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..У ЦН НПРС, Раді Міністрів СРСР І ВЦРІ1С
ПРО РОЗГОРТАННЯ 
ВСЕСОЮЗНОГО 
СОЦІАЛІСТИЧНОГО 
ЗМАГАННЯ ПРАЦІВНИКІВ 
ТВАРИННИЦТВА

Центральний Комітет КПРС. Рада Міністрів Союзу 
PCP і Всесоюзна Центральна Рада Професій!.их Спі
лок прийняли постанову, яка схвалила ініціативу пе
редових колективів ферм, бригад, колгоспів, радгоспів 
про розгортання Всесоюзного соціалістичного змаган
ня за збільшення виробництва і заготівель продуктів 
тваринництва в зимовий період 1972—1973 рр. ЦК 
Компартій союзних республік, обкоми, крайкоми, ок
ружкоми, міськкоми, райкоми партії, Ради Міністрів 
союзних і автономних республік, виконкоми крайо
вих, обласних, окружних і районних Рад депутатів 
трудящих, партійні, профспілкові і комсомольські ор
ганізації зобов’язано розгорнути широку масово-.чолі- 
тнчну роботу по організації Всесоюзного, соціалістич
ного змагання колгоспників, робітників радгоспів, ко
лективів ферм і бригад, колгоспів, радгоспів, районів, 
округів, областей, країв, автономних і союзних рес
публік.

Переможцями у Всесоюзному соціалістичному зма
ганні визнаються республіки, краї, області, націо
нальні округи, райони, колгоспи, радгоспи, ферми і 
тваринницькі бригади, які успішно проведуть зимізлю 
худоби і доб’ються високих показників у виконанні 
народногосподарських планів і зобов’язань по вироб
ництву і продажу державі м’чса, молока, яєць, вовни 
та іншої продукції, забезпечать приріст виробництва 
і закупок цих продуктів порівняно з відповідним пе
ріодом минулого року при одночасному зростанні чи
сельності поголів’я худоби і підвищенні її продук
тивності.

Зобов’язано ЦІ< Компартій союзних республік, 
крайкоми, обкоми, міськкоми, райкоми партії, редак
ції центральних і місцевих уазет та журналів, радіо
мовлення і телебачення широко висвітлювати хід 
Всесоюзного соціалістичного змагання працівників 
тваринництва в республіках, краях, областях, райо
нах, колгоспах і радгоспах, бригадах і фермах, все
бічно пропагувати досвід передовиків — новаторів 
виробництва.

ЦК КГІРС, Рада Міністрів СРСР і ВЦРПС вислов
люють тверду впевненість в тому, що трудівники 
сільського господарства, включившись у Всесоюзне 
соціалістичне змагання, доб’ються великих успіхів у 
виробництві і заготівлях м'яса, молока та інших про
дуктів тваринництва в 1972—1973 рр.

орган овогранського обкому лксму

У ПЕРЕКЛАДІ з фран
цузької «інженер» 

значить «хитромудрий 
винахідник».' Щоб пере
конатись в тому, не треба 
звертатись до тлумачного 
словника. Досить позна
йомитися із працею фа
хівців Власівського кар'є- 
роуправлінчя Світловод- 
ського об’єднання «Дні- 
проенергобудічдустрія».

Один з кращих раціо
налізаторів тут — кому
ніст Петро Білоцерківсь
кий. Його пропозиції зна
ходять втілення не лише 
на своєму підприємстві, а 
й на інших заводах ви
робничого об’єднання.

Так більше трьох з по
ловиною тисяч карбован
ців економічного ефекту 
дало впровадження у ро
бочу схему електродвигу
на індукційного реостату. 

Його застосування дозво
ляє значно спростити пус
кові схеми двигунів внас
лідок зменшоння числа 
контактів, реле, з’єднано. 
Пропозиція інженера зна

йшла схвалення серед спе
ціалістів і була застосована

ПРОПОЗИЦІЮ вносить
ІНЖЕНЕР
на головному підприєм
стві та лісозаводі, бо іс
нуючі реостати не забез
печували плавного при
скорення в момент пуску 
електроприводу. Це ство
рювало в приводному 
механізмі великі динаміч
ні навантаження, які при
водили до швидкого псу
вання деталей і двигуна.

... Близько восьми ро
ків мутна забруднена 
вода, що використовува
лася для промивання ще
беню, стікала у Дніпро. 
А тут найбагатші нерести
лища риби... Адміністра

ція кар'єроуправління 
прийняла ідею інженера 
Івана Алфьороза про по
будову додаткового від- 
стойника. Він запропону

вав використати гр/нт 
вскришних робіт кар’єру, 
який мали вивезти. Всі

роботи було виконано 
власними силами, за ви
нятком укладання труб і 
будівництва колодязів.

Добре потрудилися на 
спорудженні дамби буль
дозеристи Василь Сизо- 
кінь і Яків Головко. Вве
дення в дію за короткий 
строк відстойчиків дале 
економію в 37,2 тисячі 
карбованців. А Дніпро 
почав одержувати ще 
чистішу воду, ніж та, яка 
подавалася з ріки для 

промивання.
Багато раціоналізатор

ських пропозицій у мо
лодих виробничників. 
Електрослюсар, студент- 
заочник Юрій Хамренко 
запропонував змінити 
технологію з'єднання си
лових кабелів напругою 
в 400 вольт, а його това
риш Анатолій Можаров-

ÜWiflUi’ 
»тамарня 
!â“Jnraiy® 
шмість І 
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вдосконалити 
запуску 

екскава- 
Вгілено в

ський 
автоматизацію 
електродвигуна 
тора «Е-1003». 
життя пропозицію Мико
ли Патинко — «Рестав
рація корпусу підшипни
ка муфти зчеплення трак
тора «Т-190».

Зростають у груді роз
відники технічного пошу
ку, вкладаючи всі свсї 
знання і вміння у вико
нання планів другого ро
ку дев’ятої п’ятирічки — 
року 
СРСР.
горде 
нер».

славного ювілею 
Виправдовують 

звання — «інже»

І. КАРАНТ, 
позаштатний корес
пондент «Молодого 
комунара».
м. Світловодськ.

В БОБРИНЦІ ВІДБУЛОСЬ 
ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 
ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ НА 
КРАЩОГО ПО ПРОФЕСІЇ 
СЕРЕД РОБІТНИКІВ ПІД
ПРИЄМСТВ СИСТЕМИ «СІЛЬ- 
ГОСПТЕХНІКИ».

МАЙСТРИ З МАЙСТРІВ

До цього дня велась вперта бо
ротьба за визнання високого профе
сійного вміння. В Кіровограді, Ново- 
миргороді, Бобринці і Цибульовому 
помірялись силами токарі і слюсарі, 
ковалі і зварювальними, трактористи- 
машииісти і водії автомобілів, брига
ди слюсарів-монтажників —- всі, хто 
працює в системі «Сільгосптехніки».

А минулої суботи в Бобринецькому 
районному Будинку культури відбу
лося підведення підсумків обласного 
конкурсу на кращого робітника за 
професією на підприємствах «Сіль
госптехніки». Місцем завершення та
ких масштабних змагань місто Бобои- 
нець обрали не випадково. Адже 
зовсім недавно комсомольсько-моло
діжний механізований загін Бобрч- 
нецького райоб’єднання ((Сільгосптех
ніка» зайняв третє місце в республі
канському соціалістичному змаганні 
за дострокове і високоякісне вико
нання плану механізованих робіт а 
1972 році.

Організатори нинішнього обласного 

конкурсу — технічна рада обласного 
об єднання «Сільгосптехніка», прези
дія обкому профспілок робітників і 
службовців сільського господарства і 
заготівель та обком ЛКСМУ — від
значили зрослу майстерність всіх 
учасників змагання, ріст кількості 
претендентів на перші місця. В фінал 
конкурсу вийшло 45 переможців, із 
них 13 —- комсомольці і молодь.

Кращими серед токарів визнано:
O. Ф. Мудрецького — Кіровоградське 
райоб'еднання «Сільгосптехніка» та 
молодих токарів М. Папушу — з 
Добровеличківки і В. Сергієнка — з 
Новоумраїнки.

Кращими серед слюсарів назвали 
Д. Д. Міркунова — Новоукраїнка,.
P. М, Княгницького — Ульяновка та 
В. М. Кононова — Новоархангельськ.

Переможцями серед ковалів, зай
нявших відповідно перше, друге і тре
тє місце,, стали молоді ковалі Микола 
Славінський Ульяновка і Микола 
Кадигроб — Компеніївка та С. М. Гче- 
ненко «— Світловодськ. Серед тракто- 
ристів-машиністів перші місця зайня- 

Лариса Келійка 
кілька років тому 
закінчила сіть- 
госпге.хнікум і 
прийшла працю
вати в колгосп 
«Україна» Долнн- 
ського району аг
рономом - хімі
ком. Нині вона — 
шанована Лариса 
Олександрі □ н а, 
депутат обласної 
Ради. В колгоспі 
проходить виве
зення добрив на 
поля. Тут на кож
ному гектарі вне
сено по ЗО тонн 
міндобрии. Оран
ку па зяб провели 
з внесенням амі
ачної иодн.

Н а ф о т о: аг
роном Л. О. КО
ПІЙКА і механі
затор 1. Г. ВІ
ДЕНКО.

Фото
В. КОВПАКА.

ли Ф. Я. Тищенко — Онуфріївна,
A. В. Мельник — Голованівськ, М. М. 
Білий — Кіровоградський район. Кра
щими водіями автомобілів визнано
B. Т. Зубченка — Кіровоградське рай- 
об’єднення, О. І. Сидорова — Зна
м’янка, А. Г. Галушка — Бобринець.

Першими серед зварювальників 
назвали В. А. Чабана — Знам’янка, 
О. І. Верболозе — Цибульове, І. П. 
Півненка — Бобринець.

Серед бригад — слюсарів-монтзж- 
ників перші місця зайняли бригади, 
очолювані С. С. Калкішом — Зна
м’янка, А. К. Савченком — Бобринець 
та Л. П. Коровіним — Новомиргород.

Грамоти і почесні нагороди пере
можцям вручив заступник голови об
ласного об’єднання «Сільгосптехні
ка», голова обласного жюрі конкурсу 
8. В. Осадчий.

Від імені обкому ЛКСМУ інструк
тор обкому 8. Голуб вручив групі мо
лодих переможців конкурсу значки 
ЦК ВЛКСМ «Молодому передовику 
виробництва», Почесні грамоти обко
му комсомолу і пам'ятні подарунки.

ЗАПИШЕМО 
ТРУДОВИЙ 

ПОДВИГ
ПЕРЕДСВЯТКОВА 

ЕСТАФЕТА — 
НА ОРДЕНОНОСНІЙ 

КІРОВОГРАДЩИНІ
В Кіровограді у Палаці культури пра

цівників державних установ та кому
нальних підприємств відбулися збори 
передовиків промисловості, будівництва 
і транспорту, сільськогосподарського ви
робництва, представників партійних, ра
дянських, профспілкових, комсомоль
ських та господарських організацій.

Учасникам зборів була передана рес
публіканська естафета трудових звер
шень, запроваджена за рішенням Укр- 
профради. Стартувала естафета на Київ
щині, а передати Кіровограда«м приїха
ли вже трудівники орденоносної Черні- 
гівської області.

...Під бурхливі оплески ткаля Черні
гівського камвольно-суконною комбіна
ту, депутат Верховної Ради УРСР В. А. 
Сенько, ланковий механізованої ланки з 
Щорсівського району Герой Соціалістич
ної Праці М. М. Зацний, секретар Черні
гівської облпрофради Г. В. Капранов 
вносять в зал «Книгу трудових звершень 
трудящих Української PCP на честь 
50-річчя утворення СРСР». В урочне гін 
хвилині естафету приймають кращі з кра
щих трударів орденоносної Кіровоград- 
щнни — червонозорівці Герой Соціаліс
тичної Праці І. О. Шиш та В. М. Дуль- 
ський, механізатор колгоспу ХХП з’їзду 
КПРС Кіровоградського району Г. В. Ве
селова.

Голова облпрофради Д. Т. Жмак нази
ває кращі колективи області — заводу 
«Червона зірка», Головні вського вугле
розрізу, тракторної бригади колгоспу 
імені XX з’їзду КПРС Новоукраїнського 
району та інших. Саме вони зроблять 
свої записи в республіканській «Книзі 
трудових звершені-»».

В роботі зборів взяли участь секретар 
обкому КП України Д. С. Сивслап, сек
ретар Укрпрофради М. М. Славинський, 
перший секретар Кіровоградсикого міськ
кому КП України І. П. Валявський, за
ступник голови облвиконкому Є. М. Ча
баненко, секретар облпрофради Л. О. 
Руголь.
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■ ■ ТРИВОЖНИЙ сигнал

ІІ «СПРАВА чвсті комсомольських організацій — піднести внутріспілкову роботу на
■ такий рівень, щоб кожна з них стала життєдіяльним, боєздатним колективом, 

політично зрілим, організаційно міцним, спроможним мобілізувати юнаків і дів
чат на успішне вирішення найвідповідальніших завдань», — говорилось на VIII 
пленумі ЦК ЛКСМУ. Завдання відповідальне і для його вирішення треба привести 
в дію весь арсенал форм і методів комсомольської роботи. Саме про це йшла 
мова на республіканському зональному семінарі завідуючих відділами комсомоль
ських організацій райкомів та міськкомів ЛКСМ України, який проходив о Олек
сандрії.

На семінар прибуло близько 150 чоловік з Кримської, Одеської, Херсонської, 
Миколаївської та Кіровоградської областей. Протягом трьох днів йшла відверта і 
дружня розмова про сьогодні і завтра комсомольських організацій республіки, 
про кращий досвід окремих міськкомів та райкомів.

Наш кореспондент О. Басенко взяла інтерв'ю у кількох учасників семінару, ви
ступи яких найбільш характерно показують напрямки внутріспілкової роботи сьо
годні. *

КОЛИ НАВЧАННЯ—НЕ РАДІСТЬ

Анатолій Вілюмсон — 
с заступник завідуючого

відділом комсомольських 
II організацій Кримського
й обкому ЛКСМУ:

— Часто кажуть, де 
| секретарем хороший ке

рівник, справи в комсо
мольській організації 
йдуть добре. Недооціню
вати такого факту просто 
не можна. Тому особливу 
увагу в роботі з кадрами 
комітети комсомолу на
шої області надають 
зміцненню партійного яд
ра в них. Зараз серед 
секретарів первинних ор
ганізацій промислових 
підприємств 80,4 процен
та — члени КПРС. В об
ласті понад 3,5 тисячі 
бригадних, цехових і від- 
ділкових організацій і 
28,5 процента з них очо
люють комуністи.

Особливо хочу сказати 
про формування і підго
товку резерву комсо
мольських кадрів і акти
ву. В усіх комітетах ком
сомолу діє загальноприй

нятий порядок: в комі
тетах є списки молодих 
комуністів та комсомоль
ців, які в перспективі мо
жуть бути висунуті на 

[І комсомольську р о б о- 
п ту. Секретарі міськкомів, 

райкомів, комітетів ком
сомолу регулярно зустрі
чаються з цими людьми, 
вивчають їх здібності на 
практиці. Багато з резер
ву беруть активну участь 
у підготовці і проведен
ні комсомольських зборів 
у первинних комсомоль
ських організаціях, вико
нують доручення, пов’я
зані з пропагандою полі
тичних та економічних 
знань, керують штабами і 
постами «КП», очолюють 
ради молодих спеціаліс
тів, є агітаторами і політ- 
інформаторами.

Разом з тим зрозуміло, 
що ніякі атестації, харак
теристики, співбесіди не 
замінять думку комсо
мольців про конкретного 
товариша. Ми вважаємо, 
що нема сенсу тримати в 
секреті прізвища тих, ко
го збираємося висунути 
на комсомольську робо
ту. Коли за діяльністю то
вариша спостерігають не 
лише секретар міськко
му, райкому чи секретар 
первинної, а й молодіж
ний колектив, група, чле
ни Спілки, це допомагає 
йому позбутися недоліків 
у роботі, більше гарантій 
є— не допускати помилок.

Створення резерву 
І __ ____  

ЗВІТУЄ „ПРОМІНЬ“
В Кіровограді, в Будинку культури 

працівників державних установ та кому
нальних підприємств, з 21 по 25 листопа
да працюватиме звітна книжкова вистав
ка, присвячена 50-річчю утворення Союзу 
Радянських Соціалістичних Республік і 
Міжнародного року книги»?

Відвідувачі зможуть ознайомитися з 
творами письменників і поетів ордено
носної Кіровоградщиви, з плакатами та 
листівками по обміну досвідом передо
виків промисловості, сільського господар
ства, науки й культури області.

Виставка має на меті ознайомити іин- 
роке коло читачів з новинками літерату
ри, з роботою республіканського видав
ництва «Промінь»,

кадрів — жива організа
торська робота і вимагає 
відповідної тактовності і, 
найголовніше, високої 
комсомольської принци
повості. Комітети комсо
молу області ретельно 
виявляють вмілих органі
заторів — авторитетних у 
молоді, всіляко сприяють 
зростанню їх громадсь
кої активності.
Останнім часом широкого 

поширення набули постійно 
діючі школи комсомольського 
активу при обкомі, міськко
мах і райкомах. Другий рік 
працює така школа в Сімфе
рополі, розрахована на на
вчання 32 категорій комсо
мольських кадрЦ» і активу.

Ось, наприклад, як проходив 
у цій школі семінар завідую
чих відділами комсомольських 
організацій і інструкторів МК 
та РК в травні на базі моло
діжного табору в Гурзуфі. 
Підготовку почали заздале 
гідь, розіславши листи в усі 
МК і РК комсомолу, де про
понували завідуючим відділа
ми комсомольських організа
цій висловити свої думки ЩО
ДО питань, які б вони хотіли 
обговорити. Відповіді ДОПО
МОГЛИ скласти навчальну про
граму і за 20 днів раніше 
розіслати Ті в організації. 
Майбутні учасники • семінару 
заранні знали, про що йтиме 
мова кожного дня занять. 
В останній день здавали залік.

Форми і методи ство
рення резерву кадрів, їх 
навчання можуть бути 

різні. Але всіх їх слід звес
ти до одного — на ком
сомольській роботі по
винні бути тільки достой
ні.

Станіслав Гнідкоз — за
відуючий ВІДДІЛОМ КОМ
СОМОЛЬСЬКИХ організацій 
Вознес е н с ь н о го РК 
ЛКСМУ Миколаївської об
ласті:

— В ході нинішньої 
звітно-виборної кампанії 
йде звіт кожного комсо
мольця про його особис
ту участь у п’ятирічці. В 
групах, бригадах, відділ
ках вже пройшли звітні 
збори і ось що вони по
казали. Цікаво й органі
зовано йшло обговорення 
внутріспілкових справ 
там, де ретельно готува
лись до такої розмови. 
На засіданні активу ми 
вирішили: до зборів а 
усіх комсомольських ор
ганізаціях приурочувати 
випуск стінної газети, ви
ставки випущеної продук
ції, фотомонтажі, альбо
ми з фотодокументами 
про будні спілчан.

При комплектуванні 
нових комітетів райком 
турбується, щоб в них бу
ло сповна представни
цтво від молоді різних 
категорій, щоб молоді 
комуністи продовжували 

нести комсомольські до
ручення. В цьогорічній 
звітно-виборній кампанії 
ввели ще й таке: заслу
хали ряд секретарів ком
сомольських організацій 
про підготовку до звітів.

Валентин Сінько — за
відуючий Відділом КОМ
СОМОЛЬСЬКИХ організацій 
Комсомольського РК 
ЛКСМУ міста Херсона:

— В комплексі завдань, 
що стоять перед райко
мом, — підвищувати гро
мадську активність моло
ді. В цьому плані деякий 
досвід накопичено в на
ших комсомольських ор
ганізаціях.

Перш за все — про 
підбір громадських дору
чень. Не секрет, що до
вірена справа з урахуван
ням бажань, інтересів і 
нахилів молодих людей 
багато в чому визначає 
їх позитивне ставлення 
до громадських дору
чень. Ось чому на орде
на Леніна Херсонському 
суднобудівному, меха
нічному та інших заводах 
розроблена анкета для 
тих, хто приходить на ці 
підприємства. Молода 
людина, поступаючи на 
роботу, потрапляє у від
діл кадрів, де зустрічає
ться з представником ко
мітету комсомолу. Запов
нена анкета дає основні 
дані про новачка з вра
хуванням його нахилів до 
громадської роботи. По

дібне ведуть громадські 
приймальні комісії в учбо
вих закладах району.

На громадську актив
ність молоді впливає рів
номірність розподілення 
доручень. Зараз 10 про
центів юнаків і дівчат ра
йону,які мають доручен
ня, виконують їх від двох 
до п’яти і більше. До
слідження цього станови
ща показало: збільшення 
числа доручень не сприяє 
ростові активності моло
дої людини, не формує в 
неї потреби громадської 
діяльності. Наведу один 
приклад.
Член комітету комсомоль

ської організації Херсонського 
міськхарчокомбінату Ніна Фе
дорук була одночасно членом 
райкому комсомолу, депута
том районної Ради депутатів 
трудящих, головою профміс- 
цевкому магазину № 14, та ще 
й за прилавком стоїть зміну. 
Трапилася така нагода — про
аналізували. Висновок був 
невтішний. Перевантаження 
дорученнями веде до поспіш
ності, розкиданості, поверхо
вого ставлення до справ, ви
кликає бажання уникнути де
яких обов’язків. З'являється 
негативне ставлення до гро
мадської діяльності, що веде 
до спаду активності, а нерідко 
і до самоусунення віл справ 
за таким мотивом: «Я попра
цював, хай тепер інші пра
цюють:» .

Зараз у багатьох ко
мітетах на кожного ком
сомольця окремо заве
дена карточка обліку ви
конуваних комсомольсь
ких доручень. Це дає 
можливість проаналізува
ти громадську активність 
членів Спілки, рівномір
ність завантаження дору
ченнями.

Сьогодні ми багато говори
мо про іостру потребу на
вчання працюючої молоді. 
Охоплення всеобучем юн.ікіз 
і дівчат — це завдання не ли
ше вчительських колективів. 
Вирішення важливої вимоги 
дня вимагає спільних зусиль.

Не е секретом те. що педл- 
юіам вечірніх шкіл потрібно 
докласти багато сил 1 часу, 
щоб як слід укомплектувати 
класи, підготуватися до на
вчального року. Наприклад, у 
філіалі № 1 автооб’едіїзнни 
18661 в чимало молодих водіїв, 
що не мають середньої освіти. 
Робота їх має свої особлизос- 
ті — вони весь час у дорозі, 
не кожен з них встигає на за
няття, багато комсомольців І 
молоді не систематично, а то 
й зовсім не відвідують школу.

Та це не єдина причина по
ганого відвідування. В мину
лому навчальному році кілька 
класів 11ІРМ № 8 розміщалися 
безпосередньо там, де працю
ють робітники — на олійжир- 
комбінаті та цегельному заво
ді. Зараз ці класні кімнати у 
нас відібрали і з першого ве

Багато турбот у секретаре« 
шкільної комсомольської організа
ції. Треба дати членам ВЛКСМ 
доручення, ретельно перевірити їх 
виконання, підготувати і провести 
збори. А ще — збір металевого 
брухту, розповсюдження худож
ньої літератури, шефство над 
піонерією та ветеранами війни І 
праці. З усім цим успішно справ
ляється Валентина Захарченко. 
Комсомольська організація Доб- 
рянської середньої інколи, якою 
вона керує, вважається однією з 
кращих у Вільшаиському районі.

На фото: комсомольський секретар 
В. ЗАХАРЧЕНКО.

Фото І. ЦУРКАНА.

ІРО/КЕН, хто зараз приїжджає в Побузьке, захоп- 
люється швидкістю росту дітиніа ’ будівельни

ків нікелевого заводу. З кожним днем спливає «ди
тячий вік», і все чіткіше проглядаються контури со
лідного підприємства. Докладаються всі зусилля, 
аби швидше настав депо його «повноліття». Про цс 
писав «Молодий комунар» в попередньому номері. І 
тим більш прикрі ті недоліки та прорахунки, які ще 
мають місце на будові. Турботами про організа
цію праці на робочих місцях будівельників та мон
тажників і ділиться сьогодні член нашого корпунк
ту плавильник В. Степаннчснко.

НОП, ДУШ і «Бій»
БІЛЯ КРАНІВ

К ВІДОМО, пуск По- 
бузького нікелевого 

не за горами. Але дивує 
те, що деякі відділки ген
підрядника — будівель
ного управління № 6 і 
супідрядних організацій 
досі не можуть набрати 
передпускового темпу. 
Настав час, коли еони 
повинні працювати а 
дві, а то і три зміни. 
Адже відомо, що вели
ке скупчення робітників 
при однозмінній роботі 
погано позначається на 
продуктивності праці.

Візьмемо такий прик
лад. Всі будівельники у 
вісім годин ранку при
ходять на майданчик. 

ресня робітники почали на
вчатися в приміщенні філіалу 
№ 1 автооб’єднанпя. Але з 
журналі відвідувань все часті
ше з'являється позначка: від
сутній. І справді, про яке ус
пішне навчання може йти мо
ва, коли в приміщеннях 9 і 11 
класів немає подвійних вікон, 
погано працює опалювальна 
система, у дверях великі щі
лини, крізь які вільно гуляє 
вітер. Уже в прохолодні осін
ні вечори температура тут 
нижча, ніж надворі. А що бу
де, коли вдарять перші мо
рози?

Від редакції. Окремо, лезно, доречно сказати про 
позицію комсомольської організації підприємства, 
адже вона тут теж пасивна. «Кожному молодому ви
робничнику — середню освіту» повинно бути не ли
ше словесним закликом, а однією з головних справ 
комсомолу. Чекаємо відповіді від секретаря комсо
мольської організації Є. Славіцького про те, як ком
сомольська організація вирішує питання навчання 
працюючої молоді.

Кожному потрібно інст
рументи та матеріали. І 
все це, особливо інстру
менти, подавай відразу. 
Але на такій, порівняно 
невеликій щодо площі, 
та чи не найбільшій по 
обсягу робіт, дільниці, 
як плавильний цех, до 
послуг бригад... лише 
два крани. Хто швидше 
займе кран, той перший 
почне роботу. Зранку 
там —- справжня «куча 
мала».

Експлуатаційники по
чали працювати позмін
но. Частково для того, 
щоб звільнити будівель
ний майданчик аід вели
кої кількості людей і на
дати будівельникам ван

-ЧИтелі не раз знерталисі 
до керівників філіалу — інже
нера Н. М. Пухінди, секрета
ря партійної організації 1. з, 
Шамрая вжити термінових за
ходів, провести ремонт примі
щення. Але поки що усе зали
шається по-старому. Дуже 
шкода, що вони не лише не 
дбають про залучення молоді 
до навчання, а й не створю
ють потрібних умов для тих, 
хто вже вчиться.

3. АДАС, 
вчитель ШРМ № 8.

М. Кіровоград.

• ВОНИ
ОЧОЛЮЮТЬ

ПЕРВИННІ

тажопідйомні механізми, 
частково — для нагляду 
за встановленим облад
нанням.

Більша частина завод
чан передана в розпо
рядження будівельників. 
Ми, плавильники, нама
гаємось всіма силами 
прискорити пуск. А бу
дівельники ось уже кот
рий місяць не зберуться 

здати побутові примі
щення плзвильного це
ху. Потреба ж у душо
вих та роздягалках ве
лика. Адже персонал на
шого цеху — це, в 
більшості, люди приїжд
жі. Поки-що вони жи
вуть в маленьких квар
тирах, де відсутні кому
нальні зручності, і всі 
«санітарні» надії покла
дають саме на душові 
цеху...

Звичайно, це — яви
ще тимчасове. І з зда
чею житла все змінить
ся, Але й тут у будівель
ників — позапланові пе
рекури досить часті. На 
будівництво житлових 
будинків бетонні виро
би завозяться із Кірово
града з перебоями. Це 
збільшує час простою 
будівельників і, природ
но, точніше, протипри
родно, зриває терміни 
завершення будинків.

В. СГЕПАНИЧЕНКО, 
плавильник, член 
корпункту «Моло
дого комунара».
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ВІДВЕРТІСТЬ 
кАЛМ1ІТИНЦІВ

Столиці світу звикли гордитися сиви
ною. Ретельно підраховують вони свої 
століття, а часом і тисячоліття. Алма- 
Ата гордиться молодістю: їй трохи біль
ше ста років. За ці роки на її вулицях і 
в скверах висаджено понад і2 мільйонів 
дерев. Це разом з сучасною архітекту
рою надає місту невимовної чарівності. 

Свій відбиток на архітектуру, побут і 
культуру міста накладає й те, що серед 
800 тисяч її жителів люди ста націо
нальностей.

Як відбивається багатонаціональпісгь 
міста в долі і житті кожного алмаагин- 
ця? Ось як відповідають на ці запитан
ня самі жителі міста.

ОЛЕКСАНДР ЧОРНОВАЯ, директор серед- 
ньої школи № 54: •

— Світогляд людини формується в ДИТИН
СТВІ. тому дуже важливо, ким росте дитина: 
інтернаціоналістом чи людиною, котра прагне 
замкнутися у вузьких рамках своєї нації. Не
щодавно мама однієї з наших учениць розпо
віла такни епізод: на день народження її доч
ки було запрошено п’ятнадцятеро гостей, 
хлопчиків і дівчаток, найближчих її друзів. Як 
виявилось пізніше, коли гості вже. розійшлися, 
Вї.джачити сімейне торжество зібрались діти 
.дванадцяти національностей. До тої о ж ро
сіянкою серед них була лише іменинниця.

Нічого дивного у цьому факті ми не бачи
мо. Серед 1300 учнів нашої школи _  діти ЗО
національностей. Серед сімдесяти шести вчи
телів — десяти.

ТАЇСІЯ НОЛЬФГІГА, завідуюча Ленінським 
районним бюро ЗАГС:

— Інтернаціоналізм алмааіинців щодня у 
мене перед очима. Шістсот п’ятдесят сімей 
поздоровила я за дев'ять місяців нинішнього 
року. Кожний четвертий шлюб (всього 153) 
змішаний, його беруть люди різних національ
ностей. Ось факти лише останніх днів: чолові
ком і жінкою стали німець Олександр Шнаіі- 
дер і татарка Римма Карнмова, росіянин Во
лодимир Гсрбунов і казашка Ліарлін Джай- 
лаубасва, росіянин Валентин Мзхонін і дун
ганка Неля Шнмова. болгарин Степан Велі- 
коп і росіянка Ніна. Жоголєва.

ВІКТОР ТЮФЯКОВ, інженер (завод «Каз- 
геофізприлад* ). (Людина цікавої долі. Бачили 
багатосерійний польський телефільм «Чотири 
танкісти іі собака»? Так ось, головного героя, 
командира танка, автор сценарія Янош Пши- 
мановський писав з Віктора Тюфпкоьа, о ми
нулому офіцера Війська Польського):

— Інтернаціоналізму, — говорить Віктор. — 
мене вчило все моє життя. І війна також. Ко
ли мене поранили під Юхновим, з поля бою 
мене виніс узбек Юлдаш Зайнутдінов. Коли у 
Пятнинькому гаю під Смоленськом готувалась 
до перших боїв польська армія, під знамена 
її ставали не лише польські патріоти, які ті
кали від фашистського нашестя в Радянський 
Союз, але й українці, білоруси, росіяни. В на
шому танковому полку, яким керував у той 

полковник Берлінг, був навіть один казах, 
'.Тіииу війна перешкодила стати спеціалістом 
з польської літератури. Не встиг вія закінчити 
інститут — загину« смертю хоробрих у бою 
під Студзянкою.

Сім радянських і сім польських орденів та 
медалей заслужив я в боях Вітчизняної війни. 
Історія кожної з них нагород — це історія ве
ликого бойового братерства людей багатьох 
національностей.

І сьогодні, створюючи чутливі прилади для 
геологів, я працюю пліч-о-пліч з людьми різ
них національностей.

Р. КВЯТКОВСЬКИЙ, 
кор. АПН в Казахській PCP.

ЗА РОКИ РАДЯНСЬКОЇ 
влади край білих ко
човищ, як НАЗИВАЛИ 
РАНІШЕ КАЗАХСТАН, 
КРАЙ БІДНОСТІ 1 ВІД
СТАЛОСТІ ПЕРЕТВОРИВ
СЯ НА РЕСПУБЛІКУ ВЕ
ЛИКОЇ ПРОМИСЛОВОС
ТІ, РОЗВИНУТОГО СІЛЬ
СЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, 
ВИСОКОГО РІВНЯ КУЛЬ
ТУРИ.

Столиця Казахської Г’СР — Алма-Ата. Будинок Ради 
Міністрів і Ці< Компартії Казахстану,

КАЗАХСЬКА PCP
V СИВУ давнину на Сході на- 
ь родилася легенда про царя 

Джемшіда і його келих. Під
нявши цей келих назустріч про
мінню сонця, розповідалося в 
легенді, можна побачити чарів
ну країну.

Мені здається, людина, котра 
створила цю легенду, розпові
дала про сьогоднішній Каза<-

ПЕРЕДОВИЙ РИБАК СІЛЬГОСПАР
ТІЛІ ІМЕНІ ДЖАМБУЛА ГУР’ЄВ
СЬКОЇ ОБЛАСТІ ДАУТ ЄРМЕНОЗ.

Фотохроніка РАїАУ.

кожного гектара врожай рису, 
що став світовим рекордом.

Двічі Герой Соціалістичної 
Праці, лауреат Державної пре
мії СРСР, неодноразовий депу
тат Верховної Ради республіки 
Ібрай Жахаєв улюблений на
ставник молодих землеробів 
Казахстану.

Я чув одного разу його сло- 
стан. Одні називають нині Ча- ва, звернені до учнів: 
захстан хлібною житницею 
країни, інші — краєм м’яса, 
молока й вовни, треті — рису 
й бавовни, четверті — унікаль
ною базою кольорової мета
лургії. І все це правильно.

Звичайно, казахський народ 
сам за такий короткий історич
ний проміжок часу не зміг би 
освоїти багатства своєї країни, 
побудувати міста 
промислові 
госпи, радгоспи. , .
могли й допомагають всі наоо- 
ди Радянської країни.

Про це краще за мене роз
повів казахський хлібороб, по- 
гомствений рисовод Ібрай Жа
хаєв. Він вже старий, скоро 
йому 80 років, але він міцний, 
як справжній син землі. Спо
кійний, мовчазний і замисле
ний, ніби всі турботи землі ляг
ли на його плечі. Ібрай бачив 
боротьбу селян з багатіями, 
брав участь у революції 1917 
року і □ громадянській війні, 
він турботливо викохував рисо- 
в: ділянки на березі Сир-Дар ї 
і завжди збирав зі свого поля 
такі врожаї, які дивували рисо- 
водів азіатських країн.

Під час Вітчизняної війни 
_ 1945 років він зібрав з

й заводи, 
комплекси, кол- 

Йому допо-

спосі, що возвеличує людину, мог
ла б прозвучати і розповідь про 
долю, про труд чудового геолога, 
першого президента Казахської 
Академії иаук Каниша Саптаева.

Одна з характерних рис со
ціалізму — дружба і взаємо
допомога людей праці, і, в цьо
му смислі, мені видається сим
волічним і Той факт, що зов
сім недавно на українсько
му зазоді еЗапооіжстапь», а по

СІЛЬ ТИН.! ЗЕМЛІ
90

Ануар АЛІМЖАНОВ. 
письменник.

— Земля — скарбниця благ, 
а праця — ключ до неї. Слаза 
важко приходить і легко відхо
дить, а якщо легко прийде, то 
ще швидше піде, не женіться 
за нею. Один кінь — це не та
бун, один у полі не збільшить 
посівів, лише дружбі людей 
підвладні таємниці землі, буй
ство річок і сила гір. Ми силь
ні дружбою.

Коли відомий казахський пись
менник і вчений Мухтар Ауезов го
ворив про те, що навіть доля однієї 
людини може увібрати в себе час 
від далеких століть І до середини 
XX століття, від феодалізму до со
ціалізму. думаю, він мав па увазі 
таких людей, як Ібрай Жахаєв. Та 
її життя самого Мухтара Ауезо- 
ва, — одного з засновників казах
ської радянської літератури, котрий 
створив у своїх творах художцьо 
яскраву панораму соціального й ду
ховного життя казахів в минулому 
І нині, — проситься в книжку, що 
обіцяє бути містковою й глибокою 
щодо своєї філософської суті. Так 
само повчально як гімн радянській

тім на металургійному заводі 
в Караганді двоє прославлених 
робітників країни — казах Ал- 
тинбек Дарібаєв і українець 
Євген Проскурін разом прово
дили рекордні плавки, присвя
чені півзікозому ювілею утво
рення Союзу Радянських Со
ціалістичних республік.

Нині в науці й мистецтві, 
сільському господаостві і про
мисловості республіки труди
ться покоління людей, які на
родилися й виросли за Радян
ської влади. Вони навчаються 
в 44 вузах, вони — господарі 
десятків науково-дослідних ін
ститутів, їм належить Казахська 
Академія наук, високогірна 
станція космічних променів, 
Інститут ядерної фізики, Інсти
тут астроботаніки, обсервато
рія, оперний і драматичний 
театри, консерваторія, кіносту
дія «Казахфільм». Перерахову
вати можна без кінця. А до

ЇЗ союзного
БЮДЖЕТУ

Економічна інтеграція радянських рес
публік означає, що в плануванні та 
управлінні народним господарством гар
монійно поєднуються загальнодержавні 
і національні інтереси кожної нації і на
родності. Яскравий приклад тому роз
поділ капіталовкладень. За роки мину
лої п’ятирічки надходження із союзного 
бюджету складали майже чверть при
буткової частини бюджету Казахської 
PCP Ці кошти пішли, зокрема, на роз
виток чорної та кольорової металургії 
республіки, вуглевидобуток та землероб
ство тобто саме тих галузей, які визна
чають економічне обличчя Казахстану та 
ного вклад у зміцнення потенціалу 
країни.Наведений приклад ілюструє принцип 
вирішального значення: вся країна бере 
участь У піднесенні економіки кожної 
ос-спублікн, V підвищенні добробуту та 
культурного рівня її населення, а кож
на республіка, як складова частина єди
ного господарського організму Союзу, 
сприяє ного зміцненню в цілому.

В. ТАНДІТ, 
науковий співробітник Інституту 
економіки AH СРСР.

КОЛИ 
ВІДЛУНЮЮТЬ 

ГОРИ
В повітря підіймається верто

літ. Останній обліт місцевості. 
З хвилини на хвилину п'ятдесят 
тисяч кубометрів воли звалиться 
в ущелину.

Перша червона ракета. Друга. 
Третя! Шлюзи відкриваються. 
Вода збігає вниз. Спочатку цс 
схоже на звичайний подяний по
тік. Але тільки спочатку. Потік 
наростає з кожною секундою, 
захоплює не лише каміння, але 
й багатотонні валуни. Лавина 
нестримна. Тривожно гуде 
земля...

Біля Алма-Ати, в Чемолган- 
ській ущелині Заілійського Ала
тау, вчені Казахського науково- 
дослідного гідрометеорологічно
го інституту спорудили дамбу і 
створили штучне озеро: близько 
п’ятдесят тисяч кубометрів 
води на висоті три тисячі мет
рів. І через кілька секунд все 
це звалиться вниз.

Ні одному вченому досі не 
вдавалось точно передбачити 
початок селю. Зараз вперше ми 
знаємо точно, коли розпочне
ться штучний сольовий потік, що 
нічим не відрізняється від 
справжнього.

В. СОВА.

1917 року із кожної сотні моїх 
земляків лише двоє вміли чи
тати й писати, на весь Казах
стан всього лише тринадцять 
чоловік корінного населення 
мали вищу освіту. В широкому 
краю не було жодного вищого 
учбового закладу і жодного 
спеціалізованого. Не було про
фесійного театру, опери, ба
лету.

Соціалізм, на думку Маркса, не 
перетворить кожну дитину в Ра- 
фаеля, але дозволить кожній дити
ні, котра несе в собі зачатки Ра- 
фаеля, аль Фабарі чи Абая повністю 
розвинути своє обдарування. Жов
тень збудив до життя таланти мо
го народу, прискорив його соціаль
ний І духовний розвиток, допоміг 
йому з феодалізму зробити крок у 
соціалізм.

Серед моїх ровесників — молодих 
вчених — чимало людей, чиєю пра
цею і талантом пишаємося ми сьо
годні.

Візьмемо, наприклад, молодих 
професорів — фізика Жанкена Такі- 
баєва, медиків Сакена Нугмановп і 
Саіиа Балмухянова. маркшейдера 
Акжана Машанова. Кожен з них не
одноразово з гідністю представляй 
радянську на^ку іі техніку за кордо
ном. Це люди різнобічної культури, 
.з широкими знаннями в різних га
лузях науки, в тому числі п галузі 
історії, мистецтва І літератури сво
го народу.

У легенді про чарівний ке
лих мовиться про край, з яко
го можна прокласти стежинку 
до зоряних богів. Ми живемо 
на землі, з якої стартував кос
мічний корабель «Восток». 
Стартував тому, що підготував 
цей подвиг радянський на
род — дружна сім’я понад ста 
націй і народностей, згуртована 
соціалізмом.

ГОРДІСТЬ-МЕДЕОвиховання людей, 
розвиток фізкультури і 

спорту е предмет постійної 
турботи Комуністичної партії 
Радянського Союзу і Радян
ської держави До послуг міль
йонів фізкультурників 3052 ста
діони. 4^ 410 спортивних залів, 
понад 1)15 000 баскетбольних, 
тенісних: волейбольних мій- 
данчикі». Число споргизії’лк 
будівель постійно зростає.

В урочищі Мсдео, поблизу 
Алма-Ати будується новий 
високогірний каток. На висоті 
близько 1700 меірів над рів
нем моря знаходиться льодо
вий стадіон, всередині якого 
вкладаються 160 кілометрів 
труб холодильної установки. 
Труби розраховані па 10 тисяч 
глядачів. Гіід ними обладную-

ться гардеробні кімнати для 
спортсменів, кабінети лікарів, 
суддів.

Поруч зі стадіоном буде 
побудований плавальний ба
сейн 1 готельне містечко.

На знімку: будівництво ви
сокогірного катка в урочищі 
Медсо.

Фото І. БУДНЕВИЧЛ.
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£$ 1 аля К. з села Кр.існо- 
сілки Олександрівського ра
йону по закінченні восьмиріч
ної шкилн має бажання всту
пити до технікуму. В листі до 
редакції учениця запитує: Чи 
можу я вчитися в технікумі, 
якщо 15 років мені виповни
ться лише у вересні? Має 
право школа ве видати мені 
потрібних документів? Чи зда-“ 
ють екзамени ті, хто восьми
річку закінчить на «відмінно»?

— До середніх спеціальних 
навчальних закладів приймаю
ться особи, які мають освіту 
за вісім чи десять класів без 
оомеження віку (на стаціо
нарне навчання до 35 років). 
Примітка: на спеціальності, з 
яких праця на виробництві 
для неповнолітніх заборонена, 
на перший курс до іруп денно
го навчання на базі восьмиріч
ної школи приймаються особи, 
яким до початку виробничої 
практики на старших курсах 
виповниться 18 років. Школа, 
в якій ти закінчиш, І алю. вісім 
класів, не стане тобі на пере
шкоді. Переважним правом 
при зарахуванні до середніх 
навчальних закладів користу
ються ті, хто восьмирічну 
школу закінчив з похвальною 
грамотою, однак, екзамени 
здають всі.

Тамара Г. з с. Гнатівки 
Дооровелнчківського району 
хоче стати архітектором. У 
листі до редакції дівчина про
сить порадити, де межьа на
бути цієї спеціальності?

— На території Української 
PCP спеціальність архітектора 
можна набути в таких інже
нерно-будівельних інститутах: 
м. Дніпропетровськ, ьул. Чер- 
нншевського, 24а; м. Київ, 
проси. Повітрянофлотськнй, 
99/101; м. Полтава, проси. 
1 Травня, 24; м. Харків, вул. 
Сумська, 40.

Кваліфіковану відповідь про 
умови прийому до даною ву
зу, Тамаро, одержиш, звернув
шись листом до приймальної 
комісії обраного інституту.

МЕТОЮ дальшого впровадження 
** масової фізичної культури і спорту в 
побут школярів, поліпшення учбової й 
позакласної спортивно-масової роботи в 
сільських школах, поліпшення роботи' з 
нового комплексу ГПО проводяться 
перші республіканські змагання сільсь- 
кнх школярів з багатоборства. Затверд
жено положення про ці змагання, їх 
організацію і проведення відповідним 
доручено комітетам по фізичній культу
рі і спорту, що вестимуть що роботу 
спільно з органами народної освіти, ра
дами ДСТ «Колос» і комітетами ком
сомолу.

Змагання сільських школярів прово
дяться у п’ять етапів. Спершу протя
гом учбового року пройдуть масові зма
гання у колективах фізкультури загаль
ноосвітніх шкіл за положенням Мініс
терства освіти УРСР про змагання між 
класами з видів, що входять до програ
ми з фізичної культури.

Другий етап — районні змагання. До 
заліку включатимуться 20 кращих ре
зультатів учнів класу — переможця з 
кожного ступеня ГПО (10 хлопчиків

10 дівчаток). Змагатимуться учні 5—6, 
7—8 і 9—10 класів.

У третьому етапі візі муть участь 
команди класів — переможні зон, 
виборюватимуть першість району, 
твертий етап — не обласні змагання, 
яких виступатимуть команди класів — 
переможці районних змагань з кожного 
ступеня ГПО. Вони проводц і ймуться у 
червні — липні 1973 року.

І, нарешті, п’ятий етап — фінал пер
ших республіканських змагань сільсь
ких школярів, що проводитимуться у 
липні 1973 року в Києві за нормативами 
першого, другого і третього ступеня 
комплексу ГПО.

У фінальних змаганнях візьмуть 
участь команди класів — переможці об
ласних змагань. До складу команд вхо
дять 18 учнів сільських восьмирічних та 
середніх шкіл. Допускаються також пе
реможці в особистому заліку.

В. СУРЖАН, 
начальник оргвідділу і кадрів об
ласного комітету по фізкультурі 
і спорту.

НОВІ
СТАРТИ

Під час тре
тього туру об
ласного фес
тивалю само
діяльного мис
тецтва, при
свяченого 50- 
річчю утво
рення СРСР, 
успішно ви
ступив жіно
чий вокаль
ний ансамбль 
новоукр а ї н- 
ського місько
го Палтпу 
культури 
«Ювілейний»,

Фото 
В. Ковпака.

ОБЛАСНА ВИСТАВНА ТВОРІВ 
НАРОДНОГО ОБРАЗОТВОРЧОГО 
ТА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНО
ГО МИСТЕЦТВА, ПРИСВЯЧЕНА 
50-РІЧЧЮ УТВОРЕННЯ СРСР, ВІД
КРИЛАСЬ НЕЩОДАВНО В ПРИМІ
ЩЕННІ КІРОВОГРАДСЬКОЇ КАР
ТИННОЇ ГАЛЕРЕЇ.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ВІВТОРОК, 21 ЛИСТОПА
ДА. ПЕРША ПРОГРАМА, 9.35 
— Новини. (ЛІ). 9.45 — Дли 
юнацтва. Телевізійний клуб 
«Шукачі». (М). 10.15 — «При- 
морці». (М). 10.45 — Художній 
фільм «Офіцери». (М).Д^П —. 
«П'ятирічка, рік другий». (ЛІ). 
12.50 — Глазунов. Сюїта із ба
лету «Пори року». (ЛІ). 16.15—, 
Концерт. (Донецьк). 17.30 — 
Інформаційна програма «Віс
ті». (К). 18.00 — Для школн- 
дів. «Сурмач». (К). 18.30 —
«Гема Батьківщини в поезії 
О. Блока і С. Єсеніна». Літе
ратурна передача. (К). 19.00 —■ 
Програма «Час». (М). 19.30 — 
Кольорове телебачення. Чем
піонат СРСР з хокея: ЦСКА — 
«Спартак». (ЛІ). 21.45 — Ко
льорове телебачення. «Ну.мо, 
дівчата». (М). 23.00 — Нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 — 
Тслевісіі. (К). 11.15 — Теле
фільм «Ритми Ншіської зато
ки». (К). 11.35 — «Шкільний
скрап». Фізика для учнів 10 
класу. (К), 17.00 — «Моря Пів
нічного Льодовитого океану». 
Навчальна передача з геогра
фії. (М). 17.30 — «Честь сім’і». 

00 — Новини. (М). 
Кольорове телсбдчсн-

ня. Для дітей. «Ящик з іграш
ками». Телевізійний лялькішій 
фільм. (М). 18.30 — Кольорове 
телебачення. Концерт. (М). 
19.00 — Програма «Час». (М). 
)9.30 — «Мальовнича Украї
на». (Запоріжжя). 20.00 — 
Штраус. «Летюча миша». Ви
става Молдавського театру 
опери та балету. (Одеса). В 
перерві — «На добраніч, діи 
тиі». (К). 22.20 — Вечірні но
вини. (К).

СЕРЕДА, 22 ЛИСТОПАДА. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 — 
Новини. (ЛІ). 9.45 — Для ді
тей. «іскорка». (Донецьк). 
10.15 — «ПриморцІ», (ЛІ). 10.40 
— В. Білль-Білоцерківський. 
«Шторм». Спектакль. (Л1)г. 
13.00 — Фільм-концсрі «Грає 
Д. Локшнн». <Д\). 16.15 —
«Онегінськнії зал музею О. С. 
Пушкіна». Навчальна переда
ча з літератури. (М). Р.00 — 
Телсфсстнваль художньої са
модіяльності областей респуб
ліки, присвячений 50-річчю 
утворення СРСР. Оде
ська область. (Одеса). 18.00 — 
Новини. (М). 18.10 — «Союз
непорушний». , Удмуртська 
АРСР. (М). 18.40 — «Літера
турні читання». (М). 19.00 —
Чемпіонат СРСР з футбола: : 
«Динамо» (К) — «Зоря» (Во
рошиловград). (К). 21.00 —
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Художній фільм «Іванна». 
(К). 23.00 — Вечірні нови
ни. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 - 
Кольорове телебачення. «Ви
ставка Буратіно». Для дітей. 
(ЛІ). 17.30 — Науково-популяр
на програма «Наука сьогод
ні». (М). 18.00 — Інформаційна 
програма «Вісті». (К). (З-
включенням Кірової раца).
18.30 — «До 70-річчя з дня на
родження М. О. Бурмнстрен- 
ка». (ЧК). 18.50 — Реклама,
оголошення. (К). 19.00 — У нас 
в гостях газета «Сільські віс
ті». (К). 19.45 — Коицсрг ра
дянської вокально-симфоніч
ної музики. (Львів). 20.45 — 
«На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — Програма «Час». (М).
21.30 — Кольорове телебачен
ня. «На воіник». (М). 23.00 — 
Новини. (М).

В експозиції багато місця при
ділено творам живопису і графі
ки. Чи не найбільший успіх випа
дає на долю вчителя з Олександ
рії В. Гесця. В його картині 
«Комсомольська бригада» люди 
■— це справжні господарі землі, з 
якою в них пов’язане все 
ве життя.

Захоплюєшся великим 
любством і старанністю

тень, декоративна, кольори її ком
понентів утворюють гарну гаму. 
Основний елемент КОМПОЗИЦІЇ — 
крупний геометричний орнамент, 
що ритмічно повторюється. Візе
рунок килима, який виткала ро
бітниця з Новгоррдківського ра
йону, II. Крижапівська, ство
рюється рослинним орнаментом з 
допомогою червоного, зеленого, 
чорного кольорів. Від лубка і на
родної станкової картини йде ро
бітник з Олександрії ІО. Долгпх у 
своїй роботі «Бандурист». На фо
ні сільського пейзажу зображено 
музиканта, його вигляд говорить 
про тяжку долю простої людини в 
дореволюційній

радянських людей, змалювати кра
су рідного краю.

В центрі виставки, як заспів,— 
портрет В. І. Леніна, виготовле
ний робітником із Світловодська 
І. Карпенком в техніці інтарсії.

Кіровогра.ішнна щедра на та
ланти. В цьому переконуєшся, 
коли знайомишся з творами де- 
коративно-прнкладного мистецт
ва. Для кращих з них характерна 
безпосередність і щирість твор
чої думки, неабияка майстерність 
і гармонійне поєднання художніх 
якостей твору з його функціо
нальним призначенням.

Доріжка, виконана пенсіонер
кою з села Пиотопопівки ГІ. Свя-

трудо-

ЮНАКИ

І ДІВЧАТА!

Росії.

(Гм) Наш* адреса і телефони

усього року на підгот ,вку 
новобудов м, Кременчука

Телефони: 2-42-72, 2-41-52.
ДИРЕКЦІЯ.' на рік — 2 крб. 40 Kon.j на 

крб.20 коп.

Експозиція досиїь різноманітна. 
Живопис, скульптура, графіка, ви
палювання по дереву, кераміка і 
килим — кожен самодіяльний 
майстер, шукає той вид мистецтва, 
матеріал і техніку виконання, де 
повніше і переконливіше може ви
словити своє ставлення до навко
лишнього світу, показати працю

праце- 
кірово- 

градців — викладача Ф. ІІІабали, 
пенсіонера В. Петрова, О. Шиш
кова.

На виставці експонується біль
ше двохсот п’ятдесяти робіт. Хай 
не всі вони рівноцінні,

головне —
бажання

почуття.
Л. ПОЛІЩУК, 

Кіровоградською 
галереєю.

рів поєднує 
прекрасного, 
свої думки і

завідуючий 
картинною

але авто- 
потяг до 
передати

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

жии КОМУНА?
Якщо ви ще не перед

платили на 1973 рік свою 
обласну молодіжну газе
ту «Молодик комунар», 
або якусь іншу газету 
чи журнал — поспішіть 
зробити це найближчим 
Часом, Пам’ятайте, ос-

танній строк передплати 
на 1973 рік минає 25 лис
топада.

Передбачені видання 
після вказаного строку

одержуватимуть перед
платники з лютого і на
ступних місяців 
року.

Передплатна ціна
6 місяців — І і

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ УЧБОВИЙ 
КОМБІНАТ 
комбінату «Кременчукбуд»

оголошує набір учнів протягом 
кваліфікованих робітників для 
з спеціальностей:

машиністи автокранів (шофери 
слюсарі-трубовкладалі.ннки; 
монтажники будівельних конструкцій; 
монтажники-муляри;
малярії;
формувальники залізобетонних конструкцій.
Строк навчання від 4 до 6 місяців.
На навчання приймаються юнаки ! дівчаїа від 17,5 рокіп 

1 старші з освітою 8—10 класів, без екзаменів. Вступникам 
слід подати такі документи: заяву на ім’я директора, авто
біографію, паспорт або довідку з місця проживапня, сві
доцтво про освіту, три фотокартки (3x4 см).

Учні забезпечуються безплатним гуртожитком і сіипендіеіо 
а розмірі 63—75 карбованців па місяць, залежно від спеці
альності. Після закінчення навчання учням присвоюють II— 
III розряди. Середня заробітна плата після навчання 135—150 
карбованців.

Початок навчання 7 п удяя 1972 року та 3 січня 1973 року. 
Документи приймаються тільки особисто від вступників.

Адреса: Полтавська область, м. Кременчук, і 
Першотравнева, 23.

2—3 класів);

♦ МОЛОДОИ КОММУНАР», Орган Кировоградсного 
обкома ЛКСМу, г. Кировоград,

316050 ГСП, НіровотраД’50, еул. Луначарськото, 36,
Телефони: відповідального секретаря та відділу ком« 

«омсльсьного життя —» 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів І масової роботи та Інших відділів — 2-45-36,

Друкарня їм» Г, М. Димитрова, обласного управління 
у справах видавництв, поліграфії і книжкової 

торііплі, м. Кіровоград, вул. Глінни, 2.
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ПОГОДА
Вдень 21 листопада го те

риторії області і місту Кіро
вограду передбачається .мін
лива хмарність, в західних 
районах невеликі опади, по 
місту — без істотних опадів. 
Вітер південний, помірний 
до сильного. Температура 
повітря по області 3—8. по 
місту — 4—6 градусів тепла.

ЧЕТВЕР, 23 ЛИСТОПАДА. 
ПЕРША ПРОГРАМ®, 9.35 — 
Новини. (М). 9.45 — Кольорове 
телебачення. Для дітей. «Ви
ставка Буратіно». (ЛІ). 10.15 — 
«ПриморцІ». (ЛІ). 10.45 — Му
зичний огляд «По концертних 
залах». (М). 12.00 — Докумен
тальний фільм «Гімнастерка і 
фрак». (М). 10.00 — Началь
на передача Із загальної біо
логії. (,М). 16.30 — «Російська 
мова». (М). 17.15 — Для
школярів «Сурмач». (Львів). 
17.45 — «Братерство, скріплене 
в боях». (Ворошиловград). 
18.00 — Тележурнал «День за 
днем». (Кіровоград). 18.40 — 
«Пісня-72». (М). 19.00 — »Світ 
соціалізму», (М). 19.25 — «ВІД 
усієї душі». Про долю трудіп-і 
инків колгоспу Імені Суворопа 
Вінницької області. (ЛІ). 21.00
— Програма «Час». (М). 21.30
— «Грає мінський камерний
оркестр». (К). 22.00 — До
50-рІччя утворення СРСР. «Віт
чизно моя, неозора». (К). 23.00
— МІхоїародн! змагання з ак
робатики. На приз пам’яті 
льотчика-космонпвта СРСР 
В. Волкова. (М). 23.30 — Н«8 
вини. (М).

ДРУГА ПРОГРАЄМ« 1735 Ч 
Для школярів. iftrcC.il стар* 
ти». (М). 18.00 — Інформації^ 
на програма «Вісті». (К). 18-3»
— Виступав ансамбль «Глоі
бус». (Одеса). 19.00 — Худож
ній фільм «Прощайте, ДРУ11’ 
(К). 20.45 — «На добраніч, Д< 
ти!». (К). 21.00 — Програм;
«Час». (М). 21.30 — «Кіііоми’:1 
іецтво Країни Рад». Художнії 
фільм «Два Федори». (МІ 
23.00 — Вечірні новини. (К). ,

iftrcC.il
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