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НА УДАРНУ 
КОМСОМОЛЬСЬКУ

Для завершальних робіт на зміну великій групі 
учнів А1ГІТУ області на ударну комсомольську будо
ву — Побузькни нікелевий завод виїхало 172 учні 
технічного училища № і. З цієї нагоди в актовому за
лі училища відбувся мітинг. З напутнім словом до 
від’їжджаючих звернулися заступник директора Є. Б. 
Терьохін, викладачі, майстри.

Учасники мітингу прийняли соціалістичні зобов’яч 
зання на весь період до пуску першої черги заводу.

м. соколянськии,
інструктор ОК ЛКСМУ,

м. Кіровоград.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО СПІЛЬНЕ УРОЧИСТЕ ЗАСІДАННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КПРС, 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ СОЮЗУ PCP І ВЕРХОВНОЇ РАДИ РРФСР

У Москві, '-в Кремлівському Палаці 
_ в'їздів, 21 грудня 1972 року, о 10 годині 

ранку відкрилося спільне урочисте засі*. 
дання Центрального Комітету КПРС, 
Верховної Ради Союзу PCP і Верховної 
Ради РРФСР, присвячене 50-річчю утво
рення Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік.

Засідання відкрив член Політбюро ЦК 
КПРС, Голова Президії Верховної Ради 
СРСР тов. М. В. ПІДГОРНИЙ.

З доповіддю про п’ятдесятиріччя Сою
зу Радянських Соціалістичних Республік 
виступив Генеральний секретар Цент
рального Комітету Комуністичної партії 
Радянського Союзу тов. Л. І. БРЕЖНЄВ.

В урочистому засіданні Центрального 
Комітету КПРС, Верховної Ради СРСР і 
Верховної Ради РРФСР беруть участь 
члени Центрального Комітету КПРС, кан
дидати в члени Центрального Комітету 
КПРС, члени Центральної ревізійної ко
місії КПРС, депутати Верховних Рад 
СРСР і РРФСР, делегати Першого Все
союзного з'їзду Рад, ветерани партії і 
найстаріші діячі Радянської держави, 
представники трудящих міста Москви і 
'Московської області, воїни Радянської 
Армії і Флоту, діячі науки, літератури і 

мистецтва, керівні працівники централь
них державних і громадських органі’ 
зацій.

На спільному урочистому засіданні 
присутні партійно-державні делегації со
ціалістичних країн, державні діячі бага
тьох зарубіжних країн, делегації кому
ністичних і робітничих партій капіталіс
тичних країн, і країн, які розвиваються, 
делегації національно-демократичних і 
лівосоціалістичних гартій, делегації Все
світньої федерації профспілок, Всесвіт
ньої Ради Миру, Організації солідарності 
народів Азії і Африки, Міжнародної де
мократичної федерації жінок, Міжнарод
ної федерації борців Опору, Всесвітньої 
федерації демократичної молоді, Міжна
родного союзу студентів, А\іжяарсдної 
організації журналістів, Міжнародного 
кооперативного альянсу, делегації на
ціональних профспілкових, жіночих, мо
лодіжних організацій, товариств дружби 
і культурних зв'язків з СРСР, диплома
тичний корпус, представники радянської 
і зарубіжної преси,

З вітальною промовою від Російської 
Радянської Федеративної Соціалістичної 
Республіки виступив Голова Ради Мі
ністрів РРФСР тов. М. С. СОЛОМЕНЦЕВ.

Потім виголошує промову, палко зу

стрінутий учасниками урочистого засі
дання, перший секретар Центрального 
Комітету Польської об’єднаної робітни
чої партії тов. ЕДВАРД ГЕРЕК.

З вітальною промовою від Української 
Радянської Соціалістичної Республіки 
виступив перший секретар ЦК Компартії 
України тов. В. В. ЩЕРБИЦЬКИИ.

Палко зустріли учасники урочистого 
засідання виступ першого секретаря 
Центрального Комітету Соціалістичної 
єдиної партії Німеччини тов, ЕРІХА XQ- 
НЕККЕРА.

З вітальною промовою від білоруської 
Радянської Соціалістичної Республіки ви
ступив перший секретар ЦК Компартії 
Білорусії тов. П. М. МАШЕРОВ.

З братерським привітанням від героїч
ного народу Демократичної Республіки 
В’єтнам до Комуністичної партії Радян
ського Союзу, всього радянського наро
ду, з словами глибокої вдячності за до
помогу й підтримку в боротобі з агре
сією американського імперіалізму звер
нувся член Політбюро Центрального Ко
мітету партії трудящих В’єтнаму, голова 
Постійного комітету Національних зборів 
ДРВ тов. ЧИОНГ ТІНЬ. Він передаз в дар 
радянському народові прапор. Учасники 
урочистого засідання палко в’тали пред

ставника народу, який беззавітно і муж
ньо бореться за свободу і незалежність 
своєї батьківщини.

З вітальною промовою від Узбецько? 
Радянської Соціалістичної Республіки ви
ступив перший секретар ЦК- Компартії 
Узбекистану тов. Ш. Р. РАШИДОВ. /

На засіданні виступив палко зустріну« 
тий присутніми Генеральний секретар 
Французької комуністичної партії товв 
ЖОРЖ МАРШЕ.

В залі звучить мелодія пісні «Ми мо
лода гвардія». Під оплески всіх учасни
ків засідання входять представники слав
ної радянської молоді — молодого по
коління робітничого класу, колгоспного 
селянства, інтелігенції, студентів і учнів 
країни — комсомольці і піонери з усіх 
союзних республік. Вони звертаються з 
словами привітання до Центрального Ко
мітету Комуністичної партії Радянського 
Союзу, Верховної Ради СРСР, Верховної 
Ради РРФСР і вручають рапорт Ленін
ського комсомолу на честь 50-річчя з 
дня утворення Союзу Радянських Соціа
лістичних Республік.

Тепло зустріли учасники урочистого 
засідання виступ члена КГіРС з 1915 ро
ку, делегата Першого Всесоюзмо-о з їзду 
Рад тов. В. П. ВИНОГРАДОВА. ;

МОСКВА. (ТАРС). 21 грудня 
е Кремлівському Палаці з’їздів 
відкрилося спільне урочисте 
засідання Центрального Комі
тету КПРС, Верховної Ради 
СРСР т Верховної Ради РРФСР, 
присвячене 50-річчю утворен
ня Союзу Радянських Соціаліс
тичних Республік, У залі Пала
цу — ветерани партії, учасни
ки І Всесоюзного з'їзду Рад, 
представники громадськості, 
трудящі Москви і Підмосков’я.

На святкування прибули пар
тійно-державні делегації со
ціалістичних країн, делегації 
більш як із ста країн світу.

10 година ранку. Бурхливими 
оплесками зустрічають присут
ні керівників партії і Радян
ської держави.

Вступним словом урочисте 
засідання відкриває член По
літбюро ЦК КПРС, Голова Пре
зидії Верховної Ради СРСР 
М. В. Підгорний. Від імені 
учасників засідання він поздо
ровляє всіх радянських людей, 
вітає гостей з-за рубежу. Слав
ний шлях радянської багатона
ціональної держави, побудова
не спільними зусиллями наших 
народів розвинуте соціалістич
не суспільство, говорить М. В. 
Підгорний, яскраве свідчення 
торжества марксизму-ленініз- 
му, соціалістичного інтернаціо
налізму, життєвої сили політики 
партії. Це вона, наша ленінська 
Комуністична партія, яка уві
брала в себе волю, енергію і 
досвід робітників, селян та ін
телігенції всіх національностей, 
згуртувала радянські народи в 
єдину сім’ю, в могутній вели
кий Радянський Союз,

Звучить Гімн Радянського Со
юзу. Всі встають,

З доповіддю про п'ятдесяти
річчя Союзу Радянських Соціа
лістичних Республік виступає 
зустрінутий бурхливою овацією 
Генеральний секретар ЦК КПРС 
товариш Л. І. Брежнєв.

У ці дні, говорить Л. І. Бреж
нєв, з особливим-хвилюванням 
вслухуються радянські люди в 
бій курантіп СііаськоТ башти 
Кремля. Наближається час, ко
ли головний годинник Радян

СОЮЗ НЕПОРУШНИЙ
ської держави відлічить п’ятде
сят років з дня утворення Сою
зу Радянських Соціалістичних 
Республік. Ми зібралися сьо
годні, щоб в урочистій обста
новці, разом з нашими шанов
ними зарубіжними гостями від
значити славний ювілей нашої 
багатонаціональної союзної 
держави.

Створення СРСР було пря
мим продовженням справи Ве
ликого Жовтня, який відкоив 
нову еру в розвитку людства, 
практичним втіленням ідеї ве
ликого Леиіна про добровіль
ний союз вільних націй.

Піввікова історія Союзу Ра
дянських Соціалістичних Рес
публік —- це історія виникнен
ня непорушної єдності і друж
би наших народів, які об’єдна
лися в рамках Радянспксї со
ціалістичної держави. Це —» 
історія небаченого зростання і 
всебічного розвитку держави, 
що народжена соціалістичною 
революцією і стала сьогодні 
однією з наймогутніших дер
жав світу. Це —- істерія змуж
ніння і справжнього розкві
ту — економічного, політично
го і культурного — всіх респуб
лік, які згуртувалися під її пра
пором, всіх націй І народнос- 
той, які населяють країну.

Товариш Л. І. Брежнєв звер
тається із словами глибокої по
ваги і вдячності до мільйонів 
і мільйонів радянських людей 
усіх поколінь, до тих, хто при
вів Радянську країну до роз
квіту її слави й могутності і ни
ні прокладає всьому людству 
шлях у комуністичне завтра. 
Генеральний секретар ЦК КПРС 
поздоровляє славний робітни
чий клас, трудівників колгосп
них полів, нашу інтелігенцію, 
воїнів Радянської Армії, наших 
чудових жінок, радянську мо
лодь із золотим ювілеєм на
шої союзної соціалістичної ба
гатонаціональної держави.

Утворення СРСР, говорить 

товариш Л. І. Брежнєв, є тріум
фом ленінської національної 
політики Комуністичної партії. 
Промовець спиняється потім 
на історії народження Союзу 
Радянських Соціалістичних Рес
публік. ЗО грудня 1922 року 
створення СРСР було проголо
шене на Першому Всесоюзно* 
му з'їзді Рад.

Цей день — справді історич
на дата в житті нашої держави, 
важлива віха в долі всіх радян
ських народів, їх велике свято. 
У нас є день Конституції. Мо
же, товариші, варто в дальшо
му об’єднати ці два свята і 
відзначати ЗО грудня як День 
утворення СРСР — день друж
би і братерства наших народів, 
свято соціалістичного інтерна
ціоналізму.

Об’єднання всіх народів краї
ни в єдиний союз, створення 
єдиної багатонаціональної' со
ціалістичної держави, підкрес
лює Генеральний секретар ЦК 
КПРС, відкрило небачені мож
ливості соціального, економіч
ного і культурного прогресу 
нашої Батьківщини.

Тов, Л. І. Брежнєв значне 
місце в доповіді приділив ус
піхам союзних республік в усіх 
галузях економіки і культури, 
досягнутим у спільній праці, 
на основі братерської дружби 
і взаємодопомоги. Він підкрес
лив, що бурхливе економічне 
зростання Радянського Союзу 
створило надійну основу для 
неухильного піднесення добро
буту і культури вс'х народів 
нашої країни,

Говорячи про боротьбу пар
тії і народу за виконання рі
шень XXIV з’їзду КПРС, Гене
ральний секретар ЦК КПРС 
підкреслює, що наступаючий 
рік має особливе значення. Це 
третій рік, який багато в чому 
вирішує долю всієї п’ятирічки. 
Завдання полягає в тому, щоб 
не тільки успішно справитися з 
основними плановими завдан

нями наступного року, а й 
значно їх перевищити, створи
ти необхідний запас на дальші 
роки, Треба так організувати 
справу, говорить товариш Л. І, 
Брежнєв, щоб боротьба за ви
соку продуктивність праці, за 
найкращі показники у вироб
ництві, за високу якість про
дукції стала справою всена
родною.

Відповідно до настанови з’їз
ду, говорить тов. Л. І. Брежнєв, 
ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР 
прийняли в цьому році поста
нову про розроблення довго
строкового перспективного 
плану розвиїку народного гос
подарства Радянського Союзу 
на 1976—1990 роки.

Підбивши підсумки величез
них змін у житті Радянського 
Союзу за останні десятиріччя, 
Генеральний секретар ЦК 
КПРС відзначає, що всі ці змі
ни в житті нашої Батьківщини 
і завдання, які постали перед 
нашим суспільством у нових 
умовах, повинні дістати своє 
відображення в Конституції Со
юзу PCP. Тов. Л. І. Брежнєв по
відомляє, що пропозиції про 
новий текст Конституції перед
бачається ще до наступного 
з’їзду партії винести на пуб
лічне обговорення, після чого 
нова Конституція, дороблена з 
урахуванням пропозицій тру
дящих, буде подана на схва
лення шляхом всенародного 
референдуму.

Генеральний секретар ЦК 
партії говорить про велике 
патріотичне почуття всього на
шого народу — загальнонаціо
нальну гордість радянської лю
дини. Це — величезне, містке, 
багатюще за своїм змістом по
чуття. Воно увібрало з себе все 
найкраще, що створене пра
цею, відвагою, творчим генієм 
мільйонів і мільйонів радян
ських людей.

Неможливо переоцінити, під

креслює товариш Л. І. Брежнєв, 
вклад в істерію людства, який 
зробив за півстоліття створоний 
з ініціативи Леніна, під керів
ництвом Комуністичної партії 
Союз Радянських Соціалістич
них Республік. Те, що а СРСЕ 
вперше було побудовано со» 
ціалістичне суспільство, вперше 
було показано на практиці, що 
таке по-сгравжньоиу рівно« 
празні братерські відносини 
між народами, безсумнівно, 
пам'ятатимуть і цінитимуть усі 
народи в усі часи.

Радянський Союз іде на
зустріч комунізмові. Ми знає
мо — шлях до ньо*о не буде 
легким. Буде потрібно напру® 
ження сил і енергії кожного 
з народів нашої країни і всіх 
їх разом. Ми знаємо — по
трібна буде велика і натхнен
на праця, організованість, висо
ка політична свідомість. Ми 
знаємо також і те, що радян« 
ські люди мають усі ці якості, 
зуміють їх виявити, зуміють 
добитися поставлених перед 
собою прекрасних цілей. За
порука того, наша спільна твер
да рішимість довести до кінця 
справу, почату під керівництвом 
Леніна в легендарні дні Жовт
ня. Запорука того — єдина во
ля радянського народу, що ді
стала свій вияв у політиці на» 
шої ленінської Комуністичної 
партії.

Доповідь товариша Л. !0 
Брежнєва була вислухана з ве
личезною увагою, не раз’переч 
ривалася бурхливими, тривали
ми оплесками. По закінченні 
доповіді в залі знову вибухає 
овація, всі встають, лунають ві
тальні вигуки на честь славного 
ювілею Радянського Союзу, на 
честь його Комуністичної пар
тії.

Вчора урочисте засідання, 
присвячене 50-річчю Союзу 
Радянських Соціалістичних Рес« 
публік, тривало.

і
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ПРАЦЮЄ 
1UT' ГїГ,

БРИГАДИР 
СКЛАДАЛЬНОГО 
ДОЛИНСЬКОГО 
ПІДПРИЄМСТВА 
ОН І? РЕВУТА 
ВЖЕ В РАХУНОК 1975 РО
КУ. МОЛОДИМ КОМУНІСТ 
ВИКОНАВ ПІДВИЩЕНІ 
СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБО
В'ЯЗАННЯ НА ЧЕСТЬ ПІВ
ВІКОВОГО ЮВІЛЕЮ СРСР.

НА ФОТО: Л. РЕВУГА ПА 
РЕМОНТІ ТЕХНІКИ. 
Фото П. АРЧИКОВА.

ЗАЛІЗНИЧНИЙ аагон, заванта
жений загорнутими у міц

ний чорний папір пакунками, по
вільно відходив від Світловодсь- 
кого дослідного заводу вапняно- 
кремнеземистих конструкцій.
Теплоізоляційні вироби, які зна
ходилися в пакунках, цього разу 
відправлялися до Корейської 
Народно-Демократичної Респуб
ліки, однієї з численних країн, 
куди експортує свою продукцію 
Світловодське виробниче об’єд
нання «Дніпроенергобудіндусг- 
рія».

Причетна до замовлень інтер
національного характеру комсо
мольсько-молодіжна зміна май
стра Марії Єлисеєвої. Вже біль
ше чотирьох років трудитися 
цей згуртований колектив у цеху 

. № 1 заводу вапняно-кремнезе
мистих конструкцій. Повним про
цесом виготовлення теплоізоля
ційних виробів у зміні охоплено 
ЗО чоловік. Здебільшого —- це 
молоді люди, які працюють з 
завзяттям, ? комсомольським 
вогником.

— Біля них себе завжди аідчу- 
ваєш молодою, — говорить май
стер М. Єписеєва, відзначає кра
щих виробничників.

ІГЗ?

Ц: формувальниця Євдокія
Д,би-.юа оперзтори Галина 
Капша і Валентина Чубарова, 
змазниці Надія Велико і Олена 
Пекарська. Майже кожний дру
гий виробничник — ударник ко
муністичної праці. А кранівниці 
5-тонного мостового крану Лари
са Мощенко і Маргарита Шапі- 
цина за успіхи у соціалістичному 
змаганні на честь 50-річчя утво
рення СРСР занесені на заводсь
ку Дошку пошани.

Вся комсомольсько-молодіжна 
трудиться сумлінно, щомісячно 
перевиконує планове завдання 
по випуску продукції. Щоб одер
жати теплоізоляційні конструкції, 
дбайливо заготовлена оператора
ми вапняно-кремнеземиста маса 
проходить довгий шлях форму- 
вання автоклавної, пропарюваль
ної та сушильної обробки, доки 
набирає потрібної міцності. Для 
підприємства характерний без
перервний цикл роботи, і зміна 
завжди здає свої робочі місця в 
повному порядку. Кожний вироб
ничник взяв високі соціалістичні

заводу 
кон-

зобов’язання, і, розуміючи від
повідальність, місячні плани, як 
правило, перевиконує. Це той 
показник, яким пишається зміна, 
адже вся продукція молодих — 
якісна і здається з першого по
дання.

Шириться географія виробни
чих зв’язків дослідного 
вапняно-кремнеземистих
струкцій. Своєчасно виконують 
замовлення для Німецької Демо
кратичної Республіки, Соціаліс
тичної Республіки Румунії. І мо
лодь зміни майстра Єлисеєвої 
пишається цими зв’язками.

Спільна робота - 
міркування, думки, 
Вміти господарювати по-держав- 
ному, одержувати 
гарт, допомагає комсомольці/^, 
гурток «Основи економічних 
знань», який успішно веде на
чальник цеху № 1 комуніст О. І. 
Полежай. Свою виробничу май
стерність молодь шліфує на занят
тях школи комуністичної праці.

Комсомольці продовжують 
здобувати освіту у вищих учбо-

ІСПІЛЬНІ 
пропозиції.

полі гичний

вих закладах. Так, оператор Ніна 
Левчук успішно 
Світловодському 
йому факультеті Харківського ін
ституту радіо і електроніки. Тіс
ний зв'язок тримає комсомольсь
ко-молодіжна зміна з підшеф
ною середньою школою № 8, 
дирекція якої дає схвальний від
гук 'про виховну роботу піонер- 
вожатих-виробничників стропзль- 
ниці Ганни Позивної і оператора 
Валентини Чубарояої.

В переддень Всесоюзних ком
сомольських зборів члени ком
сомольсько-молодіжної зміни 
сповнені нових турбот. Зараз тут 
йде принципове обговорення со
ціалістичних зобов’язань колек
тиву на новий рік. І щире ба
жання кожного, щоб у третьому 
році п’ятирічки добитись ще 
більших успіхів. Так велить зван
ня комсомольсько-молодіжного 
колективу.

навчається на 
загальнотехяіч-

КОМСОМОЛКА 
К О Л Г О С 11 У 
«ПРОГРЕС* ТА
МАРА БАСЕНКО 
(ФОТО СПРАВА) 
ПОПЕРЕДУ У 
СОЦІАЛІСТ 11 Ч- 
НОМУ ЗМАГАН
НІ СЕРЕ'І МО
ЛОДИХ ДОЯРОК 
НОВОМ И і1 г о- 
ІЮДСЬКОГО РА
ЙОНУ. БОНА 
НАБЛ II Ж А Є- 
ТЬСЯ ДО ВИКО
НАННЯ РІЧНО
ГО ЗАВДАННЯ, 
трьохтисячно
го РУБЕЖУ.

И А ФОТО 
Т. БАСЕНКО.

Фото Ю. ЛІ- 
ВАШИ ИКОНА.

ВСЕСОЮЗНИМ

НА ЧЕТВЕРТУ ТИСЯЧУ

1. КАРАНТ, 
кореспондентпозаштатний 

«Молодого комунара».
м. Світловодськ.соціалістичні

Леніна»

Ті. .хто одержав від кожної із закріплених корів 
понад 3000 кілограмів молока:

25—28 грудня

КОМСОМОЛЬСЬКИМ

Любоз Березюк — доярка колгоспу «Дружба» 
Онуфріївського району — 3730 кг.

Надія Костюченко — доярка колгоспу «Шлях Ле
ніна» Онуфріїасокого району — 3350 кг.

Ольга Гусар •— доярка колгоспу «Шлях 
Онуфріївського району — 3320 кг.

Віра Косточка — доярка колгоспу «Шлях 
Онуфріївського району — 3300 кг.

Віра Іоанченко — доярка кол-оспу «Шлях 
Онуфріївського району — 3300 кг.

Лідія Плитка — доярка колгоспу «Шлях 
Онуфріївського району — 3300 кг.

Галина Калашник —• доярка колгоспу 
Онуфріївського району — 3200 кг.

Любов Драганова — доярка колгоспу 
Вільшанського району — 3016 кг.

Валентина Кармазін — доярка колгоспу «Червоний 
партизан» Олександрівського району — по 3014 кг.

Раїса Азіма — доярка колгоспу «Червоний парти- 
зан»> Олександрійського району — ЗОЮ кг.

Віктор Цуркан — дсяр колгоспу імені Леніна Улья
новського району — 3003 кг.

Віктор Футескул —• дояр колгоспу «Правда» Доб- 
ровеличківського району — 3»Ю2 кг.

Леніна»

Леніна»

Леніна»

«Дружба»

«Аирора»

РАЩУ серед груп маїин- 
1 1 иобудінкого технікуму 
одноголосно було визнано 
«Рупу Л-70 1-Б металургійного 
відділення (комсорг Люд»! 
Зінченко). Це стало відомо 
кілька днів тому, коли під
бивалися підсумки соціаліс
тичною змагаини на честь 
50-рГчного ювілею СРСР. 
еЗясІляли» довгенько, спере
чалися, доводи ні: ця гру
па сильніша в навчанні, ін*

Можливо, одна Із складо
вих успіху - ЦЕ АКТИВ
НІСТЬ ГРОМАДСЬКОГО 
ДЕКАНАТУ, Вони діють у 
нас на всіх підділекнях. 
Склад їх — 7 чоловік, біль
шість — комсомольці, учні 
технікуму. Робота іромадсь- 
кнх деканатів стала своє
рідним випробуванням на 
зрілість. Самоупр.ів ііннп — 
досить перспективний ме
тод впливу на відстаючих,

АКТИВНІСТЬ 
ГРОМАДСЬКОГО 
ДЕКАНАТУ
ша — активніша, дружніша 
у відпочинку, Ініціативна. 
Що ж до групи Л-70 1-8, то 
вона увібрала к себе, можна 
6 сказати, все краіц?.

Візьміть, наприклад, на
вчання — немає жодного 
відстаючого, тих, хто про
пускає навчання без поваж
них причин. Відмінно пра
цює під час практики на за
воді «Червона зірка:», май
же асі комсомольці •» акти- 
вісти, багато спортсменів, 
учасників художньої само
діяльності 1 т, д. і т. и.

^**ямшмимтмммимммк«ям ■■■■ммммвв

ледарів, тих, хто не проти 
одержати диплом, приклав
ші! до цього мінімум зусиль. 
Проти таких ми ' боремося 
дошкульними променями 
«Комсомольської о прожек
тора», їм «присвячуємо» ви
пуски «Крейдяної газети», 
сатиричні стіннівки. Така 
«популярність» робить своо 
добре діло: не маючи змоги 
уникнути принципового ПО
ГЛЯДУ товаришів, хочеш не 
хочеш, маєш братися до ро
боти.

Ще трохи про активність 
групи. На початку цього ро-

ку у групі P—ffl J-8 вібули- 
ся комсомольські збори. На 
них комсомольці виступили 
з Ініціативою: до FO-рІччя 
Союзу PCP створити при 
технікумі музей В. І. Леніна. 
Ця Ініціатива була підтри
мана. І ось закінчуються 
опоряджувальні роботи, 
кошти, зароблені під час ро
боти на «Червоній зірці», 
групи придбали багато стен
дів, макетів, тощо. Наш му
зей буде одним з найбіль
ших на Україні серед нав
чальних закладів.

Позавчора, иа засіданні 
комітету комсомолу, ми 
продумали хід Всесоюзних 
зборів у групах технікуму. 
Є про що говорити учням. 
Про позитивне, і про недолі
ки, Наступного року наші 
випускники увіллються в 
лави трудівників. Те, що па
яц нам роки незнання, шо 
взяли ми від викладачів, по
винно стати зброєю на тру
довому фронті, де аирічіу- 
пігпіметься боротьба за до
строкове виконанії!! планів 
дев'ятої п'ятирічки.

В. УШАКОВА, 
секретар комсомоль
ської організації ме
талургійного відді
лення Кіровоградсь
кого машннобудіино- 
го технікуму.

ОМУ Віра вирішила піти у доярки? 
Можливо, тому причиною подруж

ка, у якої, мама працювала на фермі, а 
воші бігали їй допомагати. Адже в її сі
м’ї ніхто ніякого відношення до тварин
ництва не мав, та й мовби, стежина, 
якою доярки поспішали на роботу, про
лягла зовсім ііе біля їхнього двору.

Ось уже кілька років вона — доярка. Про
фесія нелегка. Можна б знайти й чистішу, 
спокійнішу роботу. Проте Віра Каплун, член 
комсомольсько-молодіжною колективу ферми, 
не шукала. Бо з перших днів поруч зустріла 
людей, які довіряли їй відповідальну справу. 
І годі вона вперше відчула себе вищою на го
лову. зрозуміла, як багато значить людське 
довір'я.

А в тому, що дівчина ното 
виправдовує, ми впевнилися, 
завітавши иа молочнотовар
ну. Віра Каплун, а також її 
подруги В. Ліхаиоза. Н. Ма- 
ковецька, Л. Щербина та 
дояр В. Орел ще 20 листо
пада викопали ювілейне 

річне зобов'язання, надоївши 
понад, три тисячі кілограмів 
молока на кожну корову. 
Схвально зустріли Постанову Ш\ КПРС, 
Ради Міністрів СРСР та ВЦРПС, від
чувши в ній новий прояв іурботн партії 
і уряду про тваринників. На зборах пра
цівників ферми молоді доярки взяли під
вищені соціалістичні зобов’язання на но
вий 1973 рік — 3500 кілограмів. Якщо 
врахувати, що доїння тут комбіноване, 
то заявка зроблена серйозна. Тоді ж 
комсомолки викликали одна одну на зма
гання.

Звертаюсь до Віри.
— Як добиваюсь високих і стійких на

доїв від закріплених корів? — уточнює 
вона і тут же додає; — Вважаю, що 
найбільше допомагає нам змагання. бо 
змагатися — значить щоденно шукати, 
творити. Надоїла моя подруга по зма
ганню Віра Ліхаиова по 9.5 кілограма 
молока на корову за день, я — на літр 
менше, то вже ц задума-тася. Взагалі де
хто неправильно гадає, що наша робота 
аж надто буденна: почистив, роздав кор
ми. подоїв, ніякої тобі думки, хвилю
вань. Такою вона видається для тих. хто 
не тримав у власних руках дійниці, на
повненої по вінця духмяним молоком, 
хто не милувався, вслухаючись як тужа
ві струмєиі’розбшзаіоть тишу, хто не чув, 
як «іде» молоко.

Вона часто розмірковує: звідки починається 
майстер своєї справи — музика»!:, художник, 
артист? Напевне. для того потрібен талант, 
виняткова закоханість у справу, яку робиш. 
А ось звідки починаються доярка? Хіба ця про
фесія менш почесна, менш відповідальна, ніж 
інші? Та й творчий бік роботи має свої особ
ливості, вимагає пильності до найменших про
явів хорошего задатку у тварин. Є •• Вірнній 
групі корови-рекордіїстки. -від яких вже 
одержано по 5000 кілограмів. Біля них цікаво 
працювати: дай їм звечора якийсь особливий 
раціон й не дочекаєшся ранку — чи збільїчігть- 
ся надій? Творчість V їх роботі — це щоденні 
клопоти, прагнення не підвести товаришів і, 
головне, бути хазяїном слова.

Однією з передумов виконання взятих 
зобов’язань Віра вважає науково пра-

ХАЗЯЙСЬКЕ ОКО
вильну і вчасну годівлю тварин. Добрі 
результати дає” перехід на індивідуаль
ний раціон, який складається в залеж
ності цід пір року, продуктивності, ваги 
та віку тварин. А ще молода доярка ці
каво розповідає про те, як гуртом заго
товляли корми, як ферму готували до 
зими, про звички, характер своїх рекор
дисток. І тоді її обличчя псоймяє ио-дистзк. І тоді її обличчя проймає 
смішка, добра, лагідна

Віра добре знається у зоотехнії. Ті мова 
реснпанл професійними термінами. Тому 
дивуюсь. Молода доярка — студентка Олек
сандрійського зоззегерннар.чоїо технікуму.

— Що найбільше цінуєш у людині? — за
питую дівчину.

— Вірність. Вірність справі, якій служиш, 
вірпість друья.м, — відповіла не замислюю
чись.

Ось що каже про рядового члена ком
сомольсько-молодіжної В. Каплун сек
ретар парторганізації М. Г. Биков:

— Окрім того, що Віра Каплун пре
красна трудівниця, ропа те й просто хо
роша людина. Таких у нас поважають, 
їм найперші почесті, нагороди.

А. БАБАК.
Кіровоградська обласна наукова сі
льськогосподарська дослідна стан
ція.

пе
не



23 грудня 1972 року „МОЛОДИЙ КОМУНАР" ——3с/И07,

До ЗО-річчя перемоги на Волзі

Б II Т В А,
ЯКА ПЕРЕКРЕСЛИЛА 
ПЛАНИ ГІТЛЕРА

ТЕ. ЧОГО НАЙБІЛЬШЕ ВСЬОГО БОЯЛИСЯ ПРАВИТЕЛІ 
НАЦИСТСЬКОЇ НІМЕЧЧИНИ, СТАЛОСЯ В РАЙОНІ СГА- 
ЛІНГРАДА. ТУДИ ВЛІТКУ И ВОСЕНИ 1942 РОКУ ГІТЛЕ
РІВСЬКЕ КОМАНДУВАННЯ БУЛО ЗМУШЕНЕ НАПРАВИ- 
ти майже все поповнення, яке прибуло НА 
СХІДНИЙ ФРОНТ: ПО 250 ТИСЯЧ СОЛДАТІВ І ОФІЦЕРІВ 
ЩОМІСЯЦЯ. 1 ТАМ, БІЛЯ БЕРЕГІВ ВОЛГИ, ВОНИ ЗГО
РАЛИ НІБИ В ГІГАНТСЬКОМУ ЗОЇ ВИЩІ,

Г ТАЛІНГРАДСЬЧА бит- 
ва — складний комп

лекс оборонних та насту
пальних операцій — поча
лась влітку 1942 року в 
надзвичайно важкій для 
Радянського Союзу обста
новці. Країна зазнала ве
личезних людських та ма
теріальних втрат. Другий 
фронт в Європі ще не був 
відбитий. Фашисти зна- 
Х0ДА7ТИС1» в 170 кілометрах 
від Москви, продовжува
ли блокаду героїчного Ле
нінграда. В руках окупан
тів знаходились Радянсь
ка Прибалтика, Білорусія, 
Укоаїна, Молдавія, західні 
та південні області Росій
ської Федерації. Війська 
Птяера рвалися на Кавказ 
і до Волги.

Керівники фашистської 
Німеччини розр зховузали 
добитися в 1942 році тих 
воєнно - політичних цілей, 
яких вони не змогли до
сягти в 1941 році — роз
трощити СРСР, вивести йо
го як основного противни
ка з війни і відкрити собі 
шлях в інші райони світу. 
Головний удар цього року 
еони планували нанести на 
Сталін;радсько - кавказ ь- 
кому напрямку, щоб відрі
зати південь країни від її 
центральних районів.

See це наперед визначи- 
лй_>алений характер бит
ви на сталінградському 
напрямку, в якій зіткну
лись головні сили фашист
ського вермахту і Радянсь
кої Армії. Битва продов
жувалась понад шість з 
половиною місяців на те
риторії, що складала май
же сто тисяч квадратних 
кілометрів. На окремих 
етапах в ній брало участь 
з обох боків до двох міль
йонів чоловік, 26 тисяч 
гармат і мінометів, 1,5 
тисячі танків, понад 2 ти
сячі літаків.

Радянські воєнні істори
ки ділять Сте.пінградсьиу 
битву на два крупні пе
ріоди: оборонний та на
ступальний.

ГЕРОЇЧНА ОБОРОНА

Сталінграда лочзлась 17 
•чи пня і тривала до 18 лис
топада 1942 року. В цей 
час ^дянські війська «и- 
гримали удар переважаю
чих сил гітлерівського уг- 
Рупування та знекровили 
його. Фашисти втратили 
700 тисяч солдатів та офі
церів вбитими й поране
ними, понад тисячу танків, 
більше 2 тисяч гармат і 
мінометів, близько 1400 
Станів. Наступальна по
тужність 6-ї та 4-ї танкових 
армій, які намагалися пая
ти Ленінград, вичерпалась, 
'4 жовтня Гітлер змуше- 
ний був підписати наказ 
'Фо перехід до страте.-іч- 
|*>| оборони на всьому ра- 
4’нсьио-німецькому фрон- 
’*> визнавши тим самим 
Гі3»нчй провал своїх агре- 
^иих планів на 1942 рік. 
^’Мінград став символом 
Енного опору так само, як 

був символом франчу* 
опору 25 років тому.

чолі чегзіркн «ЯК-1» 
- зияящувпч старшим 

‘̂>Н.!НГ Баранов вів иерів- 
, /■ ЧІІІ проти 25 німецьких вн- 
м^Юачів «МЕ-100» і бомбзр- 

«10-57». Є цьоиу 
•радянський льотчик збив 

-а ворожих літаки.
Ю-Ч ДНІ, 23 й 24 серпня, 

’•жувалась нерівна су-

тячка 33 воїнів 1379-іо полку 
»7-ї стрілецької дивізії пол
ковника Казарцсва проти 70 
фашистських танків. За цей 
час радянські солз.іги. які ма
ли лише автомати, гранати, 
пляшки з горючою сумішшю І 
лише одну протитанкову руш
ницю. спалили 27 танків, зни
щили (50 фашистів.

...13 атак підбила кулемет
на рота, якою командузав 
лейтенант Рубен Ібаррурі — 
енн Долорсс Ібаррурі, Голови 
Комуністичної партії ІсппніТ. 
Під час 14 атаки Ібаррурі був 
смертельно поранений. Але на
каз рота виконала.

У червонофлотця Михайла 
Панікахи спалахнула в руках 
пляшка з горючою сумішшю, і 
він перетворився у факел. Пе
ремагаючи страшенний біль 
Панікаха кинувся назустріч 
танку, фашистська машина 
зупинилась, а потім позадку- 
ла. Але було пізно, в останні 
секунди життя червонофло- 
тець вегнг розбити Другу 
пляшку з горючою сумішшю 
об решітку моторного люка. 
Танк загорівся.

У самому Сталінграді 
бої йшли за кожний квар
тал, за кожний будинок, за 
кожний поверх.

Горіли кам’яні скелети 
будинків. Горіла Волга, 
залита нафтою. Захисники 
Сталіні рада були притис
нуті до річки. Здавалося, 
ще трохи, і вони будуть 
скинуті у Волгу. Але ра
дянські солдати вистояли.

КОНТРНАСТУП

радянських військ здійс
нювався у вигляді тоьох 
ретелоно підготовлених і 
послідовно проведених 
стратегічних операц і й: 
«Ураніт (19—ЗО листопада), 
«Сатурн» (16—31 грудня): 
«Кільце» (10 січня — 2 лю
того 1943 року).

Гігантські кліщі радян
ських військ розірвали 
оборону фашистів і зімк
нулись між населеними 
пунктами Совєгським і Ка
лачем. На березі Волги в 
оточення потрапили 22 ди
візії Гітлсра. «Сталінерад- 
ські Канни» під такою на
звою ввійшла в історію 
минулої війни ця чудова 
перемога радянської
зброї. Всього в Сталін- 
градській битві фашистсь
ка Німеччина втратила 
близько 1.500.000 чоловік, 
до 3500 танків і штурмо
вих гармат, 12 тисяч гар
мат і мінометів, до 3 тисяч 
літаків. Сталінград погли
нув майже чверть німець
ко - фашистських військ, 
які діяли в той час на ра
дянсько - німецькому 
фронті.

Тут, на сталінградсьісій 
землі, героїчні сини й доч
ки Країни Рад повернули 
хід війни. Наступальний 
порив радянських солда
тів і офіцерів зупинити 
вже не могла ніяка сила.

ПЕРЕМОГА ПІД СТА- 
ЛІНГРАДОМ

мала величезні міжнарод
ні наслідки. Зона значно 
послабила весь агресивний 
блок. Сателіти Німеччини 
втратили віру в її воєнну 
перевагу над Радянським 
Союзом. Зміцнились по
зиції нейтральних країн. 
Турція й Японія, які чека
ли перемоги гіглеріаціз 
під Сталінградом, були 
змушені ВІДМОВИТИСЯ від 
воєнного виступу проти 
СРСР.

В. МОРОЗОВ, 
полковник, кандидат 
воєнних наук.

(АПН).

МІЖНАРОДНИЙ РІК книги

З нагоди проведення Міжнародного року книги хо їсться ще раз 
нагадати про визначного книголюба, письменника, публіциста 
Юрія Івановича Яновського- 3 ним був близько знайомий теж киш 
земляк, бібліограф і літературознавець, з села їїосипівки Ново- 
миргородського району Федір Кузьмович Сарана. Він готує збірку 
статтей про письменників, з якими його зводила дзія бібліографа, 
науковця й редактора.

ПРО КНИГУ — це чудодійне дже
рело мудрості — сказано бага
то зворушливих слів. Серед них 

висловлювань одно з найкращих иа- 
лежить Юрію Івановичу Японсько
му. ІЦе 1929 року він писав: «Коли 
я читаю книжку і хочу її оцінити, н 
питаю себе: «Чіі взяв би ти її в да
леку путь..,? Чи поклав би ти її в 
торбу поруч із хліба окрайцем, пуч
кою солі іі цибулиною? Чи достойна 
нона там в горбі на плечах лежати 
всю путь, до хліба іоркаюшісь? На 
перепочинку, коли розв’яжеш горбу 
І з'їси хліба з цибулиною, чи дасть 
вона тобі мужність і радість,' щирий 
захват і приємний'біль мудрості?»

У цій же статті Юрій Ячоа- 
ськин висловив прагмойпп створи- 
іи таку книгу. І вік став твор
цем її. Сорок років тому почали 
друкуватися окремі розділи, а в 1935 
році з’явилося й окреме видання 
славнозвісних «Вершників», ідо Тх ра
дянські воїни несли о речових мішках 
тяжкими поєяними дороіами як безцін
ний скарб. Експонований нині на вис
тавці в Центральному державному ар- 
хіві-музеТ літератури ft мистецтва 
УРСР простріляний кулями примірник 
«Вершників», знайдений в убитого в 
бою радянського воїна Андрій Ткача з 
Миколаєва, е яскравим підтвердженням 
цього.

Коли над нашою країною нависла 
смертельна небезпека фашистського по
неволення, на озброєння нашого наро
ду були поставлені І «Кобтар» Тараса 
Шевченка, і найкращі твори радянсь
кої літератури, серед них і «Вершни
ки» Юрія Яиоьською. Задовольняючи 
прохання з фронту, Спілка письменни
ків України в 1913 році випустила ма
совим тиражем спеціальне пиданн-.і 
«Вершників» кишенькового формату.

Що могло бути вищою нагородою 
для .письменника. Про митна українсь
кої книги на фронті Юрій Японський 
зворушливо розловіп у статті. 1941. року 
«Читач на фронті»., Листя, що ггадхо- 
дилн п 1944—1913 роках, Ю. Японський 
нерідко приносив мені. Доводилось бу
ти свідком хвилюючих зустрічей пись
менника з прибулими з фронту тоаа- 
рншами по перу, читачами.

Забезпечення за тих умов регулярного 
виходу в Уфі літературного художнього 
журналу «Українська література» — 
це справжній подвиг його, відповідаль
ного редактора, письмепнпча-пагріо- 

та ІО. Я-човського. Журна і під час війни 
став духовною зброєю народу в бороть
бі проти фашизму, своєрідним літопи
сом тих років. Юрій Іванович радів, ко
ли 1942 року п Уфі пощастило видати

для відправки на фронт дві збірки по
езій Тараса Шевченка тиражем 120 ти
сяч примірників. Він піклувався в 1943 
році про видання п Москві для фронту 
повнішого «Кобзаря», який незабаром 
і вийшов.
М ОЄ ПОСТІЙНЕ спілкування а Юрі- 
**• ем Івановичем, яке тривало протя
гом десяти років, грунтувалося насам
перед на любові до кіпки. Безперечно, 
нас ріднила і Кіровоградіцииа. З при« 
ємністю зберігаю бсзсмсрт;іІ «Вершни

ки» з автографом ангора, відписані 
мені, як земляконі.

Редагуючи наукову літературу, я 
одного разу запитав Юрія Іванови
ча про те, яку різницю він вбачав 
між редагуванням наукових праць 
і художніх творів. Як завжди, 
ІО. Японський почав жартома І дялГ 
розповів про свої п-згл.іди на ре
дакційний процес. При ньому він 
розповів про репагування ник: пер
шої частини «Прапороносців» («Аль
пи») Олеся Терентіііопи'іа Гончард, 

Юрій Іванович був напрочуд 
скромною людиною. Дуже рідко 
звертався з якимось проханням. 
Тому особливо приємно було ста
ти йому у пригоді. Письменник 
знав, що я збираю все. пов'язане 
з його творчістю. За Його зго
дою я став готувати бібліографію 

про нього, яка частково опублікована 
вже після смерті Юрія Івановігіл. Коли 
1949 року за цикл «Київських опові
дань» йому було присуджено Держав
ну премію і в Київському Будинку •вче- 
І, ІХ Ч'Г’ тчи зустріч пйсьмечника :« 
читачами, вирішили влаштувати з ці
єї нагоди виставку книг ангора. Юрій 
Іванович звернувся по мене з прохай- 
ним надати для цієї виставки книги я 
моєї колекції. Я з приємністю цс зро
бив.

Мені приємно послані свій перший по
дарунок музеєві н Нечаїнці — чотири 
видання творів письменника років ми
нулої війни, два з них — з авіогра- 
фамн автора.

Ф. САРАНА, 
Бібліограф, літературознавець.

ПРО ОБРАНИХ 
НАРОДОМ
З ОБЛАСНОЇ ВИСТАВКИ 
ФОТОМАИСТРІВ

СНОВОІО соціалістичної держави і 
найповнішим втіленням її демокра

тичного характеру е у нас, як відомо, 
органи народної влади — Ради депута
тів трудящих» — сказав на XXIV з’їзді 
КПРС Л. І. Брежнєв.

Ради — велика сила. Це більше двох 
мільйонів депутатів, які керують справа
ми всієї нашої загальнонародної держа
ви. І цілком природно, що фотожурналіс
ти і фотографи намагаються глибше ви
вчити роботу обранців народу і за допо
могою об’єктива зафіксувати їх діяль
ність, та ті великі зрушення, які щоденно 
відбуваються па наших очах. Ми вже 
звикли бачити, шо у широкому степу 
раптом виростає місто, .природам» сприй
маються все нові й нові рекорди робіт
ників і хліборобів. То ж не завжди заду
муємось над тим, що все це — сторінки 
нашої історії. Але око фотооб’єктива 
примушує нас зупинитись на хвилину пе
ред кімнатою дитячого садка, позою 
школою, біля верстата ударника комуніс
тичної праці, зупинитись і осмислити 
зміст сьогодення.

Воно у всіх своїх життєвих барвах по
стає у фотографіях, представлених на ви
ставці робіт фотомаистрів, яка відкрита

для відвідувачів у Палаці культури пра
цівників держустанов та комунального 
господарства. Близько 250 робіт експону
ється тут. їх автори — А. Дібровний, 
В. Ковпак, Л. Миргородський, і. Будула- 
тьєв та інші майстри, які присвятили се
бе фіксації днів нашого життя. Вистав
ка називається «Місцеві Ради депутатів 
трудящих — на честь 50-річчя. СРСР».

Уже в перші дні біля стендів виставки 
буЛо людно. Тї глядачі знайомились із 
фотогоафіями, які розповідають про те, 
яка важлива роль належить місцевим Ра
дам.

В цьому ми те раз перекопуємось, ог
лядаючи фотографії. Ось знімок В. Бон
даренка «Веде прийом депутат Верхов
ної Ради УРСР токар заводу «Червона 
зірка» Л. В. Черпега», Перед нами — 
обранець народу. До неї прийшли за по
радою. за добрим словом.

На фотознімках ми бачимо депутата 
Знам’янськоТ районної Ради депутатів 
трудящих голову колгоспу імені Леніна 
В. М. Гуртового (фото А. Дібровного), 
депутата обласної Ради, фрезерувальни
ка заводу «Укрсільгосптсхніка» ГІ. II. 
Савицького (автор Р. Рубін) тошо. Є 
знімки, які зафіксували момент ділової 
розмови депутатів, їхні зустрічі з вибор
цями.

Подібна виставка — перша в області. 
І, слід скйзати, що фогомайстрн дуже 
тбчно визначили її тематику, показавши 
діяльність місцевих Рад напередодні 50- 
річного ювілею нашої багатонаціональ
ної Радянської держави.

Б. КУМАНСЬКИИ.
м. Кіровоград.

Урочисто під* 
значне соціаліс
тична Чсхосло- 
паччіїна 50-річчя 
утворення СРСР. 
В приміщенні flaw 
лану з’їздів і ня 
території столич
ного парку куль
тури іі відпочин
ку імені Юліуса 
Фучпка відкри
лась виставка «М> 
років СРСР».
На з’н і м к уз 

багатолюдно в пе
редсвяткові дні 
на вистави!.

Фото 41 К-^АПЩ і
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ПІСЛЯ ВИСТУПУ 
«молодого 
КОМУНАРА»

„КОЛИ НАВЧАННЯ-
НЕ РАДІСТЬ“

Під таким заголовком » 
газеті за 21 листопада бу
ло надруковано замітку. В 
ній йшлося про незадові
льні умови для робітничої 
молоді, яка навчається у 
вечірній школі при’ філіач 
лі. Кіровоградського .ви« 
робничого об’єднання ван
тажного автотранспорту 
№ 10661.

Як повідомив нас дирекч 
тор філіалу цього об’єд
нання тов. Лисовський ТА 
секретар партійної органі
зації тов. Шамрай, недоч 
ліки, вказані в замітці, 
повністю усунені. А самеі 
приміщення класів відро« 
монтовані, працює опалю-, 
вальна система.

Спеціально для приби« 
рання цих приміщень га ЇХ 
опалення є прибиральник 
ця.

Вживаються заходи що« 
до поліпшення в’двідуеаїн 
ня учи ями школи робітник 
чої молоді.
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ІЗ ЗАПИСОМ Ксенофонта я 
зустрівся, коли почав ви

вчати алкалоїд лікорін, — го
ворить доктор медичних наук 
професор Арстанбек Алтилаи- 
шев з Киргизії. — Більш як 
сто видів рослин сімейства 

ВСЕ-ДЛЯ ЗДОРОВ’Я
В 400 році до нової ери в горах Кавказу відбулась драма. 

Грецьке військо натрапило на бджолині вулики. Воїни пола* 
сували медом, та скоро їм стало зле.

” «Всі вони лежали на землі, мов би після поразки, — писав 
старогрецький історик Ксенофонт. — На третій день вони 
піднялись, але почували себе, як після важкої хвороби...» 

Грецькі воїни стали жертвою масового отруєння. Як же 
можна постраждати від меду?

амарілісових містять лікорин. 
Його можна знайти в проліс
ках, нарцисах, амарілісах. На 
Кавказі зустрічається медонос
ний пролісок, з якого бджоли 
охоче беруть нектар...

Мед із проліска на вигляд ї 
смак не відрізняється від зви
чайного. Вченому вдалось вста
новити, що шкідливий мед 

НОВОРІЧНА ПРИКМЕТА
Тривала тепла погода віддаляє від нас зиму. 

І тільки поява ялинок говорить про прихід но
вого року,

У нашому місті вони почали з’являтись дав
ненько. Бо думели про них ще влітку кор’внй- 
кй обласної бази «Укрторгтари».

— Ще в червні ми уклали догов’р із Воло- 
вецьким лісокомбінатом тресту «Закарпат- 
ліс», •— розповідає директор бази М. М, !вз- 
нін, —• і ось сьогодні, 20 грудня, одержали 
останній, п’ятий, вагон лісових мрасунь.

П’ятий рік уже поставляє нам Закарпаттю 
ялинки. І з кожним роком попит на них зро
стає. Якщо в позаминулому році їх було про
дано дванадцять з половиною тисяч, в минуло

му — п’ятнадцять, то в цьому році база замо
вила шістнадцять тисяч.

Торгівля цим своєрідним товаром іде жваво. 
Лише для продажу ялинок в місті відкрито де
сять нових торговельних точок.

— Порівняно з минулими роками, -• гово
рить М. М. Іванін, —- цьогорічні ялинки наба
гато красивіші. Бо нам повезло, Якраз йшла 
вирубка розсадника.

Справді, новорічні красуні, як на підбір: 
пишні, яскраві і, звичайно, запашні.

За перші дні продане 5 тисяч 493 ялинки.

Г. ІВАНЧЕНКО.

утворюється не щороку. Отруй
ний нектар з’являється лише в 
роки пізнього цвітіння проліс
ка. Тоді активно виділяється 
лікорин, який у великих дозах 
ядовитий. Саме такий мед і 
з’їли грецькі воїни.

Розгадка історичної тайни, 
зрозуміло, не основне завдан
ня досліджень професора. Вче
ний спробував використати 
лікарські властивості лікорина 
в медицині. Через 10 років ко
піткої роботи з'явився одно
йменний медичний препарат, 
що застосовується при гострих 
і хронічних бронхітах, бронхі* 

альній астмі, гастритах, холе
циститах і деяких формах гі
пертонічної хвороби. Препарат 
пройшов клінічні випробування 
в Москві, Одесі, Ленінграді, 
Фрунзе і інших містах Радян
ського Союзу. Робота вченого 
відзначена Державною пре
мією Киргизької PCP.

Киргизького вченого хвилює 
і громадське життя республіки. 
Під час обговорення нового 
республіканського п’ятирічного 
плану розвитку народного гос
подарства (1971—1975 рр.) про
фесор виступив у пресі з про
позицією побудувати в Киргизії 
фармацевтичний завод. Це да
ло б можливість повніше вико
ристовувати природні ресурси 
республіки. Пропозицію вчено
го було прийнято. Завод уже 
будується.

Зараз готується до друк/ 
Киргизька радянська енцикло
педія, у роботі над якою бере 
участь і професор Арстанбек 
Алтимишев. Він очолює редак
ційну комісію медицини, біоло
гії і спорту.

10. ПЕТРОВСЬКИИ. 
АПН.

Одинацщпа го
дина дни. У всіх 
цехах Кіровоград- 
ської швейної 
фабрики розпо
чинається вироб
нича гімнастика.

На фото: в 
пошивному цеху 
№ 5.

Фото 
Ю. ЛІВАШ- 

НИКОВА.
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КІНОСЦЕНАРИСТИ З
0 З НАШОГО степового 
* краю прийшли у велику лі
тературу понад 180 драматур
гів, прозаїків, поетів, які в 
своїх творах оспівували і оспі
вують багатогранне життя, ве
лич трудових звершень. Окре
мі письменники і журналісти 
працюють для кінематографа, 
пишуть сценарії. Про кількох з 
них подальша розповідь.

Численному заіалу любите
лів літератури відоме ім’я 
Юрія Карловнча Слеші — ав
тора книг «Три товстуни», «За
здрість». Народився він 73 ро
ки тому в Єлисаветграді, вчив
ся на юридичному факультеті 
Новоросійського (гетер Оде
ського) університету. З 1927. 
року почав літературну діяль
ність.

Та не всі знають, що Ю. К. 
Олеша багато працював як сце
нарист. Ще до війни за його 
сценаріями створені фільми 
«Болотяні солДаїи», «Помилка 
інженера Колчина», «Кіно за 
20 років». Він автор діалогів 
«Бойового кіпозбірийка № 9», 
що вийшов на екрани у 1912 
році.

У повоєнний час Олеша на
писав сценарії до мультипліка
ційних фільмів «Дівчинка в 
цирку», «Казка про мертву ца
рівну і сімох богатирів». Крім 
того, наш земляк написав п’є
су для кінематографа «Суворий 
юнак» і сценарій фільму «Кар
динальні питання».

Ще у 1930 році розпочав сце
нарну діяльність наш земляк з 
Новомиргорода драм а т у рг 
Юрій Олексійович Мокрієв. .У. 
співавторстві з Н. Перцовою 
написав сценарій до художіїьо- 
го фільму «Не затримуйте рух». 
У 1932 році вийшов на екрани 
його фільм «Шлях вільний». У 
50-х роках за його сценаріями 
створені кінострічки «В долині 
синіх скель» і «Весела змова».

Багато і плідно працює в 
галузі науково-популяриого і 
документального кіно кірово- 
градець Тихон Олексійович Не- 
помнящий. За фільми «Запро
шення до танцю», «Візитна 
картка країни», «Ритми рево
люції», «Відродження» він удо
стоєний Лсмоносовської премії

кіровоградщини
і премій ряду міжнародних 
кінофестивалів. Т. О. Непомня« 
щий — автор сценарію хуч 
дожнього фільму «До зав$ 
ра», що вийшов на екрани у 
1964 році.

«Вони були першими», «Йог# 
звали Роберт», «Попутного вітч 
ру», «Синій птах» — ось 
дожні стрічки, сценарії Дді 
яких створив наш земляк ІОзеф. 
Днушевич Принцев. Народився 
він 50 років тому в Кіровбл 
граді. Закінчив театралоний ії$ 
стигут. Писати почав у воєнні 
роки. ’ * :

Прозаїк і критик народжси? 
пям з Новомиргорода Дмитро 
Іванович Бузько — людина ці
кавої і складної долі. У літгй 
ратуру прийшов в 20-х роках, 
коли побачила світ його верша 
повість "«Лісовий звір», при
свячена боротьбі радянськії^ 
чекістів з контрреволюційними 
бандами. У 1924 році глядачі 
побачили однойменний фільм, 
створений за сценарієм Д. І. 
Бузька. Характерно, що ця 
стрічка була однією із перших 
в українській радянській кіне
матографії.

Фільм приніс авторові заслуг 
жену славу й популярність. Він 
мав неабиякий успіх і завдав 
відчутного удару по тих, И 
зітхав на «надбонозчками» за«, 
хідної марки.

За сценаріями Д. І. Бузька, 
створені фільми «Макдо
нальд», «Сон Тоистопузевка», 
«Тарас Шевченко» і «Днмівкай 
про відомі свого часу Днмівсйу 
ку подію (вбивство куркульсій 
кою бандою сількора МалітФи 
ського в с. Димівці, Миколаїв.’» 
ського округу).

У 1929 році наш земляк на« 
писав кіноповість «Про що роз^ 
повіла ротаційка» з історії ре» 
волюційної боротьби більша« 
вицького підпілля на Украй 
ні 1905 року.

Кілька сценаріїв для кінема* 
тографа створили наші земля» 

■ки — український письменним 
Віталій Логвиненко і посійсь* 
кий журналіст Вольф Довгий.

В. САН ДУЛ, 
краєзнавець.

м. Кіровоград.

І.ЯЯВЬ

£ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СУБОТА, 23 ГРУДНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 3.05 - Ко
льорове телебачення. Гімнасти
ка для всіх. (М). 9.20 — Но
вини. (М). 9.30 - Ранкова му
зична програма. (М). 10.25 — 
Художній фільм «Као'єра ДІ- 
ми Горіна». (М). 12.0І) — «Ак
туальні проблеми дауки і 
культури». (М). 12.30 —'Пісні 
народів Радянського Союзу. 
(Вільнюс). 13.00 — Науково- 
популярна про: рама «Здо
ров'я». (М). 13.30 — Кольоро
ве телебачення. «.Музичні зу
стрічі*. (ЇМ). 14.90 - Кольоро
ве телебачення. Міжнародний 
хокейний турнір на приз газе
ти «Изпествн». Збірна СРСР— 
збірна ЧССР. (ЛІ), ЇВ 50 — Ко
льорове телебачення. Програ
ма мультфільмів. (.М). 17.30 — 
«Європа». Події, країни, про
блеми. (М). 18.00 — «Екран 
молодих». (Донецьк). 19.00 — 
Інформаційна програма «В!с- 

gj) Наша адреса і телефони
ЗІ6050 ІГЄП, Кіровоград» 50, вуп, Лунвчврсьиоге, ЗО.
Телефони: відповідального секретаря та відділу ком« 

сомольеьяого життя — 2 45-35, відділу пропаганди, від» 
ділу лиетіа § масової роботи та Інших відділів — 2-45-35.

БК 04400. Індекс 61197,

ті». (К). 19-30 — М. Анчаров. 
«День за днем». Спектакль. 
Частина І. (М). 21.00 ■— Про
грама «Час». (ЛІ). 21.30 — Ху
дожній фільм «Зниклі банкно
ти», (М). 22.00 — Танцюваль
ний зал. (М). 23.30 — Спортив
на програма, (М). 23.50 — Но
вини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.50 - 
«Тваринництво •- ударний 
фронт». (К). 17,20 — «До свят
кового столу». (К). 18.00 — Ко
льорове телебачення. Концерт. 
(М). 19.30 »- Художній фільм 
«Сім’я Коцюбинських». 1 се
рія. (К). 20.45 —» «На добра
ніч, діти!». (К). 21.00 — Про
грама «Час». (!М). 21.30 — «Ба
гато років тому». По сторінках 
популярних оперет. (Одеса). 
22.50 — Вечірні новини. (К).

НЕДІЛЯ, 21 ГРУДНЯ. ПЕР- 
ШЛ ПРОГРАМА. 9.00 - Про- 
грама передач, (М). 0.05 —• 
Ранкова гімнастика для дітей. 
(М). 9.20 — Новини. (М). 9.30
— Для школярів. «Будиль
ник». (Горький), 10.00 — До 
Дня енергетика. (.М). 10.39 — 
«Музичний кіоск». (М). 11.00
— Інтербачення. «Місто май
стрів». (М). 11.45 — «Літера
турні читання». (М). 12.15 — 
Кольорове телебачення. Про- 
ірама мультфільмів. (М). 12.45 
Для воїнів Радянської Армії 1

Флоту. (М). 13.15 — Докумсн- 
тальвий фільм «Копчагай», 
(М). 13.45 — Кольорове теле
бачення. «У світі тварин». 
(М) 14.45 — «Сільська годи
на». (М). 15.45 — Кольорове
телебачення, «Клуб кіиолодо- 
рожей». (М). 10.45 ■— Кольо
рове телебачення. «Ваша дум
ка». (М). 18.00 — Новини. (М). 
18.10 — Кольорове телебачен
ня. Програма мультфільмів. 
(М). 18.30 — «Документальний 
екран». (М). 20.00 — М. Анча- 
ров. «День за днем». Спек
такль. Частина II. (М). 21.09 — 
Програма «Час», (М). 21.30 — 
Кольорове телебачення. «Арт- 
лото». (М). 23.0’3 — Спортивна 
програма. (М). 23.20 — Нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.55 =» 
Програма передач. (К). 17.00 — 
«Дружба гартована працею», 
(К). 17.20 — «Пригоди Піф.і», 
Вистава Харківського театру 
ляльок їм. Крупської. (Хар
ків). 18.30 — Народний теле- 
університет. (К). 19.00 — «На 
меридіанах України», (К). 
19.30 — Творчий звіт майстрів 
мистецтв та художніх колек
тивів Чернівецької області, 
присвячений 50-річчю утворен
ня СРСР. В перерві — «На 
добраніч, діти!». (К), 22.30 — 
Вечірні новини. (К),

Газета виходить •?!
У ВІВТОРОК, ЧСТЕСр, 

субсту, J&J

ПОНЕДІЛОК, 24 ГРУДНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 17.00 — 
Програма передач. (Кірово
град). 17.05 — Кольорове теле
бачення. Концерт. (М). 17.30 — 
О. Корпійнук. «Пам’ять сер
ця». Вистава Кіровоірадського 
обласного музично-драматич
ного театру їм. Кропивші цько- 
го. 19.45 — М. Анчаров. «День 
за днем». Частина 2, розділ 3. 
Спектакль. (М), 21.00 — Про
грама «Час», (М). 21.30
М. Анчаров. «День за днем». 
Частика 2, розділ 4. Спек
такль. (М). 22.43 — Спортивна 
програма, (М), 23.30 — Нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.59 - 
(Паша афіша. (К). 16.55 — До 
В5-рІччя з дня проголошення 
Радянської влади на Україні. 
Телефільм «Радянська Украї
на». (К). 17.55 — До 50-річчя 
утворення СРСР. «Ключі від 
сердець», (К). 18.40 — Інфор
маційна програма «Вісті». 
(К). 19.10 — Кінофестиваль, 
присвячений 50-річчю утворен
ня СРСР, Художній фільм 
«Сім’я Коцюбинських». И се
рія, (К). 20.45 — «На добраніч, 
дітиі». (К). 21.00 — Програма 
«Час», (М). 21.30 — Кольоро
ве телебачення. «Усмішки дру
зів». (К). 22.30 іг Вечірні но
вини. (К).
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Редакції обласної газети «Молодий комунар* на 
тимчасову роботу, три.— чотири місяці, потрібна ква
ліфікована друкарка із знанням української мови.

«Молодой яоммунаръ 
сотен Кировоградского 

обкома ЛКСМУ, 
р, Кировоград,

Друкарня !м. Г. М, Димитрова, обласного управління 
у справах видавництв, поліграфії І книжкової 
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ 

КОМБІНАТ ТРЕСТУ 
«ДНІПРОЕКСКАВАЦІЯ»

у січні 1973 року проводить набір робітників на 
курси з відривом від виробництва по професії ірубо- 
укладачі залізобетонних промислових труб.

Трубоукладачі — це люди відважної професії, ро
бота їх зв’язана із спорудженням висот них "будівель 
механізованим способом.

На курси приймаються юнаки віком віл 20 до 30 
років з освітою не нижче семи класів,

Строк навчання шість місяців.
Зараховані на курси забезпечуються стипендією в 

розмірі 76 карбованців і безплатним гуртожитком.
Ті, хто закінчить курси, направляються на роботу 

р організації тресту «Укрважспецзалізобегонбудз» 
Комбінату «Укрважспсцбуд», що знаходиться в в те
риторії України, де їм гарантуються гуртожиток з 
$тупиим забезпеченням житловою площею, робота по 
Спеціальності і висока заробітна плата.

За довідками звертатися на адресу: м. Дніпропет
ровськ, рул. Юрія Савченка, 97, навчально-курсовий 
Комбінат, Телефон 42-36-01,

ДИРЕКЦІЯ,


	1633-1p
	1633-2p
	1633-3p
	1633-4p

