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Президії Верховної Ради СРСР
ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ГЕРОЯ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ 

ПРАЦІ ТОВАРИША СУСЛОВА М. А. 
ОРДЕНОМ ЛЕНІНА І ДРУГОЮ 

ЗОЛОТОЮ МЕДАЛЛЮ «СЕРП І МОЛОТ»
За великі заслуга веред Комуністичною партія® і 

Радянською державою і в зв’язку з сімдесятиріччям 
9 дня народження нагородити члена Політбюро ЦК 
КПРС, секретаря ЦК КПРС Героя Соціалістичної 
Праці товариша Суслова Михайла Андрійовича ор
деном Леніна і другою золотою медаллю «Серп і 
Молот».

Голова Президії Верховної Ради СРСР
М. П1ДГОРНИИ.

Секретар Президії Верховної Ради СРСР 
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 
20 листопада 1972 р.
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ПОПЕРЕДУ НАША ОДНОСТАЙНА ВІДПОВІДЬ
НАТХНЕННА
ПРАЦЯ
Y X НАЗИВАЮТЬ тритисячиицямн. Вони 
ж кинули клич до всіх молодих працівників 

молочнотоварних ферм області добитися ви
соких надоїв — по 3000 кілограмі« молока па 
корову. 1 вині шеренга тих, хто здолав цей 
трудовий рубіж, поповнюється з кожним днем. 
Попереду в змаганні — члени комсомольсько- 
молодіжних колехтньів Опуфріївського та 
Добровелнчківського районів. Молоді доярки з 
колгоспу «.Шляхом Леніна» Опуфріївського 
району досяглн заповітного показника всією 
бригадою (групкомсорг Надія Кириченко).

Прийшов успіх до багатьох трудівників, що 
змагалися за 3-тисячні надої. Понад 3700 кіло- 

' грамів на корову надоїли Марія Дзіїїа J кол- 
! госпу імені Чапаева Добровелнчківського ра

йону та Надія Снігоаська з колгоспу «Кому
ніст» Новомнргороаського району, близько 
3500 кілоірамів — Любов Бсрезнюк з колі оспу 
«Дніпро» Онуфріїпськ&і о району, наближає
ться до нього результату праці Надія Говорун 
з колгоспу імені Ульянова Голованівсько.о 
району та інші,

І успіхи, як колективні, так і особисті, 
маємо здебільшого там, де створено 
серед працівників тваринництва комсо
мольсько-молодіжні колективи, де орга
нізовано дійозе соціалістичне змагання. 
Кращі наслідки невтомної праці стають 
прикладом і досвідом у боротьбі за ви
сокі виробничі показники. Тому так га
ряче сприйняли молоді тваринники К.іро- 
воградщини, — працівники молочно
товарних ферм, відгодівельники, вівчарі, 
пташники — слова Постанови ЦК КПРС, 
Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС «Про роз
гортання Всесоюзного соціалістичного 
змагання працівників тваринництва за 
збільшення виробництва і заготівель 
продуктів тваринництва о зимовий пе
ріод 1972—1973 рр.». Важливі заходи мо
рального і ллатеріального заохочення, 
передбачені Постановою, сприятимуть 
дальшому піднесенню трудової і полі
тичної активності працівники« сільсько
господарського виробництва. Завдання 
комітетів комсомолу полягає в тому, 
щоб включення комсомольсько-моло
діжних колективів, всіх молодих трудів
ників села, зайнятих у тваринництьі, у 
Всесоюзне змагання було масовим, а ви
соке політичне піднесення спрямовува
лось на завершення конкретних справ.

Закінчується господарський рік. Нині 
багато молодих тваринників наближаю
ться до виконання річних зобов'язань, 
взятих на честь 50-річчя утворення СРСР. 
Первинним комсомольським організа
ціям, комітетам комсомолу слід подбати, 
щоб на видноті були кожен юнак і дів
чина, кожна молода людина, що попра
цювала на славу, виявити максимум опе
ративності в узагальненні передового 
досвіду доярок, пташниць, свинарів та 
озброєнні ним якомога більшого числа 
колективів і окремих трудівників.

В Гаііворонському, Онуфріївському районах 
показують непогані приклади уваги до праці 
молодих тваринників, постійно контролюють 
виконання взятих зобов'язань. Тт й самі зо
бов’язання виробляються з предметним ураху
ванням умов праці, комсомольські актнзістн 
проявляють турботу про їх виконання.

Кінець господарського року — не 
тільки підсумки, це і плани на майбутній 
рік. Тож, і про те особливо хочеться на
гадати комсомольським комітетам Боб- 
ринецького, Новоархангельського, Ново- 
українського районів, потрібно провести 
велику організаторську роботу навколо 
нозих зобов'язань, уникаючи формаль
ності. Нові зобов’язання молодих тва
ринників мають бути урочистою обіцян
кою, що грунтується не лише на трудів
ничій совісті і сумлінні, а й вмілому гос
подарському урахуванні.

Гіде зима. Ускладнюються умови роботи. 
І тут, як ніколи, має бути уважним око шта
бів’ «Комсомольською прожекіора». Раціо
нальне використання кормів, пропаганда І 
впровадження передовою досвіду, тепла (або 
холодна) зимівля — найперше, чим мають 
цікавитись сьогодні учасники комсомольських 
рейдів.

Слід піднести на новий рівень полі
тичну роботу серед молодих тваринни
ків, безустанно турбуватись про умови 
їх праці, відпочинок. ;

На заклик партії одностайно відповімо: 
«Тваринництву —* комсомольську тур" 
боту!»,

ПОПОВНЕННЯ

І. ТРОПЕН КО, 
секретар парткому колгоспу імені 
Шевченка Новомиргородського ра
йону.

„ТВАРИННИЦТВУ

На фото: передові тварин- 
лики колгоспу Імені Шевченка 
комсомольці Василь та Ольга 
ХМЕЛЬНИЦЬКІ.

КОМСОМОЛЬСЬКУ ТУРБОТУ!44
□ А останні роки » нас інтенсивно 

ведеться будівництво. Зводяться 
господарські і культурно-побутові примі
щення. Вже стали до ладу десять корпу
сів свинсфабрики, відчинив двері буди
нок тваринника, в якому є кімнати від
починку, постійно діюча їдальня. Зведе
но чудовий Будинок культури, де трудів
ники відвідують заняття танцювального, 
музичного, вокального гуртків. Прокла
дено 5 кілометрів шляху.

До чого я це веду? А до того, що 
сьогодні в порівнянні з нед-злеким мину-

лим значно змінилися умови праці, по
буту. В тваринництво йде працювати ба
гато молоді.

Вже по 15 років працюють доярками Марія 
Хомяк та Галина Стовпова — колишні комсо
молки. В роботі показують зразок, навчають 
новачків, діляться з ними досвідом. Тож ком
сомолки Валентина Локоцька, Лідія Кускзаа, 
Меланка Гандибул, Євдокія Перчун, які при
йшли на ферму після школи, намагаються 
наслідувати своїх старших подруг.

Надходить поповнення і на свинофабрнку. 
Комсомольське подружжя Василь і Ольга 
Хмельницькі працюють на ній лише 3 місяці, 
та вже досягай хороших результатів: догля
даючи поросят 2—1-місячного віку, добиваю
ться щодобово 330-грамовнх приростів.

Сьогодні вранці в Будинку культури 
комсомольці і молодь разом з усіма 
тваринниками господарства обіоворлть 
постанову «Про розгортання Всесоюзно
го соціалістичного змагання працівників 
тваринництва за збільшення виробництва 
і заготівель продуктів тваринництва в 
зимовий період 1972—1973 рр.». Цей до
кумент викликав великий ентузіазм, став 
прискорювачем робочого ритму. Взявши 
підвищені соціалістичні зобов'язання, 
юнаки і дівчата вступили в похід за виго- 

I топлення надпланової продукції тварин- 
ництеа.

АВАНС
Вже давно комбайни залишили- куку

рудзяне поле, та напруження не скінчи
лось. ЛІехаїлзатори нашого колгоспу ви
рішили різко підвищити урожайпістб 
качанистої — виростити в наступному 
році по 100 центнерів зерна з кожного 
гектара. А площа чималенька — 1000 
гектарів.

Напрошується питання: чи реально 
це? Таких урожаїв колгоспи степової 
зови раніше не вирощували.

Та досвід показує —■ можна. Адже 
пр і мінімальних затратах мінеральних 
і органічних добрив, наші механізатори 
минулих років збирали на кукурудзя
ній низі 50—60-цептнерпі врожаї. В 
1971 році па площі 1354 гектари зібра-- 
ли по 46,9 центнера зерна з кожного. А

ХОРОШІ УМОВИ ДЛЯ ВІД' 
ПОЧИНКУ СТВОРЕНІ В БУ
ДИНКУ ТВАРИННИКА МО
ЛОЧНО ТОВАРНОЇ ФЕРМИ 
КОЛГОСПУ ІМЕНІ ДЗЕРЖИН- 
СЬКОГО ЗНАМЯНСЬКОГО 
РАЙОНУ. ТУТ — КІМНАТИ 
ВІДПОЧИНКУ. ЧЕРВОНИЙ 
КУТОЧОК, КАБІНЕТИ СПЕ
ЦІАЛІСТІВ, ДІЄ ПРОФІЛАК
ТОРІЙ.

Фото Ю. Лі ВАШІ! ЯКОВА.

МО’ 
ЗО. У чет* 
комсомола» 

(групком* 
Не стоять 
активісти, 
умови со*

дослідні ділянки видавали 68-/2 цент
нери.

Це, повторюємо, при мінімальних за
тратах добрив. Якщо ж фунти отриму
ють належну кількість поживних речо
вин. пашим землякам під силу вирос
тити 100-центнерпий урожай качанис
тої. Звичайно, треба вибрати найкращі 
попередники, впровадити наукову орга
нізацію праці. Все це обміркували хлі
бороби, перш ніж взяти соціалісгіппі 
зобов’язання.

Справа доручена найдосвідченІшим, 
Вже вкомплекговано дві механізовані 
бригади, за якими закріплено площі та 
необхідну кількість техніки. Більшість 
механізаторів — комсомольці і 
лодь. їх в бригадах понад 
верго.му відділку створено 
сько-молодіжшш колектив 
сорг Олександр Лозовий), 
осторонь і комсомольські 
Комітет комсомолу розробив 
ціалістичного змагання серед молодих 
механізаторів. Тож по праву кукурудзя
ну плантацію в господарстві сьогодні 
називають комсомольською.

Все можливе для одержання па- 
лежного врожаю аже зроблено. Куку
рудзяні ділянки будуть по найкращих . 
попередпиках. На всій площі під оран
ку було внесено на кожний гектар 2— 
2,5 центнери азоіно-фосфорних добрий, 

органічних — по 25—28 гояп. Проведе
но глнбок7 культивацію. Решту добрив 
буде внесено під час сівби та міжрядно
му обробітку.

На цьому роботи не скінчалися. Ра
зом із спеціалістами механізатора роз
робляють заходи, плани, які допомо
жуть в майбутньому всі роботи провес
ти в найстисліші строки, закрити шля
хи втратам. Члени 
бригад відвідують

Початок боротьби 
воожаіі покладено.

механізованих 
агроззняття.

за стонентаерний

секретар комітеїуД. ЛИХОДІД,
комсомолу, П. СТЕЦЕНКО, лан
ковий, О. ЗАВРАЙСЬКИЙ, брига
дир механізованої бригади, В. КО
ЛОЛА, шофер. М. КАРКАЧ, аг
роном.

Колгосп імені Леніна Долинськоге 
району.
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*..всемірно впроваджувати наукову організацію 
праці»,.,

кл «№ господар
(Із Директив XXIV з'їзду КПРС.'

СЬОГОДНІ МОВУ ПРО НОП ХОТІЛОСЯ Б ПО
ВЕСТИ З МОЛОДИМИ ТВАРИННИКАМИ.

ДОВЕДЕНО, ЩО ЗА РАХУНОК ВПРОЗАДЖЕН- 
НЯ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ В ЦІЙ ВАЖЛИ
ВІЙ ГАЛУЗІ ДОСЯГАЄТЬСЯ ЗНАЧНИЙ ПРИРІСТ 
ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ — ВІД 15 ДО 60 ПРОЦЕН
ТІВ.

ПЕРЕД основних напрямків НОПу 
один з головних — поліпшення 

умов праці тваринників. Для підтверд
ження цієї тези звернемось до практи
ки.

Цьому питанню значну увагу приді
ляють у господарствах Знам’янського 
району. Тут більшість доярок переведе
но на двозмінну роботу. При такій ор
ганізації праці ланка складається з двох 
чоловік, які доглядають тварин почер
гово — у першу і другу зміни. Кіль
кість корів у групі залежить від рівня 
механізації. Наприклад, на фермах, де 
відсутня механізація і робота організо
вана а одну зміну, кожна доярка догля
дає не більше 17—18 корів. Там же, де 
більшість процесів механізовано і впро
ваджено двозмінну роботу, — 40—42. 
А ось у колгоспі «Путь Ильича» по за
кінченні будівництва тваринницького 
промислового комплексу на тисячу ко
рів, один майстер машинного доїння бу
де обслуговувати — 115 корів.

При переході на двозмінну роботу 
велика увага надається розпорядку дня. 
Найбільш раціональний він на фермах 
колгоспу «Путь Ильича». Пврезміна 
доярок проводиться о 12-й . годині. 
Друга зміна, приступивши до роботи, 
роздає концентровані корми, піддоює 
високопродуктивних корів, доглядає за 
тваринами і проводить вечірнє доїння, 
а другого дня ця зміна гриступас до w 
роботи зранку. Таке чергування дозво
лило позбутись одноманітносії з робо
ті.

ЩОРОКУ на ферми приходить мо- 
лЬдь. Юнаки і дівчата, працюючи 

доярками, телятниками, відгодівельни- 
кад\я, продовжують навчання в техніку
мах, беруть активну участь у громад
ській роботі, художній самодіяльності. 
Проте, □ деяких колгоспах невпорядко
ваність і розтягнутість робочого дня 
створюють незручності ДЛЯ МОЛОДІ.

ПОНЯТТЯ
ЕКОНОМІЧНЕ

ч_______________________________

на'

За цих умов ускладнюється добір 
кадрів, повільно йде підвищення ви
робничої кваліфікації тваринки кіз, . 
знижується трудова дисципліна. Все це 
негативно позначається на лродуктив- - 
пості праці: на фермах погіршується 
догляд за тваринами, знижуєтеся 
ефективність використання техніки.

Із переходом на двозмінну роботу 
створюються кращі умови не лише для 
праці, а н для відпочинку. Подовжу
ється вільний чад; Молодь має можли
вість використовувати його для підви
щення свого фахового рівня.

Ось що показують цифри. Серед 63 
доярок, які працюють у дві зміни
різних фермах колгоспів «Дружба», 
«Правда» та «Путь Ильича» 25 присвоє
но звання майстра машинного доїння, 
тоді, як серед 62-х доярок, які працю
ють в одну зміну це звання отримали 
лише 5. .
‘При двозмінній роботі молодь мас 

змогу відвідувати кіно, театр, займатися 
спортом, а сімейні — більше уваги 
приділяти вихованню дітей. Гож мо
лодь охоче йде працювати на ферми, 
де впроваджено двозмінйу роботу. На
приклад, на молочно-товарних фзрмах 
колгоспів «Путь Ильича», «Правда» та 
першого відділку колгоспу «Друж'бз», 
де робота організована в дві зміни, чи
сельність доярок віком до 28 років 
становить ЗО відсотків від загальної їх 
кількості, а віком від 45 до 50 років —

і
5,6 відсотків. У колгоспі «Родина» та у 
відділках № 2 та № 1 колгоспу
«Дружба», де роботу організовано в 
одну зміну — відповідно 18 і 14,5 від
сотків.

Перевага двозмінної праці очевидна. 
Організація чітко регламентованого ро
бочого дня сприяє закріпленню праців
ників, особливо молоді, на постійній 
роботі у тваринництві. Творче впровад
ження двозмінної роботи на молочно
товарних фермах дає можливість збіль

шувати і здешевлювати ви
робництво л\олока, тобто, 
підвишувати продуктивність 
праці тваринників.

Порівняємо факти. У гос
подарствах Зяам'янського 
району прямі затрати праці 
на виробництво 
центнера молока
змінній роботі на 0,32 лю
дино-дня нижчі, 
однозмінній, а 
цтво молока в

одного 
при Д8О-

ніж ари 
виробни- 

розрзхун- 
ку на одну доярку — аище на 122 цент
нери за рік.

Ріст продуктивності праці доярок 
вплинув на підвищення їх заробітку. 
Оплата праці одного людино-дня при 
двозмінній організації праці на 84 ко
пійки вища з порівнянні з оплатою 
праці при роботі а одну зміну.

Отже, перехід працівників молочного 
тваринництва з однозмінної на двозмін
ну роботу має певну економічну пере
вагу. Організація роботи у дві зміни 
дозволяє вирішувати питання поліпшен
ня умов роботи, підвищення кваліфіка- 
ції кадрів, нарощувати продуктивність 
праці.

Зрозуміло, двозмінну форму органі
зації праці на фермах слід розглядати 
не ізольовано, не саму по собі, а а ор
ганічному зв’язку з іншими факторами, 
— рівнем механізації, кадрами тварин
ників. До всіх цих питань увага комсо- • 
мольських комітетів має бути найпиль- 
нішою. Саме тут, як. ніде, очевидна 
віддача від справді творчої Дружби 
комсомольського активу із спеціаліста
ми, ініціатива молоді, рука допомоги..

П. ПОНОМАРЕНКО, 
кандидат с-г. наук, Д. СМАГ
ЛЮК — наукові співробітники 
Придніпровського відділення Ук
раїнського філіалу НД1 праці.

• СРСР — 50

1 ВИБОРЕМО
ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ

Всі трудові колективи Бобринецького 
району — заводи, колгоспи та радгоспи 
— на трудовій вахті на -честь 50-рі гія 
утворення СРСР. Бобринчани прово
дять п’ятнадцять ударних тижнів, ко< 
жон — па честь однієї з союзних рес
публік Країни Рад. А кращі бригади та 
ланки борються за право носити ім’я 
50-річчя Союзу PCP.

Одна з них — комсомольсько-моло
діжний колектив автогаража колгоспу 
імені Шевченка. Нещодавно правлі/їия 
колгоспу, управління сільського госпо
дарства та райком комсомолу підбили 
попередні підсумки змагання. За де
в’ять місяців виконали річний вироб
ничий план молоді водії на чолі з груп* 
комсоргом Володимиром Очеретнюком. 
Кожен з них перевіз більше шістдесяти 
тисяч тоннокілометрів вантажів, пере
вершивши свої підвищені соціалістичні 
зобов’язання. Колективу вручено пере
хідний Червоний прапор Бобринецького 
райкому комсомолу.

Кращим визнано Василя Якуяснха, 
який па своєму ГАЗ-93 перевіз 71620 
тонно-кілометрів вантажів -і зекономив 
па ремонті машини 210 карбованців,

Б. МИ/ХАЙЛОВ.

ТАК ТРИМАТИ!
У колгоспі «Дружба» немає такої ви

робничої ділянки, на якій не трудилися б 
комсомольці. їх — 76. Беручи соціаліс
тичні зобов’язання на другий , рік п'яти
річки, юнаки і дівчата дали слово гідни
ми трудовими подарунками зустріти на
ступний ювілей —■ 50-річчя утворення 
СРСР. І дотримали його. Нинішнього, 
несприятливого року, з кожного гектара 
зібрали понад 25 центнерів пшениці.

Серед молодих виробничників було 
дійове і напружене соціалістичне зма
гання. Попереду — водії автосамоскидів 
«ГАЗ-93» Володимир Коваль і Степан 
Давидовський. Вони щодня доставляли 
на кагатне поле надпланову сировину, 
виконуючи завдання на 130—135 процен
тів, добиваючись значної економії паль
ного і мастил.

С. МАТ УСЯК.
Долинськи» район.

ВИСОКИЙ ФЕСТИВАЛЬНИЙ

ПОВІНЬ весняних фарб
і звуків заполонила 8 

ЦІ дні Кіровоград, зокре
ма, приміщення обласної 
філармонії, Будинку куль
тури імені Калініна, Пала
цу культури. Розпочавши 
о лютому свою святкозу 
ходу містами і селами Кі- 
ровоградщини, фестиваль 
самодіяльного мистецтва, 
Присвячений 50 - річчю 
утворення Союзу PCP, ни
ні завершує її в облесно
му центрі. Закінчився тре
тій тур конкурсних висту
пів хорових, танцюваль
них І музичних колективів, 
вокальних ансамблів, спі- 
вакіа-солістіо, художніх 
агітбригад та виконавців 
розмовного жанру.

Остаточна оцінка фес
тивальних набутків —- по
переду^ Однак, якою б 
вона не була, вже зараз 
можна* стверджувати, що 
фестиваль самодіяльного 
Мистецтва, присвячений 
знаменному ювілеєві, став 
значнсіф подією в куль
турному житті області. Ьін 
пройшов на ' високому 

■ Ідейно - художньому рів- 
'. ці, відзначився широкою 

масовістю. Досить сказа
ти, що лише в першому 
турі фестивалю, який про
йшов на місцях, взяли 
участь 5і 59 художніх ко
лективів, які об’єднують 
100 тисяч аматорів. Це що 
раз підтверджує, що ху
дожня творчість народу в 
однією з характерних рис 
нашої радянської дійсно
сті.

У третьому турі облас
ного фестивалю взяли 

участь 7 тисяч найкращих 
виконавців усіх жанрів ху
дожньої самодіяльності — 
переможців районних 
конкурсів — 55 хорів,
близько 100 вокальних ан
самблів, 110 солістів-вокз- 
лістів, чимало музичних: І 
танцювальних , колективів, 
їх виступи продемонстру
вали зрослу виконавську 

майстерність учасників. 
Приємно відзначити, що 
фестивальний небосхил по
дарував нам нові яскраві 
«зірки». Мова йде про nq- 
востворені художні ко
лективи, які вже зараз 
відзначаються виконав
ською зрілістю. Лише пі а-

P V Б
року тому створено хор а 
колгоспі «Маяк» Знам'ян- 
ського району. А сьогодні 
цей колектив — один з 
переможців обласного 
конкурсу, учасник респуб
ліканського фестивалю. 
Велика заслуга о цьому 
керівника хору Г. Палія. 
Посприяли успіхові і пар
тійна організація та прав
ління колгоспу,

Серед колгоспи«* хорів, що 
стали учасниками республ
іканського фестивалю, Еарто 
також відзначити хорові ко
лективи колгоспу «Росія» По- 
воукраїнського району, колгос
пу імені Щорса Кіровоград
ського району, колгоспів 
«Дружба» і «Зоря комуніз
му» Доброг.еличаівського ра
йону та Інші. За останній час 
ці колективи організаційно 
зміцніли, збагатили свій ре
пертуар, підвищили виконав
ську майстеріїісіь.

Високою культурою вико
нання, чистотою і злагодже
ністю звучання порадували і 
такі колективи, як хор Долин* 
ського цукрокдмбіппту, хор 
Олександрійського • буднику 
культури, хор Олександрійсь
кого електромеханічного заво
ду, хорова капела педагогіч
ного інституту. Не можна не 
сказати доброго слова і про 
такого «гранда» самодіяльно
го хорового мистецтва, як 
самодіяльний народний хор 
«Барвінок» клубу заводу 
«Укрсільгосптехніка»; Вік те
пер .залишився, маяком, пп 
який повинні рівнятись І,ЧШІ,

МАСОВОГО розвитку в 
області набувають хо

ри-ланки. Ца засвідчив 
і третій тур фестивалю. 
Щоправда, не Всі ці ко
лективи мають високу ви-

і ж
коназську майстерність, та 
кращі з них, такі як хор- 
ланка колгоспу імені XXII 
з'їзду КПРС Кіровоград
ського району, хор-ланка 
колгоспу імені Щорса 
Ульяновського району, 
стали гіереможцялАИ тре
тього туру фестивального 
конкурсу.

Якщо хори-лаики співають у 
нас все голосніше і завий І- 
ше, то звучання бандури чує
ться все рідше. У третьому 
турі лише РІВНЯНСЬКИЙ сільсь
кий будинок культури Ноз-.і- 
українського району виставна 
тріо бандуристі^ А були ж 
колись в нашій області і ка
пели бандуристів!
П ЕРЕД жюрі конкурсу про- 
• 1 йшла ціла пизка цікавих 
вокальних ансамблів. Кращі з 
них — фольклорний ансамбль 
колгоспу «Прогрес» Доброве- 
личківеккого району, чолові
чий вокальний ансамбль Но- 
вомиргородського районного 
будинку культури, ЖІНОЧИЙ 
вокальний ансамбль «Прялі» 
Марто-Іпанівського буднику 
культури Олександрійського 
району та інші, продемон
струвавши високу сценічну 
культуру 1 майстерне виконан
ня, стали переможцями кон
курсу. Музичні твори у їх ви
конанні відзначались природ-' 
пістю, задушевністю, темпе
раментом.

Серед музичних колективів 
гарне враження справив ду
ховий оркестр Новоукрзїпсь- 
kdro Палацу кутьтури «Юві
лейний». У якого цікавий ре
пертуар, приємне звучания. Ге 
саме можна сказати і про 
троїсті музики із Свіглооод- 
ська.

Раніше у нас було мало ор
кестрів народних Інструментів. 
Саме вони е ревними охорон
цями традицій народної музи- 
ки, саме в них зберігається 
самобутня іїарбдпа манера 
виконання. У цьому відтггшен- 
ні фестиваль порадував. П’ять 
оркестрів народних (нструмон- 

тіп відібрано для участі в 
республіканському фестивалі, 
ПІД ЗНАКОМ творчих 

пошуків пройшов кон
курс танцюристів. Приєм
но, що заслужений ан

самбль танцю УРСР «Ят- 
рань» має нині здібних 
послідовників у розвитку 
танцювального мистецт
ва. Танцювальний колек
тив Новоукраі'нського мі
ського Палацу культури 
«Ювілейний», самодіяль
ний народний ансамбль 
танцю педагогічного ін
ституту «Юність», самоді
яльний народний ан
самбль танцю Палацу 
культури імені Жовтня за
воду «Червона зірка» «Ко
лос» та інші, продемонст
рували цікавий реперту
ар, глибоке розуміння за
конів народного танцю, 
відточену виконавську 
ктайстерність.

БІЙЦЯМИ сьогодення на
зивають художні агіт

бригади. Кращі з них ви
правдали ного назву на 
конкурсі. Переможцями 
стали агітбригади з Нозо- 
українки, Бобринця, кол
госпу «Росія» Новоукраїн
ського району, Калнибо- 
лотського сільського клубу 
Новоархангельського ра
йону, Кіровоградського 
РБК та інші.

Вони виступали за сценарі
ями «Фсстнпаль-72», «Союзу 
Радянському — 50» та інши
ми. Всі програм« відзнача
лись актуальністю, злободен
ністю, хоч, правів, деяким 
бракувало чіткості, художньої 
довершеності. Як правило, 
будувались вони па місцево
му матеріалі. Так, новоукра- 
Тпці вдало використали «Ду
му про хліб» О. В.. Гіта.юва, 
Якщо раніше у виступах агіт
бригад було механічне поєд

нання декламацій і співу, то 
тепер — це театралізовані ви
довища з елементами ритори
ки, пантоміми, з мізансценами, 
частівками тощо.

Попередні підсумки фести
вального конкурсу радують. 
Тут — і широка масовість, і 
створення нових колективів, 1 
зміцнення матеріальної бази, 
І підвищення виконавської 
майстерності.

Окремо хочеться сказа
ти про репертуар хорових 
і музичних колективів. Він, 
як ніколи, мав широкі те
матичні горизонти і жан
ровий діапазон. Фольк
лор, твори сучасних укра
їнський авторів, пісні са
модіяльних композиторів і 
поетів Кіровоградщини. 
музичний надбанок ком
позиторів братніх респуб
лік, кращі твори зарубіж
ної класики — таним був 
тематичний обрій кон
курсу.

Фестиваль став справді 
масовим оглядом здобут
ків народної художньої 
творчості. Він засвідчив її 
дальший розвиток. Треба 
сподіватися, що рубежі 
фестивалю послужать для 
колективів художньої са
модіяльності області ви
хідними позиціями для 
дальшого їх розвитку і 
вдосконалення.

Л. НАРОДОВИИ. 
ст, інспектор відділу 
мистецтв облуправ
ління культури.
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К •АПІТАН І В С
МПТУ 10. Не

К К. Є 
один

хороший спеціаліст вий
шов з його дверей. 
Сьогодні це основний

WIAVTb 
ЗВІТИ 
Й ВИБОРИ

поставник висококвалі
фікованих кадрів для 
Капітанівського цукре*
заводу. З підприємст
вом комуністи ч НОІ 
праці учнів єднають дав
ні і тісні зв’язки.

Досить сказати, що за 
час існування училища 
більше як 2 тисяч» його 
випускників ВЛИЛИСЬ з 
народне господарство 
країни.

В тому, що робітни
ків, які приходять на ви
робництво з свідоцтвом 
про закінчення профе
сійно-технічного учили-

лоді на революційних, 
бойових та трудових 
традиціях старшого по
коління. В училищі пра
цює багато учасників 
Великої Вітчизняної вій
ни, ветеранів праці. 
Це і директор училища, 
старший лейтенант за
пасу В. М. Ткаченко, —« 
в роки війни він був 
танкістом, С. В. Бре- 
женко — з минулому 
льотчик - винищувач та 
багато інших. Велику 
роботу проводить рада 
музею В. І. Леніна. Цей 
музей діє вже кілька

Фото В. КОВПАКА«АДРЕСА 
ІНІЦІАТИВИ— 
КДПІТАШВСЬКЕ
МИТУ

Є ПОЧИН ГРУПИ, ПІДТРИМКА
КОМІТЕТУ

ща з Капітанізці, зустрі
чають із задоволенням, 
немала заслуга комсо
мольської організації. 
Адже комсомольці по
ставили собі за мету — 
не лише добитися хо
рошої успішності, а й 
бути ініціаторами ко
рисних справ, брати ак
тивну участь в громад
ському житті.

Організація тут налі
чує 358 членів ВЛЧІМ. 
Це одна з найчисельні- 
ших в Новомио'юоодсь- 
кому районі. На звітно- 
виборних зборзх Олек

сій Давиденко, секре
тар комітету комсомо

лу училища, досить кон
кретно зупинився на 
основних напрямках її 
роботи, метою якої є 
не тільки те, щоб яко
мога! більше членів 
Спілки охопити, а кож
ний &ахід наблизити до 
потреб і можливогтей 
учнів, зацікавити кож
ного юнака і дівчину 
життйм училища.

Комітет знайшов тіс
ний контакт з педагогіч
ним -колективом. І це 
створює особливу твор
чу атмосферу. Відмін
ники; навчання підно
сять ' авторитет не лише 
педагогів, а й комсо
мольської організації, 
бо і Володимир Пав
ленко, і Микола Возіян, 
Василь Припута » Кате
рина: Драна та інші — 
активісти, еони з пер- 

^>ших урядах не лише в 
боротьбі зз знання.

D ЕЛИКУ увагу комі- 
тет иомсо молу 

приділяс вихованню мо-

лярне 
чірньої 
жить й 
рівень 
ремих

років. Групи 
училища листу
ються з ровес
никами з бага
тьох союзних 
республік.

Але і є над 
чим попрацю
вати комсо
мольцям. Но в 
кожній групі 
принципово по
ставлено пи
тання про оегу- 

зідвідування ве- 
школи, триво- 
досить низький 
успішності ок- 
учніз, чимало

проблем виникає, коли 
йдеться про правиль
ний і корисний відпочи
нок.

Про все це відверто 
говорилося на звітно- 
виборних. Сьогодні ти 
за партою, а завтра ви
рішуватимеш складні 
питання виробництва. 
Чи готовий ти до цього?

— Наша група зобо-. 
а’язується виборювати 
звання «групи резерву 
комуністичної г.раці», — 
сказала учениця Ва
лентина Вовченко. — І це
— як курс на майбутнє.

Ці збори багатьом за
пам'ятаються. Не тому 
лише, що було багато 
виступаючих. Не по
трібно було ніко г о 
«розштовхувати»: всі
відчули свою справжню 
спільну енергію, ім’я 
якій — комсомольська 
дія. Ще один почин на
родився під час зборів. 
Група № 4 послала сво
го представника Ві
ру Любутіну до трибу
ни, щоб сказати про 
своє рішення стати на 
трудову вахту на честь 
’50-річчя утворе н н я 
СРСР. Ювілею країни
— відмінне навчання, 
ударний труд і комсо
мольська активність! В 
резолюції зборів запи
сано: підтримуючи по
чин групи, все училище 
стає на почесну вахту.

В. ШАРП АР, 
секретар Нлвомирго- 
родського РК ЛКСМУ.

На знімку: біля стендів виставки,

21 листопада в Кіровограді у 
приміщенні Палацу культури 
працівників держустанов та ко
мунального господарства від
крилась звітна книжкова вис
тавка, яку проводить республік 
канське видавництво «Промінь* 
та обласне управління у спра
вах видавництв, поліграфії і 
книжкової торгівлі. На ній екс
понуються видання, ' присвячені 
піввіковому ювілею СРСР, бра
терській дружбі народів нашої 
країни та інша суспільно-полі- 

-тичяа, науково-технічна, сіль
ськогосподарська і художня лі
тература. Книжкова виставка 
організована на відзначення 50- 
річчя утворення Союзу, PCP І 
Міжнародного року книги.

нашої країни, і розповідається 
в ній про долі п’ятнадцяти кра
щих представників братніх на
родів. Відкривається книга на
рисом про Юрія Гагаріна.

Представлені окремі видання з 
«Бібліотеки партійного працівни
ка», із серії «Передові госпо
дарства України» тощо. При
вертає увагу книга П. Гінер'а 
«Тайны огненной страны», мова 
в якій у популярній формі ве
деться про металургію.

Серед книг експонуються і 
твори наших кіровоградських 
авторів. Це, зокрема’ «Береж
ливість помножує багатство» та 
«Нові горизонти» О. Г.'іскунова, 
нарис «В. О. Сухомлннськнй» 
О. Чернецького, «Трудові світан- 
ки» Н. Добріпа, «Кіровоград» 
П. Безтаки, «Хутір Надія» І. Топ
чія, збірки поезій В. Базплевсько- 
го та іп.

На виставці .також представ
лена друкована продукція об-

ЗВІТУЄ КНИЖКОВА
Виставку відкрив начальник 

обласного управління у справах 
видавництв, поліграфії і книж
кової торгівлі О. К, ГЛскунов. 
Перед першими відвідувачами 
її виступив також заступник го
ловного редактора видавництва 
«Промінь» П. П. Чередниченко.

На стендах розмістились кни
ги, видані в останні роки «Про
менем». П'ривертае увагу книга 
нарисів «Пятнадцать судсб». У 
її написанні взяли участь жур
налісти з п'ятнадцяти республік

• В ШКОЛІ ІМЕНІ СУХОМЛИНСЬКОГО

ласного управління у справах 
видавництв, поліграфії І книж
кової торгівлі — плакати про 
передовий досвід працівників 
промисловості, сільського госпо
дарства, торгівлі, туристські пла
кати, ' листки обміну досвідом, 
рекламні листівки, буклети,' су- 
провідна ; документація.

Виставка продовжить роботу 
до 25 листопада.

Б. ПЕТРЕНКО.
м. Кіровоград. ■

Про висунення кандидатур на 
здобуття республіканської 

комсомольської премії 
ім, М. Островського в галузі 

науки і техніки 3973 року.
Комісія Центрального Комітету ЛКСМ У'Ф-’р11’ 

по республіканській комсомольській премії ім. М. Ост- 
ровського в галузі науки і техніки повідомляє, ^що. ви
сунення кандидатур на здобуття премій 1973 року 
проводиться з І грудня 1972 року до 1 лютого 19/3 
року.

Кандидатів па здобуття республіканської комсо
мольської премії висувають обкоми, міськкоми, Р1}'/ 
соми ЛКСМУ, первинні комсомольські організації, 
галові міністерства І відомства, ради молодих вче- 

спеціалістів при обкомах, міськкомах, райкомах, 
ЛКСМУ, науково-технічні, вчені ради наукових ус* 
т:шов, вузів, проектних інститутів, -конструкторських 
організацій, підприємств, науково-технічні товариства, 
«аукові ради з проблем науки.

‘‘Ьтеріади — представлення у відповідності з ві.- 
*югам!і положення надсилати «а- адресу: м. . Мів, 
Радянська рлоща, І, ЦК -ЛКСМУ.

ЗАПРОШЕННЯЗ ; ■КОКЧЕТАВА
Характерною рисою радян

ської людини стало відчуття 
ліктя друга. Де б він не був — 
поруч з тобою, чи далеко, а 
іншому куточку землі. Кожен 
з нас гордий з і ого, що живе 
у великому союзі народів бра-, 
тіа. і крім національної прина
лежності — росіянин, узбек, 
естонець, українець — називає 
себе радянською людиною.

Ми ж, вчителі, покликані ви
ховувати це почуття змалку, 
підводити школяра до розу
міння великого значення інтер
національного єднання людей.

В нашій школі ленінська кім
ната стала центром, де збеоі- 
гається безліч листів від ро
весників з інших республік, з- 
за рубежа, альбоми, фотознім
ки, експонати, кожен з яких 
має власну історію, є ще од
нією ланкою до розповіді про 
дружбу Павлиської школи з 
багатьма учнівськими колекти
вами країни.

Шкільний клуб інтернаціо
нальної дружби спрямовує ли
стування між учнями, класами, 
загонами, дружинами.

Давні товариські стосунки у 
нас з болгарськими друзями з 
м. Врацца. Крім сувенірів та 
інформаційних повідомлень 
про життя школи й міста, бол
гари надсилають матеріали 
про історію, географію, куль
туру та народне господарство 
своєї країни.

Таке листування надзвичайно 
корисне. Учні привчаються си
стематизації матеріалу, готу
ють альбоми. В них з’являєть
ся інтерес до вивчення тої мо
ви, якою розмоапяють їхні 
друзі. Листування дає цікаві 
матеріали для проведення бе
сід, вечорів дружби. На осно
ві цього удосконалюються і 
практикуються різні форми ін
тернаціонального . виховання, 
наприклад, випуск радіогазоти 
за матеріалами* К1Д-Ї. ’'

Шо в 1958 році почалася 
дружба з школярами і вчите
лями Корменської школи-ін- 
тернату, що в Білорусії. Коли 
йдеш садибою школи, то зе
ленаві ялинки.та стрункі біло
корі берізки . нагадують про 
незабутні хвилини зустрічі з 
ними. Минулого року ми поса
дили в школі на честь 50-річ
чя СРСР п'ятдесят ялинок і 
берізок завезених з Білорусії.

Весною 1972 року побували 
у своїх друзів з Молдавської 
PCP. Досить цікавим, різнома
нітним і корисним буа зліт 
дружини ім. Зої Космодем'яч- 
ської в м. Кишиневі. Піонери, 
що були на зльоті, привезли 
чимало вражень, нового й не
забутнього. їх проводжала й 
зустрічала вся школа.

А влітку цього року при 
школі діяв табір праці і відпо
чинку для старшокласників. ( 
знову ми були не одні. Разом 
з новосибірськими школяра
ми працювали в колгоспі «Ко
мінтерн», разом відпочивали, 
мріяли. Нині з ними ведеться 
досить жваве листування.

Нещодавно комсомольській 
організації школи прийшло за
прошення з Кокчетава. Там 
проходитиме фестиваль друж
би народів. Кокчетаві гостин
но запрошують до себе, у 
своє місто.

Педагоги велику увагу при
діляють інтернаціональному 
вихованню. На виховній годині, 
у вільний чає, особливо зараз, 
коли вся країна готується до 
свого 50-річного юзі лею, ко
жен педагог спрямовує свою 
діяльність для розширення 
знань своїх, вихованців про 
Батьківщину,. ■'J

; О. ЛИТВИНЕНКО, 
організатор . позакласної 
роботи Павлиської СШ 
їм, В. О. Сухомлине ького.

РАДЯТЬСЯ |
* АКТИВІСТИ
Вчора в Кіровограді закінчила роботу 

обласна нарада активу народних ун вар- 
ситетів. 8 ній взяло участь близько 
трьохсот чоловік.

З доповіддю «Про стан та заходи що
до поліпшення навчально-виховної робо
ти в народних університетах області в 
світлі вимог XXIV з’їзду КПРС» виступив 
голова обласної Ради народних універ
ситетів, заступник голови облвиконкому 
М. І. Куроп'ятник.

8 нараді взяли участь га виступили ке
рівник лекторської групи обкому КП Ук
раїни М. О. Гавриленко та учений секре
тар по народних університетах правлін
ня Всесоюзного товариства «Знання.»» 
О. Ф. Діденко.

Н. РИБАЛКО, . 
референт правління обласної орга
нізації товариства «Знання».

ТЛ.ОЛЄКТИВ самодіяльного театру му- 
ІА зичної комедії Будинку культури 
імені Калініна виніс на суд глядача свою 
нову роботу «Севастопольський вальс» 
К. Вістова.

«Севастопольський вальс» — твір про 
дружбу, народжену і загартоавну в гріз
ні воєнні роки, коли на захист рідкої 
землі пліч-о-пліч стали росіянин і укра
їнець, грузин і білорус,..

„СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ
: • ' *• ‘і

ВАЛЬС’“
ТВОРЦІ—НАЛІНІИЦІ

Злагоджено звучить оркестр (дири
гент Чумвченно), щиро, невимушено 
грають виконавці. Режисеру О. Фпейш- 
маиу I цього разу пощастило створити 
атмосферу творчої напруги. Для випуск
ниці педагогічного інституту Л, Гирич 
роль^ нашої сучасниці, звичайної радян
ської дівчини Любаші Толмачопої — но
ва творча перемога. її Любаша то м’я
ка, лірична, то суворо стримана.

Надзвичайно привабливий образ Ген
ки Безсмертного, відчайдушного хлоп
ця, такого Василя Тьоркіна в тільнику 
створив робітник заводу тракторних гі
дроагрегатів Є. Бобровой кий.

У виставі багато посмішок, ненів, 
світла. Чарівна мелодія вальсу прохо
дить через усю виставу, Можна впевне
но сказати, що висіава самодіяльного 
колективу є гідним дарунком святу на- 
родів-братір. -

'. , . ... в левочко.
м. Кіровоград.
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Конкурс
«Моя 
Батьківщина»

£ УВАЛІ воїни кажуть, 
® що найважче дове
лось на війні хлопцям 
двадцять четвертого —• 
двадцять п’ятого років на
родження. Як солдати во
ни були ще недосвідчені, 
а серця повнились відва
гою і гнівом за багато
страждальну землю.

Ровесник цього поко
ління Микола Панченко, 
учасник війни, автор кіль
кох поетичних збірок, у 
своїй книзі «Обеліски в 
лісі» скаже:
Есть поколенья долголетние. 
Мое не вызрело еще, 
приняв солдатские галеты, 
ружье и скатку ня плечо, 
как торбу за спину — страну, 
и первый взрослый шаг —- 
в войну!

Что до него — оно
не строило, 

и все, что после — без него. 
Но чтобы стоила история 
без поколеньи моего?

14
1924—1925 
ження, стали на 
фронтах Валикої Вітчизня
ної кавалерами трьох ор
денів Слави.

Серед них — один з 
найсміливіших — комсорг 
батальйону Василь Кири
ленко. Його збооя належа
ла до того виду, в якій 
зосередилась иайгрізні- 
ша, найдієвіша наша си
ла. Ця зброя — ідеоло
гічна і володарі її — ло- 

літпрацівники.
Коли комсорг у війсь

ковій шинелі кликав мо
лодих бійців у бій, його 
слова завжди були під
кріплені особистим при
кладом. Комсомольці-бій- 
ці звикли бачити завжди 
поруч свого командира, 
парторга і комсорга.

З повагою ставились до 
орденів комсорга його 
однолітки, знали, що не 
кожному вдається заслу
жити таку нагороду, не 
один раз треба відзначи
тись.

— А чому ти, Васю, 
тільки про Героїв н-зм 

кіровоградціо, воїнів розповідаєш? 
років народ- майся, 

різних них

Не обра- 
але е газетах про 

все-таки краще пи
шуть. Ти б нам про свої
дві «Слави» повідав...

Розповідав ще скупіше, 
аніж написано було в на
городному листі.

— Перший орден одержав, 
будучи навідником міномета 
третьої мінометної роти. За 

що? Дайте згадати. Ми виби
вали тоді фашистів з містеч
ка, а, може, то просто село 
велике... Назва теж у нього 
незвична — Пару л-Кукулуй... 
А вони прорвались, рвонули з 
з оточення й думали: вже 
врятувались. Ми їх так при* 
числи, що майже всі біля 
цього Кукулуя прокували 
востаннє. 12 контратак відби
ли, а вони лігуть і лізуть. 
Ну, зрозуміло, важко було... 
От і все. 1 я десь з добрих 
півсотні гітлерівців зі свого 
«митрика» (це так я свого 

міномета прозвав) знищив — 
і солдатів, і офіцерів. «Мит* 
рик», правда, намагається 
завжди стріляти туди, де 
офіцерські погони зблиску
ють, але ж офіцери їхні не 
часто в атаки ходять. То на
ші командири завжди попе
реду. Бо важкі бої. А ти ба
чиш скрутне становище...

1 змовк. Далі ще коротше: 
— А другу «Слану» одер

жав під Будапештом через 
три місяці. За село Ілку. Я 

був тоді командиром обслу
ги. Ми знищили два кулеме
ти і всю обслугу, живцем за
хопити нікого було... А через 
день під містом Алаг знищи
ли ЗО солдатів і офіцерів...

І не здогадувався комсорг, 
що саме цієї хвилини у шта
бі відписували нагородний 
лист командир полку 1 на
чальник штабу. Вони пред
ставляли комсорга до ордена 
Червоної Зірки.

Та бої зачастили. Політбе- 
сідн ніколи було проводи ги. 1 
комсорг Кириленко агітував 

власним прикладом,
У травні 1945 року ко

мандир полку гвардії під
полковник Коцюренко 
вручив молодшому сер
жанту орден Червоної 
Зірки. Захопленими по
глядами проводжали бій
ці стрункого гвардійці. 
«Ех, краще б йому ще 
одну «Славу»! — жалку

вав не один з 
них, милую
чись, як ви
дзвонюють з 
кожним кроком 
ордени ком
сорга.

А 19 трав
ня Василя Ки- 

було представ- 
третього ордена

Слави. Про нього він не 
розповідав бійцям. Вони 
йшли з ним поруч в ата
ці, вони своєю підтрим
кою надихали комсорга. 
Його встигали бачити у 
всіх ротах. Сам непоси
дючий, любив підмічати 
цю рису у комсоргів 

риленка 
лено до

взводів, настійно вчив їх, 
як краще досягти безпе
рервності командирської 
роботи в бою.

7 травня, за день,'£? 
Перемоги, Кириленко був 
в сьомій роті. Несподіва
но з боку селища Кален- 
фурт з'явились фашисти. 
На їхню атаку не споді
вався. І знову агітація 
комсорга не була словес
ною. Кинувшись до стан
кового кулемета, Кири
ленко не відійшов од 
нього, аж поки контрата
ка гітлерівців не захлину
лась. 53 гітлерівці зна
йшли свою смерть від 
влучних черг комсоргово- 
го станкача.

Василь Пилипович Ки
риленко один з неба
гатьох кавалерів трьох 
орденів Слави, комсо
мольських ватажків.

В. ЧАБАНЕНКО.
с. Орлове,

ІІовоархангельськи«'^ 
район. ,, .

ГОСТІ
з 
„МОЛОДІ“

У читальній залі об
ласної бібліотеки їм. 
Крупської відкрилась 
виставка книг, випуще
них видавництвом ЦК 
ЛКСМУ «Молодь». На 
ній представлені твори 
про дружбу радянських 
народів, з історії комсо
молу, поезія і проза мо
лодих літераторів рес
публіки.

Виставку відкрив ди
ректор обласної бібліо
теки П. М. Півняк.

На відкритті були при
сутні старший редактор 
видавництва Ю, Г. По- 
псуснко, редактор В. І. 
Шевченко, поет-сатирик 
К. І. Дяченко. Вони роз
повіли про роботу та 
плани видавництва «Мо
лодь». Читачі тепло зу
стріли розповідь кірово
градського письменника 
Олександра АЛогорного 
про роботу над книгою 
«Дума про землю» та 
сатиричні вірші, які про
читав їм Кость Дяченко,

Виставку видавництво 
«Молодь» присвячує 50- 
річнему ювілею Радян
ського Союзу.

А. СКРИПНИК,
_ інструктор обкому 

ЛКСМУ.
ДВОЄ.

Фото А. БУДУЛАТЬЄВА,

• ’ ‘ ' * •' ' ‘ 1«! 
тивної комсомольської Групі! надає ко~! 
муніст, викладач профтехучилища Сер
гій Гудимович. Хлопці підібрались кміт
ливі. Цього і вимагає сама специфіка 
роботи. Адже злочин здебільшого за
маскований і для його розкриття потріб
но докласти чимало знань і вміння. Са
ме цьому і навчає своїх помічників 
Олександр Пижов. Юрист третього кла
су молодий офіцер охоче передає здобу-; 
ті ним у спеціальній школі знання

ДІЄ ~
ОПЕРАТИВНИЙ
і ————~-—.T-z=n~'22^771— : і

КІЛЬКА молодих людей, весело пере
мовляючись, піднімалися сходами 

ресторану «Дніпро». Компанія чинно сі
ла за стіл, заставлений стравами та на
поями. Замовлення, прийняте офіціант
кою А. Гончаренко, було-викопане своє
часно. Та коли вона, одержавши гроші 
по рахунку, почала відходити від столу, 
один з юнаків раптом примовив:

— Пробачте, контрольна перевірка!
Як встановлено членами оперативної 

групи Світловодського 
міського комітету комсо
молу по наведенню гро
мадського порядку, з них 
була взята офіціантко о 
зайва плата за замов
лення, а поварами Бу
лавою і Драч, яри виго
товленні порційних страв, 
допущено свідоме за-
меншування їх ваги. Отже, факт обкра
дання відвідувачів встановлено. Складе
но акт перевірки — винних притягнуто 
до відповідальності...

Вже більше року діє оперативний загін 
сприяння міліції при МК ЛКСМУ. В Його 
складі — активні комсомольці, кращі вироб
ничники ряду підприємств міста. Вони мають 
тісний зв'язок з групою, що веде боротьбу .3 
розкрадачами соціалістичної власності, кар
ним розшуком і дитячою кімнатою міліції. 
Молоді активісти добре зрозуміли свою роль: 
допомогти у запобіганні злочинів у початко
вій стадії. І це завдання сумлінно виконують 
комсомольці-оперативники кондитер-пекар хлі
бозаводу Микола Свистун, слюсар гідроелек
тростанції Федір Самойлюк, механік шляхово- 
ремонтної дільниці Віктор Гаприлейко, слю
сарі заводів Анатолій Дапиденко і Михайло 
Пономарспко та інші.

Робота цієї групи особливо пожвави
лася, коли нею почав керувати випуск
ник Новосибірської спеціальної ніколи 
МВС СРСР Олександр Пижов. Призна
чений на посаду інспектора при рай- 
міськвідділі міліції, лейтенант згуртував 
комсомольців-активістів.

Велику допомогу у організації опера-

основ бухгалтерського обліку і судово- 
бухгалтерської експертизи, радянського 
карного процесу, судової псір^дегії і 
медицини.

Ставши кандидатами у члени опера
тивної групи, юнаки отримали ряд кон
кретних самостійних завдань, які здій
снювалися під наглядом і керівництвом 
інспектора міліції. Хлопці проводили, 
контрольні зважування і заміри у мага
зинах, допомагали затримувати дрібних 
розкрадачів па хлібному і консервному 
заводах.

1 ось кандидатський строк закінчено. Акти
вісти відмінно проявили себе. Вони стали 
ядром оперативної групи, одержали посвід
чення, Включаються у роботу групи і комсо
мольці Віктор Гончар, Микола Ланов, Олск-І 
саіідр Луї енський. 1 оце вже з допомогою ак
тивістів проведені рейди по виявленню само
гоноваріння. Включаються і у перевірку пас* 
портного режиму, сприяють працівникам 
державтоінспскції, чергують вечорами, сте
жать за порядком о місті,

І. КАРАНГ, 
наш громадський кореспондент.

• м. Світловодськ.

• ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

П'ЯТНИЦЯ, 24 ЛИСТОПА
ДА. ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 
— Новини, (М). 9.43 — Для 
школярів. «Веселі старти». 
<М). 10.30 — «Приморці». (М). 
.11.00 — Художній фільм «По
сланці вічності». (М). 12.30 — 
«Шахова школа». (М). 13.00 — 
Програма документальних 
Фільмів. (М). 10.15 — О. С.
Пушкін. сЦиіанн». Навчальна 
передача з літератури. (М). 
17.00 — Для школярів. Олім
піада «Флот Батьківщини», 
(М). 1Б.00 — «Хроніка тижня», 
(Кіровоград). 18.10 — Кольо
рове телебачення. Концерт. 
(М). 15.30 — Інтербачення, 
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«Союз непорушний». Азер
байджанська PCP. (М), 20.30
— Програма «Час». (М), 21.00
— Кольорове телебачення. 
Чемпіонат СРСР з хокея: 
«Спартак» — «Хімік» (Воекре- 
сенськ). ПІ період. (М). 21.45
— Г. Мдіпані. «Велика мама». 
Вистава Кіровоградського об
ласного музично-драматичної о 
театру Імені Кропнвиицькою, 
(К-Д). ДРУГА ПРОГРАМА. 
11.00 — ТелевістІ. (К). 11.15 — 
Телефільм «Переамова до про
фесії». (К). 11.35 — Кольорове 
телебачення. «Шкільний ек
ран». Українська літератури 
для учніи 10-го класу. (К). 
16.55 — Наша афіша. (К), 17.00
— «На шкільних широтах». 
(К). 17.30 — «За накреслення
ми XXIV з’їзду КПРС». (Хар
ків). 13.00 — Інформаційна 
програма «Віст!». (К), (З 
включенням Кіровограда).
1.8.30 —- «Літературна Украї
на». (К). 19.00 — Мультфільм 
«Сніговий млин». (К). 19.20 — 
Художній фільм «Зигзаг уда
чі», (К). 20.45 — «Па добраніч, 
діти!». (К). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 - «Екран

І

молодих». (К). 22.30 —
«Старт». (К). 23.00 — Вечірні 
повний. (К).

СУБОТА. 25 ЛИСТОПАДА. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 
Програма передач. (М). 9.05 — 
Кольорове телебачення. Гім
настика для всіх. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 •- Концерт 
на замовлення будівельників 
Нурексьиої ГЕС. (М). 10.15 — 
Програма Південно-Сахалін
ської студії телебачення. (М). 
11.00 — Художній фільм «Пер
ший крок». (М). 12.15 — «Ак
туальні проблеми науки | 
культури». (М). 12.45 — «Му
зичний турнір». (М). 13.45 — 
Науково-популярна програма 
«Здоров'я». (М). 14.15 — Ко
льорова телебачепня. «Му
зичні зустрічі». (М). 14.45 —
Кольорове телебачення. Про
грама мультфільмів. (М). 15.15
— «За вашими листами». (М).
15.30 — Кольорове телебачен
ня. Чемпіонат СРСР з хокся: 
ЦСКА — «Торпедо». (Горь- 
кин). 111-й період. (М). 10.15
— «Пошук». (М). 17.00 — Ко
льорове телебачення. «У світі 
тварин». (М). 18.99 — Новини, 

(М). 18.10 — «Документальний 
екран». (М). 19.45 — Кольоро
ве телебачепня. Художній 
фільм. (М). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Концерт. 
(М). По закінченні — спортив
на програма. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.55 - 
Програма передач. (К). 17.00
— Народний те.теунівер.’итет, 
Факультет економічних знань. 
(К). 17.30 — Художній фільм 
«Зірка мою міста». (К). 19.00
— інформаційна програма 
«Вісті». (К). 19.30 ~ «Екран 
молодих». (Донецьк). 20.45 — 
«На добраніч, дію!». (К). 21.00
— Програма «Час». (М), 21.30
— Фестиваль художньої само
діяльності областей республі
ки, присвячений 50-річчю утво
рення СРСР. Звітує Тернопіль
ська область. (Львів). 22.30 — 
Вечірні новини. (К).

НЕДІЛЯ. 20 ЛИСТОПАДА, 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Ранкова гімнастика для дітей. 
(М). 9.20 — Новини. (М). 9.30 
»- Кольорове телебачення. Для

школярів, «Будильник». (М). 
ІОЛО — «Товари — для наро
ду». (М). 10.30 — «Музичний 
кіоск». (М). 11.00 — «Місто
майстрів». (М). 12.00 — Ко
льорове телебачення. Програ
ма мультфільмів. (М). 12.30 — 
Кольорове телебачення. Філь.м- 
концерт «Сюїта рідного 
краю». (М). 13,30 — Для вої
нів Радянської Армії і Флоту. 
(М). 14.00 — Художній фільм 
«Як посварились Іван іьано- 
лнч з Іваном Никифороанчем», 
(М), 15.10 — «Сільська годи
на». (М). 16.10 — Заключний 
концерт лауреатів обласного І 
телевізійного фестивалів само
діяльною мистецтва, присвя
чених 50-річчю СРСР. Транс
ляція з залу обласної філар
монії. (К-д), 18.40 — Теле
фільм. (К-Д). 19.35 — До
50-річчя утворення СРСР. Те- 
лсфсстнваль художньої само* 

ПОГОДА
Вдень 23 листопада по території області і місту 

передбачається мінлива хмарність, без опадів, ранком 
місцями туман. Вітер південно-західний, слабкий до 
помірного, іемпераіура повітря по області 3—8, по 
місту 5Т7 Градусів тепла.

24—25 листопада — хмарна з проясненнями пого- 
да, місцями слабкі опади. Вітер західний з періодом 
на північно-західний, Помірний. Температура повітря: 
24 вночі близько нуля, вдень 3—8 градусів тепла, 
2о вночі 0—5, вдень 4—5 градусів тепла.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

діяльності областей республі
ки, Зкітуе .Чернівецькі об
ласть. (Чернівці). 20.45 — «Нз 
добраніч, діти!». (К), 21.00
Програма «Час». (АЫйЦЦ.ЗО — 
Спортивна програми. (М).
22.30 — «Танцювальний зал»,
(М). 23.00 — Повний. (М). *1

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.20 -=. 
«Літературні зустрічі». (М),і 
17.00 — Кольорове телебачен-: 
ня. «Клуб кіноподорожей», 
(М). 18.00 — «Андрій Малнш* 
но». До 60-рІччя з дня народ
ження. (К). 19.00 — «На мери
діанах України». (К). 19.35 — 
Кольорове телебачення, О. Ар
бузов. «Шестеро коханих», 
Прем'єра телеспектаклю. (М). 
21.00 — Програма «Час». (ЛІ),
21.30 — Кольорове телебачен
ня. «Будьте знайомі». (К)«

22.30 — Вечірні навини. (К),
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