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Віктор СИДЯК, перший 

; секретар Олександрійсько
го міськкому комсомолу:

аг
—- Сімнадцять тисяч юнаків і дівчат 

шахтарського міста продемонструють 
сьогодні своє ставлення до праці. Спе
ціальний ударний загін з 200 комсомоль
ців — переможців у соціалістичному 
змаганні за перший квартал нинішнього 
року, будуватиме приміщення магазину 
фірми «Взуття», 68-квартирного будин
ку, корпусу поліклініки. Комсомольсько- 
молодіжна бригада Віктора Чайки з 
шахти «Світлопільська» видасть на-гора 
двісті п’ятдесят тонн вугілля — 
півтори змінні норми. Двісті п’ятдесят 
чоловік, вісім комсомольсько-молодіж
них колективів працюватимуть па за
ощадженій сировині.

Ударні комсомольські загони впоряд
ковуватимуть вулиці і сквери, парки і 
спортивні майданчики... Школярі збе
руть і відправлять на приймальні пунк
ти 85 тони металолому, ЗО тонн макула
тури.

ємств, колгос
пів, навчальних 
закладів міста 
і району. До 
фонду п’ятиріч
ки підприєм
ства, господар- 
стза, установи, 
школи пере
рахують 9 з по
ловиною тисяч 
карбованців.

Анатолій ДІБРОВА, пер
ший секретар Світловод- 
ського міськкому комсомо
лу:

— Три річних завдання зобов’язалася 
викопати до СО-річчя Великого Жовтня 

І комсомольсько-молодіжна бригада Ми
коли Петрова із заводу чистих металів 
імені 50-річчя СРСР. У день комуністпч- 

■ неї поаці молоді трудівники цього ко
лективу виробниче завдання виконають 
на 160 процентів, половину виробленої 

І продукції здадуть із державним Знаком 
І якості. Працюватиме бригада на зеко

номлених матеріалах.
Заклик бригади Петрова «Червоній 

суботі» — темп, якість, майстерність!» 
підтримали понад 3700 робітників і кол- 

Я госпчиків. Вони стануть за верстати, ви
йдуть на поля і ферми. Молоді робітники 

|д виробничого об’єднання «Дпінроенсрго- 
будіндустрія» виготовлять 85 кубомєт- 

я рів збірного залізобетону, 760 кубомет- 
9 рів щебеню, 3 тонни металоконструкція. 
1 Комсомольсько-молодіжна бригада ре- 
I монтпиків Валерія Лобасова виявила ба

жання виробляти продукцію і зобов’я- 
Я далася дати 20 кубометрів залізобетону.

Па робочі місця тут стануть 413 комсо- 
й мольців.

А зсього па суботппку сьогодні будуть 
| зайняті 19 700 юнаків і дівчат із підпрп-

УРОЧИСТЕ
ВРУЧЕННЯ
Я. і. БРЕЖНЄВУ 
КОМСОМОЛЬСЬКОГО
КВИТКА ! ПОЧЕСНОГО 
ЗНАКА ВЛКСМ

14 квітня в Кремлі були 
урочисто вручені Гене
ральному секретареві ЦК 
КПРС товаришеві Л. І. 
Брежневу комсомольський 
квиток № 1 і найвища на
города Ленінського ком
сомолу — золотий Почес
ний знак ВЛКСМ. Л. І. 
Брежнєв удостоєний цієї 
нагороди за видатні заслу
ги перед комсомолом і 
міжнародним молодіжним 
рухом, за ленінське піклу
вання про комсомол і ра
дянську молодь.
(Закінчення на 3-й стор.).

ДОБРЕ ПОПРАЦЮВАЛИ 
II \ ВПОРЯДКУВАННІ 
ШКІЛЬНОГО ІІОДВІР’Ч 
ДЕВ’ЯТИКЛАСНИКИ БОГ- 
ДАНЇВСЬКОІ СЕРЕДНЬО! 
ШКОЛИ ІМЕНІ В. 1. ЛЕ
НІНА.

НА ПЕРШОМУ ПЛАНІ — 
31НА ПШЕНИЧНА.

Фото В. КОВПАКА.

ГОТОВНІСТЬ К0МЕР ОДИН!
Штаби по підготовці і проведенню комуністичного суботни- 

ка, створені при райкомах і міськкомах комсомолу, вяо за 
кілька днів до «червоної суботи» мали точну інформацію про 
конкретну участь кожної комсомольської організації в кому
ністичному суботнику. Ці повідомлення надійшли з комсо
мольських штабів підприємств і господарств, установ і на
вчальних закладів.

Про те, як намічено відзначити свято комуністичної праці, 
розповідають:

Володимир СИРОМЯТНИ- 
КОВ, другий секретар Зна- 
м’янського міськкому ком
сомолу:

— Готовність номер один до «червоної 
суботи» — дня найвищої продуктивності 
праці — виявили всі комсомольські орга
нізації міста і району. Понад 10 тисяч 
юнаків і дівчат вийдуть на комуністич
ний суботник. зароблені гроші (понад 
80 тисяч карбованців) перерахують до 
фонду -п’ятирічки.

Через кілька тижнів місто одержить 
подарунок — Будинок культури. На те
риторії новобудови сьогодні буде закла
дено алею Пам'яті героїв. У місті, селах 
молоді трудівники посадять майже 15 ти
сяч дерев і кущів.

Микола СОБЧЕНКО, пер
ший секретар Голованів- 
ського райкому комсомолу:

Дза роки тому в пайсвятішому в 
МІСЦІ, де вічним сном сплять неско- 
герої, комсомольці району заклали 
імені героїв «Спартака». Було то в 
«червоної суботи». Невдовзі в пар-

краї 
рені 
парк 
День 
ку збудують музей. Сьогодні комсомоль
ці колгоспу «Україна* підготують тери
торію для будови, впорядкують алеї 
парку. Сім з половиною тисяч їхніх ро
весників братимуть участь у схботнпку. 
2600 молодих робітників, механізаторів і 
тваринників працюватимуть па робочих 
місцях. Вісім комсомольсько молодіжних 
бригад Побузького нікелевого комбінату 
вироблять продукції па 10 тисяч карбо
ванців. Механізатори посіють цукрові 
буряки на площі 700 гектарів. Службов
ці, курсанти Голованівсгкого профтех
училища № 8, учні шкіл посадять 12 ти
сяч дерев і куніів. Учні зберуть ІІ0 тонн 
металолому, ЗО тонн макулатури. Для 
людей різних професій, учнів нинішній 
День — день комуністичної праці.

ШИРШЕ КОЛО, 
ДРУЗІ!
ВЕЛИКА КАРТА БУДОВИ РОЗПОВІДАЛА КРА

ЩЕ ВІД УСЯКИХ СЛІВ, кожний. ХТО ЗАХО
ДИВ ДО ЗАЛУ, ВІДРАЗУ ПОМІЧАВ ЦЮ ВІЗИТ
КУ НІМЕЦЬКИХ БУДІВЕЛЬНИКІВ З ТРАСИ 
«ДРУЖБА».

ГҐЕПЕР, коли всі запроше- 
* ні — за столом зустрі
чей, можемо познайомитися 
з ними ближче. Сьогодні в 
міському Палаці культури 
імені Компанійця гостей з 
НДР вітають молодь Ленін
ського району, учні буді
вельного технікуму, праців
ники обласної бібліотеки 
імені Н. К. Крупської, учас
ники попередньої зустрічі в 
інтерклубі «Глобус» — кур
санти льотно-штурмансько
го училища з Народної 
Республіки Болгарії, Ку
би, Екваторіальної Гвінеї, 
Йємену.

У секретаря Ленінського 
райкому комсомолу Тетяни 
Лебедєвої важливе запи
тання до Юргена Лібетрау, 
секретаря Спілки вільної 
німецької молоді:

— Що ви вважаєте голов
ним у комсомольській ро
боті?

— Одразу й не скажеш. 
Робота з молоддю включає 
і питання політики, культу
ри, побуту. Доводиться роз
в’язувати комплекс завдань. 
Усе разом узяте і є голов
ним. Я б сказав так: працю
вати з молоддю — це ско
ріше не обов’язок, а покли
кання.

V

Яків БОНДАР, 
перший секретар 
Кіровоградсько г о 
міськкому комсо-< 
молу:

— Більшість молодик 
червонозорівців виявила 
бажання сьогодні працю
вати на заощаджених ма
теріалах і сировині. Ком
сомольці і молодь заводу, 
виготовлять 100 сівалок, 
перерахують до фонду 
п'ятирічки 10 тисяч кар
бованців.

Як і для червонозорів
ців. нинішній день для 12 
тисяч молодих трудівників 
підприємств міста, що бу
дуть зайняті на робочих 
місцях, стане днем кому
ністичної праці.

Па комуністичний су- 
ботник вийде понад БО ти
сяч юнаків і дівчат Кіро
вограда.

Мир. Дружба. Молодість... Слова, зрозумілі кожному. Блі 
всі разом вони означають майбутнє планети, в яке людям 
хочеться дивитися а надією і вірою. Тому дівчина з НДР І 
її радянська подруга знайшли- спільну мову без перекла-

(Днв. 3-ю стор.).
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ЛЕЖАТЬ рейки. Такі нош, такі 
звабливі. Со дорога — хай бу

ле нона навіть вузенькою сіежкою. 
що загубилась у житі. — дорога 
завше несе в собі принаду майбут
нього. Лежать рейки на станції 
Тимкове, одній з ділянок залізниці 
Долинська — Помічна. Так, роз’їзд 
Тимкове вже став станцією, і зга
далися слова одного з будівельни
ків, який, розповідаючи про її пер
спективи, зауважив, що значним 
можна стати, прилучившись до знач
ної справи. Сьогодні на комуністич
ному суботнпку в Тимковому моло
ді монтери волинської дільниці 
будівельного управління № 146 
тресту «Півдеизахідтрансбуд» роби
тимуть баластування станційної ко
лії. А якщо простіше, то засмаглі, 
обвітрені хлопці підніматиму і ь 
шпали і рейки, рівнятимуть насипи 
кіску.

Захоплено й зачудовано дивити
муться і на колію, і на самих мон
терів, і на потужні машини стар
шокласники першої і другої шкіл 
мііта Долинської. Близько сотні 
учнів, робітників та службовців ра
йонного центру стали членами опе
ративного комсомольського загону, 
ягнй працює на будівництві заліз
ниці. Загін виконає в день субот- 
пика робіт на 2 тисячі карбованців.

Найбільше в загоні. звичайно, 
школярів, які так трепетно чекали 
цьогорічної «червоної суботи»: го
тували плакати і транспаранти, чи
тали книги про великий БАМ і зби-

ПРИПОРИ,
я ге «ге
РЕПОРТАЖ
ради металолом. Адже хотілось їм 
прийти до будівельників, маючи 
щось на своєму рахунку, іреба від
дати їм належне: учні району вже 
відправили до фонду Всесоюзного 
комуністичного суботника 2Ü авто
машин металолому.

І тому, коли під звуки духового 
оркестру вони сідали в уквітчані 
плакатами автобуси, на душі у них 
була радість і щемлива тривога: 
довірте справжню ропоту! Молодо
му комуністові, машиністові дрези
ни Ростиславу Чабаю, коли розво
зив їх, таких урочистих, по оо єк- 
тах, передалось оте хвилювання. 
Юнакам і дівчатам довірили-таки 
справжню роботу, закріпивши за 
ними оригадиріпчіаставників. і са
мому Ростиславу, і монтерові Ігорю 
Друку, і монтажникам Миколі Лит- 
нинепку, Володі Бондаренку та ба
гатьом іншим довелось не тільки 
ударно працювати, а й бути агіта
торами своєї будови, пропагандис
тами своєї романтичної професії. 
Ьо в короткі хвилини перепочинку 
місцеві хлопці атакували запитан
нями.

А стропальникові Григорію Дудці 
навіть незручно сьогодні почуватись 
у такій ролі. Ьо Григорій на будів
ництві перший рік, після служби в 
ї-адяг.ськіи Армії. 1 захоплення в 
очах у юнака таке ж щире, як і в 
усіх інших членів загону. Ще б пак! 
Адже потрапив Григорія у орнгаду 
монтажників штучних споруд, якою 
керує молодий виконроб, його тезко 
Григорій Левченко, Всі працюють 
тут по-ударному, доброякісно, 
освоїли метод бригадного підряду. 
Па суоотпику у них свій об'єкт: на 
К кілометрі залізниці прокласти 
іунель. До речі, їхня бригада намі
тила виконати під час «червоної 
суботи» найбільший обсяг росини— 
іі’а 6 нісші карбованців.

Частина робітників працює на 
благоустрої містечка будівельників. 
Торік посадили вони тут, у степу 
за Долипською, близько 200 дерев, 
звели акуратні дощані будиночки. 
< ьогодні юнаки і дівчата фарбують 
стіни у веселі весняні кольори, го
тують спортмайданчик для упертих 
змагань, плекають ромашки і тро- 
т-идії на квітниках, прокладають 
тротуари, щоб у черевиках (наіі- 
модіііших!) проступати до свого кі
нотеатру на колесах, на танці і 
просто на побачення.

11с знаю, яка сьогодні у них по- 
юда: чи пестить мужні обличчя со 
лячним промінням, чи кидає за ко
міри пригорщі холодного набридли
вого дощу. Знаю плькн безсумнів
но, що всі вони псе одно працюва
тимуть і все одно почуватимуться 
щасливо у своїй натхненній праці. 
Адже план першого кварталу діль
ниця перевиконала на десять від
сотків, хоча були- і сніги, і дощі, і 
морозїї.

Знаю тільки безсумнівно, що- в 
серцях юних учасників суботнпка -■ 
иіноляріп поселиться оцей настрій 
нсутриманства, небоязкі труднощів. 
Поселиться в серцях мрія бути при 
четними до великої справи. І нехай 
не псім після закінчення' школи по
щастить на рідній землі прокласти 
нову залізницю (адже року 197S 
могтимуть но рейках потужні потя
ги), та полетять листи до штабів 
ударних комсомольських будов з 
настійними словами: «Хочу будува
ти... мріяв...».

Що зрозуміють вони сьогодні? 
Що великим справді можна стати, 
тільки прилучившись до великої 
справи? Чи те, що можна негучно, 
не привертаючи до себе уваги в та
кому невеличкому містечку, як їхня 
Долинська, фарбувати будинки у 
веселі кольори, прокладати залізни
цю, будувати підсобні склади, без 
«них не може підніматися жодна 
велика будова віку?

Та сумніви, мрії прийдуть завтра. 
А сьогодні у них свято. Весняне 
свято праці.

Л. ОСОКІНЛ.
Долписька —- Помічна.
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СЛАВСЯ, ТРУД 
КОМУНІСТИЧНИМ!

V

Я розглядаю старий, пожовклий знімок. Нь ньо
му — учасники Всесоюзного комуністичного субої- 
пика, що відбувся 1926 року. Тоді я тільки при
йшов у депо, працював помічником слюсаря. То б\в 
перший мій суботник, вів запам’ятався на все 
життя.

Вихідного дня гудок пролунав голосно, заклично, 
і його почули в пайвіддаленіших куточках селища. 
До паровозного депо (так воно тоді називалося) 
вулицями попростували залізничники.

Що тоді являло собою паровозне депо? Його не 
порівняєш із сучасним підприємством, оснащеним 
найновішим устаткуванням. Нове вагонне депо збу
дували трохи згодом, а вагони ремонтували тут. 
поруч паровозів. Руйнування, заподіяні іноземною 
інтервенцією і громадянською війною, майже лікві
дували, але роботи по відбудові депо вистачало.

Зразок са.мозіддансї праці показали тоді комсо
мольці. Нечисленною була спілчанська організа
ція — трохи більше тридцяти чоловік. Та вона ста
ла ядром, навколо якого гуртувалася вся молодь 
паровозного депо. І на суботнпку комсомольці ви
явились попереду у змаганні. Так, у змаганні, бо в 
день свята прані кожен прагнув зробити більше за 
інших Секретарі осередків Лев Вабкії), Олександр 
Пурпс, Павло Болднрєв, Яків Путивкін та Йосип 
ІІІевель, самі чорні від пилу і мазуту, підбадьорю-

Ударною працею відзначать комуністичний суботник комсомольці цеху пластмас Кірозоградсько- 
го заподу друкарсікнх машинок. Зліва направо: майстер Микола ЯНКОВ ливарники Валерій СМО
ЛЯКОВ, Володимир МЕТЕЛІН, наладчик ливарних машин Віктор МИТРОФАНОВ.

Фото В. КОВПАКА.

таж
У ДВАДЦЯТИХ

вали товаришів, агітували, якщо можна так сказа
ти, власним прикладом. Хоча в агітації ніхто не мав 
потреби. Всі розуміли: працювати на одній з най
більших на Правобережній Україні «фабрик поїз
дів') абияк не можна, особливо ж в день суботнпка.

Нам допомагали пісні, революційні пісні. Навіть 
про втому всі забували, коли лунало: «Наш паро
воз, вперед лети!» Лунала ця пісня найчастіше, бу
ла найулюбленішою, бо ж ми — залізничники.

Відремонтували .ми тоді три паровози і десять 
вагонів. Територія депо змінила свій вигляд. А 
скільки металолому зібрали, відвантажили на пере
плавку! Збирали його не тільки на подвір’ї. На 
«кладовищі» паровозів були й такі локомотиви, що 
їх уже не відремонтуєш. Розклепували вручну, ад
же про таку техніку, як нині, й не мріялось.

Марія Курінна, Отександр Ревебцов, Іван Алек
сеев, Клавдія Погрібна, Іван Ткаченко... Багато мо- 

. лодих людей відзначилось на тому суботнпку. А піс
ля роботи синьоблузники дали цікавий концерт. 
Особливо запам’яталися частівки. Дісталось і по
пам, і недбайливим начальникам, усім, хто заважав 
будувати щасливе життя.

Цього року молодь несе ударну трудову вахту на 
честь 60-річчя Великого Жовтня. За право підписа
ти Рапорт Ленінського комсомолу И К КПРС до 
славного ювілею змагаютіся й молоді залізничники 
Знам’янки. Сьогодні. — Всесоюзний комуністичний 
суботник, а юнаки і дівчата з, локомотивного депо 
нещодавно влаштували свій, комсомольський субот- 
ііик. 1 цього дня вони поведуть великовагові соста
ви, перевиконають норми за верстатами. Бо хочуть 
бути гідними комсомольців двадцятих років. Праг
нуть гідно продовжити традицію, яку започаїкува
ли наші колеги — московські залізничники.

Г. ПРОЦЕНКО, 
комсомолець двадцятих років,

м. Знам’янка.

Т РАДИЦІЯ «червоної суботи»,
■ можливо, найпрекрасніша з 

усіх, народжених революцією. 
Вільна, творча праця на благо со
ціалістичної Батьківщини стала 
справою честі будівників нового 
світу.

В ковальсько-пресовому цеху 
нашого заводу свято підтримують 
славну традицію. Напередодні 16 
квітня пройшли комсомольські 
збори в групах. Велику розмову 
про суботник, який стане днем 
найвищої продуктивності праці, 
повели ми і в гуртку комсомоль
ського політнавчання «Політика 
КПРС — марксизм-ленінізм у дії». 
Завдання перед колективом це
ху відповідальні: передбачає
ться випустити продукції на суму 
41 тисяча карбованців, перероби
ти 235 тонн металу, зібрати 40 тонн 

металолому. Приклад старих ко
муністів, які були організаторами 
перших у цеху суботників, — 
Дмитра Івановича Фабрикова, 
Петра Лукича Шевченка, Миколи 
Миколайовича Бутенка та інших— 
надихає на ударну працю, на пе
рекриття вже досягнутих вироб
ничих рубежів. Значна кількість 
продукції цього дня буде випуще
на за рахунок зекономленої си
ровини.

Комсомольсько-молодіжна бри
гада Леоніда Артеменка підтри
мала почин колективу тонарів-вер- 
статників механоскладального це
ху № 1, очолюваного Наталею 
Стойко, — в боротьбі за високу

--------------- 16 квітяя 1977 рожу

IIО В О ї ЗОРІ
якість, пошук резервів, чітку орга
нізацію праці. В день «червоної 
суботи» комсомольці і молодь 
спознені бажання сказати своє 
вагоме слово. Це буде ще один 
крок назустріч 60-річному ювілею 
Великого Жовтня. Адже члени 
бригади Артеменка зобов’язалися 
виконати до 7 листопада півтори 
річних норми.

Хочу сказати про ті зацікавлені 
виступи, які довелося почути на 
вже згадуваному занятті нашого 
гуртка. Мої слухачі думками по
верталися в далекий дев’ятнадця
тий, до того дня, якому судилося 
увійти в історію як народження 

ратимемо свій шлях у 
житті. Хтозна, як складе
ться доля кожного з нас. 
Можливо, чиясь дорога 
проляже в далекий край, 
А як же залишити по собі 
пам'ять тут, у рідній сто
роні? Весь наш десятий 
«Б» вирішив одностайно: 
ми посадимо в нашому 
селі парк. І зробимо це 
сьогодні, в день комуніс
тичного суботника, на най- 
святішому для кожного з 
нас місці — біля пам ят- 
ника загиблим воїнам. На
звемо його парком Слави. 
Нехай зеленіють молоді 
пагінці, нехай тягнуться 
до сонця тонкі віти. Зем
ля, за свободу якої по
лягли наші односельчани, 
віддасть їм своє тепло і 
життєдайну силу.

Л. ФЕДОРЕЦЬ, 
десятикласниця Михай
лівської середньої шко
ли Олександрівського 
району.

8 ДОБРЕ, І ГАРНЕ
Нашій школі всього тре

тій рік. Та все, що пов'я
зане з нею, для „нас уже 
стало близьким і рідним. 
Нам подобається ось ця 
стежина, бо ми щодня по
спішаємо нею до школи. 
І отой схил—теж. Але він 
'може стати ще кращим, 
якщо ми, наприклад, по
садимо на ньому ялину, 
чи не так? А якщо посади
ти на ньому ще й березу, 
каштан? Тоді він милува
тиме око кожного. А ми з 
гордістю зможемо казати: 
«Наше село Добре можна 
назвати ще й Гарним».

Нас у школі — 240. І всі 
ми сьогодні вийдемо на 
субстник. Зробимо чима
ло. Аж п’ятистами сад
жанцями прикраситься 
отой схил біля школи, а 
квіти, які посадимо 
сьогодні на вулицях села 
і які незабаром усіма ко
льорами райдуги розфар
бують землю, ніхто й по
лічити не зможе. Ми при
биратимемо вулиці і зби
ратимемо металолом та 
макулатуру, посадимо но
ві дерева.

Т. ЛУКО В А, 
голова ради дружини 
імені «Молодої гвар
дії» Добрянської се
редньої школи Віль- 
шанського району.

великого почину. Це була нечува- 
на подія, паросток якісно нового, 
комуністичного ставлення до 
праці.

Виходячи на суботник в ювілей
ний рік Радянської влади, мої 
слухачі, а серед них члени комсо
мольсько - молодіжно" бригади 
Леоніда Артеменка — і вся за
водська молодь ділом дозед’/ть 
свою ідейність і комуністичну 
переконаність.

С. АВРАМЕНКО, 
пропагандист комсомольсько
го політгуртка ковальсько« 
пресового цеху заводу «Чер
вона зірка».
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ТИ НА ЗЕМЛІ — ГОСПОДАР
З стар

И о втор
Багато років минуло відтоді, як відлу- 

щ.В для нас останній шкільний дзвінок. 
Та ще й сьогодні в пам’яті обличчя вчи
телів — заклопотані, добрі; ще н сьо
годні в пам’яті — тн сам, отой давній 
ЙЯак, зі своїми недозрілими проблема
ми, з намаганням якомога швидше ввійти 
і дорослий світ. Усе це ще в пам’яті, хо
ча ми приходимо до порога рідної школи 
?же не як учні, а як помічники вчителів, 
друзі та порадники їхніх вихованців. 
Приходимо до школи, щоб продовжити 
себе в учневі. Продовжити себе, сьогод
нішнього хлібороба. Приходимо, бо 
знаємо, що настане час, коли муситиме 
х.оеь стати поруч нас. Як стали поруч по
сивілих ветеранів ми. вожаті-виробпич- 
ііики Новоукраїнської школи № 1 та Зві- 
рівської школи № 6. Вожаті — це потім. 
А спершу ми все-таки виробничники кол
госпу «Дружба»: інженер по ремонту 
сільгоспмашин Леонід Козловський, аг- 

. ротехнік Микола Бандюк, бригадир 
тракторної бригади Віктор Цьома, ін
структор по спорту Олександр Вергун, 
тракторист Василь Глущенко, шофер

Костя Новиков і чимало інших. Працює
мо на різних ділянках колгоспного ви
робництва і не завжди маємо вдосталь 
вільного часу (бо не завжди — одні уда
чі і перемоги), та кожен із нас не обми
нає школи. Проводимо збори загонів, 
улаштовуємо екскурсії учнів у тракторні 
бригади, а іноді просто сидимо па березі 
річки в оточенні хлопчаків і милуємося 
сонцем, що купається у хвилях, відчу
ваємо степ, що дихає чебрецем і ромаш
ками.

Я часто думаю, яким повинен бути во- 
жатий-виробничник? Чого найбільше че
кають від нього в школі? Профорієнта
ційної роботи? Приходжу у свій клас — 
в обстановці повної тиші розповідаю 
про роботу механізатора, про сівбу і 
жнива, про наші досягнення, про пашу 
бригаду — колектив комуністичної пра
ці (мою розповідь коментує класний ке
рівник). Та поряд із профорієнтацією 
значну увагу необхідно приділяти заго
новій роботі, підготовці позашкільних 
заходів. Пам’ятаю себе: прийдеш після 
школі: додому, закинеш портфель пода-

лі — і гайда на вулицю. А вулиця вихо
вує по-різному. Тому В школі виробнич
ники колгоспу «Дружба» стараються бу
ти підліткам і старшими друзями, щоб 
зробити змістовним їхнє дозвілля. У Зві- 
рівській школі вожагий-внробніїчник 
Олександр Вергун організував тапцю- 
вальннй ансамбль «Ромашка». Цікаві ре
петиції, виступи перед ровесниками та 
батьками приваблюють до ансамбля ді
тей, однак Сашко запровадив правило, 
перед початком репетиції покажи щолеп- 
ННК.

Олександр Вергун десять років працює 
’гожагим-виробпичппком. Він — секре
тар комсомольської організації кол
госпу «Дружба», комуніст, член райкому 
комсомолу, нагороджений знаком ЦІ\ 
ВЛКСМ «За активну роботу в комсомо
лі» та кількома медалями, має незапе
речний авторитет серед школярів. Піо
нерський загін імені ГТавлика Морозова 
Новоукраїнської школи № 1, де ниві во
жатим Олександр, живе цікавим, зміс
товним життям. Рішенням піонерської 
дружини імені Космодем’янської

і,ей піонерський загін визнано право
фланговим у школі.

Діти люблять Олександра за мужній 
характер, витриманість, незвичайність. 
Людина, у якої широкий світ захоплень, 
Сашко мабуть, тому ії захоплює інших. 
Просто поруч нього якось не можна бу
ти байдужим, нецікавим, сірим. Ба Саш
ко — спрртсмен-першоррзрядник, колек
ціонує книги, чудово грає на кількох му
зичних інструментах, знає екологію.

Аналізуючи нашу роботу, я не можу 
не сказати і про третій напрям: вожа- 
тий-виробішчнпк повциен зосередити 
свою увагу іі на роботі з «важкими» під
літками. Олександрові Вергуну це вдає
ться, бо, крім того, що «із Сашком ціка
во», кожбп школяр скаже, що Сашко — 
справедливий. Справедливий, бо вміє 
знайти потрібну душевну інтонацію з 
«■важким» підлітком, якому, може, на
бридли нескінченні шкільні зауваження.

Ми, механізатори, водії, тваринники, 
завжди готові допомогти піонерам. У Но- 
гоукраїпській школі обладнали геогра
фічний майданчик, а в Звірівській — 
спортивне містечко. Стали незамінними: 
гомічникамн старшокласників в оволо
дінні професією механізатора.*

М. ЧАБАН, 
механізатор колгоспу «Дружба» 
Ноиоукраїнського району.

УРОЧИСТЕ ВРУЧЕННЯ 
Л. І- БРЕЖНЄВУ 
КОМСОМОЛЬСЬКОГО 
КВИТКА І ПОЧЕСНОГО 
ЗНАКА ВІШ

секре- 
є, м. 
запев- 
Бреж- 
Цент- 
КПРС,

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

Комсомольський квиток і 
Почесний знак ВЛКСМ бу
ли вручені Леоніду Іллічу 
Брежнєву першим 
тарем ЦК ВЛКСМ 
Тяжельниковим. Він 
нив товариша Л. І. 
нєва, Політбюро, 
ральний Комітет
Комуністичну партію і ра- 

'•«4 дянський народ у тому, 
що Ленінський комсомол, 
радянська молодь завжди 
будуть вірні революційно
му прапорові Жовтня, за
повітам Леніна, справі пар
тії. Ленінський комсомол, 
вірний помічник і бойовий 
резерв КПРС, готовий 
виконати будь-яке дору
чення партії, будь-який 
наказ Батьківщини. Ленін
ський комсомол, радян
ська молодь віддадуть усі 
сили, натхненну працю, 
ентузіазм і творчість са
мовідданій боротьбі за 
здійснення історичних рі
шень XXV з’їзду КПРС, за 
комунізм І мир на землі.

Приймаючи комсомоль
ський квиток і Почесний 
знак Ленінського комсо
молу, Л. 1. Брежнєв ска- 
зав, що це вручення він 
сприймає як символ не
розривних уз, які зв язу- 
ють нашу ленінську пар
тію і комсомол.

Комсомол наших днів, 
підкреслив у своєму ви
ступі Генеральний секре
тар ЦК КПРС, — це актив
ний, бойовий учасник ко
муністичного будівництва. 
З вогником, з ініціативою 
працюють комсомольці і 
на КамАЗі, і на БАМі, на 
десятках і сотнях інших 
великих і малих підпри
ємств та будов нашого ча
су, на безмежних полях 
наших колгоспів і радгос
пів. Трудові подвиги і по
чини комсомольців не
можливо перелічити.

Товариш Л. І. Брежнєв 
від свого імені, від імені 
Політбюро ЦК висловив 
упевненість, що комсомол 
і комсомольці завжди бу
дуть з честю нести свій 
ленінський прапор, зав
жди будуть вірні справі 
партії, вірні розумом І 
серцем, ділами своїми. Він 
побажав комсомольцям 
нашої країни зустріти 
славний ювілей — 60-річ- 
чя Великого Жовтня — 
новими перемогами на 
всіх ділянках нашого гос
подарського і культурного 
будівництва і зміцнення 
©борони любимої Батьків- 
«цими, на всіх фронтах на
шої боротьби за кому
нізм. (ТАРС).

В. КОВПАКА.

—

ф До отчої слави

коли 
СТРІЧАЮТЬ С Я

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

Щоб гостям було затишно 
й цінаво впродовж усього 
вечора, чемні господарі за
здалегідь дізналися про їх
ні захоплення та уподобан
ня і підготували подарунки. 
Юргенові — квіти, оскільки 
він сам любить їх вирощу
вати і дарувати. Анні Марії 
Кабиш — сувенір і торт: у 
неї скоро день народження. 
Колекція Олафа Функе по
повнилась іще однією ляль
кою. Займаючись спортом, 
він багато їздив і звідусіль 
привозив милі пам’ятки. Те
пер серед ляльок фран
цузьких, фінських, египет-

ських буде й вірменська.
Ельне Павельке та Аль

берта Кунце вітали, мабуть, 
найтепліше. Адже у них не
забаром весілля. На сімей
ну злагоду і щастя їм вру
чили звуковий лист-вітання.

— Я б хотіла, щоб ми час
тіше зустрічалися на фести
валях, на спортивних зма
ганнях, щоб зустрічі ці були 
такими ж дружніми, як 
сьогоднішня, — сказала мо
лода комуністка Ельне, ко
ли її запитали, якими вона 
бачить стосунки молоді різ
них країн.

Попереду — нові знайом
ства на паралелях дружби 
«Глобуса».

КЛИЧЕ
Педагогічний колектив і комітет комсо

молу Миронівської восьмирічної школи ве
лику увагу приділяють військово-патріотич
ному вихованню учнів. Організовують цікаві 
зустрічі з учасниками Великої Вітчизняної 
війни, старими комуністами і першими ком
сомольцями села. Хлопчики і дівчатка слу
хали розповіді комуніста М. П. Овчаренка, 
котрий брав участь у штурмі Берліна. Тепер 
Матвій Петрович водить комбайн полями 
рідного колгоспу імені Ульянова. Груди 
хлібороба прикрашають численні бойові і 
трудові урядові нагороди. Заходить до шко
ли й ветеран війни обліковець тракторної 
бригади Григорій Йосипович Коряченко,

який визволяв рідне село від гітлерівців. 
Бойові нагороди комуніста, як свідки тих 
подій, розповідають юним про буремні роки 
війни.

Не забувають рідної школи і її вихован
ці, які відслужили в лавах Радянської Ар
мії, — Іван Письменннков, Петро Пнрогов’. 
Вони радять учням, як бути мужніми, силь
ними, сміливими, як готуватися до армій
ської служби.

Про зустрічі з цікавими людьми учні 
роблять записи у спеціальному альбомі, що 
зберігається в кімнаті бойової і трудової 
слави. Особливу уваїу привертають тут фо
тографії перших комуністів села Савп

Артемовича Олещенка та Івана Гнатовича 
Гончаренка, які пишуть листи школярам, на 
свята приїздять до них у гості.

У кімнаті бойової і трудової слави ціка
вість викликають різноманітні подарунки 
ветеранів війни та праці. Серед них — до
кументальна повість «Сокіл-1», подарована 
дітям комуністом Миколою Максимовичем 
Пироговим, де розповідається і про нього, 
відважного бійця авіаполку, яким команду
вав двічі Герой Радянського Союзу льотчик 
Шостакович. Про сміливість і відвагу свого 
земляка М. М. Пирогова діти під керів
ництвом учительки української мови та лі
тератури Любові Андріївни Конограй писа
ли твори.

Свіглзводськив район.

Л. ЧОРН<
вчителька.
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обхідним, тоді 
й розвиваються 
по - справжньо
му здібності 
людини.

експеримент, у якомуЩе один ........
брав участь і я, — ще п студентські 
роки. Потрібно було на звичайних 
вагах так розподілити предмети, 
які лежали на столі, иіоб чаші ваг 
урівноважились. Одначе це було 
неможливо зробити — так уже пі
дібрано було предмети. По-різному 
ми складали їх, і лише коли всі 
або майже всі варіанти було пере
брано, замислювались (візьміть до 
уваги, який парадокс: замислюва
лись не до. а після всіх проб і по
милок!) — як же бути? Боязнь зда
тися найбільш нетямущим підстьо
бувала. І прийшла догадка... В чис
лі предметів були свічка і сірники. 
Значить можна запалити свічку, 
сова втратить у вазі, і через якийсь 
час чашечки врівноважаться.

Отже, потреба знаній розв’язан
ня мобілізувала приховані здіб
ності. Очевидно, потреба — рушій 
наших здібностей І можливостей. 
Ямно хочеш розвинути здібність, 
знайди, визнач життєво важливу, 
громадсько значущу потребу.

О АГ А ДАЮ історію цього
знаменитого оратора, мис

лителя і політичного діяча Ста
родавньої Греції. Вирішивши 
стати оратором і провчившись 
кілька років у знаменитих учи
телів ораторського мистецтва, 
Демосфен виступив з першою 
публічною промовою і... був 
жорстоко осміяний афінянами. 
У нього виявилась безліч вад 
для вибраної діяльності — ко
ротке дихання, слабкий голос, 
погана вимойа, незграбність 
рухів, заплутаність побудови 
мови і так далі. Але Демосфен 
не здався. Він пішов на берег 
моря і став вправлятися в крас
номовстві: збігав на гору, ви
голошуючи при цьому промо
ву, набирав повний рот мор
ських камінців і добивався то
го, що мова навіть у таких умо
вах була чистою і зрозумілою. 
Кілька років безперервних 
вправ — і, коли він виступив 
удруге перед жителями міста, 
афіняни, які розумілися на 
ораторському мистецтві, були 
вражені його блискучим крас
номовством. Згодом, коли Фі- 

Іліпп Македонський підходив 
до стін Афін, блискучі промо- 
ми Демосфена, спрямовані 
проти Філіппа (філіппіки), до
помагали жителям відстояти 
місто.

Цю історію я нагадав для
і головного запитання, яке треба 
І задати і на яке треба відповіс

ти: як формуються здібності 
1 людини? Як потенціальні наші 
I можливості (про які ми гово- 
I рили минулого разу) перетво

рюються в реальні? Відомий 
І радянський психолог О. М. 
І Леонтьев казав, що ми знаємо 
І наші здібності на одну десяту 
і тих, які в нас є, а в житті вико- 
I ристовується одна десята здіб- 
’ костей, про які ми знаємо, ра- 
, зом—одна сота. Як же збільши- 
I ти можливості, ну хоча б на 
І кілька сотих?

ЛЦНОГО РАЗУ проводили 
І оавЧД в дИТЯЧому садку дослід 
в по розвитку гостроти зору.

Дітлахам показували колечко з 
І розривом (кільце Ландольта).

Еідстань, з якої діти бачили 
розрив, вважалася порогом 
гостроти зору. Після двох мі
сяців тренувань гострота зору 
у більшості трохи зросла (якщо 
початкову взяти за 100, то те- 

I пер вона 
І 107). Потім 
В двомісячне 
І для заохочення давали цукерку 
І або яблуко. В підсумку замість 
■ початкових 105—107 було 
[одержано результат — 115. Усі 

лальші спроби ні до чого не 
призели. І тоді застосували ін
ший спосіб: улаштували гру в 
розвідників. Вона повторюва
лась протягом двох місяців. 
Розвідник загону повинен був 

І помітити появу «противника»
(про місце появи якого гово
рив той же розрив у тому ж 
колечку). Причому діти не зна
ли, що це теж експеримент. 
Вони просто гралися. І вияви- 

Ілись разючі дані: гострота зо
ру стала дорівнювати 207 про
центам! Значить, найбільше во
на розвинулася в грі, в діяль
ності — найпотрібнішій, найне- 
обхіднішій і найвідповідальні
шій для дітей. Не тренування, 
не вправи, а інтерес, потреба в 
досягненні цілей дали ці ре
зультати, Так ось, коли що-не- 
будь стає справді життєво не-

ПСИХОЛОГИ називають 
поняття мотиву, близьке до 

поняття «потреба». Потреба — 
це прихована форма рушійних 
сил психічного розвитку. Мо
тив — більш зрима, більш від
чутна, більш видима форма тих 
самих рушійних сил. У поведін
ці людини створюється систе
ма мотивів, які й забезпечують 
їй успіх у тій чи іншій діяль
ності. Немає жодного вчинку 
чи дії, за якими не лежали б 
мотиви і потреби. Не мають ра
ції ті, хто гозорить про немоти
вовані вчинки. Є мотиви неусві- 
домлені, є мотиви нерозкриті 
(як і злочини), але немає немо
тивованих вчинків і дій. Уду
майтесь у будь-який ваш вчи
нок, пзоаналізуйте його ста
ранно, і ви обов’язково вияви
те за ним якийсь мотив, те, в 
ім’я чого людина хоче зробити 
шось, досягти тієї чи іншої 
мети.

А сформувати мотив, створи
ти для себе потребу — це зна
чить уже виробити звичку, рису 
характеру, якусь індивідуальну 
ерорму поведінки і ставлення, 
значить, змінити себе, свій ха
рактер, свої звички. А всі зна
ють, як це важко.

У кожному вчинку, в кожній 
діяльності існують, крім моти
ву і потреби, ще мета і засоби. 
Мета — це те, чого я хочу до
сягти, засоби — це ті способи, 
якими я хочу досягти мети. 
Припустімо, я вирішив вивчи
ти якийсь поедмет. Дістає під
ручники, брошури та інше. В 
міру засвоєння матеріалу у ме
не стзорюється Інтерес до 
нього, не до результатів за
своєння, а до процесу засвоєн
ня, тобто розвивається пізна
вальний інтерес, І поступово 
він сам по собі стає 
моїх дій.

Так 
пізнавальні, естетичні, 
н‘ і взагалі духовні. Так фор
мується й багато фізіологічних 
потреб. Правда, вони в основ
ному вже задані людині від на
родження, але сама людина 
істотно змінює ці потреби — 
вона їх «олюднює». Процес 
«олюднювання» потреб, поряд 
з розвитком трудової діяль
ності та спілкування, і є те, що 
теж створило саму людину.

Психологи вважають, що 
система мотивів і лотоеб І є 
те провідне, ш.о визначає пси
хічне обличчя людини, а пізнан
ня і виховання мотивів Та 
потреб становлять суть вихо
вання і пізнання (для нас — са
мовиховання і самопізнання).

Ця ідея і зродилася, і 
поширилася, і утвердилася 
серед поетів, наших авто
рів, чиї вірші «Молодий 
комунар» умістив на своїх 
чотирьох полосах до тра
диційного Дня поезії на 
Кіровоградщині, — ідея- 
символ: гонорар за всю 
тематичну добірку, при
свячену 60-річчю Велико
го Жовтня, внести до фон
ду Всесоюзного комуніс
тичного суботника.

День поезії на Кіровоград- 
іцині цього року набрав небу
валої масовості й урочистості, 
став яскравим виявом захоп
лення широких КІЛ трудівни
ків небуденним світом поезії.

Палке чи горде, замріяне 
чи рвійне, та завше небайду
же, поетичне слово звучало 
того дня на заводі радіовпро- 
бів, ремонтному заводі «Укр- 
сільгосптсхнікн». на славній 
нашій «Червоній зірці», в пе
дагогічному інституті імені 
О. С. Пушкіна та інституті 
сільськогосподарського маши
нобудування, в кооперативно
му технікумі і технічному 
училищі, в книжковому мага- 

•знні № 2 і медичному учили-

їді... Зустрічі з поетами става
ли велелюдними подіями і а 
містах та районних центрах 
нашої області.

Цього року до 
прибули гості зі 
публіки — поети 
дюк, Аркадій Ривлін, 
Чіп та чимало знаних авторів 
з районів. Це також зумови
ло масовість у проведенні 
свята.

Провідна група поетів побу
вала на «Червоній зірці», де 
знайомилася з трудівниками 
підприємства, з виробництвом. 
Ось гак. як ші бачите на фо
то, — невимушено, доброзич.

. ливо велася розмова з Героєм 
Соціалістичної Праці бригади
ром слюсарів-склада.тьніїкіп 
О. О. Кошурком. Або в кни
гарні. де (на фото) із своїми 
віршами перед ровесниками 
вистудив майбутній педагог 
Сергій Хлустиков.

Увечері, під завісу традицій
ного свята на Кіровоградщині. 
перед численною аудиторією 
міського Палацу культури 
імені Компанійця знову висту
пали поети, схвильовано чита
ли спої твори. А в нагороду 
були заслужені щедрі оплески.

Фото В. КОВПАКА. ■
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ПРОЩАЛЬНЫЙ
ВАЛЬС
СЛОВА А. Д »ДУРОВА. МУЗЫКА Л. ФЛЯРКОВСКОГО.

Когда уйдем со школьного двора 
Под звуки нестареющего вальса, 
Учитель нас проводит до угла, 
И вновь назад, и вновь ему с утра. 
Встречай, учи и снова расставайся. 
Когда уйдем со школі ного двора. 
Для нас всегда открыта в школе дверь. 
Прощаться с пей не надо торопиться! 
Ну. как забыть звончей звонка капель 
И девочку, которой пес портфель? 
Пускай потом ничто не повторится — 
Для нас всегда открыта в школе дверь. 
Пройди по тихим школьным этажам. 
Здесь прожито и понято немало!
Был голос робок, мел в руке дрожал, 
Но ты домой с победою бежал!
И если вдруг удача запропала — 
Пройди ио тихим школьным этажам. 
Спасибо, что конца урокам нет! 
Хотя и ждешь с надеждой перемены. 
Но жизнь — она особенный предмет -» 
Задаст вопросы новые г. ответ.
11 ты найди решенье непременно! 
Спасибо, что конца урокам нет!

ПОНЕДІЛОК, 
18 КВІТНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — Но
вини. 9.10 — К. т. Гімнастика. 9.30 
— К. т. Фільм «Старик Хоттабич». 
11.20 — К. т. «Наша біографія. Рік 
1940-й». 15.00 — Док. фільм. 15.10

К. т. «Наш сад». 15.40 — Фільм для 
дітей. «Мандат». 17.00 — К. т. «Ад
реси молодих». 18.00 — Новини. 
18.15 — К. т. «Веселі нотки». 18.30—, 
«Щоденник соціалістичного змаган
ня». 19.15 — К. т. «Веселка». Дру
гий Міжнародний фестивалі, теле
програм народної творчості. Кана
да. 19.45 — М. Погодін. «Кремлів
ські куранти». Фільм-вистава. (21.00 
<— «Час»). По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — К. т. 
«Наша біографія. Рік 1938». і 1.00 — 
Новини. 11.15 — До Днів польської 
літератури на Україні. «Поезія». 
А. Міцкевич, ІО. Словацький, ІО. Ту
пім. 11.45 — Фільм «Любов». 16.00— 
Тележурнал «Партійне життя». 
10.30 — К. т. «З берегів Тясмину». 
Концерт. 17.00 — «Величні здобутки 
Жовтня». Бесіда. 17.15 — К. т. Для 
дітей. Концерт. 17.50 — «На ланах 
республіки» 
лошення. І

> 15.00 —, Рекламо. Ого- 
18.50 — «Весняний на

стрій». Концерт. 19.00 
— «Вісті» 10.30 — 
І Всесоюзний Фести
валь самодіяльної 
художньої творчості 
трудящих. '■ . 
ловградська область. 
20.45 — «На добра
ніч. діти!». ~ — ~ 
«Час». 21.30 — Фільм 
«Королівська рега
та». 23.00 — Концерт 
польської музики. 
23.30 — Новини.

ВІВТОРОК, 
19 КВІТНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — Но
вини. 9.10 — К. т. Гімнастика. 9.30
— М. Погодін. «Кремлівські куран
ти». Фільм-вистава. 15.00 — «Твій 
труд — твоя висота». 15.30 — К. т. 
«По рідній країні». Грузинська РСР. 
1(1.00 — Вс. Іванов. «Бронепоїзд 
14-69». 10.45 — «Основи радянсько
го законодавства». 17.15 — К. т. 
Концертний зал телестудії «Орля». 
18.00 — Новини. 18.15 — К. т. «В 
кожному малюнку — сонце». 18.35— 
К. т. «Соціалістичний спосіб життя 
і добробут народу». 19.35 — К. т. 
Фільм «З тобою і без тебе». 21.00—• 
«Час». 21.30 — К. т. «Наша адреса
— Радянський Союз». 22.25 — К т. 
Док. телефільм «Ріка». По закін
ченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — К. т. 
Муз. фільм. 11.00 — Новини. 11.15—» 
«ЛПстам і селам України бути зраз
ковими». 11,40 — Українська літе
ратура для учнів 10 класу. 12.10 -» 
«П’ятирічка ефективності і якості». 
16.45 — «Рубежі 10 п’ятирічки». 
17.10 — «Мереживо танцю». Аи* 
самб.ть «Першотранневець». 17.55 — 
«Цифри нашого зростання». 18.00 — 
Для дітей. «Лісова прогулянка». 
Концерт. 1.8.30 — «Вісті». 19.00 — 
К. т. Відкриття Днів польської лі
тера тури на Україні. В перерві — 
«На добраніч, діти!». По закінчен
ні — тележурнал «Старт» і новини.
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