 
телебачення, «Пустотливі ча
стівки», Фільм-балет. (М). 
19.00 — Науково-популярна
програма «Здоров’я*. (М).
19.30 — «Наші гості». (К).
21.00 — «На добраніч, дітиі», 
(К). 21.15 — Програма «Час». 
(М). 21.45 — Спортивна про
грама. (Київ. Львів, Дніпро
петровськ). 23.05 — Вечірні
новини. (К).

СЕРЕДА, (2 ЛИПНЯ. ПР.Р-

ША ПРОГРАМА. 0.50 — Но
вини. (М). 10.00 — Для шко
лярів. «ПІонерія на марші», 
(Горький). 10.30 — Телеві
зійний художній Фільм «Вепиі- 
ники». Друга серія. (М). 11.45
— «Комуніст і час*. (М). 12.15
— Концерт Воронезького ро
сійського наводного хооу. 
(Воронеж). 13.00 — Новини.
(М). 10.15 — «Розповіді про
професії*. (М). 17.00 — Для
школярів. «Читайміето». (М).
17.30 — Науково-пізнавальнр.
поогрзма. «Наука сьогодні». 
(М). 18.00 — Новини. ЇМ).
18.10 — «Поезі«». (М). 18.30 — 
Теленарис «Пісня Міпкуно- 
йих». (Кіровоград). 19.00 - .Ін
формаційна програма «Вісті». 
(К). 19.30 — Ю. Геомап.
«Справа, якій ти служиш». 
Спектакль Житомирського 
доамтеатоу. (Харків). 20.50 — 
«На добоаніч, діти!». (К). 
21.00 — Поограма «Час». (М).
21.30 — Поодовження виста
ви. (Харків). 22.40 — Вечіоні 
повчим. (К). ДРУГА ПРО
ГРАМА. 18.30 — Коннерт со
лістки Державного академіч
ного Великого театру Союзу 
РСР Т. Єинявської. (М). 19.15
— «Європа: події, коаїнн,
ппоблеми». (М). 2П.00 —
«Ципк І оперета». (М). 21.00
— Прогнана «Час». (Мі. 21.30
— «Кіномистецтво Коаїпи 
Рад*. Художній фільм «Жов
тень». (ЛІ). 23.10 — Пеошість 
світу з шахів. (М). 23.25 —• 
Новини. (М).

ЧЕТИН». 13 ЛИПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 - Но
вини. (М). 9.45 — Для дігей. 
«Умілі руки». (М). 10.15.—Те-

ПОГОДА
Вдень II липня по території області і міста Кіропогрзд.т 

передбачається мінлива хмарність, короткочасний дощ. и 
східних районах — місцями зливи, град, ранком місцями 
туман. Вітер східний, помірний, при грозі сильний. Темпе
ратура цовітря по області 23—28, по місту 26-28 градусів 
тепла.

Редактор 8. ПОГРІБНИЙ,

лсвІзійннГі художній фільм 
«Вдивіться п це обличчя». ( 
серія. (ЛІ). 11.05"— Телевізій
ний документальний фільм, 
(М). 11.20 — «Робітнича
честь». (Воронеж). 11.50 •••’ 
Одноактний балет «Шопепіа- 
на». (М). 12.25 — Міжнародні 
змагання з важкої атлетики 
на «Кубок Балтики». (Рига). 
12.55 — Новини. (М). 16.25 — 
«М. Горький — співець робіт
ничого класу». (М). 17.30 — 
сОб’ектив». (М). 18.00 — Те
лефільм. (Кіровоград). 18.30
— «Сільські автостради». (До
нецьк). 19.00 — ІнФоомацІйііа 
поограма с Вісті». (К). 19.30 — 
«Батьківська рада». (К). 19.45
— До 50-рІччя утворення 
СРСР. Фестиваль художньої 
самодіяльності областей Укра
їни. «Таланти твої, Україно®- 
(Ворошиловград). 20.45 — J’o 
50-оІччя утворення СРСР- 
«Розквіт економіки Укоаїни u 
брагній сім'ї радянських на
родів». (Кіровоград). 21.09 —< 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Кінофестиваль, присвячений 
50-річчю утворення СРСР. Ху
дожній Фільм «Танкер «Дер
бент». 1К ). 22.50 — Вечіпні но
вини. (К). ДРУГА ПРОГРА
МА. 17.00 — Для дітей. Ляль- 
копа вистава «Чебурашка». 
(К). 18.00 — Новини. (М). 18.10
— Для школярів. «На святГ 
танцю». (Рига). 18.50 — «Ад
реса дев’ятої п’ятирічки» 
(М). 19.20 — Художній фі«ьм 
«У лазуровому степу». ЇМ)- 
21.00 — Програма «Час». (М)- 
2J.30 — В ефірі — «Моло
дість». По закінченні — нови
ни. (М).



— 4 ctnop. -----—------—--------------------„МОЛОДИЙ КОМУНАР" 11 липня 0)72 поки

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА 
МЕТАЛУРГІЙНИЙ ІНСТИТУТ

ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ
на перший курс денного відділення за спеціаль

ностями:
Металургійний факультет:

металургія чорних металів (металургія чавуна, ме
талургія сталі, електрометалургія сталі та фероспла
вів, ошматкування металургійної сировини); ливарне 
виробництво чорних та кольорових металів; тепло
техніка та автоматизація металургійних печей; фізи- 
ко-хімічні дослідження металургійних процесіє; 
електротермічні установки.

Технологічний факультет:
металознавство, обладнання і технологія терміч

ної обробки металів; обробка металів тиском; авто
матизація металургійного виробництва (автоматиза
ція прокатного виробництва).

Енергомеханічний факультет:
механічне обладнання заводів чорної метвлургії; 

промислова теплоенергетика; автоматизація мета- 
1 лургійного виробництва (автоматизація процесів ви- 
I робництва чорних металів).

Хіміко-технологічний факультет:
хімічна технологія твердого палива; хімічна техно

логія кераміки та вогнетривів.
Інженерно-економічний факультет:

економіка і організація металургійної промисло
вості; організація механізованої обробки економіч
ної інформації.

Заяви та інші документи, передбачені правилами прийо
му до вузів СРСР та УРСР, приймаються з 20 червня но 
Зі липня,

З і по Зі липня працюватимуть безкоштовні курси по під
готовці в інститут з паданиям гуртожитку іногороднім абі
турієнтам.

Вступні екзамени проводяться відповідно з правилами 
прийому до вищих учбових закладів з ) по 20 серпня.

Адреса інституту: 320005, м. Дніпропетровськ, 
пр. Гагаріна, 4.

РЕКТОРАТ.

КИЇВСЬКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА 
ІНСТИТУТ ІНЖЕНЕРІВ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

оголошує прийом студентів
ПА 1972-1973 НАВЧАЛЬНИЙ РІК НА ПЕРШІ КУРСИ НАВЧАННЯ З ВІДРИВОМ ВІД ВИРОБНИЦТВА 
НА ТАКІ ФАКУЛЬТЕТИ:

механічний — з спеціальностей:
інженер-механік з технічної експлуатації літаків і

двигунів.
Радіотехнічний — з спеціальностей:
радіоінженер з технічної експлуатації авіаційного

радіоустаткування літаків;
радіоінженер з технічної експлуатації радіоустат

кування аеропортів і повітряних трас.
Електротехнічний — з спеціальностей: 
інженер-електрик з технічної експлуатації авіацій

них приладів і електроустаткування літаків;
інженер-електрик з технічної експлуатації світло- 

устаткування і електроустаткування аеропортів.
Автоматики і обчислювальної техніки — з спе

ціальностей:
інженер з технічної експлуатації обчислювальних

машин;
інженер по автоматизованих системах керування

руху повітряного транспорту.
інженерно-економічний—з спеціальностей:
інженер-економіст по організації і плануванню 

комерційної роботи повітряного транспорту;
інженер-економіст по організації і плануванню ма

теріально-технічного постачання при експлуатації по
вітряного транспорту.

Аеропортів — з спеціальностей:
інженер-механік з технічної експлуатації засобів 

механізації і автоматизації аеропортів;
інженер-будівельник по будівництву, експлуатації і 

реконструкції аеропортів.
Паливно-мастильних матеріалів—з спеціальностей:

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

і

інженер-механік по випробуванню і застосуванню 
авіаційних мастил і палива,

На навчання приймаються особи віком до 35 ро
ків, які мають закінчену середню освіту і за станом 
здоров’я можуть працювати в цивільній авіації.

Особи жіночої статі приймаються на інженерно- 
економічний факультет і факультет автоматики з спе
ціальності технічна експлуатація обчислювальних 
машин.

Студенти, які встигають, забезпечуються стипен
дією в розмірі 40 крб. на 1, 2, 3 і 4 курсах і 45 крб> 
на 5 і 6 курсах.

Всі студенти забезпечуються форменим обмунди
руванням з оплатою 25 процентів його вартості в . 
кредит на строк носіння. Більшість студентів забез- j 
печується гуртожитком.

Заяви приймаються до 31 липня.
До заяви додаються такі документи:
документ про середню освіту (в оригіналі), характеристи

ка для вступу до вузу, завірена керівником підприємства 
і громадськими організаціями, медична довідка (форма 
А? 286), 6 фотокарток 3X4 (без головного убора), витяг з ’•?- 
трудової книжки, завірений відділом кадрів організації, і 
паспорт і військовий квиток (приписне свідоцтво) З ВІДМІТ- і 

нами про приписку і облік пред’являються особисто.
Медичний огляд проводиться до вступних екзаме

нів медичною комісією за направленням приймаль
ної комісії.

Вступні екзамени проводяться з 1по 20 серпня з 
математики (письмово й усно); фізики (усно), росій
ської мови та літератури (письмово).

Адреса інституту: 252058, м. Київ-58, проспект , 
Комарова, 1. КІІЦА, тепефон 43-41-05.

РЕКТОРАТ.

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ 

їм. О. М. ГОРЬКОГО 
оголошує прийом студентів 
на 1972—1973 навчальний рік

На факультети денного навчання: лікувальний, са
нітарно-гігієнічний, педіатричний і стоматологічний 
приймаються громадяни СРСР чоловічої і жіночої 
статі віком до 35 років, які мають закінчену середню 
освіту. Громадяни іноземних держав, що прожива
ють на території СРСР, приймаються на загальних 
підставах. Особи, які закінчили середні спеціальні 
навчальні заклади, приймаються до інституту при на
явності трьохрічного стажу роботи за спеціальністю.

Вступники подають такі документи: заяву на ім'я 
ректора інституту з назвою вибраного факультету, 
атестат зрілості або диплом про закінчення серед
нього спеціального навчального закладу (оригінал), 
характеристику, видану партійною, комсомольською, 
профспілковою організаціями і керівництвом під
приємства або керівництвом загальноосвітніх шкіл. 
Особи, які мають практичний стаж роботи, подають 
копію трудової або колгоспної книжки, завірену 
правлінням колгоспу, з обов'язковою вказівкою кіль
кості вироблених трудоднів по рокам і річного мі
німуму їх; медичну довідку (форма № 286); чоти
ри фотокартки розміром 3X4 см (без головного 
убору і окулярів).

По прибутті до навчального закладу вступник подає 
особисто паспорт (жителі сільської місцевості — до
відку, видану сільською Радою і свідоцтво про на
родження), військовий квиток або приписне свідоц
тво.

Особи, направлені на навчання в інститут радгос
пами і колгоспами, 
ного зразка.

Документи на всі 
липня.

Вступники здають 
зики (усно), хімії (усно), російської (української) мо
ви та літератури (твір) за програмами, затвердже
ними Міністерством вищої і середньої освіти СРСР.

Нагороджені по закінченні середньої школи золо
тою (срібною) медаллю або ті, хто закінчив спеціаль
ний учбовий заклад з дипломами з відзнакою, зда
ють екзамен лише з фізики (усно). При здачі екза
мену з цієї дисципліни з оцінкою «відмінно», вони 
звільняються від подальших екзаменів, а при одер
жанні оцінки «добре» або «задовільно» складають 
екзамени з усіх дисциплін.

Вступні екзамени на всі факультети проводяться 
З 1 по 20 серпня. Зарахування до інституту — з 21 
по 25 серпня.

Адреса Інституту: м. Донецьк, 98, проспект Іллі
ча, 16. Донецький медичний інститут.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ. -

подають направлення встановле-

факультеги приймаються до 31

екзамени: з біології (усно), фі-

РЕКТОРАТ.

1 ($) Наша адреса і телефони «МОЛОДОП КОЛ1МУНЛР», орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ, Кировоград,

316050 ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарськото, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу ком» 
сомольсьиого життя •= 2-45-3$, відділу пропаганди, зід- 
ділу листів 1 масовоТ роботи та Інших відділів — 2-45-36.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. ГлІнки, 2.

Тираж 55700.Зам. •№ 10853.БК 06883, Індекс 61197.

оголошує набір студентів на
Заяви про вступ до інституту приймаються по ЗІ 

липня 1972 року від осіб віком до 35 років, які ма
ють закінчену середню або середню спеціальну осві
ту. Заяви від випускників середніх спеціальних учбо
вих закладів приймаються після трьох років прак
тичної роботи або 2-х років служби в лавах Радян
ської Армії.

Інститут готує лікарів лікувально-профілактичного 
профілю. Термін навчання — 6 років. Мова навчан
ня — українська.

Вступні іспити проводяться з 1 по 20 серпня 1972 
року за програмою середньої школи з таких дис
циплін: фізики (усно), хімії (усно), біології (усно), 
української (російської) мови та літератури (твір).

До заяви потрібно додати: документ про серед
ню освіту (в оригіналі), чотири фотокартки (3X4 см), 
документ про практичний стаж роботи (витяг з тру
дової книжки, завірений підприємством або устано
вою), а для колгоспників — витяг з книжки колгосп
ника, затверджений правлінням колгоспу з відміт
кою про кількість вироблених трудоднів за кожний 
з двох років (перед вступом до вузу), характеристи
ку з останнього місця навчання чи роботи, підпи
сану адміністрацією (для колгоспника — правлінням) 
і громадськими організаціями, медичну довідку 
(форма 286), документ про відношення до військової 
служби та паспорт (подається особисто).

Конкурсний відбір проводиться по сумі загальної кількості 
балів, отриманих па вступних екзаменах і середньої ариф
метичної оцінки з усіх дисциплін, змазаних в документі про 
середню освіту, 

УЖГОРОДСЬКИЙ 
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ
на 1972—1973 навчальний рік

на факультети денного навчання:
Історичний.
Філологічний із спеціальностями:
а) українська мова і література; б) російська мо

ва і література; в) угорська мова і література.
Факультет іноземних мов із спеціальностями:
а) англійська мова і література; б) німецька мова 

і література; в) французька мова і література.
Хімічний; фізичний; математичний; біологічний 

із спеціальностями: а) біологія; б) зоологія і бота
ніка; в) фізіологія.

Медичний, спеціальність «лікувальна справа». 
Заяви приймаються до 31 липня 1972 року. 
Вступні екзамени проводяться з 1 по 20 серпня. 
Заяви і документи надсилати або подавати особи

сто до приймальної комісії університету на адресу: 
м. Ужгород, вул. Горького, 40.

1972—1973 навчальний рік.
Поза конкурсом при отриманні позитивних оцінок зарахо

вуються звільнені у запас з Радянської Армії і Військово- 
Морського Флоту, офіцери та військовослужбовці' надстро
кової служби, які мають закінчену середню освіту.

Нагороджені після закінчення середньої школи зо
лотою (срібною) медаллю і особи, які закінчили се
редній спеціальний учбовий заклад з відзнакою зда
ють іспит тільки по одній з дисциплін (за вибором 
вищого учбового закладу). Якщо вони склали цей іс
пит на «відмінно», то звільняються від дальшого 
складання вступних іспитів.

При рівності загального балу перевагами під час 
зарахування користуються:

— особи, що мають стаж роботи по вибраній у вуз 
спеціальності не менше двох років;

— нагороджені після закінчення середньої школи 
золотою (срібною) медаллю;

— особи, що закінчили середній спеціальний за
клад з відзнакою;

— нагороджені після закінчення середньої школи 
похвальними грамотами за успіхи по одній або кіль
кох дисциплін, внесених на вступні іспити;

— особи, які постійно проживають в сільській міс
цевості.

Зарахування до інституту проводиться з 21 по 25 
серпня. Початок навчання 1 вересня 1972 року. Гур
тожитком і стипендією зараховані до інституту за
безпечуються на загальних підставах.

Адреса приймальної комісії: м. Тернопіль, вул. Ле
ніна, 12.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ.

ОДЕСЬКИЙ 
сільськогосподарський 
ІНСТИТУТ

ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ
на перший курс інституту на такі факультети: 
Агрономічний — строк навчання 4 роки 4 місяці. 
Плодоовочівництва та виноградарства — строк на

вчання 4 роки 4 місяці.
Зоотехнічного —« строк навчання 4 роки 4 місяці.
Ветеринарного — строк навчання 4 роки 10 міся

ців.
Економічного: а) економіка і організація сільсько

го господарства — строк навчання 4 роки 4 місяці; 
бухгалтерський облік — строк навчання 4 роки.

Економічної кібернетики в сільському господарст
ві — строк навчання 4 роки 10 місяців.

Заяви про прийом до інституту подаються на ім’я 
ректора з зазначенням факультета та спеціальності 
по 31 липня. Вступні екзамени проводяться з 1 по 
20 серпня.

До заяви додаються: документ про середню освіту (в ори
гінал». характеристика (витяг з трудової книжки для осіб, 
які мають трудовий стаж, медична довідка (форма № 286). 
зЛ^) " (3 ,К" бСЗ ГОЛОШ1О1° Убору, розмфом

Паспорт, військовий квиток чи приписне СВІДОЦТВО ПОДО- 
ються особисто при прибутті до інституту. 1А0Цтио

Особи, які направлені в установленому порядку на навчан
ня в інститут безпосередньо колгоспами й і алгтгпами до
датково подають направлення (но формі № 3) “ЛГОСІ1ПМ”’ 1 

Вступники здають екзамени:
а) на агрономічний, плодоовочівництва та виноградарства,

зоотехнічний і ветеринарний факультети ~ з «іоіп.і (ус
но), хімії (усно), фізики (усно); (У

б) на економічні спеціальності - з математики (усно).—*
біологи (усно), географії (усно). “-матіїкн іуси

Всі вступники здають письмовий екзамен (твір) з росій
ської або української мови та літератури 1

Адреса Інституту; м. Одеса-39, вул. Свердлова, 99.
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ.
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