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ПІДВИЩУВАТИ БОЙОВИТІСТЬ 
КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

1Б:і пленумі Ції <11*01 України
Бойовим оглядом рядів комсомолу, 

суворою, вимогливою перевіркою того, 
як кожна первинна організація, кожен 
член ВЛКСМ виконує авангардну роль 
серед молоді, став обмін комсомоль
ських документів, який нещодавно закін
чився. Його підсумки і завдання по даль
шому організаційно-політичному зміц
ненню комсомольських організацій, вдо
сконаленню стилю роботи комітетів 
комсомолу республіки було всебічно 
обговооено на X пленумі ЦК ЛКСМ Ук
раїни, що відбувся 12 березня в Києві.

У доповіді першого секретаря ЦК 
ЛКСМУ А. І. Корнієііка і виступах учас
ників пленуму відзначалося, що підго
товка і сам обмін проведені як важли
вий організаційно-політичний захід, від
повідно до вказівок Центрального Комі
тету КПРС, настанов Генерального сек
ретаря ЦК КПРС товариша Л. І. Брежнє
ва, рішень XVII з’їзду ВЛКСМ. Обмін до
кументів здійснювався при повсякденно
му керівництві і конкретній допомозі 
ЦК КПРС, ЦК Компартії України, партій
них організацій на місцях. За період об
міну в республіці па 18 тисяч чоловік 
збільшилась кількість молодих комуніс
тів. що працюють у комсомолі.

Головний підсумок обміну комсомоль
ських документів, підкреслювалось на 
пленумі, полягає в тому, що Ленінський 
комсомол ще тісніше згуртував свої ря
ди навколо Комуністичної партії, її Цент
рального Комітету, організаційно і полі
тично зміцнів, збагатився новим досві
дом роботи по комуністичному вихован
ню молоді, зросла його роль як надій
ного помічника партії, її безпосередньо
го бойового резерву. Кожен член 
ВЛКСМ, одержуючи комсомольський 
квиток нового зразка із зображенням 
Еолодимира Ілліча Леніна , ще * раз 
пройнявся почуттям гоодості і високої 
гідповідальності за належність до ленін
ського комсомолу, особистої причетнос
ті до здійснення грандіозних планів ко
муністичного будівництва.

Комсомольці, всі юнаки і дівчата ціл
ком і повністю схвалюють історичні рі
шення XXV з'їзду КПРС, внутрішню і 
зовнішню політику Комуністичної партії, 
плодотворну діяльність Центрального Ко- 
мітету КПРС, його Політбюро на чолі з 
видатним політичним і державним дія
чем сучасності, вірним марксистом-ле- 
нінцем, невтомним борцем за справу 
миру і комунізму, Генеральним секрета
рем ЦК КПРС товаришем Л. І. Брежнє
вим.

Учасники пленуму говорили про те, 
шо пеоіод обміну документів позначе
ний новими трудовими досягненнями 
молоді. За цей час ЦК ЛКСМУ, обкоми 
комсомолу схвалили 150 патріотичних 
ініціатив і починань молодих трудівників. 
56 тисяч комсомольсько-молодіжних ко
лективів активно включилися у всесо
юзне соціалістичне змагання за підви
щення ефективності виробництва і якос
ті роботи, за успішне виконання завдань 
десятої п'ятирічки. Понад 630 молодіж
них бригад і ланок дали слово вирости
ти 500-центнерний урожай цукрових бу
ряків. Дедалі ширшу підтримку дістає у 
юнаків і дівчат республіки ініціатива тру
дівників ферм Київщини про нарощуван
ня темпів виробництва тваринницької 
продукції. Обов'язок ко/лсомольців, під
креслювали учасники пленуму, і далі ра
зом з комуністами йти в авангарді соціа-
■г

лістичного змагання, руху за комуніс
тичне ставлення до праці.

Відзначалося, що комітети ЛКСМУ 
стали тісніше пов язувати трудове вихо
вання молоді з ідейно-політичним і мо
ральним. Посилилась спрямованість і 
дієвість форм і методів ідеологічної ро
боти комсомольських організацій з мо
лоддю. Пооте, вказувалось на Пленумі, 
коміт.ети комсомолу повинні ще багато 
зробити для здійснення комплексного 
підходу в цьому питанні.

Обмін комсомольських документів по
зитивно позначився на підвищенні рівня 
внутріспілкової роботи, і насамперед у 
первинних комсомольських організаціях. 
Підвищилась роль комсомольських збо
рів, зросла активність членів ВЛКСМ. 
Поліпшилась практика розподілу ком
сомольських доручень, істотно збагатив
ся їх зміст. У діяльності комітетів ком
сомолу стало більше творчості, конкрет
ності і діловитості, дальшого розвитку 
набули критика і самокритика.

Разом з тим, говорилося в доповіді і 
виступах, ряд комітетів комсомолу не 
повною мірою використав обмін доку
ментів для дальшого організаційно-по
літичного зміцнення первинних організа
цій, забезпечення авангардної ролі кож
ного члена ВЛКСМ у праці, навчанні, 
громадському житті, для створення об
становки взаємної вимогливості і відпо
відальності. Ряд міськкомів, райкомів 
комсомолу ще повільно перебудовує 
стиль своєї роботи з урахуванням зрос
лих вимог, не забезпечує послідовного, 
цілеспрямованого кеоівниціва первин
ними організаціями. Обов’язок комсо
мольських кадрів — наполегливо оволо
дівати ленінським стилем роботи, вчити
ся у партійних органів діловитості, по
слідовності, наполегливості в досягненні 
цілей, справді наукового, творчого під
ходу до справи, критичної і самокритич
ної оцінки досягнутих результатів.

На пленумі підкреслювалось, шо під
готовка до 60-річчя Великого Жовтня, 
яка розгорнулася в комсомольських ор
ганізаціях, вимагає дальшого посилення 
роботи комсомольських ооганізацій по 
ідейно-політичному, класовому загарту
ванню .молоді, формуванню у юнаків і 
дівчат високих принципів радянського 
патріотизму і пролетарського інтерна
ціоналізму, активної життєвої позиції, 
нєпримиоенного ставлення до будь-яких 
проявів буржуазної ідеології і моралі.

В обговорено/ау питанні пленум ппий- 
няв постанову, в якій запевнив ЦК КПРС, 
ЦК Компартії України і ЦК ВЛКСАА у то
му, що комсомольські організації, всі 
юнаки і дівчата республіки внесуть свій 
вагомий вклад у втілення в життя істо
ричних рішень XXV з їзду КПРС, завдань 
п’ятирічки. гідно зустрінуть славний юві
лей Радянської влади.

Секретар ЦК Б.ПКСМ В. А. Житеньов, 
що виступив на пленумі, вручив Україн
ській Республіканській комсомольській 
ооганізації перехідний Червоний прапор 
ЦК ВЛКСМ «За успіхи в комуністичному 
вихованні молоді», яким її нагороджено 
за підсумками огляду роботи комсо
мольських ооганізаиій по виконанню 
рішень XXV з’їзду КПРС у 1976 році.

На пленумі виступив завідуючий від
ділом організаційно-партійної роботи 
ЦК Компартії України Г. |(. Крючков.

(РАТАУ).

V ВІКНА корівника за- 
* глянуло весняне сон

це, і Валентина Сошнико
ва оаділа цьому несподі
вано ранньому теплу. Те
пер уже не так гнітили 
багнюка біля приміщення, 
несправна підвісна доро
га, важкий сінаж, котрий 
доводилось носити вруч
ну. Кілька хвилин тому 
Валентина та інші доярки 
тягнули жеребки з кличка
ми корів, дбайливо напи
саними на маленьких 
клаптиках паперу. Так 
розподілили між собою 
групу корів, яка стояла 
без догляду.

Того ж дня на уроці ви
робничого навчання май
же всі десятикласники 
Шишкїнської середньої 
школи написали категорич
ну відповідь на запитання 
анкети: «Йти працювати на 
ферму після закінчення 
школи я не хочу...»

себе героями, людьми, 
котрих шанують за працю, 
на честь котрих підніма
ють прапори на флагшто
ках і складають пісні.

Серед сорока двох ви
пускників шкіл Компаніїв- 
ського району, які пішли 
торік у с:льськогосподар- 
ське виробництво, всього 
дев’ять дівчат. Четверо з 
них, наприклад, працюють 
у колгоспі «Іскра». На 
жаль, різноробочими.

У районі не створено 
жодного комсомольсько- 
молодіжного колективу 
тваринників. Підсумки со
ціалістичного змагання 
між молодими доярками 
райком комсомолу підби
ває лише поквартально, 
визначаючи не три, а всьо
го одне призове місце. Із 
160 вожатих-виробнични- 
ків, які працюють у піо-

кадрів завтра? Певно, ви
стачатиме. Чимало десяти
класників мріють працю
вати в селі механізатора
ми. Хлопці добре знають 
усіх колгоспних передови- 
ків-трактористів, розби
раються в техніці, тобто 
бачать перспективи свого 
творчого зростання і мож
ливості застосування знань, 
здобутих у школі. Допо
магає в цьому факульта
тив, який школярі відвіду
ють тричі на тиждень, щоб 
разом з атестатом одер
жати посвідчення транто- 
риста-машиніста.

Не так далеко від Тиш- 
ківки село Липняжка. Дос
від педагогів Липнязько'1’ 
середньої школи заслуго
вує на увагу. Тут зрозумі
ли, що назріла потреба 
завтрашнього випускник« 
вчити не тільки автоспра-

ЗЛІТ

* МОЛОДИХ
ПЕРШО-
ПРОХІДЦІВ

СУРГУТ (Тюменська область). 12 березня тут від
бувся зліг ком'-омо.іьнін б\ іініїиків нової залізниці 
Суогут — Урспгой

Близько двох з половиною тисяч юнаків і дівчат, 
які приїхала сюди з різних районів країни, беруть 
участь у спорудженні цієї 600-кіл о мої рової магі
стралі. Вологнета лісотундра яка ще вчора здавала
ся недоступною, тепер ііаповни.тгісь гуркотом тракто
рів, всюдиходів Майже на всій ірасі виросли тимча
сові робітничі селища.

Відкрити в грудні робочий рух поїздів па ірасі до 
150-го кілометра — з таким закликом звернулись 
учасники зльоту до молодих будівників.

Пуск нової егалової лінії значно прискорить оецо- 
«шія багатьох важкодоступііих родовищ нафти і газу 

(ГЛРС)/’

Комсомольська органі
зація колгоспу «Україна» 
Компаніївського району, 
де працює й Валя Сошни
кова, налічує 83 члени. Та 
разом з Валею сеоед ком
сомольців- виробничників 
усього три доярки. Неви
сокі виробничі показники 
господарства поки що не 
дають надії на будівни
цтво тваринницького комп
лексу чи реконструкцію 
існуючих приміщень. На 
фермах іще потрібні ро
бочі руки, руки, які змог
ли б значно піднести еко
номіку цієї галузі госпо
дарства. Але розмова із 
завтрашніми випускника
ми середньої школи наво
дить на думку, що через 
кілька років на фермах 
колгоспу не буде кому 
працювати. 1 лякає мо
лодь не тільки відсутність 
під'їзних шляхів, механі
зації, належних побутових 
і культурних умов. Адже 
лишаються в господарстві 
юнаки трактооистами і 
шоферами. Дівчата ви
їжджають до Компановки, 
Кіровограда. І навіть до 
Херсона, де набувають 
спеціальність ткалі. Про 
цю спеціальність і про 
спеціальність доярки дів- 
чата-школярки мають, на 
жаль, однакове уявлення.

Чи не прикро, що ви
пускник сільської школи 
докладно розповість вам 
про конверторний цех чи 
інформаційно - обчислю
вальний центр, але ніяко
во зниже плечима у від
повідь на запитання про 
доїльну установку «Ялин
ка» чи внутріфермські 
транспортні комунікації?

У школі мені казали, що 
доїльних установок у кол
госпі немає. Але ж є про
грама виробничого на
вчання є сусідній колгосп 
«Дружба» із механізова
ним тваринницьким комп
лексом. Операторами там 
недавні випускники цй<оли.

Сьогоднішні школярки 
села Шииікіного відмов
ляються від професії бать
ків. бо не бачать перед 
собою перспективи зро
стання. не уявляють кол
госпної Ферми через 
п'ять, десять, п’ятнадцять 
років. А головне — не ба
чать себе за пультом уп
равління колгоспним ви
робництвом. Не бачать

о ТИ НА ЗЕМЛІ—ГОСПОДАР

ЩОСЬ 
НА ПРЕДМЕТ

КОРОВИ
перських загонах району, 
тільки дві доярки.

Пущено на са/лоплив 
закріплення молоді в тва
ринництві і в Добровелич- 
ківському районі. Учні де
сятого класу Тищківської 
середньої школи № 2 теж 
не можуть згадати, коли 
вони вивчали на уроках 
виробничого навчання 
«щось на предмет коро
ви». І якщо програмою 
трудового навчання пе
редбачено 50 годин на 
пітні роботи у тваринни
цтві, то учні проводять їх 
переважно на полях кол
госпу імені Ульянова.

Всупереч програмі, де 
рекомендовано вивчати 
досвід передовиків, будо
ву та устаткування тварин
ницьких приміщень, ме
ханізацію виробничих про
цесів, учні згаданої школи 
бачать колгоспну ферму 
такою, якою вона була де
сять років тому. Це тим 
більш прикро, що госпо
дарство будує комплекс 
на 1200 голів з повною 
механізацією виробничих 
процесів.

Хто буде зайнятий на 
комплексі, якою буде від
дача від нього завтра — 
про це комітет комсомолу 
мусить дбати сьогодні. 
Жоден із старшокласників 
школи не виявив бажання 
працювати на фермі. Та й 
нині в колгоспі немає 
доярок-комсомолок. І як
що механізатори під час 
ЕЄСНЯНИХ польових робіт, 
жнив працюють у дві змі
ни, то доярок не вистачає 
взагалі. Народногосподар
ського плану першого 
року п’ятирічки по про
дажу державі молока, 
яєць, вовни колгосп не 
виконав.

Чи вистачатиме госпо
дарству механізаторських

ВІВ

ви. Юнаки і дівчата охоче 
знайомляться з механіза
цією тваринницьких при
міщень, передовими ме
тодами праці майстрів ма
шинного доїння. Тому на 
фермах колгоспу імені 
Карла Маркса багато мо
лоді. Тваринниками стають 
не тільки дівчата, а й хлоп
ці. Хто в районі не знає, 
скажімо, Віктора Футеску- 
ла, передового дояра кол
госп'-- «Правда», випускни
ка Липнязької середньої 
школи! Та досвід липняж- 
ців поки що не став на
дбанням усіх. *

Змаганням у районі 
охоплено всіх молодих 
тваоинників, які мають 
свої групи корів. Підсум
ки райком, комсомолу під
биває щомісяця, і дівча
там працювати й справді 
цікаво, хоча комсомоль
сько-молодіжних колек
тивів поки що не створе
но в жодному госпо
дарстві. Однак поза зма
ганням у районі — підмін
ні доярки. Оті самі вчо
рашні випускниці шкіл, 
котрі вибрали собі спе
ціальність тваринника і... 
залишилися осторонь ціка
вого життя, яким живе 
трудова молодь району.

У райкомі мені запере
чили, що, мовляв, у моло
дих дівчат немає ні знань, 
ні досвіду, тож доручати 
їм групу ’.це ранчпато. Ось 
де знадобились б знання, 
здобуті на уроках вироб
ничого навчання!

Бо майбутнього госпо
даря ферми, як і майбут 
нього господаря . поля 
треба шукати не на ранко
вих виробничих планірках 
а за шкільною паотою.

Л. КРАВЕЦЬ.
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ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ цех № 1 
*■ Кіровоградського заводу дру

карських машинок — найбільша ін
струментальна база Міністерства. Тут 
зайняті понад 300 кваліфікованих то
карів; шліфувальників, фрезеруваль
ників, с/посарів та спеціалістів інших 
професій. їм доводиться викопувати 
складні замовлення, пов’язані голов
ним чином з підіотовкою до серійного 
виробництва електричних канцеляр
ських друкарських машинок «Яг- 
рань». Саме тому в цеху особливо 
цінують високу професійну майстер
ність, творче ставлення до справи, 
вміння швидко переладнати верста г.

Гі’ягий рік, тобто з часу існування 
підприємсіва, трудиться у згаданому 
цеху шліфувальником Володимир 
Дмитрович Жуков. Па його верстаті 
майорить червоний вимпел з написом 
«Ударник комуністичної праці*. По
чесне звання ударника він щороку 
підтверджує.

— Володимир Дмитрович найбільш 
іменитий робітник, — каже голова 
цехкому профспілки О. Д. Нструш- 
кой, — він єдиний на заводі, хто за 
високі виробничі успіхи удостоївся 
двох орденів Трудового Червоного 
Прапора.

Його шліфувальний верстат на 
дільниці вимірювального інструменту 
вилискує зеленим кольором. Елек
тричка лампочка освітлює деталь, 
яку обробляє круг. Зветься вона 
стержнем прес-форми ДЛЯ відливки 
отвору в корпусі машинки. Точність 
шліфування коливається від двох до 
чотирьох мікронів, Спочатку майсіир 
доручна виконуват и-що роботу моло
дим хлопцям Василеві Семенкову та 
Василеві Белозерову. Довго морози
лись. вони, але необхідної точності не 
змогли добитися/ ■

Якось па планірці ’начальник ін
струментального цеху Станіслав Йо
сипович Шабаєв сказав:

— Ми '.тричуємо роботу"' цеху лит
тя підтиском через відсутність Сіерж- 
ііів Є пропозиція доручити шліфува
ти стержпі' Володимирові Жукову. 
Він у нас визнаний майстер.

Так і зробили.
— ■ ■ > роботою я нині й зай-

• питий, — ноя-гню Взлодимвр Дмит
рович. .— Завдання відношдальїіе, 
термінове. Добиваюсь високої точ
ності обробки деталі, тоді легше роз
мовляти з працівниками відділу тех
нічного контролю, — додає усміхаю
чись.

Він охоче розповів про свій високо
точний автоматичний верстаг. Слід 
тільки встановити деталь, припуск 
обробки, увімкпуіи реле часу, і за

крутиться шліфувальний круг. Навісь 
ь;ожна відійти від верст а і а. Коли 
Заданий час на обробку деталі скін
читься — верстат зупиниться.

Відшліфовані вироби Володимир 
Дмитрович здає контрольним ман
сі рам з першого пред’явлення, без 
ніякої доробки, а про. брак чи якісь 
дефекти и розмови не може, бути.

З лютого цього року В. Д. Жуков 
організував бригаду. До неї ввійшли 
іого недавні учні Олександр Кова
ленко і Микола Чераншов.

— Мета нашого об’єднання, — 
і родозжує бригадир, — прискорити 
шліфування детален до друкарської 
машинки «/lijiaiibu Хлопці викону
ють чорнову обробку, а я вже довод
жу деталі до потрібного техиоло:іч- 
ного стандарту. Оплата праці згідно 
з розрядом. Працюємо легко, весело, 
дружно, щозміни набагато перевико
нуємо завдання.

...Двадцять третій рік В. Д. Жукоз 
шліфувальником. Починав езій тру- 
доіиіїї шлях на Грозненському ре
гіоні ио-мехаиічииму заводі а через 
сім років його запросили на щойно 
збудований завод «Електроприлад». У 
жовтні 1972 року приїхав до Кіроьо- 
ірада на завод друкарських маши
нок. 1 теж на запрошення.

Майстерності Володимирові Дмит
ровичу не позичати — у нього шос
тий, найвищий розряд шліфувальни
ка, Все ж йому довелось опановувані 
автоматичний верстат, якого ще пі- 
колишнє бачив. За будовою агрегат 
складний, але з експлуатації зручний 
і надійний. Наступні роки вже вчив 
молодик робітників, передавав їм. 
свій практичний досвід.

— Ми вдячні нашому наставникові

і вчителеві за науку, — мовить Олек
сандр Скляренко. — По-перше, має
мо улюблену професію, по-друге, по
чуваємо задоволення від результатів 
своєї праці.

А комсомолець Олександр Кова
ленко додає;

— Хоча ми й працюємо вже само- 
стійно, та Володимир Дмитрович ке 
і-ипускае нас із поля зору, цікавиться 
пашами успіхами, допомагає нам при 
потребі. Він зразок для нас у праці 
і з побуті. По ньому, наставнику мо
лоді, комуністу, ми

Хочу розповісти про 
новинку, яку пропонує на
ша кафе своїм відвідува
чам. Віднині 
боти у нас 
одруження.

Зі езоїми 
ми обговорюємо на тільки 
меню, оформлення столів, 
а й ритуал урочистої, неза
бутньої події.

...Ось молодята Ніна і 
Микола по килимовій до
ріжці йдуть на 
батькам, 
пісня. І 
шись, 
батьківського 
вення на спільний сімей
ний шлях. Мати наречено
го передає нареченій 
хліб-сіль на вишиваному 
рушнику, настазляє обох 
на вірність, любов, зла
году.

Потім гостей і молодик 
запрошують до залу. Про- 

місця, відведеного їм 
столом, красується торт

з зизеде ими на ньому 
іменами наречених.

Дружко МОЛОДОГО ПІД

НОСИТЬ Ніні і Миколі ко- 
розай: хто з них відламає 
більший окраєць керозая, 
той — глаза сім’ї, 
зріднити дві сім’ї, 
чена пригощає 
окрайцем рідних 
ного, наречений — рідних 
судженої.

Гарно, весело проходить 
нове радянське саяго — 
народження нової сім з 
кафе «Ромашка» Кірово
градського комбінату гро
мадського харчування.

Тож запрошуємо відзна
чити незабутній день у 
нас: гостинність, майстер
ність наших працівників Я 
до ваших послуг.

3. КАДИГРОБ, 
завідуюча кафе 
мишка».

угоді, комуністу, 
очинки.

Працьовитість 
безкорисливість 
В. Д. Жукова помітили в цеху, акіив- 
пісіь і принциповість комуніста оці
нили з яаргкомі і заводському комі
теті профспілки. Невдовзі Володими
ра Дмитровича обрали членом завод
ською комітету профспілки, тісно 
портрет появився на Дошці пошани 
нідприє мстза.

...’Ігіхо.; я сказав бн. ніжно працює 
повий верстат Володимира Дмитро
вича. Безшумно діють мотори, міль
ярди обертів робить ного шліфуваль
ний круг, і коли кладе веіераи-на- 
сіашшк теплу руку на важіль чи вми
кає реле.часу, то це означає — в на
лежному. ритмі іще вахта на честь 
ювілею Жовтня. Реле часу, ввімкну
те В. Д. Жуковнм, стоїть сьогодні на 
позначці травня 1977 року: а рахунок 
цьою місяця працює передовик, нова
тор виробництва.

В. САНДАЛ, 
інженер Кіровоградською заво
ду друкарських машинок.

На фото: В. Д. ЖУКОВ.
Фото А. АФАНАСЬЄВОІ.

Наш Ленінський комсо
мол. Учбовий посібник. 
Третє, доповнене видання. 
М., «Молодая гвардия», 
Посібник розрахований на 
слухачів і пропагандистів 
гуртків «Наш Ленінський 
комсомол», У кинзі розпо
відається про історію 
ВЛКСМ — від народжен
ня комсомолу до наших 
днів.

НА КНИЖКОВІЙ ПОЛИЦІ 
«ПРОПАГАНДИСТА»

Ленінському 
слава! Набір 
Художники 
І. Овасалов. М., «Плакат: 
1976.

Вірні справі Леніна і 
партії. Набір плакаті«, 
Художниця К.’ Кудрячю. 
па. Політвндав України, 
1976.

Г. МАТВІЄНКО, 
завідуюча магазином.

С. ЛТБК1ВШ.ИНЛ Жовтня зустрічає 
шістдесятиріччя в обстановці всена

родного політичного й ірудового ІІІДІІЄ- 
сепкя.

Повий приплив сил і творчої енергії у 
радянської молоді і вскою радянською 
народу викликала Постанова ЦК КііРС 
«.Про 60 у річницю Великої Жовтневої 
соціалістичної революції». В ній глибоко 
науково і яскраво показано велич Жовт
невої революції — голосної події XX ві
ку, яка докорінно змінила хід розвитку 
всього людства.

Постанова має величезне ідейно-теоре
тичне й полі пічне значення. її ідеї га 
висновки надихають усіх молодих людей 
нашої країни гідно продовжувані героїч
ні революційні й трудові і радішії стар
ших поколінь.

Треба, щоб кожний комсомолець, кож
на молода людина пройнялися свідоміс
тю величі Жовтневої революції, усвідо
мили всесвітньо-історичне значення до
сягнень нашої Батьківщини за 60 років, 
серцем і розумом оцінили титанічну бо- ' 
ротьбу Комуністичної партії, всього ра
дянського народу за перемогу соціалізму 
та успішне прямування ло комунізму, за 
торжество ленінської внутрішньої і зов
нішньої політики, усвідомили величезие 
значення плодотворної, творчої роботі: 
Центрального Комітету КПРС, його ГІо- 
лігбюро на чолі з видатним державшім і 
політичним діячем сучасності — Гене
ральним секретарем ' ЦК КПРС Л. І. 
Брежнєвим.

Треба, щоб кожний комсомолець зро
зумів: у творчій праці поколінь 70-х ро
ків продовжується подвиг тих, хто штур
мував Зимовий. Рейки історії пролягли 
г’л коР',аг*нс,‘К0* вузькоколійки до траси 
БАМу. [Га БАМі і ц Нечорнозем'ї про
ходить сьогодні передній край боротьби 
за комунізм.
Р АДЯНСЬКІ люди трудяться під деві

зом «Працювати краще, иідвищуви- 

ти ефективність і якість!» Гідним вкла
дом у цю загальнонародну, справу стали 
ударна вахта радянської' молоді на честь 
60-річчя Великого Жовтня, трудові успі
хи учасників патріотичного руху «П’яти
річці ефективності і якості — ентузіазмі 
творчість молодих!»

Ось лише три приклади з літопису 
комсомольського подвигу в першому ро
ці десятої п’ятирічка.

Молода ткаля Іваповського камволь
ного комбінату імені В. І. Леніна Ва
лентина Голубева виконала до 9 жовтня 
1976 року дна річних завдання. Вона об
слуговує двадцять два аірегати — біль
ше, ніж будь-хто в країні обслуговує 
верстатів цього тину.

Молодий механізатор з Башкири Міи- 
иігалі Гайсіи у боротьбі за врожай пер
шого року десятої-п’ятирічки добився 
щоденного намолоту до тисячі и більше 
центнерів зерна.

Добра слава йде про слюсаря-розміт
ника Автомобільного заводу імені Ленін
ського комсомолу Миколу Сударикова. 
В дев’ятій п’ятирічці свій особистий 
план Микола виконав у травні і974 ро
ку. Ставши на ударну вахту 
ювілею Жовтня, Судариков 
сикопатг. до 60-річчя Жовтня 
них завдання,

В основі трудових зоершень радян
ської молоді лежить висока комуністична 
ідейність, вірність ідеалам партії, ідеа
лам комунізму. Глибоко і яскраво сказав 
про це товариш Л. І. Брежнєв, висту
паючи перед виборцями Бауманського 
виборчого округу Москви: «В остаточ
ному підсумку вирішальною передумо-

па честь 
вирішив 
два річ-

ЖИТТЄВУ
А. ДЕРЕВ’ЯНКО, 

секретар Центрального Комітету ВЛКСМ.

марксистсько- 
щоб З іще більшою 

переконаністю боротися

гою нашого прямування вперед по всіх 
напрямах є саме зростання ідейної 
переконаності, політичної свідомості тру
дящих*. ‘ J

Комуністична ідейність становить осно
ву світогляду радянської людини, нашо
го молодого сучасника. Бона формує 
духовні потреби і моральні позиції лю
дніш, дає можливість визначити власне 
місце в загальному процесі комуністич
ного будівництва і’ стати його свідомим, 
активним учасником.

Відгукуючись на заклик партії гідно 
зустріти 60-річчя Великого Жовтня, юна
ки і дівчата повніші ще наполегливіше 
оволодівати скарбницею 
ленінської теорії, 
ідейною переконаністю оороткея за 
здійснення програми комуністичного бу
дівництва.

Завданням першорядної ваги є глибо- 
в‘,?че,и,я матеріалів XXV з’їзду 

ні- г^пг0Ві,іЄВ0Г0 (l97G Р) Пленуму 
н і и- ЯРОМОВП нз ньому тоиариша 
Л. 1 Брежнєва. Донести до кожної мо
лодої людніш глибоко наукові ідеї І по
ложення цих найважливіших документів 
■ч,лпил.-л марксизму — значить дати 

ясне розуміння і наукове 
> завдань, що їх 

t цього 

т ворчого 
кожному 
уявлення про характер 
рознизують партія і народ. Без 
неможлива усвідомлена боротьба коиГ-

кої молодої людний за реалізацію на* 
креслень з'їзду.
Ься діяльність BAK€Mv — бойовогд 

резерву і помічника Комуністичної 
партії — спрямована па утверджені'* 
ідеалів комунізму, пропаганду марксиз
му-ленінізм у серед молоді. На всіх ста
нах свого становлення — в школі, (П-У, 
вузі, трудовому колективі — кожна 
лода людина нашої країни послі.W10 
оволодіває основами революційної ва.‘ 
уки, дістаючи найважливішій' жипгиий 
орієнтир, могутній інструмент пізнане* 
явищ суспільного життя.

Визначальною рисою радянської 
.юдсм людшш є активна 
знція.

сіїіщо так не підносить особу, — 
зав на XXV i.'nrv _ ....... r

яе-
життєва яо-

• нщо так не підносить особ/, — кя‘ 
за* ,,а ХХУ 3’ЇЗАІ 1<ПРС товариш Л. і. 
Брежнєв, — як активна життєва позиці*« 
свщоме ставлення до громадського об®’ 

‘ язку, КОЛИ єдність слова І ДІ.Н8 Стае 
повсякденною нормою поведінки».

активна життєва позиція внявляєть-* °* 
0КІ-’ ’лс”1|ій переконаності, ао**” 

п 'І.-и сп1Аомості, комуністичному ста®* 
‘енп! до громадського обов’язку, в еа’ 
іік її слова і діла, у відповідальності 

м.,гл ®ЧИЙКИ ПЄРСД суспільством, рО39И' 
и?л1°.4у- ночутті патріотизму та інтера3’ 
жуаІіІГ’-'' 6 НЄяР»«м«РЄиності до бур*

уги“°1 ідеологи та пережитків м^У'
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і™0і СХОДЖЕННЯ
»>МолоднА лсожунар'*

СПОРТ

Казки читають >
. це кожний по-своєму.

Дорослі, навчені досвідом 
років (несхожим, звичайно), 
ні справами (важливими і не 
кают 
вони

роботи оа1янсьХЙтПТаХ' ™ОГО ЗИ?УШИЛИ
’ радянських та американських кінематографістів.

Діти і дорослі. І робить

У к<
(змагаються обій гнся 

от

прожитих 
заклоиота- 
дуже), U*y-

азкак зерна істини. Гірн цьому 

бнць і до і алей, якими так захоплюються
без подро-

ДІіИ.
Чи варто обходитись? Хіба найкорот- 

шик шлях зззждн Исійкрзщнй? і\азку 
не легко зрозуміти, іце важче відмути. 
Туї не обійтися без синтезу раціональ
ного :і поетичного світосприймання, без 
єдності і дорослості і дитинності.

.Осі aims сторінка філософської п’єси- 
казка Синій птах» і останній кадр од
нойменного фІЛЬМу, В ОСНОву ЯКОГО 113- 
кладени твір бельгійського драматурга 
Моріса Метерлінка, злилися в акорд гц- 
ші... В цій інші добре думається.

-Я Як і в кожній казці, дію тут рухають 
речі неззичайні, дивовижні. Чудеса по- 
Чянаїогмм із самого початку довгої різ
двяної ночі.

Звичайно, це всього лише сон. що приснився 
хлопчакові Тільтілю і дівчинці Мітіль. Ось 
вони, ціні дроворуба, спостерігають за роз
кішним святом, де ваблять зір со іодощі, гар
ці Іграшки, мушка і танці. їм за багатими 
Столами місця не знайдеться. X як хотілося б!

Тихо, повільно вони повергаються до свого 
fraporo буднику... Дома їх чекає Фея Спершу 
вона видається діглм старою, горбатою, кри
кливою. (Інколи ми погано бачимо і не вміє
мо роилядітн справ жне обличчя )

У Феї .хворів внучка, дізнаються діти. Тільки 
Синій птах може повернути її здоров’я. Ді
тям доручено його знайти.

«Спершу-треба задіти шапочку, а потім обе
режно повернути алмаз справа наліво — ось 
гак, розумієш?.. Алмаз надавлює гулю на го
лові — про цю гулю ніхто не знаь — і очі 
розплющуються...» — «А цс не поляче'» — 
^Ніскільки — адже алмаз чудодійний... Ти 
зараз же починаєш бачити те. що місі яті. в 
(юбі різні предмети, наприклад, душу хліба, 
вина. ;ісрцю...»

У ршмову Феї з Тільтілем несподівано 
втручається Мітіль; а! душу цукру теж?..» — 
Хоче гнати вона. «Душа перцю не менш ціка- 
ва, ніж душа цукру». — ось маленький урок 
дівчинці, вона запам’ятає віднині, не можна 
зневажати одного тільки через те. що меан- 
uytiii іншого. А щоб запам’ятали іі іиіиі дів; 
щітка (і хлопчики також), іютрібьі терплячі 
(іоз’ясиеїшя дорослих, які цю істину дли себе 
відкрили.

Щонр івда, там, у Країні Спогаді«, во
ни не дуже ії здивувалися, побачивши 
Дідуся та Бабусю, живих, зраділих. Зно
ву їли смачний-пресмачний Бабусин суп, 
1 Дідусь, як і раніше, дав Тільтілю за 
непослух дзвінкого ляпаса... Діти тільки 
Спочатку не вірили «Як же ми їх поба
чимо, КОЛИ ВОНИ вмер.ііі'-*..» Фея пояснює 
їм: «Раз вони живуть у вашій пам'я- 

. ті, значить вони - не вмерли. Люди 
не знають Цієї таємниці, вони взіігалі ма
ле знають.., Мертві, про яких згаду
ють, живуть щасливо, ніби вони й не 
вмирали. » А хто пояснить іншим дітям, 
своїм і чужим, знайомим і незнайомим, 
що пам’ять — єдина ниточка, котра зв я-

зує тих. хто ходінь сьогодні по землі, з 
минулим? Сувора пам'ять книги. Нам'ять 
мови ізної картини. Пам’ять люблячого 
серця.

Гі.-:ї ночі наших іероїв чекала ще не 
одна подорож — і з Палац Ночі, і в Ліс, 
і в Царство Майбутнього, і в Сади Бла
женств...

їх поиіайомлаті» іі Блаженствам» — надути
ми, наче " 
жизугь у 
ховається 
а небі, я 
по землі 
змерзлі руки в пурпурових складках 
домашнього вогнища — чн просто їх побачи
ти, впізнати, коли раніше навіть не доізду
вався про їхнє існування?

Вийдуть привітати гостей Великі Радощі — 
бути Справедливим Добрим, Радість Завер
шают Праці, Радість Маслити і Розуміти. 
Проте всі вони відступлять, дадуть дорогу, 
можливо, найчистішії! іг них усіх — неповтор
ній Радості Материнської Любові,

Чи треба дивуватися що зони появляються 
перед дітьми в людській подобі: адже це кат
ка, а « катиі все трапляється.

Чудесний сой віз їх усє далі... Він закінчив
ся сценою прощання дітей :» друзями, які су
проводили їх у пошуках Синього шаха.

І ми прощаємося — з акторами Еліза- 
бет Тейлоп, Д.-кснп Фондою, Олегом По
повим. Георгієм Віцнннм, з композитора
ми, художниками і хореографами, які 
подарували нам нозе прочитання феєрії 
Метер.тїнка, Прощаємося із Синім пта
хом, який ожив у натхненному таїші ба
лерини Великого театру Ііадії Павловой

Чи знайшли його ті, хто вирушив по 
нього V повну небезпек подорож? (Роль 
Тільтіля зіграв школяр з Каліфорнії 
Тодд Лукіпленд, а Мігіль — англійка 
Гіетсі Кензіт). Що приховується за але
горією птаха, який або змінював за
барвлення, або зовсім гинув, як тільки 
його садили в клітку’

За постатями хлопчика і дівчинки Ме- 
ієрлі.ік бачив людство, котре вирушає 
на пошуки щастя. В чому ж воно, це жа 
дане й невловиме щастя1 У пізнанні та 
ємніші. природи — щоб поставити від
криття на службу людині. Кожна здобу
та істина — тільки початок, а не кілець, 
безперервне, невтомне сходження; Сама 
ж людина. її су— -в».«« .<пй.
більша з усік відомих на 
пнць...

Одну мить

бульки, і справжніми — тими, що 
кожному домі. Бачити сонце, що 
ід обрій, і зірки, шо засвічуються 

негоду радіти дошеві. що розсипає 
краплі-перлннки. а взимку гріти 

плаща

Ц А УРОКИ фізкультури 
в середню школу № І 

Ім. Нозоммргорода остан
нім часом охоче йдуть не 
тільки учні, а й дорослі: 
вчителі з інших шкіл райо
ну цікавляться роботою 
свого колеги Олексія 

І Олексійовича Левченка.
Якихось особливих роз

робок і конспектів у Олек
сій Олексійовича немає. 
Гостям, які учащають до 
нього, Левченко показує 
шкільний спортивний зал. 

І У викладанні будь-якого 
предмета сьогодні важливого 
значения набуває використан
ня засобів унаочнення. Кабі
нети фішки, хімії, історії об- 
ладнано безліччю цікавих і 
необхідних приладів. Урок же 
фіткультурн ще часто прохо
дить по-старому. Для нього 
(особливо з сільських школах) 

І буває придатним навіть шкіль
ний коридор.

Згадує Олексій Олексійович 
свої перші кроки вчителя в 
Капежі. Ного попередите пе
редав йому в -спадщину»... 
волейбольний м’яч. скакалку 
та кілька пар лиж. Уже через 

І п’ять років Левченко залишав 
своєму наступникові непогану 
спортивну базу і хорошу во
лейбольну команду, яка мала 
у своєму ахтпві призові місця 
па районних та обласних зма
ганнях.

Тож коли у вересні ми
нулого року новозбудоаа- 

Іний спортивний зал школи 
№ І відчинив свої двері, 
О. О. Левченко відчув у 
собі бажання і сили пере
творити його в шкільну 
спортивну арену, де б усе 

а було майже так, як у Па- 
1 лаці спорту: і табло, і п’є- 
1 дестап пошани, і урочисті 
І маоші. Все це тепер уже 
І є, вже зроблено, і з основ- 
■ йому руками самого вчи

теля та учнів-старшоклас- 
1 ників. Переймаючи досвід 
1 інших учителів фізкультури, 
І знайомлячись із журналь- 
I ними новинками, Левченко 

Я зиготовиз чимало оригі- 
■ нальних спортивних прила-

дії. які урізноманітнюють 
урок, роблять його ціка
вим, динамічним. Наприк
лад, використавши кілька 
труб, він виготовив пере
кладину, на якій одночас- у - 
но може «працювати» де
сять учнів. Іще чимало 
«дрібниць», придуманих і 
сконструйованих Олексієм 
Олексійовичем, служать 
основній меті — збагатити 
урок, якомога повніше ви
користати кожну його 
хвилину.

— Основне завдання 
вчителя фізкультури поля
гає з тому, — каже О. С. 
Левченко, — щоб дати ді
тям ззгальнофізичну під
готовку. Урок фізкульту
ри повинен бути не вели
кою безтурботною перер-

3 стоп

УЧИТЕЛЬ
ФІЗКУЛЬТУРИ
вона між фізикою та істо
рією, а тією годигіою, яка 
навчить дітей спритності, 
додасть фізичної 
зміцнить здоров’я, 
учителя фізкультури 
багато залежить. Від

сили,
Від 

дуже 
його

МГЯИГМИП

АКТИВНУ
ПОЗИЦІЮ
лою у свідомості і поведінці людей.

Займати активну життєву позицію — 
значить бути завжди попереду, там. де 
важче, працювати самовіддано, творчо, 
з пошісіо віддачею сил та енергії, в уся
кій справі виявляти ініціативу, в усяку 
справу вкладати частку своєї душі, сво
го серця, вести наполегливу боротьбу з 
усім, що заважає нашому рухові вперед, 
неухильно додержувати норм комуніс
тичної моралі у праці і в побуті.

Активна життєва позиція — це удар
ив героїчна праця мільйонів юнаків і 
дівчат у десятій п’ятирічці, це відчуван
ня самого себе частиною «великої армії 
вільної праці» (за висловом В. І. Ле
ніна).

Активна життєва позиція — це готов
ність завжди і в усьому до кінця вико
нати свій громадянський і військовий 
обов’язок. Вола формується всім укла
дом нашого життя, самою громадсько- 
політичною атмосферою соціалістичного 
суспільства, f Іа її виховання спрямовано 
І всю діяльність Ленінського комсомолу.

Важливою віхою у зміцненні кому
ністичної ідейності і підвищенні ак

тивності радянської молоді стали Все
союзні комсомольські збори, присвячені 
60 річчю Великого Жовтня. «Комуніс
тичну ідейність, активну життєву пози
цію — кожному комсомольцеві!».

Проведення Всесоюзних комсомоль
ських зборів дало новий імпульс підви
щенню громадсько-політичної і трудової

небайдужості до предме
та, який він викладає,

У центрі залу, на підло
зі пізколом яскравіє ло
зунг: '«Від значка ГПО — 
до олімпійської медалі!» 
Спразді, парші 
чемпіоніз починаються 
шкільному спортзалі, 
вчитель фізкультури 
м’ягає кожного, кого 
вивіз до вершини 
стерності. У О. О. Левчен
ка теж є учні, якими він 
може гордитися. I 
больна команда 
дазно вже не знає 
різних у районі. Та тут ви
никають проблеми. Щоб 
зростати далі, потрібно 
значно більше змагань. А 
то зиходита — дома аис 
грають із «сухим» рахун
ком, на обласних же зма
ганнях не вигримують на
тиску сильніших. Треба 
частіше змагатися — така 
думка Ле-зченка.

На уроки фізкультури 
учні поспішають з радіс
тю. Олексій Олексійович 
і його дружин і Віра Олек 
сіївна (зона теж учитель 
фізкультури) ведуть уро
ки весело, жваво, і дігм із 
задозоленням виконують 
гімнастичні вправи під 
«Лєтку-Єньку», змагаю
ться у швидкості, силі, 
спритності...

кроки
1 - ’ В

І 
па- 
він 

май-

М. СОМОВ

Волей-
шкопи

і собі

т. люди л.
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»

суть, єство — певно, паи- 
землі таем-

Одну мить тримала хвора дівчинка, 
внучка сусідки сім’ї дроворуба (ось для 
кого насправді трудилися Тільтіль і Мі- 
тіль) синю горлицю, яку, нарешті, зна
йшли діти у власному домі. Всього лише 
мить — і птах випурхнув з ЇІ рук. Але ж 
дії,чітка одужала! Щастю помітити іншу 
людину, не пошкодувати сил, щоб виру
чити її з біди, пас теж учить казка.

Діти не зсе в пій зрозуміють. Дорослі 
їм допоможуть. Якщо самі повірять у 
Сікшою птаха.

активності КОМСОМОЛЬЦІ« і молоді. В ком
сомольських організаціях відбулася кон
кретна, ділова розмова про підсумки 
роботи комсомольці® у першому ропі 
десятої п’ятирічки, про особистий вклад 
кожного з трудові звершення всього на
роду. про стан роботи по комуністично
му зяхозапшо. Збори сприяли головно
му — мобілізації радянської молоді па 
гідну зустріч Жовтневого ювілею, на 
дальше поліпшення ідейно-політичного й 
морального виховання юнаків і дівчат; 
дали змогу краще донести смисл І зна
чення Постанови ЦК. КПРС «Про 60 у 
річницю Великої Жовтневої сійцалістия- 
неї революції* до всіх комсомольців, 
широких мас молоді, допомогли їм усві
домити велич Жовтня і звершень нашо
го народу.
ТІ ІД БИТТЯ в кожній КОМСОМОЛЬСЬКІЙ 
■ * організації підсумків громадсько- 
політичної атестації учасників Лейін- 
Сі.кого заліку «Рішення XXV з'їзду 
КПРС _ у життя!» є могутнім стиму
лом для ще глибшого освоєння теорії 
мзркензму-лепіпізму, вивчення докумен
ті» з’їзду, жовтневого (1976 о.) Плену
му ЦК і Постанови ИК КПРС «Про 
60-у річницю Великої Жовтневої соціа
лістичної революції».

Кожний комсомолець повинен вивіри
ти своє життя, свої вчинки ленінськими 
заповітами і брати активну участь у 
розгортанні соціалістичного змагання за 
підвищення ефективності виробництва та 
якості роботи, успішне виконання зу
стрічних планів і зобов’язань на честь 
шістдесятиріччя Великого Жовтня.

Радянська молодь упевнена: її знан
ня. здібності, талант знайдуть підтримку 
і застосування в суспільстві Не народ
жує у неї соціальний оптимізм, почуття 
злитості своєї долі з долею Батьківщи
ни. відповідальність за майбутнє країни 
Радянські юнаки і дівчата гідно нести
муть уперед прапор Жовтневої резо
люції!

З з три путівки до першої ліги боротимуться 
Н8 команд другого ешелону класу «А». Як і 
минулого сезону, вони територіально поділені 
на шість зон. Футболісти України цього разу 
виступатимуть у другій зоні, де, крім двадця
ти двох колективів нашої республіки, змагати
меться й один клуб, що представляє Молда
вію, — «Сперанца» з Дрокії. Отже, всього в 
другій зоні гратиме 23 команди. Федерація 
футболу Комітету по фігичнііі культурі і спор
ту при Раді Міністрів УРСР затвердила ка
лендар Ігор першого кола сорокового чем
піонату країни серед команд майстрі» класу 
«А» другої ліні другої зони. З двадцяти двох 
матчів кіровоградська «Зірка» п’ятнадцять 
проведе на чужих полях І сім на своєму. Пер
ші шість зустрічей — на виїзді. Сезон почис
ться в неділю 3 квітня. Цьою дня «Зірка» мі
рятиметься силами в Ужгороді з «Говерлою». 
7 квітня — у Львові з армійцями, 12 квітня — 
у Жданові з «Новатором». 16 квітня — у Гор- 
дівці з «Шахтарем», 21 квітня — в Чернівцях 
з «Буковиною», 25 квітня — з командою «Спе- 
ранца» Дрокії. У себе вдома перший поєдинок 
ьіровоградці проведуть 29 квітня з Харків-

сі,ким «Металістом», а 2 травня їхнім супер
ником буде полтавський «Колос». 7 травня 
«Зірка» виступатиме п Одесі проти армійців, 
а 11 травня в Миколаєві гратиме Із «Суднобу- 
дівннг.ом». 15 травня кіровоїрадці приймати
муть Хмельницьку «Хвилю», а 20 травня — 
сіпницький «Локомотив». Після цього знову 
п’ятиразове турне. 23 травин «Зірка» гратиме 
в Житомирі з місцевим «С-иартаком», 29 трав
ня — п Києві з армійцями, ,3 червня — а Су
мах з «Фруїізепцем». 12 червня — з Херсоні 
з «Кришталем». Пі червня — в Севастополі з 
«Атлантикою». 21 череня «Зірка» прийматиме 
рс,вепський ,«Авангард». 2» черви» — горпедіз- 
цін Луцька. ЗО червня а Нікополі проведе 
поєдинок з «Колосом», а 4 липня — в Черва 
сах з «Дніпром». В останньому матчі першо
го кола ( 7 липня) кіровоградці на своєму по
лі зустрінуться з- чемпіоном республіки 1970 
року серед колективів фізкультури — черніїів- 
Cl.flот «Десною».

О. ГАК, Я
голова спортклубу «Зірка». І
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♦ СЛУЖБА СЕРВІСУ

За успіхи з соціалістичному змаганні і достро
кове виконання завдань першого року десятої 
п’ятирічки книжковий магазин № 10 облкниготс|- 
гу їм. Кіровоград) нагороджено Дипломом обко
му Компартії України, виконкому обласної Ради 
депутатів трудящих, обппрофради та обкому 
ЛКСМУ. І тепер молоді продавці, ставши на юві
лейну трудову вахту, працюють з «почерком» пра
вофлангових. Наш кореспондент попросив заві
дуючу магазином Тамару САЛАМАТКІНУ розпо
вісти про складові успіху колективу магазину.

ч

t5
fe5

— Річний план товаро 
обороту ми виконали ще 
до 20 грудня, завдання по 
комісійній торгівлі — до 
1 жовтня. А нього року з 
двомісячним планом спра
вились на п'яті днів рані
ше і продали книг понад 
завдання на 600 карбован
ців. Звичайно,, підвищення 
культури обслуговуваніьі, 
ввічливість, увага до по
купців — головне Та є 
іцс й інші критерії ви
соких показників у праці. Ми праг
немо чітко налагодити довідково- 
бібліографічну службу, інформу
вання но радіо і через місцеву' пре
су про нс.винкн літератури. В мага
зині оформляємо вітрини, виставки, 
практикуємо огляди літератури.

Ниві влаштували виставки «До 
60-річчя Великого ,Жовтня», «Го
ловний герой — людина прані», 
<г.І Іисьменпики-земляки».

Велику допомогу нам полає гро
мадська рада сприяння мага пі нов і, 
до складу якої входять кращі кни
голюби. Серед них — викладач пед
інституту В О. Хрипун, художники 
В Г. Іванов. А. *М. Пунгііі учитель
ка середньої ніколи № і I JI.. А. Яп- 
гаєва, інженер ремзаводу <-Укрєілі>- 
госптехніки» В. В. Кулешков. Від 
них багато в чому залежить тс, як 
ми робимо замовлення на літерату-

| у, вони ж і перші помічники в роз
повсюдженні книг. Лише торік наші 
громадські помічники продали літе
ратури на 6 тисяч карбованців. 
Особливо успішно працював народ
ний магазин на меблевому комбіна
ті, де продавщицею на громадських 
засадах .Майя Рус.зкомська.. В ма
шинобудівному технікумі розпов
сюджує книги 1. X Дерев’янко, в 
торговельному училищі — А. К. 
Степанов, на .заводі радіовиробів — 
О. І Гуртовенко, в педінституті ~— 
М. С. Мороз Популярний шкільний 
книжковий кооператив у десятиріч
ці № 19. •

Постарались і кращі ііпопдвііін'іі 
.11. Копилі ська. І*. Поліщук О Монахо
ва. 1ІК.І нідіриммоп. пружні стосунки .1 
постійними ніцпідунячамії магазину, а 
через них — і і ширшим колом книголю
бів. І цс нам.лаг: можливість вивчати 
гмаки та інтереси більшості покупців. 
Навіть паша наймолодша продавщиц« 

комсомолка Ліда Подєнєжна знає напе
ред, хто і як укомплектовує свою до
машни.* бібліотечку. Наприклад. біля 
книжкових стелажів три дівчини. Одна :• 
них хоче мати подарунок для матері, ін
ша цікавиться віршами Дмитра ІІавлич- 
ка. І Ліда пропонує: •'Ось вам «Любов і 
пепапнеть». А для подарунка підійде ро
ман про сім’ю Ульяїнівпх.

Хтось цікавиться новими' вид,•шия
ми для дітей. «Ми невдовзі три
маємо повісті. Носили «Чисті плеса». 
А ще буде «Кую, КУЮ чобіток». 
Це — українські народні співанки».

Прийшли драмгуртківні з місько
го клубу. Добирають п’єсу для 
вистави. 1 Ліда знову: «У нас є 
«Комедія з двома інфарктами» Ва
силя Мішка».

І кожен відвідувач дякує дівчині.
Па фото* и род а ч щ и п і магазину.

Зліва ііппояво - Л. ПО.ЦР.ІІЄЖІІА. 
Т. Г АЛ АЗІАТ КІ НА. Л. НАЗАРЕНКО. 
V. ПОЛІЩУК.

Фото М. І І РІІ.АВСЬКОГО.

і б березня І977 року—
ДОВІДКОВИЙ "7
ВІДДІЛ «ми»

. Недавно ми дісталися^?- 
що в Одесі є училище дє'. " 
можна стати корабельним 
кухарем. Повідомте ного 
адресу. і

Надя М, 
с. Красії'.'сілля, Г
Олександрійський район».

Справді, такий навчаль
ний заклад в Одесі с — це 
технічне училище N2 1 П9 
вулиці Пушкінській, 18. 
Крім спеціальності кухаря- 
пекаря, тут можна набути 
спеціальностей кондитера, 
офіціанта-бу фетника, ка
ютного номерного. Ви
пускники працюють на' 
суднах Міністерства мор
ського флоту.

Людмилу ГНІЗДИ.10- 
ВУ із села Хащувитдгд 
Гайноронського району, 
Наталку КО.МПА І і І (■ ЦІ> 
із села Петрового Зна- 
мінського району ти бар 
гатьох інших читачів ці-> 
навить, де можна набута^. 
Професії педагога.

Ті, хто вирішне стати 
вчителем, можуть вступи
ти до Кіровоградського 
педагогічного інституту 
імені О. С. Пушкіна. Його 
адреса: м. Кіровоград, вул, 
Шевченка, 1. Учителів по
чаткових класів та вихо
вателів дошкільних закла
дів гртус також Олек
сандрійське педагогічне 
училище (м. Олександрія, 
вугі. Діброви, 25].

Світлина С. із селища 
Павлиша Онуфріївсько- 
го району просить повідо
мити адреси музичішх 
училищ Кіровограде ькиї 
області.

Таке училище с в місті 
Кіровограді. Йога адреса: 
м. Кіровоград-50, вул. Ле- 

! ніна, 10.

ПЕРША ПРО! РАМА. 9.00 — 
Нопиіш. 9.10 — К. т. Гімнастика 
0.30 — К г. І. Дворецький «Ко
вальова з провінції» Фільм-ви- 
стявл П.35 — К. т. «.V світі тва
рин». 14.30 — Документальні те
лефільми. 15 20 — К. т. » Книга 
Час. Читач». 15.50 — К. т. <■ Ро
бітнича гарантія москвичів» 
16.20 — < Захист Вітчизни — 
священний обов’язок громадян 
Г.РС.Р •>. 17 00 — «Як справи то
вариш бригадо7» 17.30 — «Теле- 
школа механізатора», ікоо — 
Новини. 1.4.15 — К. т. «Вірші — 
дітям». IX.3“ — К. т. Г. Гріг. 
‘Ліричні п’сси». 19 І») - «Люди
на і закон». 1'1.40 — Фільм
• Вершині-, і блискавкою в руці». 
21.00 — «Час». 21.30 — К. т
• Ног.ім'. Л Самойлов

ДРУГА ПРОГРАМА. НИЮ — 
Документальний фільм. 10.15 — 
Мультфільм 10.25— !О. Ярмниі. 
<■ Солопій кораблик» II 15 —
• Єлаї.з солдатська» 12.15 — 
«Леонід Гіібов». 16 .4) — Ж. С.і- 
кейра Орпторія ♦Кандомбле» 
17.15 — «Однії за всіх усі за од
ного». 15.(10 — Реклама, оголо
шення. 18.30 — «Рубежі десятої 
п’ятирічки». ІП.00 — Вісті. 19.30

Концепт. 20 05 —, «Старт*. 
20.4.5 — «Па добраніч, діти!» 
'21.0(1 — «Час». 21 30 — «Ленін
ський альбом». Фільм «Людина 
з рушницею».
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подорожсії». 15.9.0 — Для малят. 
«Сонечко» 15.51? — «Щоденник 
соціалістичного імагапня». 16.05
— «Сестричка Олспка та братик 
Іванко» Лялькова вистава. 17.00
— К. т «Любителям хорового 
гніву». 18 00 — «День 'а днем». 
< Кіровоград) 18.15 — К т. «Ве- 
«елі нотки» 18.30 — «Подвиг*.

00 — К. т. Футбол: «Динамо* 
<К1 — «Баварія» (Мюнхен). Піл 
час иерсрвп — Тираж «Спорт
лото». *21.00 — «Час». 21.30 — 
К. т. .Хокей: ЦТ К А — «Спар
так». 2 і 3 періоди 22.40 — К. т. 
■ Співає Даліда». (Франція).

ДРУГА ПРО! РАМА 10.00 — 
гелсфільм < -Білий візит» 10.3(1— 
Для шко.іяпів. «Знай люби, бе
режи». 11.25 — «Н.і ланах рес
публіки». *1.40— Українська лі
тература для учнів Ч класу. 14.30
— Документальні фільми. 15.30— 
Фільм «Постріл*. 16.45 -- «На
ука сьогодні». 17.15 — «Відгук
ніться сурмачі!» 18.00 — «Сіль
ськогосподарський тиждень». 
18.30 — «П'ятирічка ефективнос
ті і якості». 19.00 — Вісті. 19.30 
Художній телефільм <- Весняний 
вечір». 20.01' — В. ГублреіІКО 
■Крізь полум'я». Вистава 20.45
— «На добпаиіч, діти!» 21.00 — 
Час». 21. .10 — Продовження

пнетявн,- . .

55ESZE3S
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НЕРІИА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Документальні телефільми. 11.15
— К т. Футбол: «Динамо» (К)
— «Баварія» (Мюнхен). 12.55 —
К. т. «Зустрічі друзів». Київ — 
Єреван. 15.30 — «Веселі чоловіч
ки». Лялькова вистава. 16.15 — 
«Для вас. учителі». 16.45 *—
«Золоті Зірки України». 17.00 — 
«Товари — народові». 17.30 — 
« Республіканська Фі »пко-мате- 
матнчна школа». Передача І. 
18.00 — Новини. 18 J5 — К. т. 
«У кожному малюнку — сонце». 
18.30 — К. т. «Звучать апфи». 
Концерт. 18 4.5 — К. т. «Ленін
ський університет мільйонів»
14.15 — К. т. Фільм «Сказання 
нпо землю сибірську». 21.00 — 
-Час». 21..30 — К. т. «Ану. дів
чата!» .

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. 9.10 — К. т Гімнастика. 
'і.ЗО — «Відгукніться, сурмачі!»
10.15 — «Людина і закон». 10 45 
— Концерт. 11.15 — ‘Наша біо
графія. Рік 1'135». 14 .30 — Доку
ментальні фільми. Телебачення 
соціалістичних а країн. 15.20 — 
«Ми знайомимося з природою» 
15.4.5 — «Слово ученому». 10.00— 
«Шахова школа», J6.30 — «На-

родпа творчість». 17.1.5 — • Кіш 
та в твоєму житті» 18.00 — 
«Срібні гпуби». Концерт. 18.30— 
Вісті. 19.00 Баскетбол: «Буді
вельник» <К> — «Ка.чєв» (Та.ч- 
Лін). 20.30 — Фільм «Репортаж 
про головний урок» ''0 45 — «На 
лобпаніч діти!» 21.00 — «Час». 
21.30 -- «оільм « Проштіїїі» з Не 
-гопб«П> ОН

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. 9.10 — К. т Гімнастика 
9.зі) — К т. Мультфільм 10 00 — 
Фільм 'Вершник і блискавкою в 
руні* 11.20 — К. т. «Клуб кіно-
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ПЕРША ПРОГРАМА. :1.00 — 

Новини. ч.ІО — К. т Гімнастика. 
9.30 — К т. Фільм «Сказання 
про землю сибірську». II 15 —
К т. «Ленінський університет 
мільйонів». 11,40 — Історія для 
учнів 8 класу. '2.10 — К. т 
«Найдорожче». Ні теоф'льм З 
(«Прапор:>). 1.5.45 — Для ма
лят. «Іскорка». (6.15 — «Для 
вас. учителі». 10.45 — «Ми — із 
заводу «Комунар» 18.00 —
«День зя днем». (Кіповоград) 
18.15 — К. г. Другий Міжнарод
ний фестиваль телепрограм на
родної творчості Іспанія. 18.4.5— 
«.Урожайна и<-па Кіоовогоалшііни 
11,77 поку». (Кіровоград). 19.05— 
Телефільм (Кіровограді. 19.15 — 
К. т. Копиеот. 20.011 К т. «На
ша біогплФія. Річ 1930». 21.00 — 
«Час». 21..10 — К т. «Вечір опе
рети».

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.0(1 — 
Новини. "> 10 — К. т. Гімнастика.
9.30 — Фільм «Сказання ппо
землю спбіпську». II 15 — «Ле
нінський університет мільйонів». 
11.10 — «Історія для учнів 8 клл 
су». 12.10 — «Найдорожче». ВІ- 

■ еофі.льм .). («Поапор»), 14.30— 
Документальні Фільми. 15.30 — 
<Винахідник». 16.00 — Музич
ний телефільм «Кир.:аіі». 16.30— 
Телефільм для дітей < Гойдал
ки». 17.35 — «Діалог письмен
ника і кпитпк«». 18.10 — «На 
ланах республіки». 18.30 —
«Юнги робітничого класу». 19.(Ю 
— Вісті. 14.35 — — «Повернен
ня». Гі-леннсіава. 20 45 — «На 
добраніч ііїн!- 21.00 — «Час».
21.30 — Про.:ояжеііня телевнета- 
юг «Повернення». 22.30 — Лау
реати Дспжлніїої премії УрСР 
імені 1 І . ІПсвченк:' 1977 року 
Композитор Є. < ганкевнч і дер
жавний іас і ужений квартет 
УРСР ім М. Лисенка

SSZZSZZES
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ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. 4.10— К. і. Гімнастика.
9.30 — К. т. «АБВГдсйка». 10.00

— К. т, «Для вас. батьки!» 10.30
— К т. «Ранкова пошта» 11.00
— «П'ятирічка ефскі і'ішості і
якості». «Побутове обслугову
вання — на високий півень». 
(Кіровоград). І (.30 - «Розповіді 
піхт художників». 12.00 — К. т 
«І'пає ІО. Коїаюв». 12 30 —
«Максим Гопі.кпй» «Споі-пи і 
зустрічі». 13.35 — К т. Типчж 
«Сиорглого». 13.4-5 - К. т «Ка
мерна музики О. Дарглмнжс'-ко- 
'('». 14.20 — К. т. «Злопов’я». 
1-1.50 К. т. Ф'ЛЬМ «Три товсту
ни». 16.-15 — К. т. Для дітей. 
«Павлис'-хІ казки». (Кірово
град па Р'ч'публіка'іське телеба
чення). 17.15 — • Е‘П:ін моло
дих». «Інтерклгб». 18.15 — К. т. 
«Очевидне — пеймоіііпце». 19.1.5
— К.. т Концепт. 19 45 — К. т. 
"Ні піші, рі ічі. різні обличчя». 
Телефільм та’ участю І І і'.їіі- 
ського. 21.00 — «Час» 21 ЗО — 
К. т. Всесоюзний телеі*о”курс 
молоди*' виконавців. 22.50 — 
К. т. Міжнародні змагання з 
важкої” атлетики па при* 
«Друж ба».

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.00 — 
Нопиіі" 9.ІП — Гімнлє^чка 9.30
— «АБВГдейка». 10.00 — Доку
ментальний телефільм -ІОзі.ка. 
Васька та інші». *0.30 — «ІІІко- 
•|3 передового ЛОСВІДУ» 1 1 1.5 — 
•■Здоров’я». 11 4.5 — «Стботчій 
репортаж» 12.15 — Фільм «Ад
мірал Нахімов» 1.3 І" — «Сла- 
пою овіяні», і ! 35 — «Гкііан мо
лодих». 15.50 — Баскетбол:
«Снаргак» (Миколаїв) — «Буді
вельник» (Київ). 16 ’0 — «С*ти- 
пичніїн об’єктив». 16 45 — Кон- 
ііерт артистів балету. ’7.25 — 
Мультфільми 18.00 — КІІИ'НРО- 
грама 18.30 — «Жовтневий за
спів». Антологія революційної ! 
радянської гіісні» 19.00 — В!«т(. 
і*).30 — «Наша біогплФія. Рік 
'934». 20.15—П. ї. Чяйковськніі. 
Кантата «Москва». 20.45 — «На 
добраніч, діти!» *>1.00 — «Час». 
21.30 — І. Кальман «Аіаріна» 
Вистава.

• Перший учитель». 1.5.20 — К. т. 
Сьогодні — День працівників 
житлово-комунального госпо
дарства і побутового обслуговс- 
пання населення. Висіуп мі
ністра побутового обслуговуван
ня населення РРФСІ’ І. Г Ду- 
денкова. 1.5..45 — К. т. Концерт 
Кі.00 — К. т. Документальний 
телефільм. 16.55 — К т. «Між
народна панорама» !7..'!І) —
К. т. Мультфільми. 18.15 — К. т. 
«Клуб кіпонодорожей». 19.1' -- 
К. т. «Радянський Союз очима 
-»рубіжних гостей». 19..35 —■
К. т. Фільм «Ксеній, кохана дру
жина Федора» 21.(10 — «Час». 
21.30 — К. т. Заключний кон
церт учасників художньої само
діяльності м. Москви.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Камерний концерт. 10.30 - «Те-
ісшкола механізатори». 11.00 — 
«Наш друг Буратіно» Музична 
ішетаї.а за мотивами казни 
О. Толстого. 12.20 — «Автомобі
ліст». 13.05 — «Сьогодні - • День 
працівників житлоно-комуналь
ного господарства і побутової о 
обслуговування населення». 
13.25 — «Сільські обрії». <4.10 — 
«Слава солдатська» І". НІ — 
•-Співає піонері»». 15.55 —*
О. Фадеев. «Роїгром». Вистава. 
18.00 — «Танцюйте з нами». 
19.00 — Вісті 19.30 — «. Екпац 
молодих». «Зустріч* ДПУЗІВ». 
20 30 — Мулькі''льм 20 45 — 
«На добраніч, діти!» 21.(10 —* 
«Час». 21.30 — Фільм «Легке 
життя».

І —І» J. .I'.'UI IIJ.I..1

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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ПЕРША ПРОГРАМА. 9 00 — 

Новини. 9.10 — К. т. Гімнастика. 
9.30 — «Будильник» 10.(ІП — 
К. т. «Служу Радянському Со
юзу!» 11.ПО — К. т. «Пісні Ят- 
ранського краю». (Кіровоград ча 
1‘есіп бліканське телебачення). 
4.50 — К. т. Кіножурнал «Хо
чу все знали». 12.00 — К. т. 
«Музичний кіоск». 12.30 —
«Сільська година». 13.30 — К. т. 
«Етапи великого шляху». Фільм
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216050. ГСП. Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони; відповідального секретаря та відділу 
( смссмопьського житія—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу оій- 
сьиово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня ім. Г. М. Димптрова 
обпасного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глірки, 2.
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з річним строком нар.чашш — 
тесляр (іі.ті.кп юнаки), 
муляр (юнаки і дівчата), 
штукатур (юнаки і дівчата), 
електрозварник (юнаки і дівчата);
з трирічним строком навчання — 
арматурник-електрозварннк (юнаки і діочатя). 
столяр будівельний (тільки юігіки).
муляр монтажних конструкцій (юнаки і дівчата.), 
монтажник егалових і залізобетонних конструкцій 

(тільки юнаки).
маляр будівельний (юнаки і дівчата).
штукатур, лицювальник-плитковик (юнаки і дів

чата).

Учні, що вчаться три роки, крім набуття вибраної 
спеціальності, одержують диплом про середню освіту. 
На час навчання юнаків звільняють ві ї призову до 
армії.

До училища приймають юнаків і дівчат віком 1г> 
років і старших з освітою за 8 класів.

Училище забезпечує гуртожитком, харчуванням та 
сбмуидируваїїням безплатно.

Особи, звільнені в запас із лав Радянської Армії, 
одержують стипендію в розмірі І тарифного розряду.

Вступники подають свідоцтво про осніту. свідоцтво 
гро народження або паспорт, довідки з місця про
живання і про склад сім'ї, .характеристику зі школи 
або т останнього місця роботи, шість фотокарток 
(розміром ЗХ*1 см). довідку про щеплення.

Початок занять з І вересня.
Адреса училища: м. Нікополь, проси. •Леніна. їб. 

їхати автобусами №Кг 5, 7, 18, 22, 2*1. «А». «Б» до 
зупинки «Універмаг».
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