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УКАЗ
Президії Верховної Ради
Української PCP про присвоєння 
імені 50-річчя СРСР підприємствам, 
колгоспам, радгоспам і установам 
Української PCP

J la ознаменування 50-річчя утворення Соїолу Ра
дянських Соціалістичних Республік присвоїти ім’я 
50-річчя СРСР таким підприємствам, колгоспагл, рад
госпам і установам Української PCP:

ПО КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ:

Заводу чистих металів Міністерства кольорової ме
талургії СРСР, м. Світловодськ, і надалі іменувати 
мого — завод чистих металів імені 50-річчя СРСР. Рік видання XIII @ 

№ 150 (1630J.

орган кЬоё огранського обкому аксмуГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ.
СУБОТА, 16 грудня 1972 р. to Ціна Î мол«

СВЯТО НЕПОРУШНОЇ ДРУЖБИ
Ніколи ще історія не зна- 

, ла такої, як нині, .могутньої 
єдності, духовної, спорідне
ності І МОНОЛІТНОЇ djypi JBil- 

даості народу нашої багато- 
" національної країни, яка 

готується урочнего й радіс
но відзначити 50-річчя ут
ворення СРСР. Славне син- 
tg великого братерства і 
непорушної лсиінсь к о ї 
дружби народів осяває всі 
наші повсякденні справи, 
наповнює їх особливим зміс
том і значенням.

З почуттям законної гор
дості за свою країну, за рід
ну Комуністичну партію, 
яка згуртувала радянський 
народ і веде його від пере
моги до перемоги, прийшли 
вчора 15 грудня, у Палац 
культури «Україна.» знатні 
люди республіки, партійний 

іі радянський актив, госпо- 
I царські керівники, нредстаи- 
. лнкн громадськості на спі
льне урочисте засідання 
Центрального Комітету Ко
муністичної Партії України 
і Верховної Ради Українсь
кої PCP, присвячене 50- 
річчю утворення СРСР.

Яскравим світлом вогнів 
~~ ’’осяяна сцена. В її глибині 

і — скульптурний портрет за- 
і смовника Комуністичної 
і партії і першої в світі дер
жави робітників і селян 
В. І. Леніна. На червоному 
фові герб Союзу Радянсь
ких Соціалістичних рес
публік. Золотом сяють на
м’ятій дати: «1922» і «1972».

Біля бойових прапорів не
суть почесну вахту воїни 
Радянської Армії.

15 година. Бурхливими ои-

лескамн зустрічають при 
сутні появу в президії ке
рівників Комуністичної пар
тії і Уряду республіки това
ришів О. Ф. Ватчспка, Г. І. 
Ващенка, І. С. Грушецького, 
В. І. Дегтярьова, H. Т. Ка- 
льченка, і. К. Лутака, О. П. 
Ляшка, О. А. Тнтаренкл, 
В. В. Щербицького, М. М. 
Борнссвка, В. 10. Маланчу- 
ка, Я. ГІ. Погребняка, В. О. 
Сологуба, В, М. Цибулька. 
Разом'з ними — члени Пре
зидії Верховної Ради УРСР 
і Ради Міністрів УРСР, де
легати І Всесоюзного : VII 
Всеукраїнського з’їздів 
Рад, ветерани партії, право
флангові дев’ятої п'ятиріч
ки, керівники делегацій об
ластей республіки, пред
ставники наукової громад
ськості і іворчих спілок, гос
ті з ряду зарубіжних країв.

Вступною промовою спіль
не урочисте засідання від
крив член Политбюро ЦК 
КП України, Голова Прези
дії Верховної Ради Україн
ської PCP тов. І. С. Гру- 
шецьквй.

Під бурхливі оплески 
учасники засідання обрали 
почесну президію в складі 
Полігбюро ленінського Цен
трального Комітету Кому
ністичної партії Радянсько
го Союзу.

До залу вносять, прапор 
Української PCP і Пам’ят
ний прапор ЦК КПРС, Пре
зидії Верховної Ради СРСР, 
Ради Міністрів СРСР і 
ВЦРПС.

З доповіддю -~В братер
ській сім’ї радянських наро
дів — до перемоги комупіз- 

му» виступив тепло зустрі
нутий присутніми член По- 
літбюро ЦК КПРС, Перший 
секретар ЦК KI І України 
тов. В. В. Щербнцькнн.

Учасників урочистого засі
дання вітав делегат І Все
союзного і VII Всеукраїн
ського з'їздів Рал, член 
КПРС з 1919 року тов. І. І. 
Шишкіп.

Слово від робітничого кла
су Радянської Україні! виго
лосив член ЦК КП України, 
слюсар Харківського елек
тромеханічного заводу, Ге
рой Соціалістичної Праці, 
тов. Л. Ф; Глущенко.

Потім виступив тепло зу
стрінутий присутніми націо
нальний Голова Комуністич
ної партії Сполучених Шта
тів Америки тов. Генрі Уін- 
стон. і

Тривалими оплесками зу
стріли учасники урочистого 
засідання виступ Генераль
ного секретаря Центрально
го Комітету Бразільської 
Комуністичної партії тов. 
Луіса Карлоса Престеса.

Учасників урочистого за
сідання сердечно вітали 
представники Ленінського 
комсомолу, молоді республі
ки, піонери і школярі. ВІД 
їх імені з промовою висту
пив перший секретар ЦК 
ЛКСМ України тов. А. М. 
Гіренко.

Слово надається депута
тові Верховної Ради УРСР, 
лайковій колгоспу імені 
XXII з’їзду КПРС Борщів- 
ського району Тернопіль
ської області, двічі Герою 
Соціалістичної Праці тов. 
Є. О. Долипюк, яка висгу- 

пнла від трудівників сіль
ського господарства респуб
ліки.

Тепло був зустрінутий 
виступ члена керівництва 
Італійської комуніст ичної 
вартії, Голови Центральної 
контрольної комісії партії 
тов. Автуро Коломбі.

З боновими прапорами до 
залу входять воїни Радян
ської Армії і Військово- 
Мореькєго Флоту. З слова
ми привітання від імені сол
датів, сержантів, офіцерів і 
генералів, усіх воїнів Зброй
них Сил до учасників уро
чистого засідання звернувся 
командуючим військами Ки
ївського Червонолрапорного 
Військового округу генерал- 
полковник тов. Г. 1. Ск.іма- 
нов.

Від інтелігенції Радян
ської України виступав пре
зидент Академії наук Укра
їнської PCP, лауреат Ле
нінської і Державних премій 
СРСР, Герой Соціалістич
ної Праці академік Б. Є. 
ГГагон.

З великим піднесенням 
було прийнято вітальний 
лист Центральному Коміте
тові Комуністичної партії 
Радянського Союзу. Прези
дії Верховної Ради СРСР і 
Раді Міністрів Союзу PCP.

Спільне урочисте засідан
ня Центрального Комітету 
КП України і Верховної Ра
ди Української PCP, при
свячене 50-річчю утворення 
СРСР, оголошується закри
тим. Присутні в чалі з вели
ким натхненням співають 
партійний гімн «Інтернаціо
нал».

На .закінчення відбувся 
великий святковий концерт 
майстрів мистецтв і колек
тивів художньої самодіяль
ності Радянської України.

(РАТАУ).

ПЕРЕМОЖЦІ 
ЮВІЛЕЙНОГО ЗМАГАННЯ

За досягнення найкращих результатів у соціаліс
тичному змаганні на честь 50-річчя утворення Союзу 
PCP нагороджені Ювілейною Почесною грамотою 
ЦК КП України, Президії Верховної Ради УРСР. 
Ради Міністрів УРСР і Української республіканської 
ради професійних спілок такі колективи підприємств, 
будов, колгоспів, радгоспів і організацій Кіровоград
ської області:

кіровоградського ордена Трудового Червопого 
Прапора заводу сільськогосподарських машин «Чер
вона зірка»;

розрізу «Головківський» комбінату «Олександрія* 
ву гілля»;

будівельного управління «Маиібуд» комбінату «Кї- 
ровоградважбуд»;

автобази тресту «Кіровоградсільбуд»;
Олександрійської міжколгоспної будівельної орга

нізації;
відгодівельного радгоспу «Лісний» Кіровоградсько

го об’єднання м’ясної промисловості;
Бурякорадгоспу Ульяновського цукрокомбінату;
Світло воде ької районної дирекції кіномережі;
Світловодського комбінату громадського харчував-', 

ня Кіровоградського обласного тресту громадського 
харчування;

Ордена Леніна колгоспу імені Карла Маркса Ма- 
ловисківського району;

колгоспу імені Чкалова Новомнргородського райо
ну;

Дослідного господарства Кіровоградської держав
ної сільськогосподарської дослідної станції.

Нещодавно, відзна
чаючи активну участь 
молодих новаторів у ви
нахідницькій і раціоналі
заторській роботі, впро
вадженні цінних винахо
дів і пропозицій в на
родне господарство, ЦК 
ЛКСМ України, Україн
ська республіканська ра
да ВТВР присвоїли по
чесне звання «Кращий 
молодий раціоналізатор 
України» Олександру

ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ 
ОЛЕКСАНДРА БУЛЬБО

Бульбі — елекірослюса® 
рю шахти № 3-біс комбі
нату «Олександріявугіл- 
ля» і Віктору Погорело- 
еу — старшому інженеру, 
заводу «Череона зірка.'?« 

Молодим умільцям об
ласті с з кого брати 
приклад, щоб стати ра
ціоналізатором, передо
вим новатором вироб
ництва.

А. колодяжнин, 
інженер ради БГВР.

—z 

„НАША

ВІДПОВІДЬ-

УДАРНА
ПРАЦЯ,,

Трудове свято прийшло в цехи і па діль
ниці найбільшого машинобудівного підпри
ємства нашої області. У республіканському 
соціалістичному змаганні па честь 50-річчя 
СРСР колектив заводу «Червона зірка» до
бився високих виробничих успіхів і ви
йшов в число переможців. За трудову зви
тягу й високе робітниче сумління Ордено
носне підприємство нагороджене Ювілей
ною Почесною грамотою ЦК КП України, 
Президії Верховної Ради Української PCP, 
Ради Міністрів Української PCP і Україн
ської республіканської ради професійних 
спілок.

З нагоди цього па заводі відбувся уро
чистий мітинг. Коротким вступним словом 
ного відкрив секретар парткому заводу 
С. С. Ліновнчепко. Він зачитав поздоровні 

телеграми обкому КП України та викон
кому обласної Ради депутатів трудящих, 
міськкому КП України та виконкому місь
кої Ради депутатів трудящих.

Перше слово було надано тим, хто вибо
рював у щоденній праці, йшов до високої 
мети.

Від імені комсомольців і молоді токар 
механоскладального цеху № 4 Валентина 
Перехожук дала слово: «Ми, молоді, про
довжимо традиції старших. Закликаємо 
всіх червопозорівців ще вище підняти пра
пор соціалістичного змагання!»

Учасники мітингу надіслані «Рапорт 
трудових успіхів» на адресу президії Уро
чистого засідання ЦК КПРС та Верховиої 
Ради СРСР, яке відбудеться незабаром у 
Москві.

З ЛОЗУНГАМИ ! 
ТРАНСПАРАНТАМ і І 
ПРИЙШЛИ НА МІ
ТИНГ РОБІТНИКИ 
І СЛУЖБО2ЦІ ЗА
ВОДУ. І ЗНОВУ з 
УСТ КОЖНОЮ: «У 
ВІДПОВІДЬ НА 
ВІДЗНАКУ НАШО
ГО СУМЛІННЯ - 
ЗНОВУ НАТХНЕН
НА ПРАЦЯ».»,

НА ТРИБУН! ЧЛЕН БЮРО ОБКОМУ ЛКСМУ, ІОКАР 
МЕХАНОСКЛАДАЛЬНОГО ЦЕХУ № 4 ВАЛЕНТИНА 
ПЕРЕХОЖУК,

Фото В. СЕКС! КА.
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• НА ФЕРМАХ —
МОЛОДІ ГОСПОДАРІ

ПІСЛЯ 
ДЕТАЛЬНОГО 
АНАЛІЗУ

Фото О. КОЫ1Я.

НАЙКРАЩИЙ ОБЛАСНИЙ ЗАГІН

Перехідний Червоний прапор ЦК. ЛКС.АТ України і 
Міністерства меліорації і водного господарства УРСР 
вручено Ровенському обласному студентському буді
вельному загонові. Йому присуджено перше місце і 
присвоєно звання «Найкращий обласний загін 1972 
року».

Понад дві тисячі юнаків і дівчат з вузів і техніку
мів поліського краю під час третього, трудового, се
местру освоїли капіталовкладень на суму більш як 
З мільйони карбованців.

Студенти Українського інституту інженерів водно
го господарства і Ровенського педагогічного інституту 
будували Канівську ГЕС, споруджували гідромеліо
ративні об’єкти в Кримській і Тюменській областях 
та Казахстані, будували тваринницькі ферми в Мико
лаївській, Запорізькій і Сумській областях України.

Зараз продаємо молоко державі в рахунок 
наступного року. По фермі до 1 січня про
дамо додатково 350 нептнерів молока. Тоб
то, на кожну корову члени комсомольсько- 
молодіжної ланки надоять що не мети, ніж 
по 200 кілограмів молока. До кінця року пе
редові доярки — члени нашої ланки від 
кожної корови надоять: Марія Дзіна — 
4100, Марія Панченко — 3900, Віра Гонча
ренко — 3500 кілограмів молока.

Прагнучи дати країні якомога більше мо
лока, вважаємо, що збільшення його вироб
ництва кожен член ланки особисто вбачає 
у сумлінній праці, пошукові резервів, пра
вильній організацій зимівлі худоби, ретель
ному догляді, раціональному використанню 
кормів та повноцінній годівлі тварин. Буде
мо підвищувати свої зооветеринарні знання, 
вдосконалювати професійну майстерність.

Вкліочиешись у Всесоюзне соціалістичне 
змагання зобов'язуємось:

всі члени ланки до кінця року надоять 
на кожну закріплену корову понад план не 
менше, як 200, в 1973 році всього — 3445, 
а в першому півріччі — 1800 кілограмів мо
лока;

працюватимемо так, щоб наступного ро
ку на кожні 100 гектарів сільськогосподар
ських угідь виробити 300 центнерів молока;

якісно проведемо підготозку тварин до 
розтелювання, організуємо правильне роздо
ювання корів. За рахунок віднайдених ре
зервів доб’ємося підвищення продуктивнеєгі 
праці на 4, зменшення собівартості одного 
центнера продукції — на 3 проценти;

постійно піклуватимемося про зміцнення 
кормової бази. Наступного року на кожну 
умовну голеву заготовимо не менше як 32 
центнери кормових одиниць. Ми зробимо 
все залежне від нас, щоб виконати взяті зо
бов’язання.

Соціалістичні зобов’язання обговоре
но і одностайно прийнято на зборах 
комсомольсько - молодіжної ланки.

КОМІТЕТИ КОМСОМОЛУ КІ
РОВОГРАДСЬКОЇ ВЗУТТЄВОЇ 
ФАБРИКИ ТА СЕРЕДНІХ 
ШКІЛ № 6 І № 24 ВСТАНОВИ
ЛИ МІЖ СОБОО ТІСНИЙ 
КОНТАКТ. ШКОЛЯРІ - ЧАСТІ 
ГОСТІ НА ФАБРИЦІ. ВЗУТ
ТЄВІЇ КИ ПРОПАГУЮТЬ СВОЮ 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ НА УРОКАХ 
ПРОФОРІЄНТАЦІЇ.

НА ЗНІМКУ: ПЕРЕД ПОЧАТ
КОМ УРОКУ СЕКРЕТАР КОМ
СОМОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ВЗУТТЄВОЇ ФАБРИКИ ВА
ЛЕНТИНА Д1ГТЯРВНХО ЗНА
ЙОМИТЬ УЧНІВ ГРУПИ ПО
ДОВЖЕНОГО ДНЯ 1 в КЛАСУ 
ШКОЛИ № 0 13 ЗРАЗКАМИ 
ВЗУТТЯ.

Фото Ю. Лі ВАШ НИ КО В А.

ЦІ ДІВЧАТА - СВІТЛА
НА ЛУГОВА, НАТАЛЯ КРА
ВЧЕНКО ТА ВАЛЕНТИНА 
ТАРАДАЙ, - МАЙБУТНІ 
РОБІТНИКИ. ВЕСНОЮ 
ВОНИ СКЛАДУТЬ ДЕР
ЖАВНІ ЕКЗАМЕНИ — 
ОДЕРЖАТЬ АТЕСТАТ ЗРІ
ЛОСТІ І ПОСВІДЧЕННЯ 
ТОКАРЯ. А ПОКИ ЩО 
КОМСОМОЛКИ ВЧАТЬСЯ 
В КІРОВОГРАДСЬКОМУ 
МПТУ № 4. ВОНИ ЧАСТО 
ПРИХОДЯТЬ У ЦЕХИ 
«ЧЕРВОНОЇ ЗІРКИ». АД
ЖЕ В ЦЬОМУ РОБІТНИ
ЧОМУ КОЛЕКТИВІ ЇМ 
ПРАЦЮВАТИ.

НАЙПОЧЕСНІША, начблагородні- 
ша місія всього шкільного

комсомолу — виховувати стійких,
ідейно переконаних, до кінця відда
них борців за еелику справу побудо
ви комуністичного суспільства. Не
має в нашій країні такої сфери діяль
ності, де не було б місця пошуку, іні
ціативі. Нині завдання учнівського 
активу в тому, щеб спрямувати свою 
діяльність на значне поліпшення нав- 
чальнс-виховної роботи.

І • ШКІЛЬНИЙ комсомол

КОМІТЕТ
ЗАЛИШАЄТЬСЯ
НА ЗАСІДАННЯ

Якщо говорити відверте, то чи мо
же стати хорошим спеціалістом мо
лода людина, якщо вона, навчаючись 
в школі, ледве тягне на «трійки»? Чи 
може творчо працювати молодий 
спеціаліст,. коли він за час навчання 
не зробив найменшої спроби самос
тійно розв'язати найпростіші питання 
наукоЕого пошуку? І чи може бути 
добрим організатором у майбутньому 
сьогоднішній учень, якщо він ухиля
ється від громадської роботи в своє
му колективі? Звичайно, ні.

От мені й хочеться зупинитись з 
цього боку на роботі комсомольсь
кої організації Гурівської середньої 
школи.

Керуючись настановами паотії, а та
кож рішеннями VI Пленуму ЦК 
ВЛКСМ, наш комітет комсомолу ра
зом з педколективом школи та гро
мадськістю села наполегливо працю
ють над вдосконаленням форм і ме
тодів роботи з дітьми. В результаті в 
школі поліпшилось виховання учнів 
на бойових, трудових та революцій
них традиціях. Став масовим рух 
«червоних слідопитів», зміцніла 
дружба піонерських загонів і всієї 
дружини ім. Зої Космодем енської з 
ветеранами праці та учасниками гро
мадянської і Великої вітчизняної во

єн, з передовиками колгоспних ланів 
і ферм.

Особливо тісна дружба зав’язалась 
з сім’ями воїнів, які загинули під час 
Великої Вітчизняної війни. Нинішнього 
року, в день Перемоги братську аю- 
типу біля с. Гурівки відвідали загін 
«червоних слідопитів» і рідні та 
близькі льотчика Шм/ренка, тіло яко
го поховане тут. На нього запросили 
учасників Великої Вітчизняної і гро
мадянської воєн.

ТТ ІД иерівниц- 
твом вчителів- 

КОМСОМОЛсЦІВ, ко
мітетом комсомо
лу ведеться по
стійна робота по 
зміцненню глибо
ких і якісних знань 
учнів. З ЦІЄЮ ме* 
тою в школі ство
рено пости всеобу
чу, рейдові брига
ди. Залучаються 
учні в експедицій
ні загони «Шлях 
великих звер
шень», «У світі на
уки і техніки», «До 
таємниць приро
ди», «У світ пре
красного».

знань, розширенню (/Поглибленню 
кругозору учнів допомагає періодич
на преса. На 1973-й рік піонерами і 
комсомольцями передплачено сотні 
примірників молодіжної преси.

Комсомольська і піонерська органі
зації нашої школи браги активну 
участь в збиранні пізніх культур на 
полях колгоспів імені Горького та 
«Прогрес», а також в недільниках, 
а зароблені гроші перераховано на 
спорудження пам’ятника комсомоль- 
цям-героям Кіровоградщини.

Нещодавно до нас приїздила деле
гація з середньої школи № 42 міста 
Кривого Рогу. Ми з ними зав’язали 
шефські зв’язки. Це теж стимулюва
тиме успішність учнів та поліпшення 
позакласної роботи.

Стоять остооонь цієї важливої 
справи чомусо тільки наші колгоспні 
комсомольські організації. А чому б 
їм не взяти шефство над нашими за
гонами, допомогти їм організувати 
дозвілля школярів? Щоб по закінчен
ні середньої школи юнаки і дівчата 
лишалися в рідному колгоспі, докла
дали свої знання в полі і на тварин
ницьких фермах.

М. КОВАЛЬЧИК, 
старша піонервожатз Гурівської 
середньої школи.
Долинсвкий район.

ОБІЗВАВСЯ редакційний 
телефон.

— Не забули? Репортаж 
робимо з колгоспу «Ук
раїна» — почувся голос 
Василя Кобзаря.

Через кілька хвилин рай
комівський «Москв и ч» 
мчав до села Морквино- 
го. З нами — перший сек
ретар райкому комсомо
лу Адам Коротченко.

— Нещодавно на цій 
фермі- створено комсо
мольську групу доярок, — 
сказав він. — Репорта»: 
буде вчасним.

— Завзяті дівчата, весе
лі, —- не втримався Василь.

Він мав рацію. Поки я 
ладнав магнітофона, до
ярки навпереб'н розпові
дали про свою працю, від
починок, труднощі, які ви 
никають під час роботи.

Ввімкнуто наш магніто
фон «Репортер-5». Василь 
веде репортаж. У текст 
вмонтовуються розповіді

ГРУДУ ЗАПИСУЄ „РЕПОРТЕРІ“
комсомолок Зої Комашко, 
Ніни Шевченко, Любові 
Обач:

— Між нами, комсо
мольцями, розгє>рнулося 
соціалістичне змагання на 
честь 50-річчя утворення 
СРСР. Свої зобов’язання 
ми обов'язково виконає
мо. Працювати разом ве
село. Добре, що створено 
комсомольську групу.

Наступного дня розпо
віді дівчат прозвучали в 
комсомольсько - м о л о- 
діжчому радіожурналі 
«Юнь Компаніївщи н и », 

> який став вагомим додат
ком до районної рлдіога- 
зети «Прапор Жовтня». 
Журнал висвітлює най
різноманітніші молодіжні 
питання.

Хороший відіук мав репор
таж із ферми колгоспу 

«Дружба», де проходив ра
йонний конкурс серед доярок 
па звання майстра машинно
го доїння корів. Першість 
виборола ю іі комсомолка 
Ніна С.амбор з місг.евоіо кол
госпу. Окрім репоргіжіп, авто
ри журналу звертаються до 
інших жанрів. Змістовно ви
ступили перед мікрофоном 
секретар комсомольської ор
ганізації відділке колгоспу 
ім. Пстровського М. Замша, 
секретар комсомольської ор
ганізації колгоспу імені Урл- 
цького Микола Мсзенис», аг
роном - насіннєвої, заступ
ник секретаря комсомольської 
організації поносну Імені Ча
паева Валерій Ситник На сто
рінках журналу зн.ійі їли міс
іте теплі зарисовки про вет
лікаря колгоспу Імені Фрун- 
зо Миколу Трофимов і. тракто
ристок Олександру Непокри
ту 1 Аллу Нікбленко за їй.
Н ОМСОАКІЛЬСБКО - МОЛО 
* * 1 ЛОДІЖНІІИ радіожурнал 
став необхідним для ммз.іі. 
На нього чекають слухачі, 
прислухаються до його позив

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
КОМСОМОЛЬСЬКО - МОЛОДІЖНОЇ 
ЛАНКИ МОЛОЧНО-ТОВАРНОЇ ФЕРМИ 
№ 2 КОЛГОСПУ ІМЕНІ ЧАПАЄВА 
ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОГО РАЙОНУ

Ми, члени комсомольсько-молодіжної лап
ки, де групкомсоргом Віра Мартовіщька, як
і всі трудівники країни палко схвалюємо 
Постанову ЦК КГІРС, Ради 'Міністрів і 
ВЦРПС «Про розгортання Всесоюзного со
ціалістичного змагання працівників тварин
ництва за збільшення виробництва і заготі
вель продуктів тваринництва в зимовий пе
ріод 1972—1973 рр.». Провести успішно зи
мівлю худоби, добитись дальшого зростання 
виробництва молока — таке заздания по
ставлено цим важливим документом.

Взяті соціалістичні зобов’язання на честь 
50-річчя утворення СРСР ми вже виконали. 
Сьогодні на кожну закріплену за членами 
ланки корову в середньому надоєно 3160 кі
лограмів молока.

них. Великим ангорнтегпм 
журнал користується тому, 
що він піднімав актуальні 
питання, мов своєрідний ба
рометр ііідгукуечься на всі 
події. Так. у відповідь на 
звернення механізаторів Кі
ровоградського району до всіх 
механізаторів колгоспів і рад
госпів та працівників об'єд
нань «Сільгосптехніка» об
ласті журнал «ІОаь Комнл- 
ніївщиин» зразу ж підготував 
матеріали про практичні дії 
компаніївських молодих ме
ханізаторів.

Дата народження ком
сомольсько - молодіжного 
радіожурналу —- січень 
1972 року. А було так. У 
кабінеті першого секре
таря райкому комсомолу 
планувалась тематика міс
цевого радіомовлення з 
комсомольського життя на 
наступний місяць.

— А чи не можна було 
б організувати регулярні, 

сугубо молодіжні пере
дачі по радіо — запитав 
Коротченко.

—- Можна! Додаток до 
радіогезети — радіожур
нал на громадських заса
дах. ~

Цю думку підтримали в 
райкомі партії.

Бюро райкому комсо
молу затвердило назву 
радіожурналу, редактора, 
членів редколегії, куди 
ввійшли юнаки та дівчата 
різних професій. І хоч 
Олена Пришляк працює 
секретарем народного су
ду — вона завжди знайде 
час для підготовки черго
вого номера журналу. Ба
гато роботи о Галини Лео
нової. Вона секретар рай
кому комсомолу, але не

забуває про молодіжні пе
редачі. Миког.а Мало- 
хатько, працівник Бу
динку піонерів, готує му
зичні заставки, Микола 
Галаган подає спортивні 
новини. Активісти радіо* 
журналу — це і коректор 
районної газети Наталія 
Кебал, і методист район
ного Будинку культури Те
тяна Жадан. А найбільше 
піклується про «Юнь Ком- 
паніївщини», як і нале
жить, його редактор Ва
силь Кобзар, колишній 
працівник райкому комсо
молу.

».Чути знайомі позивні. 
Черговий но.’лер радіо
журналу-виходить а ефір...

М. ЖИТНІЙ, 
сиг. Компаніївка.



16 грудня 1972 року

ПРОПОНУЄ 
ВИДАВНИЦТВО 
»молодь»

розглядаючи важливі пи
тання соціально економіч
ного і культурного розвитку 
радянського суспільства, 
XXIV з'їзд КПРС, як відомо, 
Приділив значну увагу і пра
вовій пропаганді серед на
селення, зокрема серед мо
лоді, питанням зміцнення 
соціалістичної законності та 
правопорядку в країні.

Велику послугу молодим 
людям в оволодінні право
вими знаннями, безумовно, 
надасть книга «Молодь і 
радянський закон», щойно 
випущена видавництвом ЦК 
ЛКСМ України «Молодь». 
Її підготував авторсокий ко
лектив під загальною ре
дакцією кандидата юридич
них наук А. П. Тузова.

ЗАКОН

МУЗЕЙ В ЦЕХУ
„молодий комунар«----- --------------------- _ З стор. -----=>~

«На цьому місці пра
цював слюсар В. І. 
А.фонін один з твор
ців і організаторів біль
шовицького осередку в 
1920 році», — написа ю 
на меморіальній дошці, 
встановленій у прольо
ті слюсарної дільниці 
механічного цеху двічі 
орденоносного Морсь
кого зазоду імені 
С. Орджонікідзе в Се
вастополі. Друга мемо
ріальна дошка нагадує, 
що в цеху в 1907—1914 
роках працював токар 
А. І. Братуха — керів
ник підпільного гуртка.

Так, з ініціативи вете
ранів праці і комсо
мольців створюється 
своєрідний цеховий му
зей. У вільний час мо
лоді робітники з вели
кою любов’ю збирають 
матеріали, які розпові
дають про історію під
приємства, участь ко
раблебудівників у геоо- 
їчній обороні Севасто
поля, про трудові будні 
працівників заводу, про 
знатних людей цеху.

(РАТАУ).

ПРОЧИТАВШИ В «МОЛОДОМУ КОМУНАРІ» СТАТНО 
І. ІСАЄВА «ТА ПЕРША ЛАСТІВКА», МЕНІ ПРИГАДА
ЛОСЬ...

Недавно перегортаючи старі 
папери, я знайшов газету, датова
ну 1946 роком. В ній надрукова
ний мін вірш «Орачі»:

Ще до схід сонця чимало зорали, 
Ноги п росі до колін...
Перший розказував, як вони брали 
Штурмом фашистський Берлін.
Він розповів про бувале І думи, 
Крикнув на коней: цабе!..
— Ну. розкажи тепер, де воно, куме, 
Доля носила тебе?..
Зараз вони здаються дивними, 

пі рядки. Але в той час їх напи
сано прямо з натури. Так фронто
вики, повернувшись з далеких 
походів, взялися за відбудову . 
зруйнованого. сп .пондрованого
краю. І коли вірш появився в га
зеті, то земляки говорили мені:

— Цс ти про кумів Петра її 
Панька написав!

А в сусідньому, селі Заперечува
ли:

— Пі. це про наших Івана й 
Миколу!

Я з усіма погоджувався, бо 
знав багатьох таких людей, ба
чив, як бойову свою наснагу вони 
перетворюють в трудову доб
лесть.

Висока це й почесна справа — 
служити словом, звеличувати ра
дянську людину, розповідати про

ЛАСТІВКА
РОЗПРАВИЛА КРИЛА
її красу, і радісно відчувати, що 
краплина нашої праці теж улива
ється у загальну справу. Ніби не
давно починало роботу наше об
ласне літературне об ’єднанії я< 
Пригадується, як на перші свої 
зібрання ми добиралися попутни
ми машинами. Офіцер Віктор 
Александров приходив на них 
прямо із занять, сержант Володи
мир Федоров брав дозвіл па 
увільнення і читав нам пристрас
ні рядки:

Наш край родной! Простор степноііі 
Весь день глядим, волнуясь.
Как хорошо, что мы весной
На родину вернулись!
Ми всі тоді іцс рясно снили 

живими спогадами про недавні 
бої й походи, писані про фронто
вих друзів, і ця гема органічно 
спліталася з темою відбудови. 
Збірка «Під сонцем Вітчизни» 
сравді була першою ластівкою. І, 
мабуть, не тільки для нашої об
ласті. Ми її присвятили 30-м ро
ковинам Великого Жовтня, і во
на започаткувала добру справу, 
її автори плідно працюють і за
раз па ниві журналістики, троє

стали членами Спілки письменни
ків. А як виросло наше обласне 
літературне об’єднання! Гарним 
доробком може похвалитися і 
Микола Стоян, і Федір Нспомсп- 
ко, і Володимир Базплевський і 
багато інших. Щороку тепер ви
ходять у світ книжки наших то
варишів. Ластівка розправила 
крила.

В літературне об’єднання при
ходить тепер молодь. Новачкам 
варто б знати, з чого починалося 
післявоєнне літературне життя 
на Кіровоградщині, знати тради
ції, історію. Якраз минає чверть 
віку і нашому літоб’єднанню, і 
першій колективній збірці «Під 
сонцем Вітчизни», тієї Вітчизни, 
яка відзначає своє півстоліття.

Варто було б провести вели
кий літературний вечір, влашту
вати зустрічі з чпгаїами. Наше 
слово про доблесть народу і про 
шлях, пройдений під керівницт
вом партії, має лупати все гучні
ше її гучніше.

Олександр МОТОРНИЙ, 
письменник.

Розрахована на широке 
коло читачів, книга в попу
лярній формі висвітлює пи
тання нашого законодавст
ва. На конкретних прикла
дах з життя в ній розгляда
ються основні положення 
трудового, сімейного і кри
мінального права, порушу
ються питання взаємовідно
син у суспільстві, проблеми 
моралі тощо.

Відкриває книгу рездіп 
«Для тих, що вчаться». У 
ньому говориться про піль
ги, що надаються тим, хто 
навчається, хто закінчив ви
робничо-технічні курси або 
трирічні школи майстрів.

Питання про молодь, яка 
приіігс завтра на виробництво, 
в актуальним і в економічному 
І в соціально-політичному розу
мінні. Велике значення, в зв’яз
ку з цим, має накреслена пар- 
•Жмі перспектива розвитку про
фесійно-технічних УЧІІЛНіЦ, які 
даватимуть молоді як професій
ну, так і загальну середню ос
віту. У кинзі докладно розпові
дається про різні пільги і за
охочення для учнів профтехучи
лищ.

У дев’ятій п’ятирічці, як 
відомо, буде -завершено пе
рехід до обов'язкової се
редньої освіти. Але багато 
людей з тих чи інших при
чин не здобули вчасно та
кої освіти, а дехто немає 
неповної середньої. Радян
ська держава подбала про 
Це. Для них створено вечір
ні (змінні) та заочні середні 
загальноосвітні школи. А 
тим, хто самостійно опано
вує навчальний матеріал 
середньої загальноосвіт
ньої школи, дозволено скла
дати екзамени за восьми
річку і середню школу екс
терном.

У книзі роз'яснюються 
пільги для тих, хто навча
ється у вечірніх і заочних 
Зуальнсосвітніх навчальних 
закладах, в школах робітни
чої і-сільської молоді, а та
кож у вищих і середніх спе
ціальних навчалоііих закла
дах, порядок прийому до 
них юнаків і дівчат.

Розділ «Право на працю» 
особливо цікавий для молоді. 
Тут висвітлюються основні пи
тання законодавства, пов’язані 
з трудовлаштування а, переве
денням на іншу роботу, звіль
ненням, заробітною платою, від
починком. Велику увагу приді
лено умовам праці испоеноліт- 
Нх. . , ,

У третьому розділі «Сім я І 
закон» — розповідається як на
їла держава піклується про сі
м’ю, висвітлюються поаиа і ооо- 
ь’язкн батьків і дітей. мовиться 
про порядок реєстрації шлюбу і 
Розторгнення його, про права « 
Обоз’язки подружжя.

Читач знайде в книзі відпо
відь на питання, шо стосуються 
порядку пмізову до лав Радян
ської Армії та проходження вій
ськової служби. У ній розкрива
ються поняття злочину, а також 
Розглядаються окремі злочини 
-* відповідальність за їх вчн- 
*ення.

Завершується книга роз
мовою про заходи комсо
молу України щодо празо- 
його виховання радянської 
Молоді,

Ф. ДРИГАЙЛО.

БАГАТО ЗМІН СТАЛОСЯ ЗА ОСТАННЄ ДЕ
СЯТИРІЧЧЯ В ОБЛАСНОМУ ЦЕНТРІ КА
ЗАХСЬКОЇ PCP В МІСТІ ЧИМКЕНТІ. ЦЕ 
СТАРОДАВНЄ МІСТО. ІСТОРІЯ ЯКОГО НА
РАХОВУЄ МАЙЖЕ ШІСТЬ СТОЛІТЬ. СТАЛО 
КРУПНИМ ПРОМИСЛОВИМ ЦЕНТРОМ РЕС
ПУБЛІКИ З МАЙЖЕ 300-ТИСЯЧНИМ НАСЕ
ЛЕННЯМ.

НЕВПІЗНАННО ЗМІНИВСЯ ЗАГАЛЬНИЙ 
ВИГЛЯД МІСТА. ЧИМКЕНТ СЬОГОД
НІ — ОДНЕ З НАЙКРАСИВІШИХ МІСІ КА
ЗАХСТАНУ. ЦЬОГО РОКУ ТУТ ПОБУДОВА
НО РЯД НОВИХ БУДІВЕЛЬ. В ТОМУ ЧИСЛІ 
ШИРОКОФОРМАТНИЙ KIHOTEVFP «КА
ЗАХСТАН» НА 1200 МІСЦЬ. ОБЛАДНАНИЙ 
НАЙНОВІШОЮ АПАРАТУРОЮ Г'ЛЯ ДЕ
МОНСТРУВАННЯ КІНОФІЛЬМІВ ТА СИСТЕ
МОЮ КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ. 
СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС З ДВОМА ПЛА
ВАЛЬНИМИ БАСЕЙНАМИ ТА ЧОТИРМА 
ЗАЛАМИ, АНСАМБЛІ БАГАТОПОВЕРХОВІIX 
ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ.

Фото І. БУДНЕВИЧА. 
АПП.

200 НАЙМЕНУВАНЬ ІЗОЛЮЮЧИХ ПРИЛАДІВ ВІІРОБ- 
ПЯЄ ПЕРМСЬКИЙ ЗАВОД ВИСОКОВОЛЬТНИХ 13ОЛЯТО- 

РЇВ (ЗАХІДНИЙ УРАЛ). ПОЛОВИНА ПРОДУКЦІЇ ВИГО
ТОВ ТЯЄТЬСЯ З ФАРФОРУ ВИЩОЇ ЯКОСТІ - ТАК ЗВА
НОГО Храфарфору. ЦЕ, ЗОКРЕМА. кільця для 
БАНДАЖ В ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС ВИГОТОВ
ЛЕННЯ ДЮТУ МАЛИХ РОЗРІЗІВ. ВОНИ В 70 РАЗІВ МІЦНІШІВЩ МЕТАЛІЧНИХ. ЩО ВИГОТОВЛЯЛИСЯ РА- 

"вОЛЯТОРИ. ЩО ВШОТОВЛЯЮТЬСУі НА ЗАХІДНОМУ 

УРАЛІ. ЕКСПОРТУЮТЬСЯ В БОЛГАРІЮ, 110,11 ЩУ, 
ЧССР, АРЕ ПАКИСТАН ТА ПІШІ КРАЇНИ.

НА ЗНІМКУ: ПЕРМСЬКИЙ З^^фКОВО^ІХ 
ІЗОЛЯТОРІВ. ПІДГОТОВКА ПОКРИШОК ІЗОЛЯТОРІВ 
ДО ГЛАЗУВАННЯ.

Фото Е, КОТЛЯКОВА« <.

„ЗНАТИ — 
ЩОБ УМІТИ“

• Профорієнтація 
і бібліотека

ТАЙМ БУТИ? По якому шляху піти? Яку 
обрати професію? Ці питання поста

ють перед кожним випускником школи, 
коли він стає на поріг самостійного жит
тя. Допомогти школярам у виборі май
бутнього життєвого шляху, професії, яка 
б найбільше відповідала індивідуальним 
нахилам, — одне з оснозних завдань, що 
стоїть перед бібліотеками, які працюють 
з дітьми.

У нашій області вже нагромаджено 
певний досвід роботи бібліотек по проф
орієнтації юних читачів. Підлітків, ви
пускників шкіл працівники бібліотек зна
йомлять з масовими робітничими і хлі
боробськими професіями. Спрямовуючи 
у потрібне русло читацький інтерес, реко
мендуючи літературу пізнавального зна
чення, бібліотекарі прагнуть значно роз
ширити кругозір юнаків та дівчат, пси
хологічно підготувати їх до трудової ді
яльності, виробити любов до суспільно- 
корисної праці.

Заслуговує на увагу досвід Свіглозод- 
ських дитячих бібліотек. Тут надають ве
ликого значення своєчасному виявленню 
інтересів і нахилів підлітків.

Вивчення читацьких інтересів у бібліо
теках йде через колективний щоденник 
«Наша думка», шляхом анкетного опиту
вання та проведення індивідуальних бе
сід з кожним читачем. При цьому бібліо
текарі дізнаються про те, чим цікавлять
ся учні, в яких гуртках беруть участь, 
ким мріють стати в майбутньому, якою 
уявляють свою майбутню професію, які 
книги читали пр улюбленій спеціальності. 
ТІ" РОПАГУЮНИ книги, в яких розповіда- 

ється про сучасні професії,-спігло- 
водські бібліотекарі на конкретних жит
тєвих прикладах переконують юних чи

тачів у тому, що в нашій країні кожна 
спеціальність у пошані. Тут влаштовують
ся зустрічі читачів з людьми різних про
фесій, передовиками промислового та 
сільськогосподарського виробництва.

У багатьох бібліотеках області застосову
ються цікаві форми пропаганди криг па до
помогу профорієнтації. Так. у всіх бібліоте
ках оформляються книжкові ві’сгавкк, тема
тичні полиці: «Па світі тисячі професій. Одна 
із них — твоя». «Праця усякою потрійна од
наково» та інші. Допомагають знайти книгу 
про улюблену професію читачам Долннської, 
Знам’янської, Новгоподківської районних біб
ліотек, карточки: «ЦІ професії потрібні нашій 
області», «Путівка в життя», «Про тих, хто 
нас годує і одягає».

Багато повчального і в роботі Гайво- 
ронської районної бібліотеки для дітей, 
яка організувала «Клуб цікавих зустрі
чей». Учасники клубу — представники 
5—8 класів шкіл міста Гайворона. Бібліо
текарі спільно з вчителями розробили 
тематику занять клубу, зустрчей з людь* 
ми різних пофесій. Вже відбулося кіль
ка занять клубу. їм завити передує 
дбайлива підготовка.

Шкапо пройшов у Олександрійській бібліо
теці відкритий урок «Хліб — наше багатство», 
на який були запрошені учні 8-го класу і пра
цівники сільського господарства доярка Л'. Бі- 
рюзівська. агроном В. Махобій та ін. Готую
чись до нього, учні 8-го класу прочитали де
сятки книг, оформили альбом «Хліб — 
усьому і олова».

Па літературному ранку «Богатир степів не
озорих», який провела НовоУкпаТнська бібліо
тека. учні 5-х класів познайомилися з біо
графією Олександра Васильовича Гіталова, 
прочитали вірші про нього, написані відоми
ми поетами та місцевими іюетамн-по'іаткілця- 
мч, дізналися про школу юних гіталовців, яка 
працює при Комишуватськііі сепсліій школі. 
Не залежуються на полицях біб Потеки кни
ги про Олександра Васильовича, читачі з за
доволенням їх читають. Осі. то сказан учень 
8-го класу Олександр Пасічник на диспуті 
«Робити життя з кого?»:

— В моїй пам’яті назавжди незабут
ньою залишилася зустріч з нашим слав
ним земляком двічі Героєм Соціалістич
ної Праці Олександром Васильовичем 
Гіталовим. Тільки таких чесних, відданих, 
закоханих в свою справу людей я «па- 
жаю героями нашою часу. В майбутньо
му я також мрію володіти трактором і 
на ньому шукати сиоє місце з житті.

Вони чи но найкраще підсумовують 
наслідки роботи бібліотечних працівни
ків.

І. КАСАТКІНА, 
методист обласної* бібліотеки для ді
тей Ім. А. II. Гайдара.
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• Архівні документи розповідають
Всюди майоріли кумачеві прапорі), плакати, трангоарапти. 

Всеросійського старосту зустріли бурхливими оплесками і 
оравігальннмн вигуками. В своїй промові Михайло Івано
вич роз'яснював суть Радянської влади, її роль у захисті 
Інтересів народних мас, значення братерського союзу Росії 
та України в боротьбі з внутрішньою і зовнішньою контрре
волюцією. З великою увагою присутні зустріли виступи нар
кома освіти Луначарськсго і представника петроградського 
пролетаріату Євдокимова.

Опісля була проведена спільна нарада членів Рсввійськра- 
ди Першої Кінної армії і учасників агітпоїзда. Обговорюва
лися заходи підвищенні) боєздатності армійських частин і 
плани наступальних операцій на Південному фронті. У теле
грамі В. і. Леніну Михайло Іванович оповістив про повну 
бойову готовність підрозділів Першої Кінної армії.

Напруженим був день 16 жовтня. Зранку М. І. Ка- 
лінін виїхав у село Мнтрофанівку для огляду бойової 
готовності однієї з кавалерійських дивізій. Прибулих 
вітав К. €. Ворошнлов. Потім посланців Володимира 
Ілліча Леніна приймали бійці і командири 14 ї кава
лерійської дивізії, якою командував О. Пархомеико. 
Після військового нараду відбувся мітинг, на якому 
Всеросійський староста від імені Радянського уряду

О, НАГОРНИЙ, В. КРАМАРЕНКО

МАЙСТЕР
АКВАРЕЛЬНОГО 
ЖИВОПИСУ

Художник ЛапрєпгІЛ Семенович Жарен- 
ко — помітна фігура в українському 
мистецтві. За свої майже сорок років 
творчої діяльності він створив більше 150 
живописних і графічних творів. Наро
дився Л. С. Жарснко у іл99 році в Є.тл- 
саветграді (тепер Кіровоград). До 1918 
року вчився у місцевому комерційному 
училищі. Мріяв поступити до Академії 
художеств, але батько був проти, вважа
ючи, іцо професія митця в більшості ви
падків приводить людину до злиденного 
життя.

— Тільки черго багато років, а саме у 
1954 ропі мені пощастило поступити до 
Одеського художнього іпстіїтугу, — зга
дує Лаврептііі Семенович, — Вчився у

професора Олексія Олексійовича Шовку* 
пенка, нині народного худо.-клнка СРОР, 
а ЗГОДОМ у професорів Д, Край.ієна . і 
Л. Мучника,

Незабаром інститут було реорганізова
но у Художній технікум. По йога закін
ченні Л .С. Жарі-нко залишився тут для 
викладання. - ‘

Творчу і педагогічну діяльність нашого 
земляка перервав віроломний напад фа
шистської Німеччини. Довелось на час 
розпрощатись з мольбертом. Взяв гвнп- 
тівку і пішов на захист рідної Вітчизни« 
Повернувся до улюбленої сараям лише у 
1945 році після чого, як з боями прой
шов дві війни — з гітлерівською Німеч
чиною і імперіалістичною Японією, В 1919 
році перейшов на творчу робтгу. Бага
то разів брав участь у обласних, респуб
ліканських і всесоюзних художніх вис
тавках,

У 1964 році в Одесі була влаштована 
персональна виставка творів Л. С. /Ка- 
репкд. де скспопупалнсь сто сорок Його 
жнвовнсиих і графічних робіт. Виставко 
присвячувалась 30-річч.о творчої діяль
ності художника,

У післявоєнні роки роїширюетчся 
творчий діапазон художника, Він працює

• НАШІ ЗЕМЛЯКИ

над тематичною нартіїиоо «Береговий 
дозор» (1960), лад серією .тортреіів лю
дей1 праці,.

У 50—60 раках художник ствзрюс РЯД 
картин: «Робоча весна», осцітле-
лі надвечірнім сонцем», «Квітень» та

Зараз нашому землякові, члену Спілки 
художників України 73 роки. Та коли ви 
побєчіие його роботи — не відчуєте ИЬО-. 
іо. Палітра Л. С. Жаренкч, як і раніше, 
бадьора, соковита, життєрадісна. В цьо
му 'завидна якість справжнього таланту* 
А секрет його нев’янучої молодості — 
в активному сприйнятті життя, оптиміз
мі, який дрпомагає долати труднощі. і не
вдачі, у постійній, наполегливій і не
втомній праці.

Сьогодні па мольберті художника- 
ветерана нові киртниіі. Він готується до 
керсопольноі виставки в Одесі, а згодом 
ц Кисні. Бо ж глядачі чекають на непу 
зустріч з творами відомої о майстра ак
варельного живопису,

В. САН ДУЛ, 
краєзнавець.

ого л о с и в 
ссобов о м у 
складу подя
ку за зраз
кову служ
бу. В цей 
дс?ь М. І. 
Ка.ііаін ви
їхав у село 
Дмитрів к у, 
де була роз
міщена чет
верта ди
візія. Піс
ля параду 
військ від
бувся мі
тинг, па яко
му трудящі

ДЖЕРЕЛА 
ЄДНАННЯ
села влаштували дорогим гостям зворушливий пргмом.

Напружена робота тривала і в подальші дні. В 
частинах Першої Кінної армії проводились мітинги. 
Урочистою і сердечною була зустріч «Жовтневої ре
волюції» в Єлнсаветграді. Про це розповідається зо
крема в газеті «Известия» Єлисаветградсьиого пові
тового вії'їськово-револіоційпогс комітету» (номери за 
19 і 20 жовтня 1920 року). Газета за 20 жовтня вий
шла під великою шапкою «Елисаветградскнй проле
тариат горячо приЕСтствует дорогого гостя — Все
российского старосту товарища Калинина».

Під звуки «Інтернаціоналу» агітпоїзд 17 жовтня зустрічали 
бійці місцевого гарнізону і трудящі міста .Серед них була і 
делегація жінок — представників комітету незаможних се
лян Єлксавсттрадського повіту. Незаможниця Ковальова 
привітала Михайла ївакоянча І за давнім народний звичаєм 
піднесла йому хліб-сіль. «Спасибі, товариші жінки, за привіт, 
за хліб-сіль, — сказав у своїй відповіді Калііпн. — Меп> особ
ливо приємно бачити вас тут організованими, свідомими. 
Тут, на Україні, де громадянська рійна набрала небачено 
важких розмірів...»

Наступного дня Михайла Івановича та іишн.Ч това
ришів з агітпоїзда зустріли учасники конференції 
правлінь профспілок, секретарів комосерслнів і пред
ставників військових частин. На об'єднаному засідаїї- 
пі, яке відбулося в приміщенні Першого радянського 
театру, Всеросійський староста виступив з доповіла« 
иро міжнародне становище.

На доповідь М. І. Калініиа одностайно була прий
нята резолюція, в якій зокрема вказувалось: «Ми, 
представники пролетарських організацій і червоного 
гарнізону міста Єлнсаветграда, констатуємо все біль
ше і більше зростаючий міжнародний ргволюцуишй 
рух пролетаріату, керований світовою Комуністичною 
партією і її штабом — Третім Комуністичним Інтер
націоналом. Підкреслюємо, що курс політики, взятий 
Комуністичною партією в жовтні 1917 р., шлях грома
дянської війни проти капіталістів, поміщиків, є єди
ний правильний шлях через диктатуру пролетаріату, 
виражену в рядах робітників, селянських і червоно- 
армійських депутатів, яка приведе трудящі маси 
всього світу до торжества мозолистих рука-

На конференції внесена пропозиція про переймену
вання вулиці Миргородської в Єлнсаветграді на ву
лицю М. І. Калініиа.

Кожен день колективу агітпоїзда був повний на
пруженою працею серед мас, у настиг ах Першої 
Кінної армії. Вся робота спрямовувалась га мобілі
зацію сил для якнайшвидшого розгрому ставленика 
Антанти — Врангеля. Цій меті був також ярисаяте- 
вин мітинг у місті Знам’янці, після повернення агіт
поїзда з Єлнсаветграда. Проведений він І9 жовтня в 
бригаді особливого призначення. З пристрастною 
промовою на ньому виступив М. І. Калійні. Він ви
словив тверду впевненість, що Перша Кінна армія 
завдасть остаточного удару враітгелівському охвістю 
білогвардійщини.

«Вперед, на осгагшо гадину — бзро.ча Вранге
ля!» — такою була одностайна думка учасників мі
тингу.

Через два дні, 21 жовтня, Каліпів з міста Олек
сандрії телеграфував Володимиру Іллічу Леніну: 
«Закінчив роботу в Першій армії. За погодженням з 
Фрунзе їду поїздом у Другу Кінну».

Через деякий час радянські пінська перейшли у на
ступ по всьому фронту. Вони вщент розгромили білс- 

• гвардійців і, форсувавши Сиваш, в середині листопа
да повністю звільнили Крим.
Закінченім. Початок в помері за |Б грудня.

;•> АКІНЧУЄТЬСЯ другий рік 
** дев’ятої »’птнрі-іки. Мо
гутня хвиля трудового ентузі
азму нині переростає у всена
родний ря.\ за гідну зустріч 50- 
річчя утворення СРСР. Велим! 
завдання поставлені партії» 
та радянським урядом І пе
ред фізкультурними організа
ціями. Саме про них і йшла 
розмова иа VI 1-й звітко-вп- 
борчій конференції обласної 
ради ДСТ «Спартак».

Голова обласної ради М. В. 
Артеменко в своїй доповіді 
відзначив, що спартаківські 
організації за час, що минув 
від попередньої — шостої кон
ференції організаційно зміцні
ли. Нині діють 127 колективів 
фізкультури, членами това
риства в 26.527 фізкультурни
ків, що на 1527 чоловік біль
ше у порівнянні з минулим 
роком. Краще стали виступати 
спартаьівці на обласних, рес
публіканських і всесоюзних 
змаганнях. В залік збірної об
ласті спортсмсва-спартаків- 
ці у фіналі У'-ї літньої спарта
кіади України принесли 206,5 
очка. Особливо слід відзначи
ти майстра спорту велосипе
диста Сергія Снчодснка — 
чемпіона республіки, призера 
першостей СРСР І ВЦРПС, 
чемпіонів Центральної та рес
публіканської ради ДСТ 
«Спартак» фехтувальників 
Василя Литвинсика, Людми
ли Штанденко, Олександра 
Ждановича, кандидата у май
стри спорту по греблі Віктора 
Хрлпачсика — чемпіона рес
публіки серед юнаків на бай
дарках. За два минулі роки

підготовлено 9 майстрів спор
ту, 27 кандидатів у майстри, 
172 .ісршорозркликіїп та бли
зько 400 спортсменів масових 
розрадників, понад 5 тисяч 
громада них інструкторів та 
суддів. В успіху снартакізціп, 
безумоспно, заслуга їх настав
ників і вихователів — треис.різ 
з фехтування — А. Грабаря, з 
велосипедного спорту — М. 
Тсреіцснка, з греблі 51. Нови
кова, І. Кукурудзи, з волей
бола В. Сосіна, з ручного м’я
ча В. Гурського.

Дещо поліпшилась робота 
дитячо-юнацької спор • іншої 
школи. Тут в 22 групах трену
ються 260 фехтувальник і и, 
гребців і велосипедистів. За 
звітний період у школі підго
товлено 3 майстри спорту, 12 
кандидатів у майстри, 22 пер
шорозрядника і 120 спортсме
нів масових розрядів.
■ ■ЕВНУ УВАГУ ради гои.ірп- 

егва ирмдідял.і розвиткові 
масозо-оздорозчій роботі. В 
колективах фізкультури ство
рено і працюють туристські 
секції, які займаються органі
зацією відпочинку трудящих. 
Значна увага приділяється 
розвиткові виробничої гім
настики, якою охоплено бли
зько ЗО тисяч робітників та уч
нівської МОЛОДІ.

Обласною радою та колекти
вам і фізкультури чимало 
зроблено по впровадженню в 
дію нового комплексу ГПО. 
Кращих результатів у роз
витку фізкультурно-масової 
роботи добилися фізкультур
ники спортивного клубу 
«Авіатор» Кіровоградського

• ЗВІТИ і ВИБОРИ У СПОРТИВНИХ 
ТОВАРИСТВАХ

ДО РІВНЯ
СУЧАСНИХ
ВИМОГ

льотно - штурманського учи
лища. В XIX ювілейній спар
такіаді учбових закладів Ци
вільної авіації Радянського 
Союзу спортсмени - авіатори 
Кіровоградіциніі зайняли пер
ше загально-командне місце.

Сербе, колективів фізкуль
тури підприємств в число пра
вофлангових стали фізкуль
турники Кіровоградеь кого 
олійжиркомбінату. Доб р н х 
успіхів домоглись спортсме
ни, іцо представляють обком 
профспілок працівників освіти, 
вищої школи і иаук-зввх уста
нов. Бонн зайняли перше міс
це у фіналі IX обласної спар
такіади, що проходила серед 
дев’яти обкомів профспілок.

Доповідач і товариші, що 
виступили в дебатах відзначи
ли і цілий ряд недоліків. Під
давали гострій критиці колек
тиви фізкультури обкомів 
профспілок працізн.інів дер
жавних установ, роеітнииіа 
харчової промисловості, пра
цівників зв’язку, працівників 
культури, керівників підпри

ємств та установ, де нерідко 
ще дуже низький процент тих, 
що займаються фізкультурою 
по відношенню до працюю
чих. Деякі колективи фізкуль
тури не готують спортсменів 
високого класу. В багатьох 
підприємствах, організаціях, 
установах не створюються не
обхідні умови для Підвищення 
майстерності провідним спирт- 
сменам.

Конференція прийняла роз
горнуте рішення, наЦі.іенс иа 
корінне удосконалення роботи 
по впровадженню фізн-шої 
культури і спорту в повсяк
денний побут трудящих, на 
організаційне зміцнення ос
новної ланки фізкультурною 
руху — корективу фізкультури 
на зростання майстерності 
спортсменів - спартаківців до 
рівня сучасних вимог.

Делегати конференції обра
ли новий склад обласної ради, 
делегатів на республіканську 
та всесоюзну конференцію 
ДСТ «Спартак».

В. З^ОТНІКОВ.

Наша адреса і телефони
316050 ГСП, Кіровоград-50, вуя, Луначарського, 30.

Телефони: відповідального секретаря тз відділу ком« 
семояьського життя — 2-45*35, відділу пропаганди, від

ділу листів І масової роботи та інших відділів — 2-45-30,

БК 04396, Інисте 61197,

комсомольці 
ГОСПУ ІМЕНІ 
долинського 
ПІДТРИМУЮТЬ

кол- 
ЛЕїПНА 
РАЙОНУ 

ПС 11 І
ЗВ’ЯЗКИ З ЕКІПАЖЕМ 
К РЕПСЕ РА <ДЗЕРЖИ Н С. Ь- 
КИП». ДНЯМИ ВОНИ ПО
БУВАЛИ В і ОСТЯХ У МО-
ряків.

НА ФОТО: КОМСОМО
ЛЬЦІ (ЗЛІВА НАПРАВО) 
ВІРА С1Р1ІК. МАРІЯ БІ
ЛА. ОДАРКА ЛИХОД1Д, 
МАРІЯ КАРКАЙ ТА ВІК
ТОР ЖАБО ПІНСЬКИЙ. 
РОЗГЛЯДАЮТЬ ПОДАРУ
НОК ПІДШЕФНИХ - 
МОДЕЛЬ КРЕЙСЕРА,

Фото Ю. ЛІВА ШИНКОВА.

ц ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СУБОТА, 16 ГРУДНЯ, ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.05 - Ко
льорове телебачення. Гімнас
тика для всіх-. (51), 9..’6 — Но
вини. (51). 9.30 — Концерт на 
замовлення знатних хліборо
бів Алтайського краю. (М). 
10.15 — Для дітей. «Випадок ус 
цирку або дружба виручила». 
(М). 10.30 — «Ювілейні зобо
в’язання — достроково». (М). 
і 1.00 — інтербачення. «Екран 
збирає друзів». (51). 11.45 — 
Художній фільм. (М). 13.15 — 
«Актуальні проблеми науки і 
культури». (М>. 13.45 — «Лі
тературні читанка». (М). 14.00 
— Інтербачення. Кольорове те
лебачення. Міжнародний іур- 
вір з хокея на приз газети 
«Известня». Фінляндія — 
Швеція. (55), 16.30 — «Здоро
в’я», ІІауково-популярна про
грама. <М). 17J.M) — Народний 
те.теуніиерситег. Факультет 
науки і техніки. <К). 17.30 — 
Художній фільм «Олеся». (К), 
IS.55 — Для дітей. «Сонсччо». 
(К). 19.25 — інформаційна про- 
і рама «Вісті». (К). 19.50 — 
Телефестиваль художньої са
модіяльності областей респуб
ліки, присвячений ГО-рітчю 
утворення СРСР. Звітує Пол
тавська область. (К). 20.50 —«

Гззега виходить 
у вівторок, четвер, 

субету.

«На добраніч, діти!» (К). 21.00
— Програма «Час». (51). 21.30
— Кіноланорама. (М). 23.00 — 
Чемпіонат СРСР з баскетбола. 
«Спартак» (Ленінград) — 
'Будівельник* (К). (Каунас). 
По закінченні — новини. (51).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 — 
Кольорове телебачення. Про
грама мультфільмів. (51). 17.30
— Кольорове телебачення. 
«Музичні зустрічі». (51). 18.00
— Новини. (М). !S.i0 — Ко
льорове телебачениа. Гайдн. 
'Варіації*. Одноакгшій балет 
у виконанні артистіа Держав
ного акадсмічпого театру опе
ри і балету «Естонія*. (51). 
J8.30 — Міжнародна програма. 
(51). i'j.00 — Прем’єра теле
візійного художнього фільму 
«Небезпечний поворот». І се
рія. (51). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — «Тслеек* 
раї) пошани». (Львів.). 22.05 -- 
Концерт Державної хорової 
капели Узбецької PCP. (За
поріжжя). 23.03 — Вечірні но
вини. (К).

НЕДІЛЯ 17 ГРУДНЯ, ПЕР
ША ПРОГРА51А. 9.05 — Ран
кова гімнастика для дітей. 
(М). 9.20 — Повним. (М). 9.30 
Для школярів. «Будильник». 
(М). 10.00 — Кольорове теле

бачення, «Музичний кіоск».

«Молодой коммунар», 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ, 
г. Кировоград.

Друкарня їм. Г, ЛІ. Димитрова, обласного управління 
у справах видаввицгп, поліграфії і книжкової 

торгівлі, м. Кіровоград, вул. Глінии, 2.

(51). 10.30 — «Говорять депу
тати Верховної Ради СРСР». 
(М). 10.45 — Кольорове телеба
чення, Програма мультфільмів. 
(51). 11.15 — Для воїнів Ра
дянської Армії І Флоту, (М).
11.45 — Кольорове телебачен
ня. Художній фільм «Заме
тіль». (51). 13.00 — «Сільська 
година». (51). (4.00 — Кольо
рово телебачення. Міжнарод
ний турнір з хокея па прнз га
зети «Іізвестия». СРСР — 
Польща. (М). 16.15 — «Літе
ратурні зустрічі». (М). J7.00 — 
Кольорове телебачення. «Клуб- 
кіноподорожей». (М). 18.00 — 
Для дітей. «Здрастуйте, дру
зі». (К). 18.30 — «Вечір науко
вого кіно». (К). 19.15 — «На 
меридіанах України*. (К).
19.45 — Телефестиваль худож
ньої самодіяльності областей 
республіки, присвячений 53- 
річчю утворення СРСР. Зві
тує. Харківська область. (Хар
ків). 20.45 — «На добраніч, ді
ти!» (К). 21.00 — Програма
«Час», (М). 21.33 — Кінофес
тиваль, присвячений 50-піччю 
утворений СРСР. Художній 
фільм «Дев’ять днів одного 
року». (К). 23.І5 — Вечірці 
ногиінн. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 — 
«Сім’я». (Донецьк). 18.00 —
Новини. (М). 18.10 — Прем'є
ра телевізійного художнього 
фільму «Небезпечний пово
рот». II серій. (51). 19.30 —.
Концерт майстрів мистецтв. 
(М). 21.00 — Програма «Час». 
(51). 21.30 — Продовження
трансляції -концерту майстрів 
мистецтв. (М). 22.00 _ Спор
тивна програма. По заніпчеи- 
иі — новини. (51). ,

ПОНЕДІЛОК, 18 ГРУДНЯ 
ПЕРША ПРОГРАМА, 18.30 -

t 11 л
*•

«П'ятирічка — рій другий. 
(М). іб.оо — Міжнарод
ний хокейний турнір на 
прнз газети «Изпссгия». Збір
на Швеції — збірна ЧССР. 
(51). 18.20 — «Для пас, меха
нізатори». (Кіровоград). 18.45 
— Прем’єра документального 
телевіізйпого фільму «С.1ПА 
після московської зустрічі»«' 
(М), 19.25 — Кольорове те«’
лсбачення. Художній фільм 
«Чайка». (М). 21.90 — Про
грама «Час». (М). 21.30 — Ко
льорове телебачення, 511жиа-» 
родннй хокейний турнір на 
приз газети «Известня». Збір* 
на СРСР — збірна ЧСС.Р. 
ГІо закінченні — повним. (51),

ДРУГА ПРОҐРЛ51Л. >7.00 -> 
Тележурнал «ІЕіріійчс жлт» 
тя». (Одеса). Цг30 — Рєсіїуб». 
лікансьиа фізіїко-математич«

на школа (К). 15.30 —»
«Від понеділка до понеділка»« 
(К). 18.40 — Концерт. 19.00 —А 
інформаційна програмі «Віс
ті». 19.55 — Тележурнал «Па
літра», (К). 20.15 — «Н*
добраніч, діти!» (К). 21.00 -ні 
Програма «Час». (М). 21.30 
Кінофеє інваль, нрисвн'існнй 
50-річчю утворшінч СРСР. Ху
дожній фільм ♦ Білоруський 
вокзал*. (К). 23.03 — Вечірні 
ноиинн. (К).
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