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ЕТАПИ 
ТВОРЕННЯ

П’ятдесятиріччю першої п’ятирічки присвячено ЗЯСІЗВКИ ПІД 
девізом «Від першого п’ятирічного плану до наших днів — па
фос творення», які відкрились па ВДПГ СРСР.

Півстоліття тему під керівництвом Комуністичної партії ра
дянський народ почав героїчну боротьбу за втілення в життя 
плану першої п’ятирічки, яка відіграла видатну роль у здійс
ненні ленінської програмі) побудови соціалізму в н ішій країні. 
Це був перший комплексний план, в якому дано не-нове об 
грунтування темпів і пропорцій економічного і соціального 
розвитку Країни Рад. Пре ге, як втілп.інсі у життя завдання 
в’яіиоічок. гро трудовий єн і узіа гм радянського пароду соша- 
лістнчис змагання, яке стало головним прискорювачем борон - 
би радянських людей за дальший розквіт Батьківщині), розпо
відають матеріали експозиції, розташованої в багатьох п.і 
мільйонах головної виставки країни. Зони перєкоп.оч-о свід
чать про досягнення енергетиків і металуріів, нафтовиків і хі
міків. будівельників і трудівників села, про широке вико
ристання на практиці наукових розробок

Центральне статистичне 
управління СРСР повідо
мило про попередні під- 

А^сумци Всесоюзного пере
■ пису населення, проведе

ного в січні і979 року. За 
даними перепису, ' числе- 
ність населення Радян
ського Союзу на 17 січня 
1979 року становила 2б2 
мільйони 442 тисячі чоло
вік. За дев'ять років, які 
минули після перепису 
1970 року, населення Ра
дянського Союзу збільши
лось на 20,7 мільйона чо
ловік.

62 проценти населеніія 
країни—городяни, 38 про
центів — сільські жителі. 
Міське населення збіль
шилося з 1970 року на

27,6 мільйона чоловік, у 
тому числі: за рахунок 
природного приросту в 
містах — на 12 мільйонів; 
перетворення сільських 
пунктів у міські і переїзду 
сільських жителів у міс
та — на 15,6 мільйона чо
ловік. Природний приріст 
населення в сільських міс
цевостях за період між 

пєреписалли становив більш 
як 8,7 мільйона, однак 
чисельність сільського на
селення з зазначених ви
ще причин не збільши
лась, а скоротилась на 6,9 
мільйона чоловік.

При перепису враховано 
122,4 мільйона чоловіків і 
140 мільйонів жінок. За 
переписом 1959 року чи-

сельність жінок переви
щувала чисельність чоло
віків на 20,7 мільйона 
внаслідок великих втрат 
чоловічого населення під 
час Великої Вітчизняної 
війни. Розрив у чисель
ності чоловіків і жінок по
ступово скорочується. У 
віці до 50 років співвідно
шення їх тепер В ССНОБНО- 
.му вирівнялося.

У 18 містах кількість жи
телів перевищила мільйон. 
Населення столиці нашої 
Батьківщини — міста Мо
скви становило на 17 січня 
1979 року 8 мільйонів 11 
тисяч чолсеік.

Докладні дані перепису 
в територіальному розрізі 
про розподіл населення 
за статтю, еіко/л, націо
нальністю, М.ОБОЮ, рівне/и 
освіти, перебуванням у 
шлюбі, розміро/л сімей та 
іншими показниками роз
робляються за встановле
ною програмою Централь
ним Обчислювальним
Центром ЦСУ СРСР.

(ТА PC).

УРАДІ МІНІСТРІВ 
УКРАЇНСЬКОЇ РСР 
і УКРПРОФРАДІ

Радо Міністрів Україн
ської РСР і Українська 
республіканська рада про
фесійних спілок розгляну
ли підсумки республікан
ського соціалістичного зма
гання у 1978 році за зван
ня — колгосп, радгосп, ра
йон високої культури зем
леробства, встановлене від
повідно до постанови ЦК 
Компартії Укоаїни і Ради 
Міністрів УРСР.

Серед районів визнано 
переможцями соціалістич
ного змагання і удостоєно 
звання район високої куль
тури землеробства з вру
ченням почесних дипломів 
Ради Міністрів УРСР і Ук
раїнської республіканської 
ради професійних спілок і 
видачею грошових премій 
у розмірі по 5 тисяч кар
бованців — Чорнобаїв- 
єьний район Черкаської і 
Підволочиський Тернопіль
ської областей.

Відзначено добру робо
ту по підвищенню культу
ри землеробства і одер
жанню на цій основі висо
ких урожаїп у Сімферо
польському районі Крим
ської області. Дніпропет
ровському районі Дніпро
петровської області. Ові- 
діспольському районі Оде
ської області, Черкаському 
Районі Черкаської області, 

арлівському районі Пол
тавської області. Червоно- 
грм йсьному районі Рсеен- 
сьної області.

(БАТАУ).

{Незабаром трудящі кіровоградщин^і

РАЗОМ З УСІМ РАДЯНСЬКИМ НАРОДОМ

(ВІДМІЧАТИМУТЬ 50-РІЧЧЙ ПРИЙНЯТТЯ
ПЕРШОГО П'ЯТИРІЧНОГО ПЛАНУ

ГВфКЇЬ
пророста

ПОРТРЕТ БРИГАДИ

ноч, яку очолює Георгій 
Катигроб.

Про колектив на підпри
ємстві заговорили не так 
давно. Невелика кількісно 
бригада — всього шість 
чоловік разом з бригади
ром — менш як за півто
ра року зуміла збільшити 
СВІЙ Виробіток УДЕСЄ. 
Вдається таке не багатьом. 
А бригадир вважає вихід 
бригади в передові зако
номірним. Бо ще при її 
народженні формувалися 
ті риси, котрі з часом да

5 НАСТІЛЬНІ КНИГИ

Присудження Ленінської 
премії товаришу Л. 1. 

j| Брежнєву за киши «Мала 
земля», «Відродження» і 
«Цілина» викликало палке 
схвалення в нашому ко
лективі.

Висока відзнака прань 
Леоніда Ілліча Брежнє
ва — пе всенародна шана 
вірному ленінцю, видатно
му політичному діячу на
шого часу, який всю свою 
енергію і творчі сили від
дає благородній справі 
зміцнення миру в усьому 

•СВІТІ.
Г. ГЛУШКО, 

секретар комсо/лсль- 
ської організації Олек
сандрійського ЗсЕОДУ 
підйомно - транспорт
ного устаткування.

Механізатори кол
госпу імен' Леніна Ко?л 
паиі’ївського пайову пла
нували закінчити сівбу 
цукрози?; буряків за два" 
робочих дні.

— 1 ми б додержали 
слова, — каже досвідче
ний буряковод комсомо
лець Дмитро Краска, — 
якби було створено на
лежні умови для праці.

Дмитрові доручили

УРОЖАЙ-79

РЕЙД «КП»

У колгоспі імені Петров- 
< ького для сівачів загото
вили високоякісні про
дукти. вчасно вивозять 
на поля обіди. «Комсо
мольський прожектор» 
тут відповідає своєму 
призначенню. Юнаки і 
дівчата періодично влаш
товують рейди на поля, 
перевіряють якість сів
би, використання тех
ніки.

...І добрий приклад поруч

і ВИСОКА 
' І ЗАСЛУЖЕНА 
-С6ДЗНАКА

Книги Леоніда Ілліча 
Брежнєва «Мала земля», 
«Відродження» і «Цілина» 
хвилюють правдивістю і 
щирістю.
Сторінки, написані героїч
ним подвигом у роки Ве-. 
дикої Вітчизняної війни і 
героїчним трудом повоєн
них звитяжних літ.

Присудження Ленін
ської премії Л. І. Брежнє
ву за ці книги — висока і 
заслужена відзнака твор
чої і невтомної прані на 
благо нашої країни, за 

^укріплення миру на всій 
ГЖНЛансті.

Г. НАДОЛІНСЬКА, 
бригадир комсомоль
сько - молодіжної 
бригади гальвано- 
стегу метизного цеху 
кіровоградського за- 

, воду «Червона згр-
ка».

сівбу технічної культури 
не випадково. Разом зі 
своїм братом Григорієм 
він довів, що вміє виро
щувати багаті врожаї.

. Так, позаторік ділянка, 
яку засівали та обробля
ли брати, видала близь
ко 400 центнерів коренів 
на круг, минулого ро
ку —■ понад 300. І інші 
хлопці прагнуть добити
ся високого врожаю бу
ряків. Але...

— Вчора, наприклад, 
почали роботу о десятій 
годині ранку. Втратили" 
майже чотири години ро
бочого часу.

Виявляється, 
госпі як слід не 
мали організації 
них робіт. Механізато
рам не завжди вчасно 
підвозять добрива, на
сіння. пально. Наша рей
дова прибула на поле 
після обідньої пори. Ме
ханізатори були стриво
жені відсутністю бензо
заправника. Не в усіх 
вистачало пального до 
кінця робочої зміни...

А в колгоспі склали 
ще й чудовий план масо
во-політичної роботи на 
період весняної посівної.

— Чи приїздять до 
вас агітатори, пропаган
дисти? Можливо, приво
зять газети, журнали?

Спитали — і побачили

В КОЛ- 
проду- 
по.пьо-

здивовані обличчя Ми
хайла Майбородн, Гри
горія Краски та інших 
трактористів. Мовляг., 
що ви про газети, коли 
минулого дня навіть обід 
привезли надвечір.

4 — То випадок, — по
яснив заступник голови 
колгоспу І. І. Сіроклнп.

Можливо. Але не ви
падковість то, що сійа- 
чів, які трудяться в полі 
за 10—15 кілометрів 
від села, вже три дні іо- 
дують пісним борщем 1 
картоплею. Ми побували 
й па кухні. Кухарка 
О. А. Богдан не може 
приховати обурення.

— Нема з чого готува
ти страви, — скаржиться 
вона. — Зараз па кухні 
є тільки картопля, томат 
і кисла капуста. Про ка
пі у,-м ’ясо механізатори 
давно забули.

А як же поводяться в 
'Цій ситуації комсомоль
ська організація госпо
да регва , <• Комсомоль
ський прожектор», штаб 
якого очолює Любов Па- 
дудка? Ватажки сіль
ської молоді соромливо 
роблять вигляд, що нічо
го не трапилось.

ііе цікавиться умовами 
праці механізаторів і го
лова колгоспу В. С. Мо
роз. А міг би, адже й 
добрий приклад поруч.

Секретар комітету 
комсомолу цього госпо
дарства Віктор Шрамко 
розповідає-

— Комсомольська ор
ганізація щодня підби
ває підсумки змагання 
молодих механізаторів, 
переможцям вручаємо 
перехідні червоні вимпе
ли, па їх чесгь піднімає
мо прапор трудової 
слави.

Піші прапор майорить 
на честь тракториста 
Віктора Мишка, який по
казує приклад па сівбі 
буряків. У поле до сіва
чів виїздять пропаган
дисти, агітатори. Отже, 
хороший приклад органі
зації праці сівачів є. І, 
очевидно, не завадило б 
товаришам з колгоспу 
Імені Леніна приїхати до 
сусідів, повчитися.

Рейдова бригада: 
І. ЕЕЛИКОРОД — на
чальник Ксмпаніїв- 
ського районного шта
бу «Комсомольського 
прожектора», Н. ГЕЗЬ 
— трактористка нол- 
геєпу імені Леніна, 
В. ЛИТВИШКОВА — 
начальний штабу «Ком
сомольського прожек
тора» колгоспу імені 
ГГетровського, В. ША
РІЙ — спецкор «Мо
лодого комунара».

ЦОВі ІМЕНА 
колективах

ться 
якось 
зіркою на 
викликаючи 
Інші непомітно, ніби 
бирають розгону, щоб по
тім заявити про себе влад
но. впевнено й надовго. 
Переконатися в цьому до
помагає біографія комсо
мольсько - молодіжної 
бригади фрезерувальни
ків Кіровоградського за
воду друкарських маши-

8 Трудових 
появляю- 

по-різному. Одні 
одразу спалахують 

-орбіті подій, 
і захоплення, 

на-

ли право заявити: склався 
колектив.

Перш ніж створити 
бригаду, Георгій Катигроб 
навчав професії фрезеру
вальника Раю Козулю, Ка
тю Волошкіну і Ларису 
Подчолзіну. І незабаром 
усім трьом кваліфікаційне 
комісія присвоїла другий 
розряд. Та ян тільки ство 
рили бригаду, відчули- 
нєрівносильні кадри вні-

(Читайте 2-у і 3-ю єтор).



2 сіхор „молодий КОМУНАР**

У праці творчість пророста
П'ЯТИРІЧЦІ
ефективності
І ЯКОСТІ - ЕН|У3!*3^ 
І ТВОРЧІСТЬ молодих

(Закінчення.
Початок на 1-й стор.]. 

йшли до неї. Катерина 
Савченко і Микола Селез- 
ньов, хоча теж працювали 
за другим розрядом, уже 
мали досвід роботи. Гри 
недавні учениці тільки по
чинали його набувати. Зав
дання ж на бригаду було 
одне.

Георгій Катигроб — на
ладчик у бригаді. Від ньо
го. зрозуміло, залежить 
чіткий ритм роботи проія- 
іом зміни. Він має іі най- 
нищий розряд серед членів 
бригади—четвертий. Зна
чить Що. незамінна він 
людина.' Трапиться полом
ка, то без нього безпоміч
ні? Якось Георгій був на 
нлацірці. Лариса ГІодколзі- 
на в цей час збільшила 
швидкість роботи верста
та, і свердло зламалось, 
дівчина не стала чекати 
бригадира. Спробувала са
ма заточити свердло. Ви
йшло. Таку ж «самостій
ність» виявили згодом Ми
кола Сслезньов і Раїса ГЛ>- 
зуля.

Спільні інтереси дикту
ють відносини в колективі. 
На шести операціях пра
цюють члени комсомоль
сько-молодіжної. Здава
лося б, найпростіше — 
освоїв одну з них доско
нало і вистачить. Спеціалі
зація нині, — особливо на 
потоковому виробництв:, 
а бригада сама на такому 
зайнята, — метод прогре
сивний. Погоджуючись із 
цим, у колектизі все-таки 
пішли на деякий відступ. 
! знову це було викликано 
тим, що доезід роботи не 
в усіх однаковий. А від
ставати ніхто не має мо
рального права.

— Одній із дівчат, — 
тактовно розповів бри
гадир, — ніяк не здається 
освоїти швидкісний метод 
роботи. Але все ж таки ми . дві норми, завоювати пра- 
довіряємо їй. Нарівні з ін- називатись бригадою

шими вона працює на різ
них процесах. Бригада, ко
лектив повинен допомог
ти молодій робітниці пові
рити у свої сили.

— Не тільки про себе 
думають хлопці і дівчата. 
Поки деталь пройде шість 
операцій на початку змі
ни, на інших дільницях по
току простоюватимуть пів
години, а то й більше. Так 
вони цього й 
ють. Знайшли 
ний вихід, 
кожної зміни 
кожній операції заділи де
талей. Так що наступної 
зміни готові позністю де
талі одразу ж надходять 
на сусідню дільницю. Кон
вейєр не знає простоїв.

Секретар партійної ор
ганізації цеху Вячеслав Іл
ліч Данченко вважає, що 
тзорчий підхід до спрази 
у членів комсомольсько- 
молодіжної бригади—від 
працелюбності.

— Звичайні хлопці.і дів
чата. Тільки наче перевті
люються за зерстетом. Гіід 
час комуністичного субот- 
ника при змінній нормі 
двісті п’ятдесят комплек
тів кришок виготовили чо
тириста двадцять п'ять. 
Старалися щиро, аби їх 
внесок у відбудову В’єт
наму був достойним.

Свідома працелюбність, 
коли в труді кожен член 
бригади стає причетним 
до спільної великої спра
ви, керує вчинками комсо
мольсько-молодіжної. Са
ме цей колектив одним із 
перших ' дав слово на 
честь 50-річчя розгортан
ня соціалістичного змаган
ня щозміни виконувати по

не допуска- 
оригіналь- 
Наприкінці 

готують на

комуністичної праці. Сло
во ділами скріплено. Не
щодавно міськком комсо
молу підбив підсумки со
ціалістичного змагання 
комсомольсько - молодіж
них колективів за перший 
квартал. Бригада Георіія 
Катигроба посіла друге 
місце. 8 поданні райкому 
комсомолу на бригаду та
ка лаконічнз інформація: 
планове завдання кварта
лу виконано на місяць ра
ніше, щозмінний виробі
ток становить 209,3 про
цента норми, з першого 
пред’явлення здається 
повністю вся продукція. І

РІВНЯЮЧИСЬ 
НА БРИГАДИРА

Подцювати, постійно вишу- куючи4 оезерви, стало нормою 
для Віктора Губія і мого това
ришів - робітників київського 
заведу «Червоний ®ксма8аІ®?*’ 
чтенів комсомольсько-молоді - 
ного колективу. Два роки* тому 
бригада була в числі аІД5^а; 
них: часто перемінялися керіз 
нини, залишали підприємство 
робітники, «кульгала» трудова 
дисципліна.

Віктор почав з того, 
став за верстат. І не _ 
майстерно працював, а я допс- ■ 
магав іншим. Спільно впровад- І 
жували нововведення, спрямо- І 
вані на поліпшення організації І 
праці. •

Минулого року бригада Вінто- 
ра Губія не раз виходила
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НА ФЕРМАХ — 
МОЛОДІ ГОСПОДАРІ

НЕБАГАТО часу минуло відтоді, як я стаа 
доярем. Та ніколи не соромився своєї 

професії. Отак Паша Ачгелінз, а слідом за 
нею тисячі інших дівчат набули «чоловічо
го» фаху Є в нашій країні жінки — пілоіи, 
капітани океанських лайнерів, машинісіи 
локомотивів. € чоловіки пекарі, куліна
ри, перукарі, майстри шиття жіночого едя-

що с а м 
тільки

МОЯ ПЕРШЕ
П’ЯТИРІЧКА

Ми прийдемо
до перемоги

!комуністичної праці

Переконливо утверджує 
себе з трудовому колек
тиві зазоду комсомоль
сько-молодіжна бригада.

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

На знімку: радісну 
звістку приніс бригадир — 
у змаганні серед рівних 
вийшли в лідери. Зліва на
право: Раїса КОЗУЛЯ. Ла
риса Г>0ДК0Л31НА. Геор
гій КАГИГР05 (бригадир), 
Катерина ЗОЛОШКІНА, 
Микола СЕЛЕЗНЬОЗ.

Фото В. ГРИ5А.

І можцем змагання серед комсо
мольсько-молодіжних колекти
вів заводу. їй присвоїли ім’я а 
зО-річчя ЬЛКСМ.

За успіхи в соціалістичному- я 
змаганні бригаду занесено з 1 
літопис комсомольської слави я 
ЦК »ЛКСМ і нагороджено пере- 1 
хщннм Червоним прапором ■ 
«Іерої п’ятирічон, ветерани 
праці — кращому комсомоли- 

—- сьно-молодіжному колективові». ■ 
А. ЧИРВА, 

кор. ТАРС.
м. Київ.

ПОГіЕ АНЧАРОВОЇ
Ім’ям сенретарп 

сьної організації 
рай сільгосптехніки 
вої назвали трудівники 
госпу «Прогресе» Гульсьної об
ласті одно з полів свого госпо
дарства. Тепер, у переддень г:о 
сівної, до виходу на нього зно- ' 
су готується ланка Валентини.

Коли в «Прогрессе» звернули
ся в районне об’єднання з 
просьбою зміцнити господар
ство кадрами механізаторів, 
однією з перших відгукнулася
B. Анчарова. її почин насліду
вали подруги — комірниця
C. Кузнецова, економіст Н. Дао 
зіиа і диспетчер Т. Баланіна.

Взимку вони освоїли машини, 
а а збиозльну жіноча комсо
мольсько-молодіжна ланка вже - 
вийшла на поле. Екзамен на 

майстерність, який ускладнили 
важкі погодні умози. дівчата 
склали на «відмінно»: з їхнього 
поля було зібрано по 33 цент
нери зерна на круг! На честь 
цієї чудової перемоги поле й 
дістало ім’ я В. Анчароаої.

А. СИРОВдїКІН. 
кор. ТДРС. і

номсомоль- 
Кімовськоі 
8. Анкаро- 

г.ол-

гу . Словом, кожну найтоншу жіночу робо
ту може виконувати будь-який ЧОЛОВІК, ЯК
ЩО вона йому до душі.

На фермі я почав езою першу трудову 
п’ятирічку. Розпитузаз одного разу літію 
жінку, яким буз наш колгосп п ятдесят ро
ків тому. Вона засміялася:

— Та який там колгосп! Ще ж тільки-тіль
ки організували його. Усуспільнених корів 
та коней ніде було' поставити, не те, що 
гелер.

Мені важко було уявити те, про що роз- 
псзідалось. Бо здавалося, що наша Розу
міла завжди була такою, як нині. І оці 
довгі чотирирядні корівники, і будівлі в 
тракторній бригаді. Ото хіба що Будинок 
культури на о00 місць із спортзалом, чис
ленними кімнатами для гурткогої роботи, 
стрілецьким тиром єиріс на моїх очах. У 
Розумівці налічується не менше сотні но
вих просторих цегляних житлових будинків. 
Виявляється, багато змін відбулося з селі 
на моїх очах. І помітиз це тільки тоді, коли 
став самостійно працювати.

Всі ті обнови з селі — не ЧИЙСЬ щедрий 
подарунок, а наслідки наполегливих трудо
вих Оудніз моїх односельчан. Моя настав
ниця — краща доярка колгоспу, депутаї 
сільської Ради Марія Мефодіївна Кашиона 
розповідала, що ще років сім—вісім тому 
надої молока від корези по фермі не пе
ревищували й двох тисяч кілограмів. А вже 
позаторік МТФ № 2 зийшла з тритисячний. 
Цього року, наприклад, Марія Мефодіізгіа, 
з якою ми уклали договір на соціалістичне 
змагання, поставила собі за мету дозесіи 
надій до 4 тисяч кілограмів.

€ з ким позмагатися і серед ровесників. 
Не нашій фермі працюють молоді доярки 
Надія Піддзерсока та Ольга Горобець, на 
МЇФ № 1 — Надія Вовченко. На всіх ділян
ках колгоспного виробництва зайняті 56 
комсомольців. Для багатьох із них нинішня 
п ятирічка теж перша.

...Гарні наші села — Розумівха, Кримки 
Миколаївка. І з кожним роком омолоджую
ться, красизішлоть. Чи були б зони такими, 
якби півстоліття тому, з роки першої п’яти- 
річки, діди наші не створили колгоспу, не 
об’єднали своїх зусиль в одне спільне праг
нення — поліпшити життя, побудувати со
ціалізм? А тепер уже ми, внуки, в десятій 
п'ятирічці продовжуємо їхню справу. Потім 
нам на зміну прийдуть наші діти. Такий за
кон нашого життя.

Кімозськ,
Тульська область.

П. ЗЕЛЄНЬКО, 
член ЗЛКСМ, дояр колгоспу «Зоря ко
мунізму» Олександрівського району.

СИМВОЛ РЕВОЛЮЦІЙНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ
1Півстоліття тому під ке рів 11ицтвом Ком у н іс- тичпої партії розгорнулася героїчна боротьба радянського народу за втілення в життя першого п’ятирічного плану, що відіграв видатну роль у здійсненні ленінської програми побудови соціалізму в Радянському Союзі. Це був перший комплексний науково об грунтований план розвитку народного господарства нашої Батьківщини. Він став символом революційного перетворення дійсності, високих темпів економічного зростання та наукового планування. Виконання першого п’ятирічного плану забезпечило створення міцного матеріального фундаменту для будівництва соціалізму в нашій країні.Перша радянська п’ятирічка стала родоначальником чудової плеяди наступних п’ятирічок’. які привели нашу соці а л істпчпу В і тчпз і іу 

від техп іко-економ Іч 1ІОЇ відсталості до вершин економічного, науково- технічного й соціального прогресу.У ті знаменні роки бурхливими темпами розвивалася соціалістична індустріалізація. Головна увага зверталась на розвиток чорної металургії, машинобудування. енергетики, збільшення вуглевидобутку. Тоді закладались «Урал- важмаш», Тельбеськн іі (Кузнсцькип) і Магнітогорський металургійні заводи, Стзлінградський тракторний, заводи сільгоспмашин у Саратові і Ростовіпа-Дону. Почалося будівництво Турке- ста ію- Сиб і рської залізниці, Дпіпрогесу та інших великих об’єктів. Гордістю п’ятирічки були Магнітогорський комбінат на Уралі, «Запорі жсталь». « К риворі ж-сталь>, «Азовсталь» на Україні. Вони були справді всенародними будовами країни.

Комуністична партія велику увагу приділяла також питанням поліпшення організації праці і технології виробництва. 23—29 квітня 1929 року відбулася XVI конференція ВКП(б). Вона пройшла під знаком всебічного розвитку творчої активності трудящих 1 прийняла Звернення «До всіх робітників і трудящих селян Радянського Союзу» про розгортання соціалістичного змагання як масового руху за виконання плану першої п’ятирічки. У Зверненні підкреслювалось: «Змагання 1 п’ятирічка нерозривно пов’язані між собою». Очолюване партійними організаціями, трудове суперництво дало чудові зразки соціалістичного ставлення до праці, набирало дедалі більш масового характеру. Цс тоді на підприємствах народився рух «П’ятирічку — за чотири роки!».У ті славні роки на 

заклик Комуністичної партії Ленінський комсомол активно включився в соціалістичне змагання за успішне виконання першої п’ятирічки. В 1930—1932 роках па шахтах Донбасу працювало майже 46 тисяч чоловік, із них понад 70 процентів -- молодь. У числі шахтарів були комсомольці різіїих національностей країни. Трудились у Донбасі й посланці комсомолу нашого краю. Чимало юнаків і дівчат колишнього По- вогеоргіївського (нині Світловодського) району, в тому числі й автор цих рядків, працювало на шахті «Кіндратівна» Горлі вського ша хтоуп- равліния. Пам’ятаю, добрий трудовий приклад показував наш земляк, вибійник шахти Микита Курінний.Допомагаючи комуністам, комсомольці виступили ініціаторами соціалістичного змагання та ударництва, раціона

лізаторського руху, зміцнення трудової дисципліни. В ті роки в Донбасі народилася така форма участі комсомолу в піднесенні виробництва, як «громадські букси ри», коли передові колективи допомагали відстаючим.У боротьбі за збільшення видобутку вугілля вирішального значення набула механізація шахт. Комсомольці, молоді ентузіасти наполегливо оволодівали шахтарською технікою, ефективно використовували її у виробництві. Одним з активних учасників руху раціоналізаторів був гірник іпахти «Голубів- ка» в Кадіївці комсомолець Костянтин Карта- шов. У нього ставало дедалі більше послідовників.Здійснюючи заходи Комуністичної партії і Радянського уряду по розвитку вугільної промисловості/трудящі Донбасу вже 1932 року видобули понад 45 мільйо 

ні_в тонн вугілля — на 15 мільйонів тонн більше. ніж першого ропу п’ятирічки. В цих досягненнях Всесоюзної кочегарки — чималий трудовий внесок комсомольців і молоді.У боротьбі за дострокове виконання першої п’ятирічки приклади героїчної праці показали КОМСОМОЛЬЦІ Москви і Ленінграда, Харкова і Донбасу, Горького, Дніпропетровська, Кривого Рога та багатьох інших міст і сіл нашої країни. І як прекрасно, що естафету патріотичного руху батьків і дідів сьогодні гідно несуть сини і внуки, віддаючи всі свої сили, знання, ентузіазм виконанню завдань деся тої, ювілейної п’ятирічки, рішень XXV з’їздх КПРС.
І. АРТЕМЕНКО, 

кандидат історичних 
наук, колишній робіт
ник шахти «Кіндратів
на» Горлівського шат 
тоуправління.
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ЗВІТИ І ВИБОРИ
В ШКІЛЬНИХ 
комсомольських 
ОРГАНІЗАЦІЯХ

«ДОПОМОЖЕМО 
БАТЬКАМ!»
3 ТАКОЮ ІНІЦІАТИ

ВОЮ ВИСТУПИЛИ МИНУ- 
ОГО ЛІГА СТАРШО

КЛАСНИЦІ РІВНЯНСЬКОЇ 
СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 2 
І.рВОУКРАїНСЬНОГО РА
ЙОНУ ОЛЕНА БІЛОНА, 
ТЕТЯНА ЧОРБА, ОЛЬГА 
САВЧЕНКО. ОЛЕНА БОН
ДАР, ЛЮБА КАРАСЬОЗА 
ТА ІНШІ.

Дівчата сумлінно пра
цювали на фермі. Сподо
балось, і напередодні 
весняних канікул вони 
на комсомольських збо
рах вирішили: десять 
днів попрацювати на тва
ринницьких фермах кол
госпу імені Ватутіна. 
Свій трудовий десант

З стопw о л о дай кому на р“

Микола СТОЯН

ПОМИЛКА
ДЯДЬКА І

8

БУДУВАТИ І СЕБЕ!

звари галушок. Щось

нагортати бо-ста-з

І зло

9

На сходці теж галасу-
3

гій Рівнянській 
річці відбулися 
зсітно-виборні 
мольські збори, 
питань хвилювало ___
сомолію школи. У висту-

(Продовження. Початок у «Молодому комунарі» 
за 17, 19 і 21 квітня).

усміхнувсь — 
Якби ЗМІГ — 

земля... Отрута

допомагали доглядати ко
рів, прибирати приміщен
ня, роздавати норми. А 
ще школярки давали 
концерти для тваринни
ків, виступали з лекція
ми, випуснали стіннівки.

Кілька днів тому в дру- 
г»:------------- ДЄСЯТИ-

шкільні
номсо- 

Чимало 
ном-

школярки присвятили 
60-річчю комсомолу Ук
раїни.

Десять днів промайну
ли швидко. Коли учениці 
прощалися зі своїми на
ставницями, доярки щи
ро дякували Сзсті і Тані 
Колісникам Лені Біловій, 
Валентині Аззі, Тані Мор
ок Наді Шевченко, Лені 
Заніздрі, Свєті Головнен
ко. Бірі Анохіній та їхнім 
подругам, котрі охоче

П ять років тому на будівництво Байкало-Амурської залізничної 
магістралі вирушив перший ешелон — Всесоюзний ударний комсо
мольський загін імені XVII з’їзду ВЛКСМ.

Рік тому на одну з найважливіших будов п'ятирічки — БАМ — 
поїхав Всесоюзний ударний загін імені XVIII з’їзду ВЛКСМ. Сьогодні 
наша розповідь — про нього

СЕРЕДНІЙ бійців —
** двадцять два з полови

ною роки. Б бамівському за
гоні У0 комуністів, 12 ка.чди- 
/&2ІВ у члени ■’
ЙсЖсОМО.ІЬЦІВ. 
більшість із середньою І ВИ
ЩОЮ <«ВІТОІО, З ОДНІЄЮ 411 
назіТічЧи-тькома будівельни
ми прОслсс іи.ми. Формували 
загін комсомольські органі
зації Білорусії. Кабардино- 
Ба.псарії, Латвії. Литви, Мол
давії, Ленінграда, Красно
дарського» краю. А всього в 
ньому юнаки і дівчата 21 
національності. Така статис
тика. Головні рядки в 
графію загону повинна впи
сати робота.

Вони висадились на 
нічному березі Байкалу. Ііа 
БАМі немає легких кіломет
рів, Але ця дільниця — Бу
рятська — вважається все- 
таки найважчою: нескінчен
ні болота, височезні хребти, 
шість тунелів, і серед них 
небувалий у країні і світі за 
складністю п’ятикілометро- 
г.нй їіівнічномуііськнй. сейс
мічна активність тутешніх 
гір... Будівництво всього 
БАМу закінчиться саме на 
Бурятськії! дільниці, і буде 
цс наприкінці наступної п'я
тирічки.

Загін почав будувати свсс 
гчкище в затнеяутііі з усіх 

і>>7в високими засніженими 
хребтами долині річки Кічс- 
ра. пройдуть нові кі-
ло-.істі >п>Дай кало-Амурської 
магістралі.

Починати довелося прак
тично з нуля. Одні стали ру
бати перші просіки під за-

партії, 2'13
Абсолютна

біо-

пів-

лізницю і лінію ропе-
редач. Другі ставили перші 
будники на першій вулиці. 
Треті зайнялися створенням 
нромбази, побутовим і куль
турним упорядкуванням се
лища, тобто підготовкою на
дійних тилів для головної 
справи.

Па БАМі спочатку ведуть 
лік часу не по роках, а но 
зимах. Перша вніс позаду. 
На сонячних схилах При
бні шал ьськнх гір підтаює 
сніг. і вже. виявляється, є па 
що оглянутись і про що із 
задоволенням згадати. Хоча 
той травневий день, коли 
хлопці і дівчата вперше по
бачили тайгу, горн, холодну 
пустельну річку, зовсім не 
далеко.

ПІДСУМОК ПЕРШИЙ, най
більш наочний: є тимчасове 
селище Кічера. Ось стоїть 
магазин, розцвічений націо
нальними молдавськими ор
наментами і пейзажами. Це 
попрацювали бійці з Молда
вії Іван-Куляну і Павло Гар
куша. Комітет ВЛКСМ поїз
да із самого початку закрі 
пив за кожним молодіжним 
об’єктом шефство посланців 
тієї чи іншої республіки, об
ласті. Комсомольці з Кабар 
дино-Балкарії взялися за 
танцмайданчик, краснодар- 
ці почали будувати спорт
комплекс, латиші обладну
ють лижну трасу, ленінград
цям випало робити хокейну 
коробку.

А ще є школа. їдальня, 
овочесховище, клуб, бібліо 
тека, і в пій для початку 
2500 книг, шеренги акурат.

НИХ ДІЮ- І чотири:.І 
будинків з різьбленими 
рандами. Кічера — селище 
відоме вже на БАІ\іі, готове 
суперничати за звання кра
щого на трасі.

ПІДСУМОК ДРУГИМ, ви
робничий. не менш поміт
ний: просіка, прорубана із 
заходу на схід через густу її 
високу північнобайкадьську 
тайгу на багато десятків кі
лометрів.

ПІДСУМОК ТРЕТІЙ: спіль
на робота на важких кіло
метрах траси сформувала 
єдиний. міцний, ирифссіо- 
пальний колектив, котрому 
під силу будь-які бамівські 
завдання. Завжди і всюди 
на всесоюзних ударних ком 
сомольськчх будовах одно
часно із завданням вироб
ничим розв’язувались і зав
дання моральні. «711П гіідіїї- 

греблю, гребля ПІД1І1- 
нас». — казала мо- 

яка створила Братську’ 
«Дорогу будуй 1 се-* 
— це вже загальниба-

мали 
мала 
лодь, 
ГЕС.
бс!> . ...
мівський лозунг.
•ЗАГОНОВІ пощастило 

керівників. Його
на 

ко- 
ЦКчлен 

Аксьоиов,

промовцівпах багатьох промовців 
ішлося про п’яту, трудо
ву чверть, яна вже не за 
горами. І Алла Чорномо
рець, і Оля Лагода, і Та- 
ня Колісник, і Валя За- 
ніздра сказали, що знову 
проведуть літо на фер
мах, їх там чекають.

На знімну: ось во
ни, юні помічниці з Рів- 
нянської середньої шко
ли N1 2.
Текст і фото Ю. ІВАНОВА.

мандиром став 
ВЛКСМ Вячеслав 
а комісаром Олександр Ряб
ков. Обидва хлопці добре ві
домі на БАМі хеча б тому, 
що воші тут із самого по
чатку будівництва, тут ста
ли лауреатами премії Ленін
ського комсомолу, і. звичай
но, володіють усіма необхід
ними бамівцю будівельними 
професіями. Тому командир 
і комісар з перших днів 
стали найкращими настаз-

нішами, бригадирами і про
пагандистами загальнотра- 
сового руху «Я — господар 
будови» серед своїх бійців. 
А тепер і новачки очолю, 
їсть колективи. Віктор’ Лу- 
щнк — бригадир лісорубів, 
Іонас Мікалаускас і Олек
сандр тульський — бри
гадири теслярів. Кандидати 
в члени партії стали кому
ністами — їхній кандидат
ський станс на БАМі говорив 
сам за себе.

Все йде.' як завжди на мо
лодіжній будові, і не одне 
весілля справили на Кічері. 
І будується дитсадок. Мо
лодіш архітектор Віктор Вік- 
торов вирізає з привезених 
з просіки величезних золо
тистих колод скульптури 
для дитячого ігрового май
данчика, який сам придумав 
і спланував. Одна фігура 
стане опорою для «гігант 
ськпх кроків», дві інші утво
рять ворота — буде, зага
лом. ціле різьблене дерев’я
не містечко: з героями ка
зок. з теремами. Вечорами 
мало не полонина жителів 
селища збирається на репе
тиції народного театру с .м о
лода гвардія». В ііою репер
туарі — і «Ревізор •, і «Міс
то па світанку», і Шукшин* 
ські оповідання.

— А ще. — сказав мені 
якось секретар комітету 
ВЛКСМ Кічерн Бладас Зіі- 
мантес, — ми організували 
турсскцію. Тепер прапори 
загону стоять на ближчих і 
дальніх гірських вершинах.

1 ще один рядок у біогра
фії загону: багато бійців 
вступили нині на заочне на
вчання до вузів і технікумів, 
в основному за спсціальніс. 
тю. Значить; долю зв’язали 
міцно з дорогою.
дд И СИДІЛ1Г па ганку но- 

вого, що пахне стру та
кою, будинку. Оглядаючи в 
гогріп’ї раз смарагдові ксд- 
рачі, далекі горн, весь цей 
чистий, сонячний і свіжий 
світ Прибайкалля, один із 
бійців-новоселів каже:

— Хороше тут! Ми з хлоп
цями прикидаємо, на скіль
ки ще роботи вистачить. Ну 
на три. чотири роки, 
жаль...

Такі йдуть розмови в 
гоні. А я згадав розповіді 
геологів, котрі працюють па 
північ від Кічерн. В горах 
виявлено родовища сиропи- 
і.чі для виробництва калій
них добрив та алюмінію. 
Першовідкривачеві Олек
сандру Яковичу Жпдкову 
порода нагадала знамениті 
нефеліни Польського пів
острова. Одначе незабаром 
з’ясувалося, що знайдено 
щось, що не має аналогів, і 
відкритий мінерал назвали 
на ім’я хребта — синнпріт.

А поблизу Сннппрського 
масиву інша геологічна пар
тія веде дорозвіцупанпя най
більшого у Прибайкаллі ро
довища 
словом, 
лпві.

поліметалів. Одним 
перспективи замай

В. СУНГОРКІН.

ФУТБОЛ ВТРАЧЕНО ІЦЕ ДВА ОЧКА
Три команди — «Зірка», «І^сна» (Чернігів), «Ко

лос» (Полтава) — ще не мають виграшів 1 не після 
шести турів.

Як ми' вже повідомляли, наші земляки в Луцьку 
зазнали поразки з мінімальним рахунком (0:1) від 
місцевого «Торпедо».

Наводимо результати інших матчів; « Автомобіліст> 
(Тирасполь) — «Шахтар/ (Горлівка) — 2:1, «Суднобу- 
ТЙвник» (Миколаїв) -- «Новатор» (Жданов) — 1:0, 

,.^®Авангард> (Ровно) — еДніпро» (Черкаси) — 1:1. СКА 
тЛьвіи) — «Атлантика» (Севастополь) — 3:0, «Говер
ла» ЖкгорОД) — «Океан - (Керч) — 0:1. ^Кривбас» 
К^іЖд) Ріг) — «Десна» (Чернігів) — (Лі). «Кристал» 

(Херсон/ — СКА (Київ) — 1:0. «Буковина» (Чернівці) — 
«Фрунзснець» (Суми) — 2:0. «Поділля» (Хмельниць
кий) — «Колос» (Полтава) — 1:1, «Колос» (Нікополь) — 
«Локомотив» (Вінниця) — 1:0. «Металург» (Дніпро- 
дзержинськ) — «Спартак» (Житомир) — 1:3.

Турнірна таблиця на 25 квітня має такий впіляя;
«Колос» Н. 6 12—3 12
«Буковина» б 9— 1 Ю
«Кривбас» 6 10 — 4 10

ІЛУРГ' (Дніпро
— 1:3.
такий вій ляд:

М О
12—3 12
9 — 1 10

10-4 10 почнеться 6 18-й год. ЗО хв.

Сії А Л. 6 8—3 9
«Суднобудівник» С 7—3 9
«Торпедо» (і 5—5 9
«Кристал» 6 5—'1 8
«Автомобіліст» 0 4—3 8
< Поділля» 6 10—0 7
СКА К 6 2—2 6
«Авангард» 6 4 — 6 6
«ОГ?сан» в 5—5 6
< Говерла» 6 3 — 4 5
«Спартак» 6 5-7 5
«Дніпро« 6 5—7 4
«Зірка» б 3 — 5 4
«Новатор» 6 6—8 3
«Фрупзепець» 6 5—11 3
«Металург» в 5-10 3
«Шахтар» 6 4—9 3
«Десна» 6 ' 2 — 5 3
«Колос» П. 0 2 -7 3
«Локомотив» 6 6—9 2

Сьомий тур відбудете.сн сьогодні. «Зірка» на своєму
стадіоні зустрінеться з армійцями Львова. Матч

Грамофон переховувавсь у родича Куця ке в хатині, 
а на горищі. Дід Зінько і йоги б »ба Харитя глухі, як 
пні, доживають віку, на горище но полізуть.

Куць прихопив хліба й сала баклажку з зодою. Су
дак посбіцяз, що побуде кілька днів, а там його й слі
ду не стане. На Кунл .пін надіявсь — у громадянську і 
після неї не одне діло разом робили... Якось на шляху 
біля Ставидлянського лісу перестріли діда, що вертав
ся з ярмарку. Дід корову продав. Гроші з нього за
брали, а щоб нікому не розповів, задушили і вкинули 
у рівчак...

Грамофон так швидко з селом не розстанеться, не 
для того прибуз він, щоб не лишити пам’ятної згед.си. 
Вночі чозном перепгизаа річку, городами, стежками, 
остерігаючись і людей, і собак, вибираіся на толоку, 
блучаз біля конюшні і таки виждав хвилину коли міц
но поснули сторожі. Звечора ? Капітанізського цукро
вого заводу привезли бечку меляси. Грамофон всипав 
у неї огрути... На світанку прокрався до хатини, виліз 
на горище і приліг коло теплого лежака.

Проснувся від гучного крику. Кричав дід Зінько 
своїй бабі:

— Був у Миколи Григоровича! Виписав з комори нам 
пуд борошна .. Я, бабо, піду на леваду, назбираю су
хих дроз, а ти води принеси та ; 
мені галушок захотілось.

Злидень чортів, тетеря глуха!
в, що найперш його. І рамофона, треба вислати 

села. Мов, він найбільше вилив крові людської.
Крізь ребр.з лат бачив,(Як дід подибаз до верб, а 

баба пошкандибала до колодязя. Спустився вниз, роз
горнув мішечок і всипав отрути й у борошно...

Не встиг примоститись коло лежака як побачив у 
вишняку Куця. З кошиком. На умовлене місце, на го- 
иище повітки поклаз хлібину і шмат сала... Несе, але 
аж греміить, щоб псскоріше зник зін Судак. Тричі 
приходив, а не обізвавсь і словом. Ламалось, злама
лось усе, світ перевернувся... Крізь щілину г-яди поба
чив, як Куць зайшов у сіни, схилився над мішечком з 
борошном, зледійкуєато оглянувся, дістаз з кошика 
торбинку і тремтячими руками 
рошно.

Гукнути, хай не чіпає отруси? 
сип, печи, їж, наїдайся, наїдайтеся зсі. 
отоуїв би світ, щоб безлюдною стала 
ще є. Підсипле ще коням у «Новому жиїті», а там 
шукай вітра в полі!

ЛАикола Григорович аж почорнів. Сто п’ятдесят ко
ней лежаки роздуті, як гори, біля кснюш.чі. Хлопці 
витягли їх з приміщення. Сюди, як на пожежу, приле
тів гелог.а сільради:

— Що тут у ьас?
— Біда| Пилиповичу!
— Від і оі о ж вони?
— Ветеринар каже одно — від отрути.
— Від отрути? А знаєш — на хуторі вмер дід Зічько 

і його баба.
— Дід Зіньхо? Я йому виписав пуд борошна.
З сільради біг госильний:
— Ще новина! Куць і його дві дочки вмерли! -З’їли 

млинців і на той світ...
Микола Григорович дививсь з-під лоба на комірни

ка. Той клявся, божиЕся, що не винен. Його забрала 
міліція. З району питали по телефону, чи виїхали в 
поле-?

Все навколо неначе закрив чорний морок. Його тор
кають за плечі:

— Григоровичу! Ходімо на мітинг!
— Яігии мітинг?
— Весь колгот зібрався біля конюшні!
Сгразді, толока, майдан наповнені людом. Підні

маються на підвищення і кожен кидає з гнівом;
— Лопатами скопаємо поле, а засіємо!
— Посіємо! Всі гри тисячі гектарів!
— Колгоспу не розвалити!
— «Черзоне село» є і буде Червоним селем!
На підпищення піднімається й Микола Григорович і 

виголошує найкеротіи/ промову в житті:
— Вірю вам, тозариші!
Недалечко біля рогу конюшні бачить Терека. І йо о 

зламало горе. Йшов до нього. Як залишились наодин
ці, Тоохименко з болем поомозив:

— Хто?!
— Г рамофон,
— Він тут?!
— Думаю, що ще
— Де?!
— Не знаю.
— Хто ж знає?!
— Куць!

тут.

(Далі буде). 1
Редантор М. УСПАЛЕНКО.
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І
 ПРАЦЮВАТИ 

В СЛУЖБ! ПОБУТУ

ПОЧЕСНО 
Й ЦІКАВО 

І Піклування партії та №

уряду про підвищення І 
добробуту радянського! 
народу знаходить своє" 

втілення і в широкому 
розвитку системи по
бутового обслуговуван
ня. Докорінні зміни 
відбуваються в інду
стрії побуту. Стають 
до ладу діючих нові 
комбінати побутового 
обслуговування, май
стерні, ательє, фабрики В 
хімчистки тощо.

На зні мну: у майбутніх швачок йдуть практичні заняття.

УКРПОБУТРЕКЛАМА

Ті, хто мріє пре професію перукаря, швачки, закрійника, взуттепика — Бету 
лайте до КіооЕОградськоїо технічного училища № 4 облпебутуправління.

Підвищенню якості! 
побутових послуг насе-| 
ленню сприятиме При " 
хід па підприємства 
юнаків і дівчат із се-1 
редньою освітою.

Багатьом старшо-І 
класникам Кіровоград-1 
іціпіп до вподоби про
фесії працівників сфе-1 
ри обслуговування.і 
Цілком зрозуміле їхнє І 
бажання дізнатися яко-1 
мога більше про свою! 
майбутню професію.

Отже, розповідаємо 
| про деякі з них. |

КРАВЕЦЬ ЖІНОЧОГО 
Й дитячого 
ЛІТНЬОГО ОДЯГУ

Кравець виконує свої 
операції, пов’язані з еиго- 
ТСЕЛЄННЯМ жіночого й ди
тячого одягу, розробляє 
моделі на індивідуальні за
мовлення. Регулює швейні 
та інші універсальні маши
ни. Визначає якість крою і 
готового одягу.

Він повинен добре знати 
асортимент жіночого й ди
тячого легкого одягу, кон
струкції і деталі виробів, 
пошивні матеріали, їхні 
властивості; еолодіти при
йомами виконання машин
них, ручних та прасувально,- 
пресових робіт усіх видів.

Добре знання технології 
виготовлення жіночого й 
дитячого легкого одягу та 
його конструювання по
трібне кравцеві для вчасно
го виявлення дефектів ви
робів.

Сснсені якості, необхідні 
кравцеві,—чуйність і уваж
ність у взає/гинах із замов
никами, акуратність, пиль- 

кість і добра координація 
рухів рук.

Успішному опануванню 
професії сприяє добре 
знання в обсязі середньої 
школи таких предметів, як 
математика, креслення, ма
лювання, анатомія і фізіо
логія людини.

КРАВЕЦЬ 
ЧОЛОВІЧОГО 
Й ЖІНОЧОГО 
ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ
Кравець повинен стежити 

за новинками моди, знати 

асортимент чоловічого й жі-. 
ночого верхнього одягу, ви
ди швейних матеріалів та їхні 
основні властивості. Треба 
вміти визначити якість тка
нини, докладу і фурнітури, 
володіти нсЕичами І прави
лами виконання машинних і 
ручних робіт усіх видів, 
пресіе, різних пристосувань, 
застосованих при виготов
ленні верхнього одягу.

Кравцеві необхідні такі 
якості, як акуратність, уваж
ність і чітка координація 
рухів рук.

ПЕРУКАР
Робити людину красивою 

та елегантною покликані 
перукарі. Спеціаліст цієї 
професії працює в чолові
чих, жіночих і дитячих са
лонах у МІСЬКІЙ, СІЛЬСЬКІЙ 
місцевості, в також у цехах 
ПО ЕИГОТСЕЛеННЮ ГіЄруК І 
шиньйонів. Виконує стриж
ку, сушіння волосся, різно
види завивок, модні зачіски, 
робить манікюр і т. ін.

Висококваліфікований пе
рукар повинен ЕОЛОДІТИ 

знаннями з косметики, віль
но розбиратися у фарбах, 
способах їхнього застосу
вання; знати призначення, 
будову обладнання, інстру
ментів, пристосувань та апа
ратури, а також причини їх
ньої несправності і способи 
усунення її.

Професія вимагає тонко
го художнього смаку, коор
динації рухів рук, тактов
ності, чуйності й акурат
ності.

Для успішного оволодін
ня професією перукаря не
обхідні грунтовні знання з 

хімії, біології, анатомії і фі
зіології людини (в обсязі 
шкільної програми).

СПЕЦІАЛІСТ 
по 
ІНДИВІДУАЛЬНОМУ 
ПОШИТТЮ ВЗУТТЯ
Виконує всі операції, по

в’язані з шиттям чоловічого 
й жіночого взуття, згідно зі 
стандартами і технічними 
умоеа/ли. Він виконує само
стійний обмір стопи і під
ганяє колодки за міркою і 
фасоном.

Користується затяжними, 
обтяжними та іншими пре
сами. Контролює якість ма
теріалу і заготовок, усуває 
дефекти взуття.

Взуттєвик повинен знати 
властивості шкіряних і штуч
них матеріалів, технологію 
виробництва взуття з вико
ристанням різних методів 
кріплення, пристосувань, ін
струментів тощо. Повинен 
бути обізнаним з анато/иісю 
людської ноги, з асорти
ментом і кваліфікацією су
часного взуття.

Професія вимагає добро-

го художнього смаку, точ
ності дій, акуратності. По
трібне знання креслення, 
хімії, біології, анатомії і фі
зіології людини. к,

СПЕЦІАЛІСТ 
ПО РЕМОНТУ 
ГОДИННИКІВ
Він працює в спеціалізо

ваних ательє і майстернях. 
Виконує ремонт годинників 
різних конструкцій: наруч
них, кишенькових, настін
них, електричних, електрон
них і т. ін.

Годиниикар встановлює 
причину зіпсованого меха
нізму та усуває його де
фекти, припасовує деталі 5 
вузли. Після ремонту пере
віряє годинник з допомо
гою спеціальних приладів, 
регулює його хід. При не
обхідності ВИҐОТОЕЛЯС окре
мі деталі.

Кваліфікований спеціаліст 
може також володіти мис
тецтвом гравера — викону
вати підписи і /лалюнки на 
виробах з металу. Годинни
кар повинен добре знати^ 
будову і способи застосу-Ч 
вання контрольно-вимірю- 
ЕсЯЬНОГО Інструменту, 
пуски, посадки, класи точ
ності, правила експлуатації 
миючих і контрольних апа
ратів, основні властивості 
матеріалів, що використо
вуються в ГОДИННИКСЕО/Лу 
механізмі.

Годинникар повинен мати 
гострий зір, чутливі пальці 
рук, бути уважним, точним, 
акуратним. Йо/лу потрібні 
міцні знання з фізики, Ма
тематики. малювання, крес
лення.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На унраивсно.м языке.
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