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З А К Л ИІС И ЦК КПРС
А О 1

1. Хай живе 1 Травня — День міжнародної солідар
ності трудящих у боротьбі проти імперіалізму, за мир, 
демократію і соціалізм!

2. Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
3. Хай живе марксизм-ленінізм — вічно живе рево

люційне інтернаціональне вчення, прапор боротьби тру
дящих усіх країн проти імперіалізму, за перемогу со
ціалізму і комунізму!

4. Трудящі Радянського Союзу! Боріться за втілення 
чГ® життя історичних рішень ХХУ з’їзду КПРС, величної

програми десятої п’ятирічки!
Вперед, ДО нових успіхів у комуністичному будів

ництві!
5. Трудящі Радянського Союзу! Ширше розгортайте 

соціалістичне змагання за гідну зустріч 60-річчя Вели
кого Жовтня!

Ознаменуймо ювілей нашої могутньої соціалістичної 
держави новими досягненнями р праці, розвитку еко
номіки, науки і культури!

6. Комуністи! Будьте в авангарді всенародної бороть
би за виконання рішень ХХУ з’їзду КПРС, активними 
організаторами і вихователями мас!

7. Хай славиться у віках героїчний радянський народ— 
будівник першого на землі комуністичного суспільства, 
стійкий борець за мир в усьому світі!

8. Хай живе героїчний робітничий клас Країни Рад — 
провідна сила в будівництві комунізму!

9. Хай живе славне колгоспне селянство — активний 
будівник комунізму!

10. Хай живе радянська народна інтелігенція — актив
ний будівник комунізму!

11. Хай живе непорушний союз робітничого класу, 
колгоспного селянства і народної інтелігенції! Хай міц
ніє ідейно-політична єдність радянського суспільства!

12. Хай живе братерська дружба і єдність народів 
ЄРСР — велике завоювання соціалізму, тріумф ленін
ської національної політики КПРС!

13. Хай живе ленінська Комуністична партія Радян
ського Союзу — партія наукового комунізму, випробу
ваний авангард робітничого класу, всього радянського 
народу!

Хай живе велика непорушна сдність партії і народу!
14. Хай живуть Ради депутатів трудящих — найбільш 

представницькі органи народовладдя! Хай шириться 
участь робітників, селян, інтелігенції в управлінні дер
жавою!

15. Хай живе соціалістична демократія, яка забезпечує 
соціальну справедливість, справжнє народовладдя, гар
монійне поєднання інтересів суспільства, колективу і 
особи!

16. Радянські профспілки! Всемірно розгортайте со
ціалістичне змагання за гідну зустріч 60-річчя Великого 
Жовтня, за підвищення ефективності і якості роботи!

Хай живуть радянські профспілки — школа управлін
ня, школа господарювання, школа комунізму!

17. Юнаки і дівчата! Наполегливо оволодівайте марк
систсько-ленінським ученням, досягненнями науки, тех- 
іііки і культури! Примножуйте славні революційні, бо
йові і трудові традиції радянського народу! Будьте в 
перших рядах борців за успішне виконання рішень ХХУ 
з’їзду КПРС!

18. Хай живе Ленінський комсомол — надійний по- 
мічиик і бойовий резерв Комуністичної партії, передо
вий загін молодих будівників комунізму!

19. Хай живуть радянські жінки — полум’яні патріот
ки нашої соціалістичної Батьківщини активні учасниці 
трудового і громадського життя! Честь і слава жінці- 
матері, яка віддає тепло свого серця вихованню дітей— 
майбутніх будівників комунізму!

20. Радянські воїни! Безустанно вдосконалюйте свою 
бойову і політичну підготовку, оволодівайте сучасною 
зброєю і новою технікою, пильно і надійно охороняйте 
мирну працю радянського народу!

Хай живуть героїчні Збройні Сили СРСР!
21. Трудящі Радянського Союзу! Наполегливо доби

вайтесь підвищення продуктивності праці, ефективності 
виробництва і якості роботи в ім’я дальшого зростання 
соціалістичної економіки — основи могутності Батьків
щини і неухильного піднесення добробуту народу!

Вище прапор соціалістичного змагання за успішне 
виконання і перевиконання плану другого року п’яти
річки!

22. Честь і слава трудовим колективам, передовикам 
і новаторам виробництва, які йдуть в авангарді змаган
ня за гідну зустріч ювілею Жовтня, за підвищення ефек
тивності виробництва і якості роботи, борються за вико
нання завдань двох років п’ятирічки до 7 листопада 
1977 року!

23. Трудящі Радянського Союзу! Активно боріться за 
виконання і перевиконання народногосподарських пла
нів! Всемірно зміцнюйте планову, технологічну і трудо
ву дисципліну! По-хазяйському використовуйте резер
ви виробництва, добивайтеся суворої економії мате
ріальних, трудових і фінансових ресурсів!

24. Працівники промисловості! Боріться за втілення в 
життя рішень XXV з’їзду КПРС по дальшому розвитку 
і зміцненню індустріальної могутності нашої Батьківщи
ни! Добивайтесь прискорення технічного прогресу, 
швидкого освоєння І кращого використання виробничих 
потужностей!

Ширше дорогу новій техніці і прогресивній технології!
25. Працівники промисловості! Наполегливо боріться 

за збільшення виробництва високоякісних товарів на
родного споживання! Оновлюйте їх асортимент, повніше 
задовольняйте запити радянських людей! —
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26. Працівники будівництва! Боріться за успішне вико

нання поставлених ХХУ з’їздом КПРС завдань у галузі 
капітального будівництва! Своєчасно вводьте в дію нові 
об’єкти! Будуйте швидко, добротно, економічно і на су
часній технічній основі!

27. Працівники транспорту і зв’язку! Розвивайте і 
вдосконалюйте засоби транспорту і зв'язку! Всемірно 
поліпшуйте обслуговування народного господарства, 
певніше задовольняйте запити радянських людей!

28. Трудящі Радянського Союзу! Активно втілюйте в 
життя аграрну політику КПРС! Прискорюйте темпи ме
ханізації і хімізації сільського господарства, меліорації 
земель! Наполегливо проводьте курс на спеціалізацію 
і концентрацію виробництва на базі міжгосподарської 
кооперації і агропромислової інтеграції!

29. Працівники сільського господарства! Наполегливо 
боріться за здійснення рішень XXV з’їзду КПРС, доби
вайтесь підвищення ефективності сільськогосподарсько
го виробництва! Краще використовуйте землю, техніку, 
добрива, всі матеріальні ресурси!

30. Колгоспники і працівники радгоспів! Ширше роз
гортайте соціалістичне змагання за збільшення вироб
ництва і продажу державі продуктів землеробства і 
тваринництва! Добивайтеся зразкового проведення вес
няних польових робіт в ювілейному 1977 році! Активно 
беріться за одержання найвищих урожаїв, за дальше 
піднесення тваринництва!

31. Працівники торгівлі, громадського харчування 
служби побуту і житлово-комунального господарства! 
Активніше розвивайте і вдосконалюйте сферу послуг, 
впроваджуйте прогресивні форми і методи роботи! Бо
ріться за високу культуру обслуговування радянських 
людей!

32. Трудящі Радянського Союзу! Свято бережіть і при
множуйте суспільну власність! Добивайтесь економії си
ровини, пєлива, електроенергії, металу та інших мате
ріалів!

33. Працівники народного господарства! Наполегливо 
підвищуйте свою професійну майстерність, оволодівай
те економічними знаннями, сучасними методами госпо
дарювання і управління! Ширше впроваджуйте у вироб
ництво наукову організацію праці, передовий досвід, 
найновіші досягнення науки і техніки!

34. Інженери і техніки! Раціоналізатори • винахідни
ки! Активно втілюйте о життя поставлені XXV з’їздом 
КПРС завдання по прискоренню науковс-технічиого 
прогресу! Добивайтесь якнайшвидшого впровадження 
у виробництво нових наукових розробок, винаходів і 
передового досвіду!

35. Радянські вчені! Наполегливо боріться за успішне 
виконання завдань у галузі науки, поставлених XXV з’їз
дом КПРС! Підвищуйте ефективність наукових дослід
жень, зміцнюйте зв’язки науки з виробництвом, доби
вайтесь якнайшвидшого впровадження наукових до
сягнень у народне господарство!

Слава радянським ученим, які вносять гідний вклад 
у будівництво комунізму!

36. Діячі літератури і мистецтва, працівники культури! 
Високо несіть прапор партійності і народності радян
ського мистецтва! Віддавайте свій талант і майстерність 
служінню народові, справі комунізму, створюйте твори, 
гідні нашої великої Батьківщини!

37. Працівники народної освіти! Всемірно підвищуйте 
якість навчання, вдосконалюйте підготовну кадрів для 
народного господарства! Виховуйте підростаюче поко
ління с дусі ідеалів і моральних принципів комунізму 
свідомого ставлення до навчання і праці!

38. Працівники охорони здоров’я і фізичної культури! 
Поліпшуйте медичне обслуговування населення, актив
ніше впроваджуйте фізичну культуру в повсякденне 
життя радянських людей!

39. Ветерани революції, війни і праці! Наставники мо
лоді! Передавайте юнакам і дівчатам свої знання і дос
від, беріть активну участь у вихованні молодого поко
ління на революційних, бойових і трудових традиціях ра
дянського народу!

40. Піонери і школярі! Палко любіть Радянську Бать
ківщину, добре вчіться, оволодівайте трудовими навич
ками! Готуйтеся стати активними борцями за справу 
Леніна, за комунізм!

41. Братерський привіт комуністичним і робітничим 
партіям — бойовому марксистсько-ленінському авангар
дові робітничого класу і всіх трудящих, стійким борцям 
проти імперіалізму за мир, демократію, національну 
незалежність і соціалізм!

42. Хай живе пролетарський інтернаціоналізм — ви
пробувана і могутня зброя міжнародного робітничого 
класу!

Хай міцніють єдність і згуртованість комуністів усього 
світу на непохитній основі марксизму-ленінізму, проле
тарського інтернаціоналізму!

43. Комуністи Європи! Боріться за досягнення цілей, 
висунутих Берлінською конференцією комуністичних і 
робітничих партій!

44. Братерський привіт народам соціалістичних країн! 
Хай розвивається і міцніє світова система соціалізму — 
велике історичне завоювання міжнародного робітничого 
класу, вирішальна сила антиімперіалістичної боротьби, 
оплот миру демократії і соціального прогресу!

45. Хай живе єдність і згуртованість народів країн со
ціалістичної співдружності!

Хан міцніє непорушний бойовий союз комуністичних 
партій соціалістичних країн на основі випробуваних

Центральний Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу.
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принципів марксизму-ленінізму, пролетарського інгер- 
націоналізму!

46. Братерський привіт героїчному в’єтнамському на
родові! Хай міцніє і процвітає Соціалістична Республіка 
В’єтнам — важливий форпост сил миру і соціалізму е 
Південно-Східній Азії!

47. Братерський -тривіт мужньому лаоському нвредо- 
еі! Хай живе і процвітає Лаоська Народно-Демократич
на Республіка, яка стала на шлях будівництва соціаліс
тичного суспільства!

48. Братерський привіт робітничому класові капіталіс
тичних країн — самовідданому борцю проти експлуата
ції, засилля монополій, за права всіх трудящих, за мир, 
демократію і соціалізм!

49. Палкий привіт народам, які скинули колоніальні 
найдами, борються за зміцнення незалежності за про
гресивний шпех соціального, економічного і культур
ного розвитку за перебудову міжнародних економічних 
відносин на справедливій, демократичній основі!

50. Гратерськкй привіт народам Анголи, Мозамбіку, 
Іеінеї-Бісау та островів Зеленого Мису, які ведуть муж
ню боротьбу за зміцнення національної незалежності 5 
соціальний проірес!

51. Палкий привіт народам Африки, які борються про
ти імперіалізму і расизму, проти всіх залишків колоніа
лізму. за свободу і національну незалежність!

Народи світу! Посилюйте підтримку боротьби народів 
Зімбабве, Намібії. Південної Африки за повну ліквіда
цію расистських режимів!

52. Палкий привіт нгрод-ім Латинської Америки, які 
ведуть мужню боротьбу проти фашистської небезпеки, 
ініту імперіалістичних монополій за мир, демократію 
і суспільний прогрес!

53. Хай міиніє могутній нездоланний союз трьох ос
новних революційних сип сучасності — світового соціа
лізму, міжнародного пролетаріату і національно-виз
вольного руху!

54. Братерський привіт знемагаючим у тюрмам і фа
шистських катівнях мужнім борцям за свободу народів, 
демократію і соціалізм!

Колоністи і трудящі всіх країн! Активніше включай
тесь у боротьбу за припинення терору і репресій!

Свободу в’язням імперіалізму і реакції!
55. Братерський привіт робітничому класові, всім тру

дящим і демократам Чілі які ведуть мужню боротьбу 
проти фашистської реакції!

Народи світу! Зміцнюйте- солідарі-ість з патріотами 
Чілі!

Свободу всім в’язням фашистської хунти’
56. Народи світу! Примножуйте зусилля в боротьбі за 

встановлення справедливого і міцного миру для всіх 
держав і народів Близького Сходу, проти імперіалістич
ного втручання у внутрішні справи арабських країн, за 
певну ліквідацію наслідків ізраїльської агресії!

Хай міцніють і розвиваються дружба і співробітництво 
між народами Радянського Союзу і арабських країн?

57. Народи європейських країн? Наполегливо добивай
тесь певного втілення в життя Заключного акта загаль
ноєвропейсько! наради, перетворення Європи с конти
нент миру, безпеки, співробітництва і соціального про
гресу!

58. Палкий привіт народові Кіпру, який самовіддано 
відстоює свою незалежність бід імперіалістичних пося
гань!

Народи світу! Вимагайте виведення всіх іноземних 
військ з території Кіпру, поважання його суверенітету і 
теритеріапьної цілісності!

59. Палкий привіт робітничому класові, всім трудя
щим Португалії, які ведуть самовіддану боротьбу за 
збереження і зміцнення демократичних завоювань, за 
вільний і незалежний розвиток своєї країни!

60. Палкий привіт робітничому класові, всім прогре
сивним сипам Іспанії, які борються за свободу, за де
мократичне оновлення своєї країни!

61. Народи азіатських країн? Боріться за зміцнення 
миру, співробітництво і добросусідські відносини, за га
рантування безпеки в Азі* на сенові спільних зусиль 
держав континенту!

62. Народи світу! Боріться за поглиблення розрядки 
міжнародної напруженості, за втілення її в конкретні 
форми взаємовигідного співробітництва мі-к державами 
з різним соціальним ладом! Викривайте підступи сия- 
агресії реваншизму і реакції — ворогів миру і безпеки 
народів!

63. Народи світу! Добивайтеся, щоб незастосування 
сипи стало законом у міжнародних відносинах, а ядерна 
зброя була заборонена навічно! Боріться за припинення 
гонки озброєнь за перехід до скорочення нагромадже
них запасів зброї за роззброєння!

64. Хай живе ленінська зовнішня політика Радянського 
Союзу — політика миру і дружби народів згуртування 
всіх сип. які борються проти імперіалізму, реакції і 
війни!

Хай повністю втілиться в життя вироблена XXV з’їз
дом КПРС програма дальшої боротьби за мир і міжна
родне співробітництво, за свободу і незалежність на
родів!

65. Хай живе наша велика Батьківщина — Союз Ра
дянських Соціалістичних Республік’

66. Під прапором марксизму-ленінізму. під керів
ництвом Комуністичної павтії — вперед, до нових пе
ремог у будівництві кеммнізму!
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ОЛЕКС АНДРІЯ. Комсомоль
ці І молодь міста підготували 
гідний дарунок- лише 
ощаджені

ПІД ЛОЗУНГОМ «ПАМ ЯТІ ДОРОГОГО ІЛЛІЧА, 60-РІЧЧЮ ВЕ
ЛИКОГО ЖОВТНЯ — НАШ УДАРНИЙ ТРУД’» ВИЙШЛИ НА 
ВСЕСОЮЗНИЙ КОМУНІСТИЧНИЙ СУБОТНИК ПОНАД 242 ТИ
СЯЧІ ЮНАКІВ І ДІВЧАТ КІРОВОГРАДЩИНИ. ЛИШЕ НА СВОЇ 
РОБОЧІ МІСЦЯ ЗАСТУПИЛИ МАЙЖЕ 114 ТИСЯЧ МОЛОДИХ 
ТРУДІВНИКІВ.

НА ОДИНАДЦЯТУ ГОДИНУ ЧОТИРИ комсомоль- 
СЬКО-МОЛОДІЖІЧ БРИГАДИ З ЦЕХУ А? 2 КІРОВОГРАД
СЬКОГО ЗАВОДУ ТРАКТОРНИХ ГІДРОАГРЕГАТІВ ВИКО
НАЛИ ЗМІННІ ЗАВДАННЯ. У ЗМАГАННІ МІЖ КОЛЕК
ТИВАМИ ЦІ.Х1В ОРДЕНОНОСНОГО ЗАВОДУ - ЧЕРВОНА 
ЗІРКА» ГІІД ЧАС ПЕРШОЇ ЗЛИ НИ ПЕРЕМОЖЦЯМИ ВИ
ЙШЛИ РОБІТНИКИ МЕХАНОСКЛАДАЛЬНОГО ЦЕХУ №4. 
НА 14 ГОДИНУ 15 ХВИЛИН УДАРНИП КОЛЕКТИВ ВИГО- 
ІОВИВ 60 КУКУРУДЗЯНИХ, 20 БУРЯКОВИХ, 70 ЗЕРНО
ВИХ. 25 ОВОЧЕВИХ СІВАЧОК, ЗО КОМПЛЕКТІВ ВОДО
НАЛИВНИХ КОТКІВ ТОЩО.

Багато ініціатив народилося в день свята праці. Під лозун
гом «Червоній суботі» — піьтори, дві норми!» заступили на 
спої робочі місця комсомольці і молодь Кіровоградське! 
взуттєвої фабрики. Весь день колектив підприємства працював 
на зекономлених матеріалах та електроенергії. А ініціатива 
комсомольсько-молодіжного колективу імені XXV з’їзду 
НЛРС Гайворокського теплоеозоремонтного заводу почала 
своє життя ще 1 квітня. Тоді колектив кинув клич: «Комуністич
ному суботнику — 16 ударних змін!» Усі дні молоді ремонтни
ки перевиконували свої завдання, а 16 квітня добилися найви
щої продуктивності праці.

1 1ІКОІІРОБ МАНФРЕД ГОЛЬД
БЕРГ (ДРУГИЙ ЗЛІВА) ПІД ЧАС 
І ЕІ’ЕРВИ РОЗМОВЛЯЄ З ХЛОП- 
ІЧЯМИ З БРИГАДИ ВАСИЛЯ 
ПОХИЛА.

УДАРНОЮ ПРАЦЕЮ ВІДЗНАЧИЛИ ВСЕСОЮЗНИЙ КОМУНІСТИЧНИЙ СУБОТНИК 
І КОМСОМОЛЬЦІ І МОЛОДЬ КІРОВОГРАДЩИНИ

спов- 
гордосіі 
причет- 

до еєли- 
справи, 

Ді-

і

if - *-

и
комуністичний 
суботник!» Ці 
слова, 
нені 
від 
ності 
кої
вимовив 
тер Майєр. 

Коли такі 
слова звучать 
ламаною ні
мецькою мо

вою на будові, що в багрян
ці прапорів і гвоздик зустрі
чає свято комуністичної 
праці, в них з особливою 
яскравістю і силою розкри
вається величезне інтерна
ціональне значення Великої 
Жовтневої соціалістичної 
революці1, вплив її ідей Ні 
серця та уми простих лю
дей дружньої країни.

їх шестеро: п’ять кращих 
мулярів бригади Бургхарда 
Шенка, що прокладає газо
провід Оренбург — Захід
ний кордон СРСР, і він, Ді- 
тер Майєр, диспетчер. У 
день «червоної суботи» во
ни прийшли на будівельний 
майданчик Олександрів- 1

ІВІД ОСОБИСТИХ РЕКОРДІВ
_ Для кожного радянського трудівника цей суботник 

славного 
був іще

«60-річчю

Найдорожча
ф «Червоній суботі» — пів

тори норми!» — під таким де
візом трудилися штукатури 
комсомольсько - молодіжного 
екіпажу

О Об'єкт у дівчат був незви
чайним — будованим на кош
ти, зароблені на минулих су- 
ботниках.

О Під час Всесоюзного ко
муністичного суботника буді
вельники комбінату «Кіроао- 
градважбуд» виконали робіт 
обсягом 124,3 тисячі карбован
ців

ДЕНЬ був таким щасливим. ї тому, що 
вони стали учасниками Всесоюзного 

і ом уп істинного суботника; і тому, що 
сонце несподівано хлюпну то у вікна бу
дови пригорщі тепла: і тому, . що сама 
будова була незвичайною для двадцяти 
двох комсомолок. Саме їм. штукатурам 
комсомольсько-молодіжної бригади, ко
лективові імені XXV з’їзду КПРС управ
ління малої механізації комбінату «Кіро- 
іюірадважбуд», довірено підготувати 
до малярній робіт новий об'єкт. Це — 
госпіталь інвалідів Великої Вітчизняної 
війни, прекрасна п’ятиповерхова споруда 
в сосновому лісі, де навіть у німку за
тишно й зелено, де тихо жебонінь Інгул 
і де можна навіть засумувати за шумом 
міста. Госпіталь, кошторисна варі їсть 
якого — І мільйон 612 тисяч карбован
ців. Госпіталь, яг; частка нашої змате
ріалізованої пам’яті і шани. Невіддільні 
оці широкі світлі вікна изд сосновим 
гіллям від срібного павутиння, вплете
ного війною в коси їхнього бригадира — 
Марії Володимирівни Казаріної, від фо
тографії групкомсорга, депутата міської 
Ради депутатів трудящих Раїси Сичової 
біля Поапора Перемоги у Кремлі поруч 
ветеранів. Фотографію що в рамці під 
склом дівчата тримають на пайпоческі-

був особливим, адже пройшов він у рік 
ювілею — 60-річчя Радянської глади. Він 
одним ударним днем всенародної вахти ,___
Великого Жовтня — 60 ударних гижніві» Задовго 
до ного початку кожен визначив особисті рубежі.

А в нашій комсомольсько-молодіжній бригаді шлі- 
фувальїиікін Дніпровського заводу твердих сплавів 
прозвучала гака ініціатива: «Червоній суботі» — 
високопродуктивну працю і відмінну якість!». Лін зо- 
бов’язувалшч у день суботника виконати змінне 
завдання на 12-1 проценти, працювати без браку, 
(іранці, па мітингу перед початком зміни, товариші 
доручплг, мені запевнити колектив підприємства, що 
іиліфуваліиііікп дотримають слова.

Зг.нчайного робочого дня бригада виконує змінну норму 
на 1(18—112 процентів, з першого пред’явлення йде 98 про
центів виготовленої продукції. |(> квітня належало праціо 

пати швидше і краще. Крім того, три чоловіки були зайнят* 
на впорядкуванні території заводу, колектив виконував І їхні норми.

Важко виділити кого-нсбудь із бригади. Всі трудилися з 
повіїою віддачею. На обличчях сяітплася якась сііягковість 
Удвоє були уважнішими, Кількість - важливо але й про 
якість забувати не слід. Адже продукція наша йде на 
ьол «кий автомобільний завод, КамАЗ, на великі машино- 
Оудіївні підприємсгвц Радянського Союіу. УгСзідомлюїшлн 
гідіїовідальяість за честь марки рідною заводу.

Суботник закінчився. Всі перевиконали свої осо
бисті завдання. Володимир Малолегко. Володимир 
Підпанок, Ганна Щурик... Багато хто встановив свої 
особисті рекорди у прані. А колектпвпіііі здобуток — 
радість і гордість — ділили порівну. Зрозуміли най
важливіше: нам піл силу брати й вищі рубежі. При
йде час, коли сьогоднішнє досягнення стане звичай
ною нормою. І буде ще суботник, лень, зііа.менинй 
комуністичним трудом. Тільки тоді ми зробимо біль
ше, як це й лишіть бригаді комуністичної праці.

г М. ВАНДА,
бригадир комсомольсько-молодіжної бршади 
шліфувальників Дніпровського заводу твердих 
сплавів.

м. Світловодськ.

будова
РЕПОРТАЖ

тому місці в червоному кутку свого бу
динку відпочинку на колесах. 3

Тому па сьогоднішньому суботнику з такою 
повагою, заздрістю дивляться і.а досвідчених 
штукатурів третьокурсники Кіровоградського 
будівельного технікуму Ірина ЧерпАга Тетяна 
Голоааясмко. Олена Шляніна, учепнцн кіші- 
воградського МП ТУ № 2 Валентина Курюк 
які проходять у бригаді практику. ’

І якщо майбутні майстрн-будіведьники у 
бригаді «же два місяці, то Валентина порів
няно -І ними новачок. Та » Марією Володнмн- 
рівиою. з усіма дівчатами юнка знайома дав
но. Вона з чотирнадцятої трупи училища де 
бригада колективним наставником. Валентина 
після випускних екзаменів прийде у бригаду 
повпоправнпм членом. і тому виконання зобо- 

суботі» — 
честі. П»н 

• ■ «26 каад-

г, чзанни комсомольців «Черпочій 
пііторя норми!» вважає справою чсс 
нормі І, дівчата обробляють по 21_ *
ратних метрів поверхні.

Бригада Марії Володимирівни Казапї- 
исі — одна з бригад комбінату, які бра
ли участь у Всесоюзному комуністично
му суботннку. Всього в «червону суботу» 
будівельники комбінату «Кіровогвад- 
важбуд» виконали робіт на 124,3 тисячі 
карбованців. Ударно попрацювали члени 
комсомольсько-молодіжної брщадн маля
рів, яку очолює молода комуністка Ган
на Ви омська. теслі-бетоппнки брига іп 
Олександра Медведя та багато інших 
юнаків і дівчат.

Лі OCQKIHA.

ського районного міжкол
госпбуду, стали на робочі 
місця поруч комсомольців 
бригади Івана Бабича,

Загудів двигун підйомно
го крана, за пультом управ
ління якого стояв комуніст 
Микола Доморацький, — і 
на другий поверх пішли 
розчин, цегла. Томас Фі- 
шзр, Хазе Клеменс, Родер 
Хорст і Гейбель Манфред, 
як і хлопці з бригади Баби
ча, взяли кельми в руки. 
Інтернаціональний загін 
зводив стіни новобудови.

Вже впродовж двох років 
юнаки і дівчата Олександрівни 
щодня дарують ровесникам з 
Німецької Демократичної Рес
публіки, які прокладають газо
провід Оренбург — Західний 
кордон Г.РСР, щирі доброзич
ливі усмішки. Зі струмочка по
чинається ріка, а друхіба почи
нається з усмішки. Учасникам 
цього інтернаціонального загону 
пажко було пригатити, коли во
ни вперше зустрілися, з чого 
почалася дружба: відбулося 
вже багато інтернаціональних 
вечорів, минулого року разом 
працювали на комуністичному 
суботнику, спільно підбивали 
підсумки. Як давні друзі, зу
стрілися на будівельних май
данчиках 

, спільно
Як давні друзі, 
на будівельних 

у ^червону суботу*

німецькі й українські будівель
ники. Якщо бригада Бургхарда 
Щепка працювала на об’єкті 
міжколгоспбуду, то члени ком
сомольсько-молодіжної бригади 
Василя Похила споруджували 
іі’лтиноверховиіі житловий бу
динок для обслуговуючого пер
сона ту майбутньої компресор
ної станції. Паші хлопці допо
магали мулярам молодіжної 
бригади Коло Шрайера, з якою 
два роки тому уклали договір 
на трудове суперництво.

На всіх об’єктах інтерна
ціональні загони справили
ся із завданнями на дві—три 
години раніше встановлено
го часу і продовжували пра
цювати до кінця робочого 
дня. «Червона субота» про
демонструвала інтернаціо
нальну єдність народів двох 
соціалістичних країн.

Ю. ЛІВАШНИКОВ. 
Олександрійський район.
На фото: стіни 

міжколгоспбуду кладе 
Бургхарда Ц1ЕНКА.

Добре потруди інея 
й українські електрики 
дівництві низьковольтної елек
тролінії.

складу 
бригада

ІІовІдом«іж;

обласний штаб

кол- 
«чгр- 

був

«червоної суботи 
продукції »»а 25 
ванціа.

Робітник 
ного заводу комсомолець Юрій 
К-.к.іич встиг змонтувати trau- ; 
цію управління ШПЛ-388'J на 1 
десяту годину. Гой ранок І 
«червоної суботи» приніс дер
жаві понад б тисяч карбован
ців — гака вартість приладу

БОБРИ НЕНЬ. 8708 молодих 
труді вник!« району зімкнули 
таен мирного фронту Всесо
юзного комуністичного субот
ника. Пона і гри тисячі моло
дих виробничників зайняти 
свої робочі місця і показали 
зразки тдариої праці, яка 
принесла 9292 карбованці при
бутку. 120« кілограмів маку
латури і 140 тонн металолому 
зібрали того дня їхні друзі. В 
колгоспі імені Димитрова мо
лодь озеленила і внорядкува- 
ла тваринницькі ферми, в ко.і- 1 
госпах імені Бульонного та j| 
імені Свердлова спорудила та а 
обладнала нові стадіони. А ;! 
«крапку» поставили учпі Я 
СІ1ТУ-2 найбільшою цифрою- [І 
20 тисяч. От скільки сосонок u 
посадили майбутні хлібороби З 
Виростуть — буде тарний бір. Я 

КІРОВОГРАД. Замість 12 й 
тисяч, як передбачалося, на jj 
робочих місцях обласного її 
центру було зайнято майже і 
15 тисяч молодих виробничий , 
ків. Цього дня було викопано І 
робіт на 33 495 карбованців 
Олександра Матросова назвав і 
своїм членом комсомольсько- і 
молодіжний колектив Єпіена 
Григораша иа заводі трактор
них гідроагрегатів у день 
«червоної суботи». Іиіціатязу 
підтримали ровесники з бригад 
Станіслава Дзямбй та Анато 
лія Скворцова, зарахувавши 
до свого складу Юрія Олек
сійовича Гагаріиа. іЦс задов
го до кінця робочої зміни, па 
13-у годину, молоді робітники 
колективу Є. І рнгораша до 
норми — двісті комплектів 
шестерень — додали ще 150. 
На цю пору дня у бригаді 

1C. Дзпмбп замість 400 обойм 
виготовили 630.

ВІЛ ЬШ А И КЛ. По-ударпо.му 
працював чотири тисячний за
гін молодих робітників, 
госпііпків. учнів у день 
нової суботи». Попереду 
комсомольсько - молодіжний 

І колектив промкомбінату
Швачки Валентина Шаркезіїї. 
Олена Смілянцева разом зі 
своїми товаришами (їх у 
бригаді п’ятнадцять) викона
ли денні завдання на 106,7 
процента, виробили продукції 
більш як па півтори тисячі 
карбона»ці в.

НО ВО АРХАНГЕЛЬСЬК. З 
І особливим настроєм вийшли 

на комуністичний суботник 
молоді робітники міжколгосп
ної будівельної організації 
Валерій Рогозннськнй та Во
лодимир Федоров. У перед
день свята праці в житті 
хлопців сталася радісна подія: 

І бюро райкому комсомолу дало 
їм рекомендації для 
кандидатами .......... .

1 під час суботника _____
будівельники довели, що бу- .

І дуть гідними цього високого 
довір’я, показали справжні 
зразки комуністичної праці- 
на будівництві колгоспного 
свинокомплексу кожен із пах

І дав два кубометри цегляної 
кладки замість запланованих 

І півтора.
І А комсомольці аатотран- 
з спиртного підприємства 10039 
S до «червоної суботи» почали 
■1 готуватися давно — тоді, коли 
d вирішили, що 16 квітня пра

цюватимуть на зекономленому 
В пальному. 1 до знаменного 
В дня на їхньому рахунку вже 
в було 2736 літрів зекономлено- 

го пального. Велика заслуга в 
Н цьому комсомольців Леоніда 

Солопапа та Петра Руля. Во
ни ж під час суботника й від
значились наіібі.іоііюю кіль
кістю рейс!» на перевезенні 
будівельних матеріалі».

ДОБРОВЕЛ ИЧКІВКА. На 
впорядкуванні території були 
зайняті хлопці з комсомоль
сько-молоді Ж1ІОГО колективу
автопарку колгоспу імені Кар
ла Маркса. Щоправда, не всі: 
половина молодих водіїв про- 
Івела суботник за кермом ав

томатнії. Ча славно потру/ТН- 
лнея всі тридцять п’ять. Так, 
Петро Тарасенко працював па 
зекономленому пальному і 
виконав дві денні норми. Йо
го показник — 1500 тонна-кі 
лометрів. Він та його друзі.

І
іцо повернулися з рейсів післи 
напруженого дня, могли від
разу помітити плоди праці 
своїх колег — на території ав
топарку хлопці обладнали 
місце для миття автомашин, 
спортивний майданчик.

Комсомольці Добровеляч- 
ківського районного об’єднан- 
”я ^Сільгосптехніка» токар 
Іван Торовик, слюсар Петро 
Ь?т’1'коп газоелектрозварник 
*4- Рік Мартовицькнй, електро
газозварник Віктор Оволонйць 
давно вже працюють з осо
бистим клеймом. У день ко
муністичного суботника вовн 
на своїх робочих місцях вико- 
надн по півтори норми кожен 

І Всього а районі комсомольці 1
молодь перерахували до цього 
фонду з*>09 карбованців.

вступу 
в члени КПРС.

молоді
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-КОМСОМОЛ — СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ 25
З схпор

’JTÄSnsn

ПРИХОДЬТЕ БЕЗ ЗШОШЕНЬ
о ИКОІІУЮЧІ і по- 
Р станову НК 
’КПРС і Рали Мі- 

^йістрів СРСР «Про
^ах-’їди по дальшому 

‘поліпшенню \МОН |>О-
^•т» сільської заі .ільїгооі’вігньої школи- 
їюстаяову бюро аК В. 1і<СМ «Про завдай- 
«я комсомольських організацій по даль
шому розвитку руху «Комсомол ■— СІ.ІЬ- 
ккій школі -, комсомольські організації 
Кіровоградщпни рік у рік поліпшують 
Шефство над сільськими школами, і ак, з 
участю комсомольських організацій шд- 

оиластї 
-’кегі ту ат а- 

сільських 
інтерна і ів,

приємств, коліоешв, радгоспів 
б, ііаельники торік здали в е 
цію дванадцять приміщень 
KjKW, десять пришкільних 
'll і> «і л'ді’.адцять три будішкц для вчите іш, 
Ьіортнвні майданчики і спортивні комп
лекси. Значну допомогу подали комсо
мольські організації сільським школам 
у переході на кабінетну систему. Всього 
u області з допомогою комсомольців об
ладнано 350 кабінетів.
^Сільські школи багатьох районів від
була турботу своїх шефів. Кращими за 
Підсумками минулого року визнано По- 
ф.українську районну і Сві словодську 
Міську комсомольські організації. Серед 
ніервинннх — організацію колгоспу імені 

^Шезчечка Долинського району, іїовоск- 
ііаіицям вручено перехідний Червоний 
прапор ЦКп ВЛК.СМ.
і «Сільській школі — комсомольську 
турботу» -- з таким порядком денним 
іройшли збори в комсомольських орга
нізаціях Кіровоградського району. Про
тягом усього минулого літа кожну 
ууботу і неділю працювали комсомольці 
колгоспів імені Карла Маркса, імені Ва- 
тутіна, «Росія» на будівництві Аджам- 
С5К0Ї середньої школи. А восени разом з 
дітьми урочисто відзначили день її від
криття.

Дійовішою стала допомога сільським шио- 
агм з боку комсомольських організацій під- 
прньмств Кіровського району міста Кіровогра
да. Комсомольці заводу тракторних пдроагре- 
і.иів передали підшефній Во юдимнрівсььій 
деслтирічці Кіровоградського району спорпів-

ннй інвентар, обладнали спортмайданчик, вц- 
готовилн віт рипи для комсоііо.тьськнч та піо
нерських гуртків, подарували хорошу иіолю- 
хеку.

Допомаїають з.міїпіюватн матеріальну оаіу 
сільських шкіл комсомольські організації і><>6- 
рикецького району. Райком комсомолу оголо
сив усі новобудови народної освіїн району 
ударними комсомольськими об'єктами. З актив
ною участю комсомолці в юрік здано в екс
плуатацію' дві типові школи (Внтяіівську се
рі «цію та Буховеїіьку восьмирічну, на споруд
женні першої працював студентський суді- 
вільний загін), обладнано 19 предметних ка- 
оінстів, три піонерські кімнати, два спортив
них зали, а в ході двомісячника підготовки 
сільських шкіл до новХіго навчального року 
відремонтовано 29 шкіл і два будинки для 
вчителів.

1а все ;к не слід забувати, що шеф
ство над сільськими школами важливе 
1'Є ТІЛЬКИ з точки зору зміцнення їхньої 
матеріально-технічної бази, а и перед
усім з точки зору виховання учнів, під- 
івердженн^ім цього може бути співдруж
ність піонерської дружніш імені Олега 
Кошового восьмирічної школи № 1 міста 
Ііоаоукраїнки та її шефа — комсомоль
сько-молодіжного колектив)' тракторної 
бригади колгоспу «Дружба». Роботу ше
фи і підшефні проводять під девізом 
«Хап наші бригади із загонами разом 
увесь шлях до комунізму пройдуть». Ро
бота старших товаришів цікавить піоне
рів і комсомольців ніколи. Адже в руках 
шефів — доля врожаю, і те, яким иуде 
>лібне поле майбутнього, турбує кожно- 
ю школяра. Воші й до сівби готувалися 
теж; сортували насіння, допомагали в 
ремонті та обладнанні будинку механі
затори розбили клумбу, дістали насіння 
квітів. Шефство допомогло ПІДВИЩИТИ 
рзаємовідповідальпість колективів — 
учнівського й виробничого — за справу. 
Ну, як тут не встигати, коли теое обо
в'язково викличуть на спільне засідання 
ради піонерської дружніш і представни
ків камсо.м ел ьс ьк о- м ол од іж п ого к ол е к т 11-

Еу? А шефам є діло і до підручників, І 
до щодеіпшків. Тому ії навчається ко
жен друпііі учень на «добре» і «відмін
но». А всі разом воші мріють бути схо
жими на своїх старших друзів. Сімнад
цять із них відвідують гурток «юний 
механізатор», яким керує молодіш трак
торист Віктор Козловськпй.

АЛЕ, незважаючи на певні досягнення 
в шефстві комсомольських організа

цій над сільськими школами, є ще оага- 
■іо невичерпаних резервів. Не вдалось 
обласному комітетові комсомолу, мі
ським та районним комітетам уникнути 
епізодичності в шефстві. Слабо допома
гають .сільським школам первинні ком
сомольські організації Новоар.хапгель- 
ського, Повомиргородського, Доброве- 
лпчківського, Голованівського рапопів. 
Райкоми комсомолу часто формально 
підходять до питань шефства, но конт
ролюють викопанїія взятих зобов'язань. 
Так, жодного кабінету у підшефних 
школах ке обладнали комсомольські ор- 
ганізації Олександрівського, 1 айворои- 
ського, Устішівського районів. Міськко
ми, райкоми комсомолу повільно пере
будовують свою роботу па виконання рі
шень V пленуму Ц1\ ВЛКСМ. У цілому 
в області ще не досить активно і вміло 
працюють вожат і-вирббппчннкн, мало 
молодих спеціалістів народного госно-» 
дарства залучається до керівництва тех
нічними гуртками, спортивними секція
ми. Не приділяють належної уваги залу
ченню школярів до технічної творчості 
Компапіївськпй, 1 Іовгородківський, Устн- 
пінський, Вільшапськии районні коміте
ти комсомолу. Ще не розгорнули ІПОф- 
ської роботи багато комсомольсько-мо
лодіжних колективів.

Особливої уваги обласного, міських, 
районних комітетів ЛКСМУ вимивне І 
комсомольська робота будівельних орга
нізацій; Ми чомусь більше говоримо про 
шефські зв’язки сільських шкіл з під
приємствами чи колгоспами, па терито
рії яких знаходяться ці інколи чи ной'о- 
Судови. Комсомольські ж організації 
міжколгоспбудів, будівельних управлінь 

• та інших будівельних організацій стоять 
осторонь. Здаються з недоробками 
шкільні новобудови, а комсомольшв-оу- 
діве.тшіиків це мало турбує. Мабуть, час 
принціїпбзо поставити суворі вимоги и 
до них. Чому не відповідає за якість* 
будівпіштза даної інколи комсомольська 
організація будівельники'.?

Першим сні пальником нсполадків на 
будові повинен бути «Комсомольський 
прожектор». Це відомо. А чи часто ра
йонні «прожектористи» били па сполох, 
коли зривались плани капітального буї 
дівництва шкіл? Досі не здано в екс
плуатацію добудови до школи в рад
госпі «Устииівський» Усі київського ра
йону, хоча це слід було зробити іцс в 
другому кварталі минулого року.

Необхідно терміново пёрсбудуиатп неї ляп
ки КОМСОМОЛЬСЬКОЇ роботи к області но шеф
ству виробничих організацій, комсомольсько- 
молодіжних колективів над жовтенятсі.кнми 
класами, піонерськими загонами, класними 
комсомольськими організаціями, виконання 
соціалістичних зобов’язань, узятих цього ро
ку, вимагає напруження зусиль усіх комсо
мольців. З їхньою участю треба здати в екс
плуатацію 15 шкіл па 5704 місті н ить при
шкільних Інтернатів. 21 будинок для вчителів, 
обладнати близько ста каСіІіетів. ІІотреОукиь 
дообла ціані н і доіюмоіи піонерські кімнати 
іа бібліотеки.

Ііро шефство чомусь більше турбую
ться учні: запрошують своїх шефів па 
вечори, готують сценарії, щоразу з не- 
терпінням чекають приходу гостей. Але 
Давайте згадаємо, що рух все-таки пази- 
езєгься «Комсомол — сільській школі», 
а не навпаки. Гож саме комсомольцям 
необхідне піклуватися про свою молод
шу зміну. І приходити до дітей без за 
прошень.

4

Л. ПЕРЕВОДНИК 
секретар обкому комсомолу

СТУПЕНІ СХОДЖЕННЯ

Олеіс-

Долин-

тразня.»

імені Мічуріна Нозго

ж 
як

вершити торішнє досяг
нення на 100 кілограмів. 
У дружній сім’ї майстріа 
машинного доїння

молоді і 
вклад у

первинної порічна володарка цього 
організа- призу Валентина Махно 

тільки щиро вітала В:і-

Ольга Козаченко з Несваткізського відділка рад
госпу Другого імені Петровсь-сого цукрокомбінагу 
Олександрівського району надоїла від кожної коро
ви 1283 кілограми молока,

Валентина Єпішева з колгоспу «Першэ травня» Ма- 
лоаисківського району — 1219,

Галина Лисаник з колгоспу імені Фрунзе Долин
ського району — 1210,

Ганна Челель з колгоспу «По шляху Леніна» Голо- 
ванівсьиого району — 1210,

Текля Макуха з Несватківського відділка радгоспу 
Другого імені Петровського цукрокомбінату С-----
сандрівського району — 1203,

Людмила Пилипчук з колгоспу «Дружба» 
Ського району — 1154,

Антоніна Калашникова з колгоспу «Перше 
Малсвисківського району — 1134,

Лідія Римарчук з колгоспу «Україна» Доброзелич- 
Ківського району — 1119,

Ніна Бугар з колгоспу «Україна» Зчам ямського ра
жену — 1073,

Таміла Козішкурт з колгоспу імені Фрунзе Ульянов
ського району — 1057,

Зоя Плахотнюк з колгоспу 
родківського району — 1057.

Підбито підсумки соціалістичного змагання серед мо
лодих майстрів машинного доїння, визначено кращі комсо
мольсько-молодіжні колективи МТФ господарств Кірово- 
градщини за перший квартал.

високими результатами: 
надоїла в першому квар
талі 1219 кілограмів моло
ка від кожної закріпленої 
за чею корови. Вона за
воювала приз райкому 
комсомолу «Кращій моло-

«Прошу прийняти мене 
8 члени ВЛКСАА. У рік 
60-річчя Великого Жовтня 
хочу стати в лави передо
вої радянської 
внести гідний 
виконання планів, накрес- ___________ ,
лених XXV з'їздом КПРС». дій доярці району». Мину- 
Таку заяву до і 
комсомольської організа
ції колгоспу «Перше трав
ня» Маловисківського ра
йону написала Валентина 
Єпішева.

Своє бажання поповнити 
гави правофлангових со
ціалістичного змагання 
В. Єпішееа підтвердилач

не 
лю з успіхом, 
мендувала її 
8ЛКСМ.

Валентина Єпішева нині 
в числі лідерів обласного 
змагання серед молодих 
майстрів машинного до,н

а й реко- 
а члени

ня, поступається показни
ками лише Ользі Коза
ченко.

У нинішньому списку 
прізвища не десяти, як у 
попередніх, а одинадцяти 
доярок. «Винуватиця» — 
Зоя Плахотнюк. Прізвище 
її занесено до списку, бо 
доярка добилася такої 
продуктивності тварин, 
і Таміла Козішкурт.

Щільність результатів 
показовий штрих змаган
ня. Ставши на ударну тру
дову вахту на честь 60-річ- 
чя Великого Жовтня, мо
лоді майстри машинного 
доїння використовували 
всі резерви, щоб успішно 
завершити зимівлю худо
би. Однакові надої мають 
Галина Лисаник і Ганна 
Чепель, які поділили третє 
й четверте місця. Галина 
Петриченко з Олександ
рійського, Любов Іржова 

та Валентина Новак з Ма
ловисківського, Любов Ко- 
нопацька з Новгородків
ського, Валентина Ганюк.

з Новоукраїнського райо
нів, які не ввійшли в число 
призерів, надоїли від кож
ної корови лише на кіль
ка кілограмів молока мен
ше, ніж Т. Козішкурт і 
3. Плахотнюк.

Напружене змагання за 
високі надої розгорнуло
ся серед комсомольсько- 
молодіжних колективів 
ферм. Приз «Молодого 
комунара» «Кращому ком
сомольсько - молодіжно- 
/лу колективові МТФ об
ласті» залишається в Не- 
саатківському відділку 
радгоспу Другого імені 
Петровського цукроком- 
бінату Олександрівського 
району, де комсомоль
сько-молодіжний колек
тив очолює Ярослава Ан- 
друщакевич. Від кожної 
корови тут надоїли по 
1039 кілограмів молока. 

Минулого року колектив 
подолав чотиритисячний 
рубіж, а нинішнього, юві
лейного, запланував пере-

ферми поповнення 
комсомолка Текля Макуха. 
Свій «дебют» вона відзна
чила п ятим місцем в об
ласному змаганні.

Інші комсомольсько-молодіжні колективи молоч
нотоварних ферм надоїли кілограмів молока:

колгоспу «Перше травня» Малозискіпського райо
ну, де групі'.омсорго/л Марія Мірошниченко, — 841,

колгоспу «Більшовик» Гай б орочсь кого району (Лю
бов Цимбал) — 764,

колгоспу «Перше травня» Маловисківського райо
ну (Валентина Махно) — 743,

колгоспу імені XX з’їзду КПРС Бобринецысого ра
йону (Володимир Міщенко) — 742,

радгоспу «Олександрійський» Олександрійського 
району (Валентина Столяревич) — 730,

колгоспу імені Мічуріна Новгородківського району 
(Ганна Гринь) та колгоспу «Союз» Знам’янського ра
йону (Валентина Єфімова) — по 730,

колгоспу імені Фрунзе Ульяновського району (Та- 
міла Козішкурт) — 668,

колгоспу імені Шевченка Новоукраїнського району 
(Людмила Хоме.чко) — 658.
Навіть поверхове озна

йомлення з результатами 
змагання колективів під
тверджує думку про висо
ку напругу суперництва — 
колективи, що посіли шос
те, сьоме й восьме МІСЦЯ, 
добилися однакової про
дуктивності тварин своїх 
груп, колектив ферми № 2 
колгоспу «Перше травня» 
Маловисківського району, 
що на четвертому місці, 
випереджає майстрів фер
ми колгоспу імені XX з'їз
ду КПРС Бобринецького 
району лише на один кі
лограм.

Змагання назвало імена 
не тільки правофлангових, 
а й відстаючих. Не раду
ють високими надоями 
молоді майстри машинно
го доїння Кіровоградсько
го, Вільшанського, Усти- 
нівського| Новомиргород- 
ського й Онуфріївського 
районів. Здали свої пози
ції комсомольсько-моло
діжні колективи ферм 
господарств Долинського 
й Голованіяського районів. 
Практика свідчить: відста
ють там, де комітети ком
сомолу мало уваги приді
ляють організації соціа
лістичного змагання.

«Шахтар»
цього

перші 
гірники 

за

свідками 
, Гості з 

почали 
ак-

ГпяДамі. які 
стадіон, С'»ли г 
злертого поєдинку, 
пеоших же хвилин 
наступ. Вони атакують 
тивно, широко і на п' 
цятій »аилині 
Хунок. Це зробив Волод 
мир Новаковський з подам 
Сергія Вибиванцева. Атак 

кіровоградців не 
Коли до кінця Х8И,
му залишалося шют

пин, по лівому краю про
йшов, обігравши кількох 
гравців «Шахтаря», Юрій 
Касьонкін і зробив про- 
стрільну передзчу, яку за
вершив ударом Новакоз- 
ський. М’яч у сітці воріт 
господарів майданчика. По
мічник судді показав на 
центр поля. Та головний 
аобітр зустрічі —• суддя 
республіканської категорії 
із Запоріжжя О. Саблюдаєв

з невідомих причин 
гола не зарахував.

Після відпочинку 
п’ятнадцять хвилин 
діють значно активніше 
кіровоградців. Але добре 
грає захист «Зірки». Отже, 
здобуто першу перемогу з 
мінімальним рахунком—1:0.

П’ятий тур Відбудеться 21 квіт
ня. В цей день «Зірка» знову 
виступав па виїзді. Вона в Чер
нівцях поміряється силами з 

*в, 1UABAJ||,L

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВІДБІРНИМ
Старший тренер збірної СРСР з футболу Микита Сіімоияи 

на?нав 15 квітня ‘22 фуіболісіік. «жнх заявлену на перший 
відбірний матч чсмпіонаїу снігу із збірною Греції (?» квітня 
о Москні) Цс — воротарі Володиміїр Лсталонеький (ЦСКА), 
Юрій Дсі’іяроов («Шкхгар», Донецьк). Володимир Пі.чьгуіі 
(іДпіціУС». Москь.і); кіхштнімі Володимир« Грсшкін («Ди- 
ламо». Київ). Віктор Круги»! («Тнріїедо». Москва). Шоіа 
Хікчьі аціпі-чі («Днпвмс», Тбілісі), Сергій Ольшаиськіоі 
(ЦСКА). Сеїльда ВаПшакгв («Кайраг», Алм.і-Ата). Олен* 
саігдр Новиков («Динамо», Москва), Євген Ловчев («Cflap* 
так». Москва); гранці середньої лінії і пан іду Олександр 
Мпііпсп. Олександр Максаvенкон і Олег Долмаїов (усі —• 
«Динамо», Москпа). Володимир Веремеев, Олег Блохіщ 
Леонід Буряк. Анатолій Коиькоп, Володимир Онищенко 
(всі — «Динамо», Київ). Давид Кініані і Полодії’іир Гуцаеі» 
(обслн.’і — «Динамо», Тбілісі), Элокеапдр .М.тіжіи («Зепіт»« 
Ленінград) і Володимир Федоров («Иахтакор». Ташкент).

(Кор. ТАРС),

✓



„Молодий комунар**
НА ПОРОЗІ ЖИТТЯ

СЕБЕ
■"1
Та коли ■ 

вже «обростає» інтересом, 
здається такою важкою і нуд- в

ДВЕРІ
і У ВНУТРІШНІЙ
І СВІТ

на

я ко
мо-

ІЇСИХІЧНИЙ або внутрішній світ лю- 
** дини дуже складний, різноманіт
ний, суперечливий. Розібратися в ньо
му далеко не просто. Тому найзруч 
ніше почати з головної умови і влас
тивості всього психічного життя — з 
уваги, з цієї нашої здатності виділяти 

І одні об’єкти і не звертати уваги 
І інші.
І Якшо я абсолютно неуважним до

і ось предмета чи події, то вони для
не наче не існують взагалі. Ну. а якщо 
тнища або події немає, то чн можу я 
своєю увагою їх викликати? Звичайно ж. 
Ні. Л ось посилити 
переживання своєю

і віть така хвороба 
якої в тому, то 
симптоми реальні до розмірів зовсім не
реальних і при цьому відчуває цілком 

‘ реальний біль.
Отже, завдяки нашій увазі одні об’єк- 

Іти стають для нас ясними, чіткими, та
кими, іцо діють па нашу психіку (іноді 
перебільшено), інші об'єкти ми наче 
іпюруємо. Не можна не звертати уваги 
на сильний і постійний біль, та ослабити 
йою дію можна і треба відверненням 
уваги від нього. Як бачимо, увага не 

І тільки «друг» людині!, а нерідко й «ео
рог». І лозунг «Будь уважним!» так са
мо важливий, як і лозунг «Не звертай 
«ваги!»

її РИПУСТИМО, що ви — театрал, а 
ваш друг — спортсмен. Ви йдете 

І повз дві афіші: одна театральна, дру
га спортивна (причому кількість ін
формації в кожній приблизно рівна).

Би подивилися на кожну по рівному 
проміжку часу. Але сприйняття ін
формації буде у вас зовсім різним. 

І Ви можете майже дослівно переказа
ти театральну афішу, але й два слова 
вам буде важко повторити зі спор
тивної афіші, а ваш друг — навпаки.

Річ тут не в пам’яті, а в увазі. І сама 
уважність залежить від попередньої 
роботи в даній галузі...

и Колись великий російський педагог і 
■ психолог К. Д. Ушннський дуже влучно 
■ назвав увагу відчиненими дверима у сві

(або ослабити) нкесь 
увагою можна. Є на-
— іпохондрії!, суть 
людина «роздуває»

(Прологжеінія. Печаток
12, 14. 16 квітня ц. р.).

в номерах за

домість. Справді, двері можуть бути від
чиненими навстіж або тільки злегка про
чиненими, а то її зовсім зачиненими на
глухо. Від цього відповідно залежить, як. 
3 якою силою мн будемо вбирати в себе, 
засвоювати. запам'ятовувати, уявляти. 
Недарма І. Ньютон визначив геній як 
добре організовану увагу. Справді, як 
падає яблуко — бачили псі. але відкрити 
закон тяжіння зміг тільки він

До речі, увага — дуже добрий показ
ник рівня психіки її спрямованості по
казник внутрішнього світу, смаків люди
ни, її звірюк, особливостей.

Навіть при легкій перевтомі увага по
мітно ослабляється При багатьох хворо
бах, що починаються, при пониженій 
мозковій діяльності, коли зовнішньо лю
дина ще досить бадьора, увага першою з 
психічних явищ свідчить про наступаючу 
трудність чи хворобу... «Скажи мені, яка 
і острота твоєї уваги, і я скажу, наскіль
ки тії здоровий».

Звичайно виділяється два види ува
ги: довільна (навмисна) і мимовільна 
(ненавмисна). Уявіть собі, що ви за
хоплено читаєте книгу. Ваша увага 
викликана інтересом. Це мимовільна 
(ненавмисна) увага Бона наче не за
лежить від вас: роман так захопив 
вас, що ви не можете відірватися.

Інший приклад: ви Еивчаєте інозем
ну мову. Сам процес заучування іно
земних слів не являє собою інтересу, 
викликає труднощі. Але це необхідно 
(треба скласти залік, оволодіти мо- 
єою), є мета діяльності, інтерес до 
кінцевого результату. Тут потрібні во
льові зусилля для подолання пере
шкод і увага (довільна). А чи не мож
на зробити так, щоб і мети було до
сягнуто (як при довільній уваїзі), і 
труднощів було якомога менше, і ін
тересу якомога більше (як при мимо
вільній)? МожнаІ І не тільки можна. 
Виявляється, нормальний шлях твор
чої праці якраз і полягає в тому, що 
поступово з важкої і нецікавої вона 
стає захоплюючою, емоційно насиче
ною.

У будь-якій діяльності, як правило, на
явні обидва види уваги. Навіть погано, 
коли тільки цікаво. Як тільки виявилось 
нецікаво, і ви — пас. Ллє гак само пога
но, коли тільки нецікаво: ви швидко 
втомлюєтеся, справа вам набридає, про
дуктивність знижується. Отже, майстер
ність у будь-якій професії залежить від 
умілого застосування і чергування як 
довільної, так і мимовільної уваги. «Тру
ден первый шаг, и скучен первый путь».

— каже пушкінськнй Сальєрі. 
нова справа 
вона не 
гою.

Увага 
людина, 
чого не ________ г,
глибокий ступінь концентрації уваги. 
Інша властивість уваги — обсяг її, 
можливість одночасно сприймати 
ряд об єктів. Скажімо, льотчик пови
нен одночасно враховувати показан
ня зразу багатьох різних приладів.

Назвемо шс - інші властивості уваги: її 
стійкість (тривалість дії), переключення 
(здатність переходити від однієї 
пості до іншої), нарешті, розподіл 
(можливість одночасно займатися 
чи кілі.кома видами діяльності).

Уточнимо що, що неуважність 
різна: розсіяність, підвищена відтяжнїсть, 
слабкість уваги. Всі ці види неуважності 
виникають з різних причин і мають різні 
«знаки. х°‘іа в побуті нерідко всі їх об’єд
нують одним словом «неуважність» Про 
Ампера, наприклад, розповідали, що. йду
чи з дому, він вішав табличку з написом: 
«Господаря вдома немає», а коли повер
тався, то, побачивши цю табличку, повер
тав і йшов геть...

Справжня неуважність полягає в ін
шому — в неможливості глибоко 
сконцентрувати свою увагу. Це вже. 
звичайно, серйозна вада уваги, наслі
док недостатнього виховання, розвит
ку. Але інколи ця якість природжена.

Тепер повернемося до питання про 
те, як виховати увагу, як стати її гос
подарем, ураховуючи, що увага — 
основна у/лооа високої продуктивнос
ті всякої діяльності.

Перша умова успіху — це розвиток 
інтересів. Щоб увага була глибокою 
і стійкою, треба мати широкі, стійкі й 
активні інтереси. Друга — це розви
ток волі, вольових зусиль. Чим силь
ніша воля людини, тим більше у неі 
можливості управляти своєю довіль
ною увагою. Третя умова — наявність 
у будь-якій діяльності, котра вимагає 
зосередженості, важливої і дійової 
мети. І четверта умова — це звичка 
працювати в будь-яких, найважчих 
умовєх. Не випадково багато дуже 
здібних, навіть талановитих людей так 
нічого серйозного й не зробили саме 
тому, що вони псе чекали моменту, 
коли їм ніщо не заважатиме. Та 
оскільки практично так не буває, то 
еони й прочекали все життяі

В. ШЕРШАКОВ, 
психолог. 

(Далі буде).

має різні властивості. Часто 
захопившись чим-небудь, ні- 
помічає навколо. Це дуже

діяль- 
уваги 
двома

буває

— 19 квітня І877 року ■ .....
Уманський державний 
педагогічний інститут 

імені її, Г. Тичини
ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ

НА 1977—1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК НА І КУРС.

Стаціонарний відділ має такі факультети:

природничий (біологія та основи сільського госпо
дарства);

підготовка вчи гелів початкових класів (педагогіка 
і методика початкового навчання);

підготовки вчителів загальнотехнічннх дисциплін 
і праці (заггльнотехнічні дисципліни і праця).

Документи приймають з 20 червня по ЗІ липня.

Вступні екзамени з 1 по 20 серпня.

Заочний відділ має такі факультети:

підготовки вчителів початкових класів (педагогіка 
і методика початкової освіти);

природничий (біологія).

Приймання документів з 20 квітня по 31 травня, 1

Вступні екзамени з 1 по 20 червня.

11а заочний відділ заяви приймають від осіб, як! 
грацюють у школі або закінчили педучилище.

Про умови прийому докладніше можна довідатись 
у гриймальній комісії.

До заяви на ім’я ректора інституту слід додати 
документи про середню освіту (оригінал), характе
ристику для вступу до вузу, медичну довідку (форма 
№ 286). 4 фотокартки розміром 3X4 см, копію тру- 
догої книжки.

Адреса інституту: Черкаська обл., м. Умань, вул. 
Карла Маркса, 2.

РЕКТОРАТ.

21.00 — «Час». 21.30 — Фільм 
«Ущільнювач». 22.25 — Новини.

21 КВІТНЯ

20.45 — «На добраніч, діти!». 
21.00 — «Час». 21.30 — В. Лю- 
тославський. Концерт для ор
кестру. 22.05 — Міжнародна кі- 
нопрограма «Глобус» «Польща 
сьогодні». 2.3.05 — Новини.

20 КВІТНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 

Новини. 9.10 — К. т. Гімнастика. 
9.3і) — К. т. Фільм «3 тобою і 
без тебе». 10.55 — К. г. «Клуб 
кіноподорожен». 16.30 — Для 
школярів. «Ким бути?» 17.00 — 
♦У світі музики». Коннерт. 17.30 
— «Міжнародне життя», 18.00 — 
Щоденник соціалістичного зма- 
гяпня . (Кіповоград). 18.45 — 
К. т. «Сімейна історія*. Телс- 
ьисгава. Ро’.діл 2. 19.40 - Тираж 
«Спортлото». 19.50 — К. т. «На
ша біографія. Рік 1941». 21.00—
• Час». 21.30 — К. т. Концерт 
22.Є0 — К. т. Кчбок європей
ських чемпіонів з фхтбплх. «Бо- 
руссія» (ФРН) — «Динамо» (К). 
Півфінал. В псрсою — «День за 
днем». (Кіровоград)

ДРУГА ПГОГРАЛ1А 10.00 - 
•Друзі». Вистава. 11 00 — Нови
ни. 11.10 — «Співає піонерія». 
Н.40 — «Російська література 
для учнів 8 класу». 12.10 — 
Фільм «Синє небо». 13.20 —
• Наука — виробництву». 15.00— 
Документальний фільм «Воло
димир Ульянов». 15 30 — Фільм 
«Залізний потік». 17.15 — «Від
гукніться. сурмачі!» 18.00—«Тва
ринництво — ударний фронт». 
18.30 — «Наодинці з книгою». 
«Польська новела». 19.00 — Ніс- 
ті. 19.30 — «Погляд в майбут
нє». Зустріч студентів Києва 
з членом-корсспондеитом АН 
УРСР директором Інституту фі
зіології DOC.HI1I М. Гродтии- 
ським, 20..30 — «Сільськогоспо
дарський тиждень». Телеогляд. 
20.45 — «На добраніч, діти!»

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 
Повний. 9.Ю — К. т. Гімнастика.
9.30 — К. т. «Сімейна історія».
Тслевнстава. Розділ 2. 10.25 —
К. т. «Очевидно — неймовірне». 
11.25 — К. т. «Наша біографія. 
Рік 1941». 15.00 — Документаль
ний телефільм «Великий шлях». 
15.15 — К. т. «По рідній країні». 
Латвійська РСР. 15 45 — К. т. 
«Російська мова». 15.30 — К. т. 
«Винахідник». 17.00 — Р. Шу
ман. «Кохання поета». Концерт.
17.30 — «Республіканська фізи- 
ко-математична школа». 18.00— 
«П’ятирічці якості й ефектив
ності — комсомольську гаран
тію». (Кіровоград). 18 15 — К. т. 
Мультфільм «Край в якому ти 
живеш». 18.25 — К. т. «Ленін
ський університет мільйонів». 
18.55 — К т. «Веселка». Другий 
міжнародний фестиваль 'теле- 
ппогпам народної творчості 
СРСР. 19 15 — «Ульяновськ сьо
го дні». Теленарис. 19.35—Фільм 
«Вірність матері». 21.00—«Час».
21.30 — К. т. «Спортивна про
грама». Чемпіонат світу з хо
кею. Збірна ФРН — збірна 
СРСР: збірна Канади — збірна 
СПІД В перерві — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
Для дітей «Ведмежатка в міс
ті». Лялькова вистава. 11.00 — 
Новини. 11.15 — Кебок європей
ських чемпіонів з футболу. «Бо- 
РУСГІЯ» (ФРН) — «Динамо» (К). 
Півфінал. Відсозапиг. 12.55 — 
Документальний телефільм 
«Польша в об’єктиві». 13 25 — 
Для дітей. Концерт. 16.45 — 
«Золоті Зірки України». Кіно- 
нарис про головного агронома 
колгоспу імені XX з’їзду КПРС 
І-обрипснького району Кірово
градської області Гепоп Соціа
лістичної Прані Л. М. Цимбал. 
(Кіровоград на Республіканське 
телебачення) 17.00 — «Шахова 
школа». 17.30 — «Оповідання 
про В І. Леніна». 18.00 — Му
зичний фільм. 18 30 — «Спеціа
лізація і концентрація — ма
гістральний напрям*. іч.ОО — 
Вісті. 19.30 — «Найдорожче». 
Вїдеофільм 4. «Ленін — одне 
тільки слово». 20.30 — Концерт.

22 КВІТНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 

Новині«. 9.10 — К. т Гімнастика. 
9.30 — К. т. «Вірші про весну». 
10.00 — Фільм «Вірність матері». 
11.25 — К. т. «Ленінський уні
верситет мільйонів». 15.00 — 
К. т. Документальний фільм 
«Ленінград — колиска револю
ції». 15.30 — «День за днем*. 
(Кіровоград). 15.45 - К. т. «Мо
сква 1 москвичі». 16 15 — К. т 
Д. Шостакович. 1? симфонія. 
<■1917 рік». Пам’яті В. 1. Лені
на. 16.55 — К. т. Урочисте засі
дання, присвячене 107-й річниці 
з дня нарочжепня В. І Леніна. 
Концерт 2і.00 — «Час». 21 ЗО -- 
К. т. «Гоар Святослав Ріхтер». 
22.00 — К. т Чемпіонат світу з 
хокею: збіпна Швснії — збіппя 
Канали. (Австрія). В перерві — 
НОВИНІ!.

ДРУГА ПГОГРАМА. 10.00 - 
Документальний телефільм «По
їзд у революцію». 10.50 — «Ма
ленький концерт». 11.00 — Попи- 
ни. 11.15 — Телефільм «В Шу
ті, біля підніжжя Саян». 11.40 
— Фізика для учнів 9 класу. 
12.10 — «На ланах республіки». 
16..30 — Для школярів. «Завжди 
напоготові». 17.15 — «Наш1 
інієм’єри». «Ульяновськ—Львів» 
17.35 — Концепт художньої са
модіяльності. 17.55 — Урочисте 
засідання, присвячене 107-й річ
ниці л дня народження В. І. Ле
ніна. Концерт. В персові — «Віс
ті». 20.45 — «На добраніч, ді
ти!» 21.00 — «Час». 21.30 — 
Фільм «Розповідь про Леніна». 
2.3.20 — Новини.

23 КВІТНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новини. 9.10 — К. т. Гімнастика.

9.30 — К. т. «Умілі пуки». 10.00
— К. т. «Для вас. батьки». 10.30
— К. т. «Ранкова пошта». 11.00
— К. т. «Розповіді про художни
ків». 11.30 — К. т. «Природа і 
людина». 12.00—К. т. И. Гайдн. 
Концерт для віолончелі з ор
кестром. 12.30 — К. т. Тираж 
«Спортлото». 12.40 — і(. т. «Лі
тературне читання». К. Федін. 
1.3.00—К. т. Телсклуб «Москвич
ка». 14.15 — К. т. Тслсфілі.м 
«Квітка-семипвітка», 14.45—К. т. 
«Здоров’я». 15.15—К. т. «Друж
ні зустрічі на африканській зем
лі». 15..35 — К. т. Камерна му
зика. О. Бородіна. 16.10 — К. г. 
Тележурнал «Співдружність». 
16.40 — К. т Мультфільм. 17.00
— К. т. «У світі тварин». 18 00— 
Новини. 18.15 — Фільм «День 
прийому з особистих питань». 
19.45 — К. т. «Наша біографія. 
Рік 1942». 21.00 — «Час». 21 ЗО— 
Артлото. 22.35 — К. т. Ж. БіЗе— 
Р. Шедоін «Кармеи-сюїта» Ви
става. По закінченні — новини-

ДРУГА ПРОГРАМА 10 00 - 
Фільм-концерт. 10.30 — К. т. До
кументальний телефільм «Роз
повіді, про Польщу». 11.00 — 
Иовніїн. 11.15 — Перший Всесо
юзний фестиваль самодіяльної 
художньої творчості труляших 
Чернівецької області 12.15 — 
Фільм «Хлопчики МРІЮТЬ». Ви
робництво ПНР. 1.3 15 — «Субот
ній репортаж». 1.3.45 — «Главою 
овіяні». 14.45 — «Республікан
ський конкурс бальних танців»
15.30 — Телефільм Польського
телебачення. «Весілля в селі 
Вільколаї». 16.20 — «Закон і 
ми». 16.50 — Антологія рево
люційної і палянської пісні. Ви
пуск 16. 17.20 — «їчтерклуб».
Польські будівельники па трасі 
газопроводу Оренбург — Захід
ний кордон СРСР 18.15 — «Піс
ні братерства». 19.00 — Вісті.
19.30 — «Наша біографія. Рік 
19.39». 20.30 — Фігурне катання. 
Показові виступи По закінчен
ні — «Час», «Нові мелодії 
року».
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ПРИЙМАЄ УЧНІВ

НА 1977—1978
НАВЧАЛЬНИЙ РІК
(ДІВЧАТ ВІКОМ 15-17 РОКІВ):

з восьмирічною освітою — на спеціальності. ткаля, 
прядильниця, контролер якості готових тканин. Строк 
навчання — 3 роки. Одночасно з професією учениці 
набувають середньої освіти;-

з освітою за 8—10 класів — на спеціальності: тка
ля, знімачка пряжі, контролер якості готових і канни, 
мотальниця. Строк навчання — 10 місяців.

Учениць забезпечують безплатним триразовим хар
чуванням, одягом, підручниками, іногородніх — гур
тожитком. Усі учениці одержують 50 процентів’заро
бітку, що нараховується в ході виробничого навчан
ня. Дітям, які лишилися без опіки батьків, дітям 
інвалідів Великої Вітчизняної війни 1 і II груп та 
круглим сиротам виплачують стипендію.

Час навчання в училищі зараховується до трудово
го стажу.

Початок занять з 1 вересня 1977 року.

Вступники подають свідоцтво про освіту, паспорт 
або свідоцтво про народження, характеристику з? 
школи, 6 фотокарток розміром 3X4 см, медичну^ до
відку, довідки з місця проживання і про сімейний 
стан.

Адреса училища: 155600. м. Шуя Твановської об“ 
ласті, вул. Вокзальна, 2. Телефони: 2-32-65, 2-31-64.

ДИРЕКЦІЯ.

Кіровоградське професіїйіве
торговельне училище

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ
УЧНІВ НА 1977-1978

НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

продавець продовольчих і промислових товарів (пії 
базі 8 і 10 класів).

касир продовольчих і промислових товарів (на ба< 
зі 10 класів).

Приймання документів —р 15 травня но 31 серпня«
Строк навчання: на базі 8 класів — 2 роки; па ба

зі 10 класів — 1 рік. і

До заяви па ім’я директора вступники додають 
атестат або свідоцтво про закінчення школи (оригі
нал), свідоцтво про народження (копія), довідку про 
стан здоров’я (форма № 286). довідку з місця про- 
живашія, 4 фотокартки (розмір 3X1 см).

Учнів приймають без екзаменів. Особи, зараховані 
до училища, одержують стипендію в розмірі 32 нрб., 
а воїни, звільнені в запас, — 60 крб. на місяць.

Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Васплипн, 
Телефони: 4-14-83, 4-14-85,

ДИРЕКЦІЯ»
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