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В ТІСІІІН СДІІ
БУДАПЕШТ. (ТАРС). Тут почалися пере

говори між партійно-урядовими делегація
ми Радянського Союзу і Угорської Народ
ної Республіки.

В ході обміну думками сторони обміня
лись інформацією про внутрішній розвиток 
обох країн і обговорили заходи по даль

НА ФЕРМАХ

ОСТІ
шому поглибленню різнобічного радянсь
ко-угорського співробітництва. На пере
говорах обговорювалися також актуальні 
міжнародні питання, зокрема такі, що сто
суються європейської безпеки. Переговори 
проходять в атмосфері дружби, сердечнос
ті і повного взаєморозуміння.

имш гагарі
СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТВАРИННИКІВ 
КОЛГОСПУ «ПЕРШЕ ТРАВНЯ» МАЛОВИСКІВСЬКОГО 
РАЙОНУ

ВИРУШАЄМО В ПОХІД Гв “твння
Гідні подарунки великому святу ра

дянських 'народів — 50-річчя утворення 
СРСР — готують трудівники нашого 
колгоспу. Нинішнього року механізатори 
одержали з кожного гектара посіву по 
38,2 центнера озимої гшепшіі, 46,6 цент
нерів кукурудзи в зерні, 350 центнерів 
цукрових буряків. Непогані здобутки й 
тваринників. На сьогодні вироблено 
10.806 центнерів молока. В середньому 
на кожну корову надоєно понад 3000 
кілограмів.

Обговоривши Постанову ЦК КПРС, 
Ради Міністрів СРСР і ВП.РПС «Про 
розгортання Всесоюзного соціалістично
го змагання працівників тваринництва 
за збільшення виробництва і заготівель 
продуктів тваринництва в зимовий пері
од 1972—1973 рр.:>, трудівники госпо
дарства одностайно вирішили активно 
включитися у Всесоюзне соціалістичне 
змагання тваринників, організувати си
ту і теплу зимівлю худобі, розгорнути 
наполегливу боротьбу за виконання взя
тих підвищених соціалістичних зобов'я
зань.

Прагнучи дати країні якомога більше 
молока і м’яса, ми зобов'язуємося:

виробити па кожні 100 гектарів сіль-

ськогосподарських угідь 430 центнерів;
виробити в 1973 роні 12 тисяч цент

нерів молот,
за цей період середньорічний надій па 

одну корову довести до 3.150 ьілогра- 
мів молока;

на відгодівлі великої рогатої худоби 
домогтися щодобових приростів живої 
ваги кожної тварини пе менше 000 гра
мів, свиней — 350 грамів;

одержати від кожних 100 корів 98 
телят і зберегти їх поголів’я до 98 від
сотків, від кожної свиноматки — 18 по
росят;

Ми постійно піклуємося про зміцнен
ня кормової бази. Нинішнього року за
готовили 1.580 центнерів сіна, 4 тисячі 
центнерів сінажу, 320 центнерів сінної 
муки, 32 тисячі центнерів силосу, 28 
тисяч центнерів грубих кормів. На одну 
умовну голову це становить 1,5 тонни 
сіна, ЗО тонн соковитих кормів, тобто 
і— по 32 центнери кормових одиниць.

Добросовісно і заздалегідь підготува
лись в господарстві до осінньо-зимово
го періоду, Корівники утеплені, вікна 
всюди засклені, потурбувались, щоб пі
де в приміщеннях пе було протягів. Ні
які погодні умови не стануть на заваді

доставки кормів, бо грубі корми підве
зені близько до ферм.

У наступному році плануємо лагоіовіии на 
ьожну корову пз 33,5 центнера норяовнх оди
ниць. для здійснення чого потрібно виростити 
на кожному гектарі по 360 центнерів кукурудзи 
на силос, 35 центнерів сіна, 100 центнерів сі
нажу, 2*0 центнерів баї аторічннх трав.

Зобов’язуємось також поліпшити племінну 
справу, ветеринарну службу, зоогехиі»шчі» 
нагляд.

Наполст.тиво будемо боротися за г.ідвип синя 
продуктивності праці та зііилсинл собівар
тості продукції. За рахунок підвкшеніні куль
тури тваринництва, більш ефектного вико
ристаній механізації, кормових резервів доб’є
мося зниження собівартості одного центнера 
продукції на 8—И відсотків, підвищення про
дуктивності праці — на 4 відсотки.

Моло,іі трудівника колі ослу пост ійно 
дбатимуть про зростання свого фахово
го рівня.

Ми докладаю всіх зусиль, щоб з чес
тю виконати взяті соціалістичні зобов’я
зання і тим самим ввести гідний вклад 
у справу дальшого піднесення сільсько
го господарства.

Закінчується сільсьноюспс іари/ккй рік. 
Успішним сіп був’ для твариипш-ів наш» 
»о колгоспу. Та аналіз ноказуг, іко к пер
шому півріччі наступною рому, паю ви
користати всі резерви, можна добитись 
ще більших успіхів. Прикину впік всі «зад 
і«проти», тваріи'.нпки і ос по даре’ви виїли 
підвищені соціалістичні зобов'язання. Своє 
вагоме слово сказали і комсомольці. Та 
бути Інакше і не могло. Адже ючінн і 
дівчата завжди показують ішнкдад у ро
боті.

У комсомольсько-молодіжній бригаді мо
лочнотоварної форми Н чалені». Члсим 
бригади від ножної зз закріплених за ни
ми корів на сьогодні в середньому вже 
надоїли понад три тисячі кілограмів мо
лока, а Марій Мірошниченко іа Олена 
Школярева — близько 3400 кілограмів. 
Відмінні трудові шказішки у комсомолок 
Лелагеї Стсльмунової, Марії Третям»*»», 
молодого ночункта Валентини Моєієнво, 
нкі працюють на санпофермі. Дівчата до
билися 350-грамовнх щодобових приростів 
на відгодівлі підстилціів віком дід -3 міся
ців, то майже на 1'Ю грамів більше від 
середнього показника но юсяодарстгу.

На зборах всі тваринники зали і.іоео 
наступною роьу добитися 350» расових 
приростів, а П. Сгсльмухова, Лі. Тре-Яко
ва та В. Мосіеньо намітили виші рубежі; 
ї'л зобов’язання — 400 грамів.

2900 псіиасрів молока вироблять у пер
шому півріччі наступного року члени «гл- 
сомольсько-молотіжної ланки шелечиото- 
варвої ферми. 1550 кілограмів на кожну 
норову — такс середнє піврічне зобов’я
зання. 270 центнерів аа цей період відсію- 
єї групи корів надоїть Варвара Пахомова* 
260 — Лідія Хоярящук, 250 — Шва 1адю~ 
нова, Галина Гончарова, Віра Возпюк. 5ИС 
— Катерина Слепцова. Галина Маслова* 
Надія Максіїмсчко, Олена Школярева.. 
Марія /Мірошниченко.

Впевнена, взяті підвищені соціалістичні 
зобов’язання молоді тваринники виполе-' 
ють з "сстю. Достатньо за і отселено »Д 
зиму корміи, а завзяття й майстервоєтїі 
молодим тваринникам не нозпчатн£

Олена СОЛОВЙОВА? 
секретар комсомольської ерга- 
йгзації колгоспу «Перше трав
ня» Маловисьівського району.

п
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Перший сніг, що еипев днями, не застав трудівни
ків нашого господарства зненацька. Ще влітку ком
сомольці Володимир Христич та Анатолій Соковая 
виготовили 60 нових щитів для снігозатримання, від
ремонтували 80 старих. Придатні для використання і 
інші щити, 170 яких збережено у першій бригаді, 
180 — у другій.

На засіданні комітету комсомолу прийнято рішення: вміти 
шефство над виготовленням щитів. Контроль за ходом ви
конавші робіт доручено комсомольцям. Розроблено конкрет
ні заходи. По-перше, встановлено дійовий контакт з піоне
рами й комсомольцями підшефних шкіл — середньої № 1 
та восьмирічної № 6. Школярі зобов’язалися виготовити 4 
тисячі щитів. До майстерень вже завезено матеріал і перші 
вироби зійшли із «шкільного» конвейєра. Три тисячі щитів 
буде виготовлено силами комсомольців і молоді колгоспу.

Комітет комсомолу розробив умови соціалістич- 
ного'змагання серед юнаків і дівчат. Молоді вироб
ничники, які виготовлять найбільшу кількість щитів, 
будуть відзначені комітетом комсомолу та цінними 
подарунками. Окремі призи встановлені для школя
рів.

М. ШАПКА, 
секретар комсомольської організації колгоспу 
Імені XX з’їзду КПРС.

Кірзвсградськнй район,
с. Аджамка.

ТИ, ХЛІБОРОБЕ, ЗІБРАВ НА СВОЇЙ НИВІ ДОРІДНИЙ УЖИНОК. І ТЕПЕР ЗНОВУ В ТЕ
БЕ ТУРБОТА - ПОВСЯКЧАС ДБАТИ ПРО УРОЖАЙ МАЙБУТНЬОГО РОКУ. НА ЧЕРЗІ - 
ПІДГОТОВКА ДО ВЕСНЯНИХ РОБІТ ТЕХНІКИ, ЗАГОТІВЛЯ ДОБРИВ. ПРОВЕДЕННЯ СНІ
ГОЗАТРИМАННЯ, НАВЧАННЯ МЕХАНІЗАТОРСЬКИХ КАДРІВ...

Ще до жозтневих свят 
в комсомольсько - мо
лодіжній тракторній 
бригаді колгоспу «Жов
тень« Новомиргородсь- 
кого району закінчили 
осінні польові роботи. 
Щедрим був рік ДЛЯ МО
ЛОДИХ механізаторів,

особливо на Ерожай 
зернових.

Нині механізатори 
бригади Василя Лузанів- 
ського вивозять органіч
ні добрива на поля, на 
ферми доставляють си
лос, січку, мелясу, жом.

А на польовому стані

тракторної бригади теж 
кипить робота — ре
монтують посівні маши
ни. Заклик механізато
рів Кіровоградського 
району тут зустріли 
схвально І вирішено а 
середині грудня закін
чити ремонт посіяної

техніки. Зараз закінчу
ють обладнувати доріж
ку з твердим покриттям, 
на якій буде поставлено 
для зберігання тракто
ри, комбайни.

На з в І м і >: механі
затори брвгаяв 6. Лузапів- 
ського.

♦ото А. БУДУЛАТЬсВА.
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шЦОМУ так мало комсо-
• мольських зб о р і в 

скликали? — запитала 
якось секретаря сільської 
первинної комсомольсь
кої організації.

Відповідь ніби на кінчи
ку язика трималась: 
««Спробуй зібрати. Один — 
в одному кінці села жиие, 
Іншому — теж три кіло
метри тупати, а то, знаєте, 
позмінна робота...

Мені не раз доводилося 
чути такі відповіді від сек
ретарів сільської комсо
моли, з серйозним поси
ланням на відстані і зміни. 
Не дивуюсь. І вкотре ПО

— Мабуть, не все тралі У 
нас з підготовкою зборів, — 
сказав тоді Віктор Жабо пін
ський. — Самі скликаємо збо
ри, самі й готуємо їх. А що як 
спробувати...

Пропозицію Віктора обговори
ли, висели поправки І найближ
чим часом вирішили скориста
тись нею. Ось як в липні цьою 
року підготували збори у від- 
ділковій комсомольській органі
зації бригади № 5. На порядок 
денний було винесено питання 
«Про роботу комсомольсько-мо-

ШКОЛА
КОМСОРГА

Q ГОТУВАВ КОЖЕН ДРУГИЙ
© ПОПЕРЕДНЄ РІШЕННЯ —З КОНТРОЛЮ!

думалось: що це — кон
статація безвихідного ста
новища, чи... визнання 
свого організаторського 
безсилля...

Збори... Майже рік вони 
не скликалися в селі Кіро- 
вому. Комсомольська мо
лодь відвикпа колективно 
вирішувати громадські 
справи. Не дивно, що й на 
передостанні звітно-ви
борні з’явилась тільки 
половина комсомольців. 
Негайні заходи могли зру
шити такий застій. І члени 
комітету почали діяти. Се
кретар комсомольської 
організації Дарія Лихохід 
звернулась по 
до секретаря 
А. О. Манжелія, голови прав
ління колгоспу М. О. Мир- 
каленка. Члени комітету 
розмовляли з комсомоль
цями вдома і на робочих 
місцях, роз'яснювали стан 
комсомольських справ, ці
кавились виробничими пи
таннями. Тепер збо
ри у відділових організа
ціях проходять у точно ви
значені строки — щоміся
ця, а загальні — щоквар
талу.

Здавалося б, на цьому і за
спокоїтись можна. Та виникла 
нова турбота: збори проходять 
регулярно, а ось відвідування 
— десь процентів сімдесят. Зі
брали засідання комітету.

допомогу 
парткому

Увага і довір’я, що відчу
вають юнаки і дівчата о 
цьому випадку з боку ко
мітету комсомолу і рядо
вих комсомольців, ; 
чають в лави Спілки 
найкращий агітатор.

Людмила Дуб працювала 
оператором на сипнофабриці.
Знала спою роботу — на цьому 
І закінчувався зв'язок дізчнни 
з колективом. 
комсомольські збори 
вдруге... Те,

залу- 
I як

ДЖАН с Ь н А РСР
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АЗЕРБАІ

СТОРІНКИ
МУЖНОСТІ

Фото М. ГЛЖУЛЮЗА.

ВІРМЕН СЪКА РСР

семи місяців ми маємо по 
Тому зобов’язання свої пе
на честь Дня нафтовика зо- 
дати пснад план 150 тонн

I. ГРИГОРЯН, 
працівник республіканської газети 
«Молодежь Азербайджана».

ни, в нефтопромисловому управлінні, що 
носить ім я першого народного коміса
ра важкої промисловості Серго Орджо- 
нікідзе, народився новий вид змагання: 
фронту й тилу.

«Наш договір з тобою буде дуже корот
кий, — писав льотчик .Чук’яиов. — Я буду і до
мити фашистів у повітрі й на землі, а ти зі 
своєю чудовою бригадою швидше бури нафто
ві свердловини».

«Твій лист мені вручили на буровій я той 
момент, коли долото доспі ло глибини 2352 мет
ри« ,— відповідав йому Баба Кафар. — Ми зо
бов’язалися закінчити і здати свердловину в 
експлуатацію на 90 днів раніше строку. Нині 
ми йдемо з випередженням плану на 40 
днів...».

МОЛ ОДІ ІИ МОНТАЖ
НИК АГАДЖАН БАШ1РОВ 
ОСЬ УЖЕ ТРЕТІЙ РІК 
ПРАЦЮЄ НА ПУДОВІ 
ЖИТЛА. ЗАРАЗ ВІН СПО
РУДЖУЄ БУДИНОК У СЕ
ЛИЩІ АХМЕЛЛИ. ЯКИЙ 
ЗАПЛАНОВАНО ЗДАТИ В 
ЕКСПЛУАТАЦІЮ НА КІ
НЕЦЬ ЦЬОГО РОКУ,

ііііііііііііііііііііііііііііііііпііііі’-зербайджан... Коли
ер розквітла, вкпМЛаСЬ

Вірменія, Грузія, Цями, артеріями Ь 
пригнічена земля т<акі наслідки пей<=. 
містами, електростЗ;______ Могц
шувальиих каналів

Ленінської національної політики. Такі звер
шення Комуністичної партії , під керівниц
твом якої, створено нашу велику багатона 
ціональну державу.

Кваші. А поряд за приклад 
ставлять доярок з комсомоль
сько-молодіжного колективу 
МТФ № (і Надію Москаленко; 
Ірину Вітряк, обліковця Марію ■ 
Тимчур. Змагання на честь пів
вікового ювілею СРСР набрало 
широкого розмаху. Разом з усі
ма колгоспниками комсомольці | 
і молодь села борються за при
своєння господарству ювілейно
го Почесного знака.
Сьогодні успіх будь-кою з мо
лодих відомий його товариш їм. 
Бо так одного разу постановили 
комсомольські збори.

ЩОБ кожне рішення 
повного органу 

винної організації 
дійовим, до зборів туг 
туються заздалегідь і сер- . 
йозно. Активісти одержу
ють певні завдання, пере
віряють роботу відділко- 
вих організацій, комсо
мольсько - мол о д і ж н и X 
груп, спортивних секцій, 
Будинку культури. Все 
грунтовно, в деталях. А то
ді вже мають що допові
дати зборам, на основі чо
го робляться висновки, 
вносяться пропозиції.

На кожних зборах у від- 
ділкових організаціях обо
в’язково в порядку денно
му стоїть питання «Вико
нання рішень попередніх 
зборів». Доповідачами по 
цьому питанню стають сек
ретарі, групкомсорги, ря
дові комсомольці. Так, на 
зборах у відділку № 5 
слухали про роботу ком
сомольсько - молодіжного 
колективу МТФ. Комсо
молкам Ірині Вітряк, Марії 
Тимчур і Марії Моска
ленко, що працюють на 
фермі, доручили щодня 
слідкувати за порушення
ми розпорядку дня. Дівча
та вели індивідуальні бе
сіди, прізвища «невиправ
них» з’являлися в стіннів
ках, блискавках. Така 
принциповість допомогла 
поліпшити дисципліну. На 
наступних зборах Ірина 
обидві Марії 
ням доповіли

Розповідь 
лише одного 
ріспілкової роботи коміте
ту — комсомольських 
зборів. Як бачимо, у роз
в’язанні 
найдені 
дієвіші

її запросили на 
раз, 

що почула там, 
змусило по-новому глянути на 
себе, як на оператора. Вона 
зрозуміла, іцо ії робота — не 
відбувальщина в годинах,- а 
справа відповідальна в загаль
ному виробничому циклі фаб
рики. Дівчина стала більш зі
браною, вимогливою до с<!бё і 
7ИХ, хто поряд. Лодруги-ком- 
ебмолки залучили Людмилу до 
участі в художній самодіяльно
сті. Згодом вона підійшла до 
секретаря відділкової комсо
мольської організації Валенти
ни Рець: «Приймете в комсо
мол?» Заява про бажання ста
ти членом ВЛКСМ, яку Людми
ла Дуб подала опісля — зако
номірний результат роботи ко
мітету з нсспілковою молоддю. 
Людмнліїннм шляхом прийшли 
в комсомольську організацію 
працівники дитсадка Ліза Шля
пцева 
молода 
типа Гопак, ' 
Берестенко.

Відомо, 
«-І збори, 

порушують 
тань, не збуджують 
перспективами, : 
ються 
ним.
села 
ють обговорити 
питання: 
дисципліна; 
лік і 
ВЛКСМ; участь 
розвитку і 
тваринництва; 
масова робота і здача 
норм ГПО. Хто прагне 
справ корисних, цікавих і 
важливих, того не зали
шать байдужими ці проб
леми.

Якось на зборах загово
рили про те, що вся мо
лодь чудово працює, а 
ось мало знає товариш про 

і товари- 
цього падає 
соціалістич- 

Комітет 
то-

і Валентина Столітня, 
пакувальниця Валсн- 

шофер Володимир

собі 
не 
пи- 

уяви 
залиша- 

формаль- 
і дівчатам 
пропону- 
ось такі 

внутріспілкова 
Ленінський за- 

завдання членів 
молоді у 

громадсько г о 
спортивно- 

і 
Хто

■самі по 
коли вони 

важливих
лодіжного колективу ДТТФ 
№ 6». Всі комсомолки-доярки 
разом з завфермою готували 
загальні дані з усіх показників 
роботи. Трьохтисячннці одержа
ли завдання розповісти про дос
від отримання високих надоїв 
молока. Марія Тнмчур, вет
фельдшер Володимир Пашенцев 
і диспетчер Надія Бездітна ви
пустили до зборів спеціальну 
фотогазету, яка розповіла про 
участь колективу в соціаліс
тичному змаганні на честь 50- 
річчя СРСР.

На ці збори, в підготовці до 
яких взяв участь майже кожен 
другий комсомолець, прийшли 
всі. І виступаючих було в два 
рази більше, ніж записалось. 
«Якби завжди так...» — гово
рили хлопці і дівчата по закін
ченні.

ЕВЕЛИКИЙ експери-
I мент збагатив практи- 

комсомольської робо- 
Відтоді до підготовки 

зборів комітет залучає ак
тивістів, передових вироб
ничників, фахівців. Звикли 
вже, що гостями на збо
рах (до того ж активні, бо 
виступають) тут комуністи, 
керівники 
провідні

Нерідко 
неспілкову 
ливо у випадках, коли ви
рішуються виробничі 
тання. Розрахунок 
простий — прилучити най
більше молодих хліборо- мим за межами колгоспу, 
бів до 
запалити 
бою в

заходом 
Та юнакам 

Кірового

н
ку 
ти.

господарства, 
спеціалісти, 
запрошують і 
молодь. Особ-

пи- 
тут

загальних спраз, 
і повести за со- 

трудових ділах.

І РОСОЧЕНА нафтою й випалена сонцем 
* * стара промислова територія в Орд- 
жонікідзенському районі Баку.,. Скільки 
пам’ятних подій, зв'язаних з історією 
сураханської нафти на її віку! Це й при
мітивні дореволюційні бурові, й знаме
ниті суреханські пожежі, які гасили самі 
робітники, комуністи й комсомольці, ря
туючи дорогоцінну нафту перших п яги- 
річок. А в роки Великої Вітчизняної вій-

Одноповерховий будиночок, ш,о пото
пає в зелені, зручно розташувався се
ред вишок, на промисловій території. 
Це приміщення районної інженерно-тех
нічної служби № 3.

На веранді, що веде в контору служ
би, — стенди з соціалістичними зобов'я
заннями колективу, діаграми, в яких мо
вою цифр розповідається про боротьбу 
за кожну тонну сураханської нафти.

— Ви, напевне,-пам’ятаєте, — розпові
дає начальник РІТС /А. Рагімов,— як в 
нашому НГДД, лише на четвертому про
мислі торік народився почин — «Збере
жемо кожну свердловину, стабілізуємо 
видобування нафти на старих площах». 
Під таким девізом почали працювати всі 
промислові контори НГДД, в тому числі 
і наша третя. В одному з кварталів ми 
вже одержали перехідний прапор зма
гання наших друзів з Донбасу. Але в 
цьому році — ювілейному, подія ця, 
звичайно, особливо знаменна для колек
тиву: адже ми працюємо за підвищени
ми зобов’язаннями на честь свята .

Ми поцікавились у товариша Рзгімова, 
які ж резерви виробництва дають мож
ливість колективу, не лише успішно ви
конати план, але й працювати по підви
щеній програмі. Адже старі нафтові ша
ри, здавалося б, резерв ненадійний.

— Ненадійний, якщо пустити всю справу па 
самопліїв, — гаряче взявся пояснювати началь
ник РІТС. — Адже свердловина, що вийшла з

ладу, — ніби організм, і перш за все потрібно 
знати причину захворювання, а .вже потім шу
кати шляхи лікування. І якщо ти проявиш по
трібну чуйність, можеш сподіватися на чудо. 
За прикладами — справа не стане. Ось 230-а 
простоювала понад 30 років, а тіні працює. 
Справжня рекордсменка: добовий видобуток 
дає 5—G тонн, в той час, як середня добова 
норма для наших старих свердливші — 1,2 т.

Залишаючи про/лисел, ми запитали про 
те, як працюють комсомольці.

— Працюють вони на всіх ділянках і 
скрізь відмінно. Для багатьох — це пер
ше місце роботи. Тут вони пізнають ази 
майстерності, вчаться бути відповідаль
ними за справи колективу.

Це видно й по тому, як беруть участь 
у житті колективу, як освоюють нелегкі 
нафтові професії молоді оператори по 
видобутку нафти І. Новрузоза, Р. Маме
дов. По тому, як працюють оператори 
підготовчої бригади РІТС С. Сулейманов, 
А. Алієв, А. Гарзєв, як готують до під
земного й капітального ремонту сверд
ловини. Ще на податку року, на честь 
50-річчя СРСР ми зобов’язалися дати по
над план 500 тонн, а вже на сьогодні, за 
підсумками 
тисячу тонн, 
реглянули і 
бов’язалися 
пального.

виробничі успіхи 
ша. А від 
ефективність 
ного змагання, 
комсомолу розробив 
ді спеціальні заходи. І вже 
під час жнив ім’я молодо
го комбайнера Степана 
Клименка, котрий намо
лотив понад 4 тисячі цент
нерів зерна, стало аідо-

І
з задоволен- 
про це.

торкнулася 
питання внут-

цієї проблеми аід- 
найкоротші і най- 

шляхи.

Набули популярності імена 
працівників свинофабрнкн Іллі 
Шевчука, Віктора Кас’яна, Во
лодимира Вовка, Володимира

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого ко
мунара».
Долішськнй раніш.

♦ Зі О Л І Т II Ч II П Й ГАРТ

КОЛИ людина . -стає дорослою? 
Здавалося б — мгріїе пптап-. 

ця. Проте, вдивляючись у життя, 
перегортаючи сторінки нашої істо
рії, переконуєшся у ного злободен
ності. Справді —• Аркадій Гайдар 
у шістнадцять років командує пол
ком, вчорашній школяр Олег Ко
шовий стає .комісаром комсомоль
ського підпілля. Прикладів багато. 
Ми захоплюємось мужністю юних 
героїв, іноді дивуємось їхній зрі
лості. Та чи завжди задумуємось, 
де її першооснова, відкіль береть
ся ота життєдайна сила, іцо допо
магає хлопчині нретп вантаж до
рослого.

Відповідь, на мою думку, єди
на. Це — вироблена з дитинства 
чітка позиція, висока класова сві
домість. І тут велику роль 
грають заняття в системі 
мольської політосвіти, які 
ють перетворенню знань в 
революційні переконання.

Вивчення марксистсько-ленінсь
кої теорії розшнріоє горизонти по
літичного бачення. Збільшується 
фокусна віддаль, завдяки якій юнак 
чи дівчина зосереджує свою увагу 
на основному,відкидає дрібне і по
біжне, може дати тому чи іншому 
явищу точну оцінку.

Кілька років роботи з молодіж
ною аудиторією переконали мене: 
політичні заняття відіграють 
лику роль в житті комсомольців 
щоденно, їх вплив позначається і 
на майбутньому юнаків і дівчат. 
Досить сказати, що кілька- слуха
чів нашого семінару подали заяви 
про прийом у члени КПРС, а троє 
— Б. Бойко, Г. Юрчепко та В. Дей- 
нег<! перейшли працювати п пар-

ВЧИТИСЬ
НАУЦІ
АНАЛІЗУ

віді-
КОМСО- 
сирия- 
тверді

ве-

тійні і радянські органи. Багато з 
них стали студентами вищих учбо
вих закладів. Сімдесят відсотків 
юнаків і дівчат, які відвідують по- 
літзаияття, є активними агітато
рами.

ПРОБЛЕМ у політичному нав
чанні молоді багато. Одна з 

них — вироблення у слухачів на
вичок самостійного мислення, що 
невід’ємне від виховання у цих по
треби опрацювання першоджерел. 
Не кожен може зразу ж перейти 
від чигання романів Стендаля чи 
Бальзака до вивчення «Маніфесту 
Комуністичної партії». Тому у мо
лоді потрібно розбудити інтерес до 
соціально - політичної літератури, 
навчити її працювати над книгою. 
На своїх заняттях ми практикуємо 
розгляд спеціальних тем,, наприк
лад. «Методика читання і конспек
тування роботи В. І. Леніна «Ве
ликий почин» з ото. На мою думку, 
слід би взагалі ввести у програму 
невеличкий Ікурс із;методики само-, 
стінної роботи над' книгою об’ємом. 
8—10 юдин, причому, • основну 
увагу звернутії на практичній' бік 
питання.' ' .
НЕ МОЖУ не зупинитись ще на 
11 одніму питанні, яке невід’єм
не від політичних занять. Мається 
на увазі виховання молоді в дусі

пролетарського інтернаціоналізму. 
Ленінський урок «Ми — патріоти, 
інтернаціоналісти» пройшов дуже 
цікаво. Перед нашими комсомоль
цями виступили люди різних на- 
ціснальностей — росіянка В. Сазо- 
нова, білоруска О. Ванюкевич,лат
вієць ІО. Праисан, грузни О. Ззд- 
зоєв. На урок запросили учасників 
Великої Вітчизняної війни.

Думаю, що дружбі наших наро
дів, їх спільній боротьбі за побудову 
комуністичного суспільства, по
трібно приділяти постійну увагу на 
кожному занятті.

Щоб цілеспрямовано формувати 
світогляд молоді, слід враховува
ти всі її особливості, такі як вік. 
уважність,, здатність до аналізу. 
Вивчення слухачів — складна 
справа. І основний шлях до її ви
рішення — спостереження під час 
занять, па комсомольськії:: зборах, 
ознайомлення з виробничими по
казниками. Так, серед слухачів на
шого семінару було кілька осіб, 
які недостатньо засвоювали тео
ретичний матеріал. Ми почали 
практикувати домашні завдання, 
співбесіди, і з часом колись від
стаючі слухачі такі, як Є. Осеоло- 
ва, В. Прскопенко стали першими, 
включились у змагання за право 
називатись ударниками комуністич
ної праці.

В народі кажуть: молодість — 
золота нора. Це не лише най
кращі, а й найскладніші роки в 
житті ліодуни. І дуже важливо 
саме в цей’період розвинути в ній, 
все найкраще, виховати з неї стій
кого борня;за справу Леніна, за 
комуністичні ідеали.

; В. ОБОЛОНКОВ, 
комсомольський пропагандист 
райлікарні.

Пстрівський район.

СОНЦЕ
ЗАЛИШАЄТЬСЯ
В ЛЮДИН

Горн Вірменії...
Тут кожен камінь — то химе/*я казна, то 

рядок короткого репортажу прс.СЬО1 олн’и,л“’ 
штурм вершин. І самі вони — • юри — ба
гатство республіки, середня виота території 
якої 1800 метрів над рівнем мор1-

Зелень міжгірь і буйних долі« .вузькими 
стрічками врізана в кам’янисту напівпустиню 
нагір’я. Над різнобзрв’ям садів біля Аракса 
вічні лід і сніг. Але під безплідним камінням: 
золото, мідь, хром, молібден, з.лізо і марга
нець, ртуть, сурмз, обсидіан І ь*ат...

Хтось не полінувався, підрахуйте: покладів 
знаменитого трояндового вірненького туфу 3 
лишком вистачило б на будівнщтво Парижа, 
Нью-Йорка і Лондона.

Вистачило б.

Але 2750-річний Єреван, один із найстародав- 
ніших міст на землі, п’ятдесят років тому 
підставляв’ сонцю лише глиняні стіни, НИЗЬКІ 
плоскі дахи, строкату злиденність курних 
вулиць.

2750 і 50... Чи міжяа порівняти? Так. можна. 
Бо п’ятдесят років тому багно лишалось тут 
таким же, як за двадцять січ століть до того: 
примітивне господарство, злидні, хвороби, со
ціальний ГНІТ.

2750 і 50... Чи можна порівняти? Ні. Можна 
порівнювати з 1913 чи з 19Т5, роком жахливого 
геноциду в історії вірменського народу, але, 
як не підраховуй, вдвічі виросло за роки Ра
дянської влади населення республіки. В п’ять 
разів продукти₽/,/«глм стало сільське 'чено- 
дарство респ^тгіки, в 1971 році вк^<?<йток 
електроенергії піднявся з 5 мільйонів до 7,3 
мільярда кіловат-годин.

І коли запитуєш Самвела Матевосяна, на
чальника геологорозвідувалшого тресту, який 
відкрив Зодське золоторудне родовище, НПО 
що він думав тоді, в гіам’ятюму 1941 році на 
зритому снарядами березі Біги, і тоді, коли 
шукав і відкрив зодське зото, він сміється:

_  Про що думав? Хіба вдана про щось 
думати — б’єшся, стріляєш.* І ось роки ми
нули — знову б’єшся: довозиш, що золото є, 
що його багато, не вірять —знову доводиш, а 
як доведеш — лізеш, в горн...

У пам’ятному Матевосяну іервні 1941 стале
ва вогнева річка фашизму ринула на його 
землю. Але на першому радінському кіломет
рі, як в могутню загату, вданлась в цегляні 
стіни старої фортеці, що дато, здавалося б, 
втратила військове значення. Вдарилась, заре
віла на повний голос важкіх гармат, бомб і 
зупинилась. В липні та серпні трималась 
фортеця її захисники бнліся до останньої 
гпчнати. до останнього патрша... Живими за
лишилось кілька бійців. Серед них і Самвел 
Матевосян, комсорг Б4 стріліового полку, вір
менин, земля якого починал» оіля Бугз.

Самвсл Матевосян етап геологом. Шукав бу
дівельні матеріали і руди металів. І одного 
разу біля селища Зод знайшов Матсвосян слі
ди древніх золоторудних розробок.

Кілька років доводив Матевосян, що Зодське 
родовище гідне розробки, що рентабельне для 
наших далеких предків, воно тим більше рен
табельне для нас.

І довелось, доводячи свою правоту, ще кіль
ка років вести розвідку біля Зод. Прослідку
вати всі рудні відходи, уточнити глибину за
лягання, запаси руди, вміст металу в пій.'.. 
Самвелу, герою оборони Бреста, було присвоє
не звання Героя Соціалістичної Праці, а неза
баром в Директивах .XXIV з'їзду КПРС 
прочитав: «Ввести 
ний комбінат...»

Що турбує тепер 
вального тресту?

«Ввести п дію»

_.......... .  . _____  ВІН
в дію Зодськнй золотэруд-

начальпика геологорозвіду- 

комбінат — по значить 
освоювати щорічно протягом п’яти років по 
20—25 мільйонів капбованців: побудувати по
близу рудника робітниче селище, протягнути 
на 122 кілометри в горах залізницю, яка з’єд
нає рудник з Араоатською фабрикою, лінію 
електропередачі й газопровід Варденіс — 
Зод — Рудник, пройти сотні метрів вертикаль
ного стовбура шахти, підземні горизонти й 
штольні, змонтувати обладнання...

Яка до всього цього справа йому, гсслогу? 
Є будівельники, монтажники. Дивиться зди
вовано. Мовляв, ну й запитання!

Сонце залишається в людині... Земля тут 
щедра до роботящих рук... I все ж потрібна 
сміливість, потрібно так добре знати Людину 
і її землю, як знав їх Рокуел Кснт, щоб ска
зати:

«Якщо запитають мене, де на нашій планеті 
можна зустріти чудеса, я назвав би, перш за 
все, Вірменію... Мимоволі вражаєшся, що в 
такому невеличкому куточку світу можна 
зустріти такі пам’ятники і таких людей, які 
можуть бути окрасою і гордістю усьоіо світу».

Марк БОРОЗНІ. 
А ГІН.

РСРГРУЗИНСЬКА
Чверть СТОЛІГГЯ 

сьепу поблизу Тоїл^і еиріс м 
тсалургійнии завод, а ЇІОРУ рцетае^
есатися молоде тог Ґр:-гол СІ .

З першого дня трудиться у 
^іскверадзв. ■ кл.

своїми дупка^у 
ПІ1О себе. І
місто І 
СОРОКА І 
БРАТІВ

РЧччя утворення 
іскверадзе поділився з

Агентства преси Новині^ 
nhpo місто-.

себ6е. Я
~ПеРр0СТу~

Кілька слів 
приїхав сюди з села і 
пив поріг заводу, який щ^ 'бу
дувався. Тут я вчився ма^стер. 
пості сталевара, вчився жкиття.

Кажу: мій завод, моє 'м;сто. 
моя країна. Для мене, як . . для 
моїх товаришів, це не пПрОСТО 
слова. Чверть століття то^у в 
степу біля Тбілісі почалоссь бу
дівництво крупного металлурГій-

• ного заводу й міста. Буддудали 
.• їх не лише грузини. З усі:;х кін

ців країни ^сюди приїхали росія- 
. ни й українці, білоруси і; узбе

ки, вірмени й азербайджанці, 
татари і євреї. Братні республі
ки допомагали будівелльними 
матеріалами, обладнання«.*.

А потім, коли металурргійний 
гігант готувався до пускку, Р°" 
сійські й українські мет"а^лурги 
вчили своїх грузинських с братів

ІНІІІІІІІІІІІІіііііііііііііііпппііцПІННШіШІїиіШШШН

в

варити сталь. У 1«0 Р««1 
дав перший ,ме^ и місгОА 

мій Рувоавті. ІА!Єга *
сорока бРа « сьогодні- с°- 
місто пиціает -ставники с0-

РзЛЗИС-' .

сьогод

рок братів
рока ..„-аио
кого Союзу ті„

Й°ГРУА»-«

ні.
Я грузин.- — І

СВОЮ рідну МО®^СІ) свО€ 
та Руставелі, ,ь,л

Що загубилося високо в горах. І 
І в той же час мені безмежно 
дорогі вогні Владивостока, ян
тар Прибалтики, сині вечори 
України, широта російських по
лів.

Багато років тому я вперше 
приїхав у Москву і на автобусі 
Добирався з аеропорту а місто. 
І раптом побачив Кремль.. Так, 
Це був Кремль, серце нашої 
Батьківщини, моєї Батьківщини.

Напевне, це почалося ще в 
школі на уроках російської мо
ви. Ми слухали розповіді вчи
теля і так само схвильовано як 
загибель Іллі Чавчавадзе, пере
живали смерть Пушкіна. Трис
та арагвінців, котрі до остан
ньої коаплі крові стояли біля 
стін Тбілісі, і гвардійці Бороді
но були для нас солдатами од
ніс« славної когооти захисників 
Батьківщини.

Радянська людина — людина, 
Я|<а живе не лише' для себе, 
але й для людей, котрі буду
ють комунізм. Дивлюсь на пра- 
Ц*о своїх товаришів і пишаюсь 
Нигл^. я розумію, яка це ₽е- 
личезна сила. На нашому заво- 
4* працюють 
Зональностей, 
°б’сднує одне 
Люди.

люди різних на- 
але всіх нас 

— ми радянсзиі

(АПН).

ВІРМЕНІЇ серед хреб- 
тів Малого Кавказу, 

на висоті майже дві ти
сячі метрів над рівнем 
моря, розташоване од
не з найбільших висо
когірних водойм ищ 
Радянського Союзу —

ОЗЕРО 
БУДЕ 
ВРЯТОВАНЕ
прісне озеро 
Води озера 
вують для 
садів, 
плантацій 
культур, 
Дію 
електростанцій 
Роздансьчого

Однак за останні ро
ки озеро почало мілі
шати. Потрібне було 
ефективне втручання 
людини. Був розробле
ний і вже здійснюється 
сміливий 
тування 
водоймища.

СКАРБИ
Центральна частіша 

Західної Грузії- слави- 
ться'багатьма бальнеоло
гічними і гірськокліма
тичними курортами. До 
них відносяться: Цхал- 
тубс. Цаірме, -Зворе, Ну- 
нісі, Уцера, Шові.

За .10 кілометрівЗа .10 кілометрів иа 
північний захід від. І\у* 
таїсі, на висоті близько 
100 метрів над рівнем 
моря розташований ку-

’іііі'ііпіііннін'і',,,,,,,,ііііі,ііііііііііиііііііііііііііііііііі'і"""""""1"1

Севан 
використо- 
полиззння 

виноградна <ів, 
технічн и х 

приводять в 
агрегати гідро- 

Севано- 
каекзду.

проект вря- 
унікального

Під 
товщами 
го хребта 
підземний 
ЖИНОЮ 
По цьому тунелю 
ська ріка Арпа, 
протікає 
Севана, 
віддавати 
мільйонів 
рів води, 
ведеться 
умовах, на 
три тисячі

Одночасно 
продовжують 
вати інші шляхи 
щення рівня 
вані. Один 
зменшенння 
вання. Якщо 
«витік» в 
тільки на десяту части
ну, Севан збереже за 
рік сто мільйонів кубо
метрів води. Не меншо
го ефекту можна досяг
ти, якщо 
штучні , 
ром. І над 
ють вчені.

ІМЕРЕТ!
рерт Цхалтубо, відомий 
всій країні.

Курортне місто Цхал- 
тубо виросло при Радян
ській владі. Основне 
його багатство — 
ла радіоактивгіих 
ральпих вод, які 
високу природну

джерс- 
мйіе- 

мають 
темпе

ратуру (32—-35 градусів). 
Води Цхалтубо відмінно 
лікують ревматизм.

базальтови м и 
Варденіссько- 

будуєгься 
канал дов- 

48 кілометрів. .. --------- , г|р_
що 

південніше 
буде щороку 

озеру 300 
кубічних мет- 

Будівництзо 
в складних 
висоті майже 
метрів.

вч є н і 
вишуку- 

підви- 
води в Се- 
3 них —- 
випароау- 
зменшити 

атмосферу

» створювати 
дощі над озе- 

цим працю-

(АПН).
НА ОДНІГІ З ДІЛЯНОК ТОНЕЛЮ АРПА-СЕВАН 

Фото Е. ПЕСОВА. АПП.

У горах північне го схи
лу Месхетського хребта, 
в ущелині річки Цабла- 
ріс — Цкалі, на висоті 
915 метрів над рівнем 
моря розташований ку
рорт Саірмс, ще означає 
«оленяче місто».

Систематичне вивчення 
Саірме почалось в 1932 
році. Дослідження пока
зали велику цінність міс
цевих мінеральних вод, 
особливо для лікування 
захворювань нирок.

На схилах Великого 
Кавказу, поблизу Мамі- 
сонського перевалу, па 
висоті 1600 метрів над 
рівнем моря є ще один 
курорт — Шові. Чисте 
гірське повітря, сосновий 
гай, мальовнича місце
вість в поєднанні з гід- 
рокарбоиатіїокалщієвпми 
джерелами створюють 
йому заслужену популяр
ність. В ІІІові побудева- 
пі санаторії, будинки 
відпочинку, поліклініка.

кілометрів на

південний захід біля села 
Уцера відкриті залізно- 
вуглекислі джерела. Тут 
організовано розлив во
ди, створений санаторій.

Недалеко від селища 
Сачхаре на схилах Ра- 
чіпського хребіа розта
шований бальнеологіч
ний курорт Квереті. його 
сірчані води застосовую
ться при лікуванні хве- 
рих на ревматизм, хро
нічних захворювань суг
лобів.

' . ' '

ПА АЛЬПІЙСЬКИХ ЛУ
КАХ ГРУЗІЇ.

Фотохроніка PATAS'.

I



---- „МОЛОЛИ її КОМУНІ 
іншшнншішішіінніпіініцщц 

Азербайджан.., Колись 
ер розквітла, вкрилась 
цями, артеріями 
акі наслідки перемоги

ЗО листопада 1972 ропу ——

СТОРІНКИ
МУЖНОСТІ

ленінської національної політики. Такі звер- 
інеиня Комуністичної партії , під керівниц
твом якої, створено нашу велику багатона
ціональну державу.

ПРОСОЧЕНА нафтою й випалена сонцем 
стара промислова територія в Орд- 

жонікідзенському районі Баку... Скільки 
пам’ятних подій, зв’язаних з історією 
сураханської нафти на її віку! Це й при
мітивні дореволюційні бурові, й знаме
ниті сураханські пожежі, які гасили самі 
робітники, комуністи й комсомольці, ря
туючи дорогоцінну нафту перших п яги- 
річок. А в роки Великої Вітчизняної вій-

ни, в нафтопромисловому управлінні, що 
носить ім’я першого народного коміса
ра важкої промисловості Серго Орджо- 
нікідзе, народився новий вид змагання: 
фронту й тилу.

«Наш договір з тобою буїс дуже корот
кий, — писав льотчик Лук’япов. — Я буду іро- 
мити фашистів у повітрі іі на землі, а ти зі 
своєю чудовою бригадою швидше бури нафто
ві свердловини».

«Твій лист мені вручили на буровій в тон 
момент, коли долото доспі ло глибини 2352 мет
ри, — відповідав йому Баба Кафар. — Ми зо
бов’язалися закінчити і здати свердловину в 
експлуатацію на 90 днів раніше строку. Нині 
ми йдемо з випередженням плану на 40 
днів...».

Одноповерховий будиночок, ш.о пото
пає в зелені, зручно розташувався се
ред вишок, на промисловій території. 
Це приміщення районної інженерно-тех
нічної служби N2 3.

На веранді, що веде в контору служ
би, — стенди з соціалістичними зобев'я- 
заннями колективу, діаграми, в яких мо
вою цифр розповідається про боротьбу 
за кожну тонну сураханської нафти.

— Ви, напевне,-пам’ятаєте, — розпові
дає начальник РІТС М. Рагімов, — як в 
нашому НГДД, лише на четверто/лу про
мислі торік народився почин — «Збере
жемо кожну свердловину, стабілізуємо 
видобування нафти на старих площах». 
Під таким девізом почали працювати всі 
промислові контори НГДД, в тому числі 
і наша третя. В одному з кварталів ми 
вже одержали перехідний прапор зма
гання наших друзів з Донбасу. Але в 
цьому році — ювілейному, подія ця, 
звичайно, особливо знаменна для колек
тиву: адже ми працюємо за підвищени
ми зобов'язаннями на честь свята .

Ми поцікавились у товариша Рагімова, 
які ж резерви виробництва дають мож
ливість колективу, не лише усгішно ви
конати план, але й працювати по підви
щеній програмі. Адже старі нафтові ша
ри, здавалося б, резерв ненадійний.

— Ненадійний, якщо пустити всю справу па 
самоп.іпв, — гаряче взявся пояснювати началь
ник РІТС. — Аіжі> спот члпі.ііп .,,л onfon.ia З

ладу, — ніби організм, і перш за все потрібно 
знати причину захворювання, а .вже потім шу- 
кати шляхи лікування. І якщо ти проявиш по
трібну чуйність, можеш сподіватися на чудо. 
За прикладами — справа не стане. Ось 230-а 
простоювала понад ЗО років, а нині працює. 
Справжня рекордсменка: добовий видобуток 
дає 5—6 тонн, в той час, як середня добова 
норма для наших старих свердловий — 1,2 т.

Залишаючи промисел, ми запитали про 
те, як працюють комсомольці.

— Працюють вони на всіх ділянках і 
скрізь відмінно. Для багатьох — це пер
ше місце роботи. Тут вони пізнають ази 
майстерності, вчаться бути відповідаль
ними за справи колективу.

Це видно й по тому, як беруть участь 
у житті колективу, як освоюють нелегкі 
нафтові професії молоді оператори по 
видобутку нафти І, Новрузоза, Р. Маме
дов. По тому, як працюють оператори 
підготовчої бригади РІТС С. Сулейманов. 
А. Алієв, А. Гараєв, як готують до під
земного й капітального ремонту сверд
ловини. Ще на податку року, на честь 
50-річчя СРСР ми зобов'язалися дати по
над план 500 тонн, а вже на сьогодні, за 
підсумками семи місяців ми маємо по 
тисячу тонн. Тому зобов'язання свої пе
реглянули і на честь Дня нафтовика зо
бов'язалися дати пснад план 150 тонн 
пального.

І. ГРИГОРЯН, 
працівник республіканської газети 
«Молодежь Азербайджана».
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ота території 
і.
пі вузькими 
напівпустиню 
біля Аракса 
нм камінням: 
лізо і марга- 
і.-ат...
ілв: покладів 
ького туфу з 
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Але 2750-річний Єреван, один із пайстародав- 
ніиіих міст на землі, п’ятдесят років тому 
підставляв' сонцю ляше глиняні стінн, низькі 
плоскі дахи, строкату злиденність курних 
вулиць.

2750 і 50... Чи можна порівняти? Так. можна. 
Бо п’ятдесят років тому багато лишалось тут 
таким же, як за двадцять сім століть до того: 
примітивне господарство, злидні, хвороби, со
ціальний гніт.

2750 і 50... Чи можна порівняти? НІ. Можна 
порівнювати з 1913 чіі з 1915, роком жахливого 
геноциду в історії вірменського народу, але. 
як не підраховуй, вдвічі виросло за роки Ра
дянської влади населення республіки. В п'ять 
разів продуктшммшям стало сільське *тсно- 
дарство респз^ТП'кн, в 1971 році видеЗДток 
електроенергії піднявся з 5 мільйонів до 7,3 
мільярда кіловат-годин.

І коли запитуєш Самвела Матевосяна, на
чальника геологорозвідувалшого тресту, який 
відкрив Зодськс золоторудні родовище, ноо 
що він думав тоді, в пам’япому 1941 році на 
зритому снарядами березі Біта, і тоді, коли 
шукав І відкрив зодське зо.-ото, він сміється:

— Про що думав? Хіба кожна про щось 
думати — б’єшся, стріляєш.І.І ось роки ми
нули — знову б’єшся: доволіш, що золото е, 
що його багато, не вірять —знову доводиш, а 
як доведеш — лізеш, в горн...

У пам’ятному Матевосяну червні 1941 стале
ва вогнева річка фашизму ринула на його 
землю. Але на першому радіиському кіломет
рі. як в могутню загату, вдаи.іась в цегляні 
стіни старої фортеці, що дато, здавалося б, 
втратила військове значення. Вдарилась, заре
віла на повний голос важкіх гармат, бомб і 
зупинилась. В липні та серпні трималась 
фортеця. її захисники биліся до останньої 
гранати, до останнього патрша... Живими за
лишилось кілька бійців. Сегед цих і Самве.ч 
Матевосян, комсорг 84 стрілового полку, вір
менин, земля якого починалдь біля Буга.

Самвел Матевосян став геологом. Шукав бу
дівельні матеріали і руди металів. І одного 
разу біля селища Зод знайшов Матевосян слі
ди древніх золоторудних розробок.

Кілька років доводив Матевосян, що Зодське 
родовище гідне розробки, що рентабельне для 
наших далеких предків, воно тим більше рен
табельне для нас.

І довелось, доводячи свою правоту, ще кіль
ка років вести розвідку біля Зод. Прослідку
вати всі рудні відходи, уточнити глибину за
лягання, запаси руди, вміст металу в ній.'.. 
Самвелу, герою оборони Бреста, було присвоє
не звання Героя Соціалістичної Прані, а неза
баром в Директивах XXIV з’їзду КПРС вій 
прочитав: «Ввести в дію Зодськнй золоторуд
ний комбінат...»

Що турбує тепер начальника геологорозвіду
вального тресту?

«Ввести п дію» комбінат — не значить 
освоювати щорічно протягом п’яти років по 
20—25 мільйонів каобованців: побудувати по
близу рудника робітниче селище, протягнути 
на 122 кілометри в горах залізницю, яка з’єд
нає рудник з Араоатською фабрикою, лінію 
електропередачі й газопровід Взрденіс — 
Зод — Рудник, пройти сотні метрів вертикаль
ного стовбура шахти, підземні горизонти й 
штольні, змонтувати обладнання...

Яка до всього цього справа йому, геологу? 
Є будівельники, монтажники. Дивиться зди
вовано. Мовляв, ну й запитання!

Сонце залишається в людині... Земля тут 
щедра до роботящих рук... І все ж потрібна 
сміливість, потрібно так добре знати Людину 
і її землю, як знав їх Рокуел Кант, щоб ска
зати:

«Якщо запитають мене, де на нашій планеті 
можна зустріти чудеса, я назвав би, перш за 
все, Вірменію... Мимоволі вражаєшся, що в 
такому невеличкому куточку світу можна 
зустріти такі пам’ятники І таких людей, які 
можуть бути окрасою і гордістю усьою світу».

Марк ВОРОЗІН. 
А ГІН.

ВІРМЕНІЇ серед хреб- 
тів Малого Кавказу, / 

на висоті майже дві ти
сячі метрів над рівнем 
моря, розташоване од
не з найбільших висо
когірних водойм и щ 
Радянського Союзу —

ОЗЕРО 
БУДЕ
ВРЯТОВАНЕ
прісне озеро Севан 
Води озера використо
вують для поливання 
садів, виноградин сів, 
плантацій технічн и х 
культур, приводять в 
дію агрегати гідро
електростанцій Севано- 
Роздансьчого каскаду.

Однак за останні ро
ки озеро почало мілі
шати. Потрібне було 
ефективне втручання 
людини. Був розробле
ний і вже здійснюється 
сміливий проект вря
тування унікального 
водоймища.

Під базальтови м и 
товщами Варденіссько- 
го хребта будується 
підземний канал дов
жиною 48 кілометрів. 
По цьому тунелю гір
ська ріка Арпа, що 
протікає південніше 
Севана, буде щороку 
віддавати озеру 300 
мільйонів кубічних мет
рів води. Будівництво 
ведеться в складних 
умовах, на висоті майже 
три тисячі метрів.

Одночасно вч е н і 
продовжують вишуку
вати інші шляхи підви
щення рівня води в Се
вані. Один з них — 
зменшенння випарову
вання. Якщо зменшити 
«витік» в атмосферу 
тільки на десяту части
ну, Севан збереже за 
рік сто мільйонів кубо
метрів води. Не меншо
го ефекту можна досяг
ти, якщо створювати 
штучні дощі над озе
ром. І над цим працю
ють вчені.

(АПН).
НА ОДН1П З ДІЛЯНОК ТОНЕЛЮ АРПА-CEBAHs 

Фото Е. ПЕСОВА. АПН.
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Чверть століття минуло відтоді, як 

ієну поблизу Тбілісі виріс крупний МЬ 
алургііїний завод, а поруч іу^срлр буду.

Зе соціалістичне місто Руставі 
дня трудиться тут Григол О- .

каменного ювілею — 56- 
•т Радянського Союзу — Сt.- 
поділився з кореспондента! 

преси Новини своїми дуиката 
про товаришів, про себе.

МІСТО 
СОРОКАL 
БРАТІВ

йтися молоде соціалістичне місто Рустае^
З першого С..._ 

іскверадзв.
Напередодні знаменного 

іччя утворення 
іскверадзе г,- 
Агентства 
ро МІСТО;

бе. Я 
ресту- 
це бу- 
ійстер- 
киття.
місто. 

: і для 
просто 
>му в 
сь бу- 
лургій- 
дуаали 
:іх нін- 
росія- 

і узбе- 
цжанці, 
спублі- 
льними 
ям. 
ргійний 
ку, ро- 
талурги 
: братія
ИШНШШ1ІІІИІШШІІІШІІ

варити сталь. У 1950 році заао] 

містом 
а Цим іменем
пишається й сьогодні. Сі 

рок — представники са
рока національностей „ Радянси 

йудувашГ завод 
о:: братів дружні',
рудяться тут сього/^ 

л __ *, Люблю Грузію,
свою рідну мову. Люблю Шс. 
та Руставелі, Тбілісі, своє сел^

дав першим метал.
Мій Руставі назвали 

сорока братів. І . 
місто і. 7—•
рок братів 
рсіпо ..».24-7 
кого Союзу будува' 
місто. Сорок 
живуть Й TJ 
ні.

Я грузин.

Що загубилося високо в горах. 
І в той же час мені безмежно 
дорогі вогні Владивостока, ян
тар Прибалтики, сині вечори 
України, широта російських по
лі».-^

Багато років тому я вперше 
приїхав у Москву і на автобусі 
Добирався з аеропорту в місто. 
І раптом побачив Кремль.. Так, 
Це був Кремль, серце нашої 
Батьківщини, моєї Батьківщини.

Напевне, це почалося ще в 
школі на уроках російської мо
ви. Ми слухали розповіді вчи
теля і так само схвильовано як 
загибель Іллі Чаачавадзе, пере
бивали смерть Пушкіна. Трис
та арагвінців, котрі до остан
ньої коаплі крові стояли біля 
стін Тбілісі, і гвардійці Бороді- 
"о були для нас солдатами од- 
Я|єї славної когооти захисників 
Батьківщини.

Радянська людина — людина, 
яка живе не лише для себе, 
але й для людей, котрі буду
ють комунізм. Дивлюсь на пра- 
Ч*о своїх товаришів і пишаюсь' 

я розумію, яка це ве
личезна сила. На нашому заво
ді працюють люди різних на
ціональностей, але всіх нас 
°б єднує одне — ми радянські 
л»ди.

СКАРБИ
Центральна частина 

Західної Грузії слави- 
ться’багатьма бальнеоло
гічними і гірськокліма
тичними курортами. До 
них відносяться: Цхал- 
тубс; Цаірме, Дворе, Ну- 
нісі, Уцера, Шові.

За .10 кілометрів 
північний захід бід . Ку
таїсі, на висоті близько 
100 метрів над рівнем 
моря розташований ку-

(АПН).

ІМЕРЕТ!
рорт Цхалтубо, відомий 
всій країні.

Курортне місто Цхал- 
тубо виросло при Радян
ській владі. Основне 
його багатство — джере
ла радіоактивгіих міне
ральних вод, які мають 
високу природну темпе
ратуру (32—35 градусів). 
Води Цхалтубо відмінно 
лікують ревматизм.

У горах північне го схи
лу Месхетського хребта, 
в ущелині річки Цабла- 
ріс — Цкалі, на висоті 
915 метрів над рівнем 
моря розташований ку
рорт Саірме, ще означає 
«оленяче місто».

Систематичне вивчення 
Саірме почалось в 1932 
році. Дослідження пока
зали велику цінність міс
цевих мінеральних вод, 
особливо для лікуваїнш 
захворювань нирок.

На схилах Великого 
Кавказу, поблизу Мамі- 
сонського перевалу, па 
висоті 1600 метрів над 
рівнем моря є ще однії 
курорт — Шові. Чисте 
гірське повітря, сосновий 
гай, мальовнича місце
вість в поєднанні з гід- 
рокарбонатпокальцієвпми 
джерелами створюють 
йому заслужену популяр
ність. В Шові побудова
ні санаторії, будинки 
відпочинку, поліклініка.

А за 15 кілометрів на

південний захід біля села 
Уцера відкриті залізно- 
вуглекислі джерела. Тут 
організовано розлив во
ди, створений санаторій.

Недалеко від селища 
Сачхаре па схилах Ра- 
чінського хребта розта
шований бальнеологіч
ний курорт Квереті. його 
сірчані води застосовую
ться при лікуванні хво
рих на ревматизм, хро
нічних захворювань суг
лобів.

НА АЛЬПІЙСЬКИХ ЛУ
БАХ ГРУЗІЇ.

Фотохроніка РАТАЇ'.
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