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СЬОГОДНІ—ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ 
ПІОНЕРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ІМЕНІ В. І. .ІЕІІІ1ІЛ

НАИЩАСПИВІШІ
СЕРЕД 
ЩАСЛИВИХ

19 травня юність Країни Рад 
відзначає День народження 
Всесоюзної піонерської органі, 
зації імені В. І. Леніна. . Про 
те, як зустрічає своє свято 
червоногалстучна дітвора, роз
повідає перши іі • заступник ю- 
лопн центральної ради Всесо
юзної піонерської організації 
імені В. І. Леніна Анатолій 
ДЕРКАЧ:

Нинішнє сеято піонерії про
ходить під знаком підготовки 
до 60-річчя Великого Жовтня. 
«Ідемо шляхом Леніна, шляхо/л 
Жовтня!» — девіз Всесоюзно
го маршу загонів юних. У піо
нерських організаціях з’яви
лось багато цікавих справ і по
чинань, які допомагають хлоп
чикам і дівчаткам ближче по
знайомитися з героїчними сто
рінками Радянської держави.

У привітанні Генерального 
секретаря ЦК КПРС товариша 
Л. І. Брежнєва учасникам Все
союзного зльоту піонерських 
вожатих говориться: «Дитинст
во в нашій країні тісно зв’яза
не з піонерською організаці. 
єю, яка носить ім’я Володими
ра Ілліча Леніна. В -піонер
ських загонах і дружинах 
мільйони дітей проходять шко
лу ідейно-політичного, трудо

вого і морального виховання, 
вчаться жити, працювати і бо
ротись, як заповідав великий 
Ленін». Ім’я Леніна, безсмерт- 
тя ленінських ідей — провідна 
зірка для юних громадян Краї
ни Рад.

Червоні слідопити Ленінгра
да створюють рукописну кни
гу «Є у революції початок — 
немає у революції кінця!», їх 
ровесники з України оголосили 
«П’ятирічку ударних піонер
ських справ», на Уралі й у Ка
захстані проходить операція 
«Турксиб — ВАМ: переклич 
п’ятирічок».

Тепер у ланках і загонах 
розгорнулась активна підго
товка до міжнародного дитя
чого фестивалю «Хай завжди 
буде сонце!». У липні юні мо
сквичі прийматимуть своїх ро
весників з усіх континентів.

Найважливіше завдання піо
нерів — боротьба за глибокі і 
міцні знання. Тому вони беруть 
активну участь у роботі гурт
ків, науково-технічних това
риств, допомагають- організу
вати і беруть участь в о^м- 
піадах, оглядах і конкурсах.

Успішно завершивши трудо
ву операцію «БАМу — піо
нерські рейки, червоногал- 
сгучна дітвора продовжує її 
під девізом «БАМу — піонер
ські поїзди». У битві за ре
кордний урожай минулого ро
ку в операції «Зернятко» взя
ло участь понад п’ять мільйо
нів юних ленінців. Під час 
жнив на токах і шляхах діяло 
понад 200 тисяч піонерських

(Закінчення на 2-й стор.).

ХОЧ ДЛЯ СОТЕНЬ ХЛОПЧИКІВ І ДІВЧАТОК С 1-ОГО ЧИ 1111 не 
СВЯТО СТАЛО ВЖЕ ТРАДИЦІЄЮ. Т\ ЧЕКАЮТЬ ВОНИ КОГО З 
ХВИЛЮВАННЯМ 1 ВСЕ Ж НАЙБІЛЬШЕ ХВИЛЮЮТЬСЯ СІ О- 
ІОДНІ ТІ. КОМУ СТАРШІ ДРУЗІ ВПЕРШЕ ПОВ’ЯЖУТЬ ЧЕРВОНІ 
ГАЛСТУКИ. ВОНИ СТОЯТИМУТЬ ОСЬ ТАК УРОЧИСТО ЯК 1 УЧНІ 
СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ Л'> І> м КІРОВОГРАДА. >ІК‘НХ ВИ БАЧИТЕ НА 
ЗНІМКУ. .А ПОТІМ ВПЕРШЕ ЗЛЕТЯТЬ ЇХ РУКИ ь ГІІО11ґ РСЬКОМУ 
САЛЮТІ- -ЗАВЖДИ НАПОГОТОВІ1^ ВІДІПНИ ЧОПІ' ЗАВЖДИ ГО
ТОВІ БУШ В ПЕРШИХ РЯДАХ ПОМГЧІІІІі 1В ПАРТІЇ

Фото І. КОРЗУНА.

В®«ЮШ
ІНУКОВО-

ПРАКТИШ
КОНФЕРЕНЦІЯ

18 травня п Києві відкрилась 
Всесоюзна наукрве-орадгнчца 
конференція < Соціалістичний 
спосіб життя і питання ідеоло
гічної роботи».

Перед початком роботи кон
ференції ЇЇ учасники поклали 
квіти до пам’ятника засновни
кові Комуністичної партії і Ра
дянської держави В і. Леніну, 
а також на-могилу Невідомого 
сслла та

Конференцію відкрив заступ
ник завідуючою нідді.юм про
паганди ЦК КііРС В. А. Мед
ведев.

З великим піднесенням^ ї 
натхненням сприйняли придут- 

І ні Лист Генерального секрета
ря ЦК КПРС товариша Л І. 
Брежнєва учасникам конферен
ції.

З доповіддю «■.ХХУ і.'їзд 
КПРС про вдосконалення со
ціалістичного способу життя і 
формування пової людніш» на 
І.( ііференції виступив член І Іо- 
літбюро 11К КПРС, перший 
секретар Ці< Компартії Украї
ні: товарній В. В. ІЦербицькиіі.

На конференції присутні чле
ни і кандидат в члени Полит
бюро ЦК Компартії України 
•'оварінні ЛІ. Лі. Борисенко, 
0. П. Бої вин, О. Ф. Ватчемко, 
О. П. Ляшко, І. 3. Соколов, 
В. О. Сологуб, О. А. Титаренко, 
Б. В. Федорчук, Б. В. Качура, 
В. 10. Маланчук, Я- П. Потреб
ив к.

Конференція продовжує ро
боту.

(РЛТЛУУ.
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Сьогодні у Сергійка свято. Ой,, як він 
чеказ на нього! Та що там чекав! Він го
тувався. І не тільки сьогодні зранку, ко
ли складаз букет з найкращих квітів і 
повторював: «Я, юний піонер Радянсько
го Союзу, перед лицем своїх товаоишів 
урочисто обіцяю...». їхній третій «Б» по
чав готуватися до цього свята восени. 
Тоді піонервожата пояснила,’ що піоне
ром стане не тільки той, хто вивчить на
пам’ять урочисту обіцянку, а той, хто 
стане гідним звання юного ленінця.

Щоправда, Сергійко не відразу заду
мався над цими словами. І в його зошиті 
продовжували з’являтися час від часу 
негативні оцінки. А коли в день народ
ження Леніна на грудях його одноклас
ників розквітли червоні галстуки, його, 
Сергійка Шаста, сеоед них не було... Він 
мало че плакав тоді від прикрості. А на
ступного дня до нього підійшла Лариса 
Орловська:

— Давай допоможу розібратися з за
дачею.

Он які вони, піонери. Не тільки за се
бе вболівають, а й за товаришів своїх. 
Тепер і Сергій буде таким — працьови
тим, чзсним, скромним, товариським. 
Він знає, що таким був вождь — Воло
димир Ілліч Ленін. Тому бути піоне- 
ром-лечінцем, значить виховувати в собі 
ці чудові ленінські риси. У Леніна вчитись, 
по Леніну звіряти своє життя прагне 
ножна радянська людина. У нього вчать
ся виконувати свій обов’язок перед 
Батьківщиною, і ті, чиє єднання з кому
ністами і комсомолі-цями символічно 
зображене червоним галстуком. Більше 
двадцяти п’яти мільйонів хлопчиків і 
дівчаток нашої країни носять сьогодні та
кі галстуки на своїх грудях. І всі вони 
на заклик: «До боротьби за справу Ко
муністичної партії будьте напоготові!»

е РЕПОРТАЖ ЧЕРВОНОГО ТИЖНЯ

Завжди 
напоготові!

• НА ПРАПОРІ ПІОНЕРСЬКОЇ ОР
ГАНІЗАЦІЇ — ІМ’Я ЛГ.ІІІІІЛ І ДВА 
ОРДЕНИ ЛЕНІНА. ІОІІҐ ПІОНЕРИ 
ГІДНІ ІМЕНІ ВОЖДЯ РЕВОЛЮЦІЇ 1 
ВИСОКИХ НАГОРОД БАТЬКІВЩИ
НИ.

дружно відповідають: «Завжди напого
тові!».

«Завжди ' напоготові!» — і піонери 
тридцятих років см.іливо вступили в бій 
з куркулями. Б селі Аджамці чотири 
піонерських загони зібрали і здали в 
кооперацію більше ста пудів хліба.

«Завжди напоготові!» — і піонери Фе
дя Шзпель та Яша Матвієнко з Олек- 
сандрізського району, брати Маркитани 
з міста Кіровограда, не задумуючись 
віддали своє жигтя в боротьбі з воро
гом. А учні Богданівської середньої 
школи Знам'янського району протягом 
1944—1945 навчального року зібрали і 
здали у фонд оборони Батьківщини 
34 068 карбованців, 4633 карбованці — 
у фонд допомоги дітям-сиротам.

У післявоєнні роки школярі знову бу
ли попереду, де потрібна була допомо
га дорослим. За 9 днів 1947 року на кол
госпних полях обласіі в зборі колосків 

жжяджпсгсикжшхзисх ’лмтая ■ ■ гиг-' - вд—ряассдхт.- т-чі -і і—■ 

взяли участь 1107 піонерів 
і школярів.

Гані в них традиції — 
у юних ленінців. То чи ж 
можуть сьогоднішні піо
нери гтояти осторонь 
і ого, чим живе країна? 
«Йде/ло дорогою Леніна, 
дорогою Жовтня!» — 
так зветься Всесоюзний 
/карш піонерських заго
нів, присвячений 60-річ- 
чю Великого Жовтня.

— Наше найважливіше 
завдання — вчитися!

Для голови ради дружини Компаніїс- 
ської середньої школи Наталі Яценко це 
не просто слова. Ось конкретні справи: 
на честь славного ювілею школяоі вирі
шили закінчити навчальний рік без не- 
встигаючих. Всі дружно крокують марш
рутом в «Країну знань». У кожному за
гоні — «Швидка допомога», консультан
ти. Нехай лишень з’явиться в когось по
гана оцінка в п’ятому «Б» — Оленко 
Шкопєнко, Галя Шумейко, Іра Корнєва, 
Світлана Нозінська — кожен, хто добре 
навчається, відразу прийде на допомогу 
Щодня після уроків усі залишаються на 
хвилинку в класі: як пройшов день? А в 
кінці тижня підводять загальні підсумки 
успішності. Знають-бо: нині девіз кож
ного школяра — «60-річчю Великого 
Жовтня — 60 тижнів ударної праці і від
мінного навчання!» А нинішній тиж
день — тридцять шостий...

У піонеоів немає маленьких справ. Во
ни відвідують наукові товариства і зби

рають мєіалолом, допомагають ХЕОрим, 
одиноким людям і піклуються про ма
лят, вивчаоть історію рідного краю і 
охороняють природу. У всьому ЕОНИ 
прилучаю гься де задумів і звершень до
рослих. І їхня робота — завзята, натхнен
на — приносить корисіь нашій країні. 
12 тонн металевого брухту зібрали в 
доужині імені Олега Кошового. Можли
во, це й не так багато, зле до нього при- 
єднуються ще десятки й сотні тонн брух
ту, зібраного руками їхніх ровесників. 
І вже скоро з'явиться на Байкало-Амур- 
ській магістралі новенький електровоз, 
виплавлений з піонерського металу. 
120 карбованців перерахували школярі 
Компаніївської середньої школи в раху
нок будівництва Ханойського Палацу 
піонерів, 375 карбованців — до фонду 
Миру.

У піонерів немає маленьких справ. Бо. 
як сказав Аркадій Гайдар, те, що люди
на зрозуміла і усвідомила е дитинстві, 
залишається їй на все життя. Це най- 
міцніші, найг.ірніші навики.

Шестикласник Ваня /Ааслюков не вчи
нив чогось особливого, чесно признав
шись перед заняттями вчительці, що не ; 
вивчив урочу. Проте він на все життя 
запам’ятав, що чесність — понад усе. 
І це розуміння залишиться з ним на
завжди.

У них сьогодні свято — у Сергійна І 
Шаста, шо вже підтягнувся з математи- І 
ьи, у Володі Дубини, який давно пере— У 
став заважати езоїм однокласникам на | 
уроці, у друзів, які допомогли їм стати і 
кращими, залучили до цікавих справ у 
навчанні, поаці, поведінці. Сьогодні во
ни — діти, а завтра — радянський на
род.

Н. ПАСТУШЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

ггтьЛЬвМІ ‘ Тридцяті. сюмиЛ тиждень Жопіиспої вахти ком-
«В СІЧ* І у її ЛІ И ги сомольці присвячують 195.3 року. З 27 по 29 січна

1953 р. у Києві проходив XV з’їзд ЛКСМ України. 
ТІ/8Ж ПРІ4к У ньому взяли участі. <174 делегати, які предстап-

, лили 2 479 788 членів ВЛКСМ
«« Кожен з чотирьох років що минули після нопс- ТОИЙЦ.ЯТЬ СсЬО/ЛИИ редиього з’їзду України був сповненні! натхнем- “ пт ною працею на благо Вітчизни. У тахтах і ново

будовах, за штурвалом комбайнів і в наукових

лабораторіях лунало горде слово: комсомолці’
Батьківщина, народ і паріія високо оцінили ти

танічну прашо комсомолу. Серед лауреатів дер
жавної премії в ті роки було багато молодих ви
робничників.

З’їзд зосередив увагу комсомолу і па питаниях 
внутріспілкової роботи. За звітний період цій важ
ливій справі приділялося чимало уваги. Про це 
свідчить хоча б той факт ню з кожним днем 

зростали ряди комсомолу. Тільки в 1951—1952 ро
ках до пав ЛКСМ України було прийнято один 
мільйон 281 тисяча нових членів

Віддати псе вміння і молодече зайняття для 
здійснення завдапч п'ятирічки — така була одно- 
стайпа думка делегатів XV з юду. Під керів
ництвом рідної партії велика армія Летнєї.інм 
Комуністичної Спілки Молоді ■ країни бу.ш 
топа до нових трудових звершень.



/

3 с тор Ф „ЛТодеоджА яомуня?“ 19 ЮТТ ролу

НАИЩАСЛИВІШІ СЕРЕД ЩАСЛИВИХ

гIS

(Закінчення.
Цоч. на 1-й стор.).

постів і дозорців. 160 тисяч 
«Піонерських ліхтариків» допо
магали «Комсомольському
прожекторові», понад 700 ти
сяч школярів працювали Ло-

мічниками комбайнерів.
Всесоюзна піонерська орга

нізація приділяє велику увагу 
зміцненню здороз я, фізично
му загартуванню підростаючо
го покоління. Дитячий спорт 
сьогодні — це більш як 18

мільйонів учнів - 
шкільних колективів 
тури, це три мільйони 
ків «шкіряного м яча» і по іпд
два мільйони юних хокеїстів.

Предмет особливої турботи 
піонерських колективів — при-

ВЗЯВ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ—ВИКОНАНІ
Як правило, цікав тяться передусім справами Ініціатоіпи, 

товтб тих, що задають гоп ір>допої дія іі.носгі з колективах. 
Л якщо відійти від традиції?

Словом, у пас нишкла дхмка іюбуваїн у послідовників. У 
посдІдсвніАпх і а Кіроної ра дсь.іііі панчішній фабриці ходшь 
комсомольсько-молодіжна бригада II. О. Ьгдоттла, яка на по
чатку і оку іріннінла пііклик на змітання комсомольсі.ьо-мо- 
лодіжтіиі бригади ,5. Климочко зі своїй н’яіа.-іьпою чеху, (с.о- 
иіилісгичіті зобов'я тиши бриг.іти 3. Климочко опуО.чіконано 
а «.Молодому комунарі»). На заіімі «пі-ія кореспондента оолас- 
ноТ молодіжної іазеги про справи у послідовників иідіківі.іа 
Секретар комсомольської організації фабрики Марші.« Про
хорова.ОДИНЗАВДНМ
— По вСІХ ТЕХНІК:- ІКОНО- 
мічних показниках брига
да П. О. Белотела до
далася вищих результа
тів, ніж зобов'язувалась. 
Прокоментуйте, будь лас
ка, результати її праці.

—• Почну з того, що цей 
КОМСОМОЛЬСЬКО - МОЛОДІЖ
НИЙ колектив за підсумка
ми першого ‘кварталу по
сів перше місце серед та
ких самих колективів лег
кої промисловості Кірово
града. а початку року, 
прийнявши виклик на 
соціалістичне змагання 
бригади 3. Климочко, в я- 
залвпнці поміліи підви
щили продукіпвнієіь пра
ці. Курс, узч.ти на пос су
пове нарощування тємпіз 
у роботі. Зобов’язання їх
нє було — 104 проценти 
норми щомісяця, або всьо
го на один процент нижче, 
ніж у іиіціагцріз виклику.

Резерпін иочч.'ш шукати в 
ррг.аиізаціі прані. З машини, 
розуміли, більше, ніж вона 
може дати, нічого не питає- 
неп,: працює и:і з.чдііннмн 
ц.пидкісію і режимом. 1а в 
інше. Зламалася кліка, недо
глядів. коли кінчи,ний нитки 
и бобіні, іу>о»<’.сги» десь-ву
зол-у нитці — зупинка, про
стій, брак. Раз, удруге — на
че й дрібниці, та зд зміну від
чутно. На бригадних зборах 
стали про цс іоііорлтп часті
ше й часііше. Дійшли згоди, 
що ті.іьін уважність кожного 
па своїй зоні машин допомо
же ионбуті-ея отих простоїв. 
Усе дуже просто: вчасно замі
ни ги голку, бобіну, розсЬріу- 
вати готові панчохи... Просто 
і іге Просто. Бо від в’язальни
ці протягом робочого дня ви
магається не увага взагалі, н 
ііиііяпіощ) нагружена уваги. 
Дівчата поступово привчали 
себе до неї Поступово ВІДПО
ВІДНО наростала й віддача від 
їхнього старання: буквально 
па один—два проценти. 1 ось 
плач перше»о кварталу вони 
виконали на 108,3 процента 
при зобов'язанні, як згадув і- 
Лось вище,, щомісяця даватл 
101 проценти.
• Завдяки тій же увазі на 
робочому місці, зпанцям, 
здобутим у школі передо
вих методів праці /за пів
року, в’язальниці зеконо
мили 647 кілограмів сиро- 
щіііи (в зобов’язаннях у 
иііх стоїіь такий запис; 
щомісяця економити 90 кі- 
ЯЬграмів'’~тировііни і два 
4«! на рік працювати на 
зекономлених матеріалах).
■.Нелегко довести виробіток 

ДО 108 процентін норми, за
уважу: «стеля» однієї окре
мої робітниці — 108—і 10 про
центів. Усі в’язальниці у нас 
працюю11» лише за четвертим 
розрядом, п’ятий присвоюють 
майстрові. Краща в'язальниця

цеху Катерина Мельникова з 
бригади 3. К іпмочі.о. на
приклад, МІСЯЧНИЙ ІІІІр'.ЮІ (ОК 
довела до НО процеїінв зав
дання. Майже такого ж ре- 
зільїату добилася вся брига
да И (>. Белотела, одна з 
найбільших у цеху.

За підсумками першого 
кварїа.іу, в колективі У/,І 
процента продукції здава
ли тільки першим сортом, 
усю продукцію — з пер
шого пред'явлення.

— Духовної сфери жит
ія колективу стосуєть
ся такий пункт соціалі- 
с і ичного зобов ’ язи ння: 
«Зробити нормою у бри
гаді відносини взаємної 
відповідальності, вимоги 
і поваги». Як трансфор
мують його молоді робіт
ниці на ділі?

— Пункт на папері, а в 
ЖІІІТІ кожне його слово —• 
закон. Тринадцять членів 
бригади з п'ятнадцяти — 
комсомольці. Тож спільні 
Інтереси не обмежую ҐЬС/І 
лише виробничою сферою. 
Більшість має постійні 
к о.м со.мол ьські доручення, 
меншість тимчасові. Ці 
посилює взаєморозуміння 
в колективі, відповідаль
ність за спільну справу.

На складних машинах дово
диться працювати діачатам- 
п яіа.'іьницям. Іноді не відра
зу хтось н них може аиаііін 
місце поломки,- j багатьох де
талей складається машина, і, 
як завжди, без виклику, в 
скрутні хвилини поруч ооо- 
в'к.КОВО ПОЯВИТЬСЯ ХТОСЬ ІЗ 
маїїстріп; Валерій Андреев, 
Олександр Чсботар чи брига
дир Петро Омелянович Бело
тел. Душею колективу дівчата 
вважають свого бригадира. 1 
перший помічник, і псршнії 
порадник, і принциповий ке
рівник. Після училища при
йшла у бригаду молода ро
бітниця Валентина Кам'яна, 
До дисципліни дівчина не 
звикла: любила відлучитися 
на хвилину, поговорити з по
другами. Роботи ще не освої
ла: но вміла настроїти маши
ну на початковий процес в'я
зання. І переходила новенька 
ІЗ зони в зону обслуговування, 
бо кожному майстрові хочеться 
мати вже вмілу робітницю. 
Бригадир тоді Доручив груп 
комсоргові Юлії Коркач учи
ти Валентину, Вже грени’ мі
сяць В. Кам’яна у бригаді. 
Сьогодні тільки на 2—3 про
центи відстав попа від своєї 
вчительки.

Допомагати одне одно
му, відповідати одне за 
одного — це клімат у ко
лективі, який створили са
мі робітниці в ході зма
гання. Він допоміг їм ви
передити тих, на чий за
клик вони відгукнулися н=> 
початку року. Цей клімат 
вселив і впевненість у сво
їх силах. У відповідь на 
постанову ЦК КПРС «Про 
60-у річницю Великої 
Жовтневої соціалістичної 
революції» комсомоль
сько-молодіжна бригада 
П. О, Бєлотєла перегляну
ла свої соціалістичні зо
бов'язання і взяла значно 
вищі, Зокрема, план двох 
років вона вирішила вико
нати до ювілею Великого 
Жовтня.

• илеНіЗ 
фізруль- 

учасни-

пучення школярів до світу 
мистецтва в дружинах створю
ються агітбригади, хори, гурт
ки художньої самодіяльності, 
студії, клуби.

Величезні можливості для 
гармонійного виховання Дітей 
надає радянське суспільство. 
Яскравим свідченням уваги 
партії і уряду до справ піонер-

ської організації стало наго
родження двохсот п'онерво’кт 
тих високими нагорода..-.и 
Батьківщини. В день свого юві
лею піонерія висловлює пал
ку вдячність Ленінській партії і 
Радянському урядові за бать
ківське піклування про підро
стаюче покоління.

(ТАРС),

«мммммипмшм
ф
ПОВІР ГАЮЧИСЬ до

Lso „ЛАДА“ -

І Під таким зяго-торком у

У ..... . ‘ранилась помилка, порис і рн»юр. ї ї . актщі.моь в.іяпищя к ілишііім власником вказаного шт. 
ііімпбіля. Він продай його букв.ільяп иап-рсдодпі онЯсаиог но. 
А'1 І- Максимов не прпч »піші справи Триває розсліду- 
ьашіи вчинку нового .Ч.ЦІСНПК і «Лади», який neun- «тюкалнмн« 
*"’•« паипь ие зареєструвавша автомашину в ДАІ, ’

НАДРУКОВАНОГО,

НЕ ТЕЩА“
гл"сіі ?а її травня 1977 року були 
якій трапилась помилка. Борис Гри» 

' ..............  власником вказаного ви-

Буряьоііоди колгоспу імені 
Адамова Світловодської о 
району дбайливо доглядають 
посіви. На ниві п’ять агре
гатів: одними спушують
міжряддя, іпшнмїі наріза
ють бу ке їй. Працю механі
заторів організовано чітко, 
у дні зміни, що даь їм змо- 
і> перевиконувати змінні 
завдання. Високопродуктиі- 
но трудяться В. Попруга, 
М. Тарасі ко.

Господарство взяло курс 
на механізацію всіх рооїт 
на буряковому полі. Та (І са
пою тут інколи теж корис
туються. Члени ланок Марії 
Брак, Віри Селезньової та 
1 аііни Цііефан дбають про 
високу якість оорооітку, 
гже виорали третину закріп
лених :а ними плоїц.

Ланка Марії Вовк, у скла
ді якої чимало молодих 
колгоспниць, змагається зі 
те, щоб одержати з кожно
го гектара по 42Н центнерів 
цукристих. Молоді трудів
ниці працюють нарівні з до
свідченими.

II л фото: правт-флані<>ві змагання на буряковій ниві — члени ланки Мари Вовк. Зліва 
напрано; І ялина ПОЗОВНА, комсомолки Надія ПОЗОВНА та Віра ВОВК.

Фог<» Ю. СТОРЧАКА.

Т2ОБРИШЕВ не зводив 
м погляду з чорного 

оінору револьверного ду
ла, ЩО холодно дивилося 
прямо йому у вічі. «Чого 
ж ти не стріляєш, гаде?»— 
хотілося крикнути, але 
стримував біль ще'не усві
домленого випадку; «іак 
по-дурному загинути...»

Ще вранці він, голова 
БеЛ’гІКОВИСКІВСЬКОГО ПІД
ПІЛЬНОГО ревкому, попе
реджав своїх про ге, що 
січовики можуть з'явитися 
в будь-яку хвилину, дар
ма, що третій день відтоді, 
як їх вибили з Єлнсавет- 
ірада і вже кілька невели
ких груп більшовицька за
става обеззброїла, віді
брала наїрабоване .манно, 
коштовності. Бобріїшев 
якось інтуїтивно відчував, 
що найнебезпечніша, зу
стріч із петлюрівцями ще 
попереду...

Партизанський загін велнкз- 
вііспіпцід, то з перших числах 
клітин І'Л8 року змушений був 
відступи тц з бронепоїздом По
лупанова в район Знам'янки, 
а згодом переховуватись у 
.Чорному лісі, повернулся н 
рідке сели недавно. Члени ко
лишньою підпільного ревкому 
Дмитро 1.чанний, Іван Литвин, 
Лука Пашков, Степан Сокур, 
Матвій Сортчан, Іван Мельни
ков н.і чолі з Миколою Бобрн- 
шсішм намагвлися навести 
порядок у волості. Довелося 
тимчасово зблокуватися з есе
рами, які на той час завдяки 
і расномовству Аврама Граж
дана мали вилив на селян, 1 
навіть з анархістами. Ново- 
створені Ради, до складу яких 
увійшли предста’віінкн трьох 
основних щртій, почали енер
гійно діяти. Готувалися до 
повітового з’їзду...

Сьогодні біля Великої 
Виски до полудня не з’я
вилося жодного бандита. 
Вирішили зняти заставу, 
хоча Бобришев і висловив 
сумнів у юму, що все кін
чилося. У січовиків була 
одна дорога — на захід. 
Шлях цей пролягав через 
Велпку Виску, Ниво.мир- 
город. Але за три дій люди 
патоміілііся. Та н основні 
сили партизанського заго
ну переслідували невелику 
групу петлюрівців, які обі
йшли заставу і пробилися 
на новомиргородський 
шлях... О четвертій годині 
Бобришев відпустив із за
стави останніх бійців від
почивати. І помилився...

Вій усе ще твердо ди
вився смерті у вічі, 8 у сві
домості за ту мить про
майнуло все його коротке 
життя.

ДВАДЦЯТПВОСЬМН- 
Р1ЧН1Ш Микола

Бобришев, на відміну від 
багатьох своїх земляків, 
мав чіткі політичні переко
нання. Вже більше року 
носить біля серця партій
ний квиток... Мабуть; і

йому самому не вдалося б 
відразу сказані, коли зро
зумів, що єдино правиль
ний шлях — це шлях, по 
якому йдуть більшовики. 
Чи тоді, коли при арешті 
старшого браіа Ланреитія 
дебелий козак для профі
лактики уперіщив паді о 
цікавою хлопчика нагай
кою, чи тоді, коли 1909 ро
ку підхопив на руки магір,

По-перше, він помітив за спи- 
нами січовиків Гаврила 1 оль- 
шу. Значить, у сільраду вдер
лися не випадково, тож хто 
він, усе одно дізнаються. По- 
друге, не вважав а а погрібне 
в останні хвилини ирнховува: 
ти від ворогів свою належ
ність до більшовиків. За одне 
себе картав голова ревному, 
що поспішив зняти заставу. 
Тепер хлопці сплять мертвим 
сном — трі: доби очей не зми
кали. Сплять, коли такі, як 
Гаврило, г.е привели до них 
неїлюрівців...

що в і раї н.пі свідомість, 
прочитавши в газеті про 
те, що ще одного Бобри- 
шева —‘ Григорія — стра
чено в Єлнсаветградській 
в'язниці за революційну 
діяльність? Ні, мабуть, ра
ніше. А може, годі, в дале
кому 1905-му, коли він ще 
п’ятнадцятирічним хлопчи
ком потай від братів.слу
хав бесіди незнайомого 
приїжджого, KOI рий цілих 
два місяці жив у сусідстві 
з Бобришевим. Просто й 
зрозуміло говорив незна
йомець. Bin не боявся ВІД' 
верто називати царя пер
шим порогом селянина, ро
бітника... 'Годі ще Микола 
не знав, що слухав він бе
сіди В. В. Воровського — 
одного з найстаріших, до
свідчених борців проти ца
рату.

Старший брат Миколи так І 
помер на каторзі, середнього 
стратили, а йому, Миколі, до
велося зазнати страхіть війки. 
Був солдатом царської армії, 
поим навідником, спостерігач 
чем 5-ї пртнлсрійської батареї 
3-ї лейб-гвардїйської артиле
рійської бригади. Кавалер чо
тирьох георгіївських хрестів, 
учасник Бруснловського про
риву. вік ненавидів і війку, і 
тих, хто розпалював її. «ажн- 
оаючнсь на горі народному. 
Ненавндітн мало, необхідно 
боротись, 1 Бобришев стає 
більшовиком Комуніст з 1917 
року. Член бригадного солдат
ською кшчіїету 3 таким ба- 
гпжем повергається Микола в 
рідне село...

Про все це петлюрівець, ког 
рий тицьнув Бобрпіиеву ре- 
вольвером в обличчя, не міг 
знати. Для нього Бобришев 
був єдиним представником 
влади, якого вони застали в 
сільській Раді ! вадив він за
питання; «Комуніст?» — ма
буть, за звичкою Тим-то. коли 
почув ствердну відповідь, пет
люрівець спочатку вакліилв 
здивовано очима: «Що ц<й 
хлопець, з глузду з’їхав “ 
сам собі вирок підписав?'.»

Микола не з’їхав s глузду.

ЛЮДИНА
КРАЇНИ РАД

метів. Пре те, що їх лише 
п’ятеро, ніхто І: не подумав.

Бандит не чекали ііячаду. 
Кулеметні черги ВМІИи Іірошн. 
дії передніх петлюрівців У 
етапі вороїа зчинялася паніка. 
Та січовики швидко огоніали- 
ся, залягли і стали шалено 
відстрілю вв і ись.

Важко сказати, чим б:і скін
чився цей ііерівіїий бій, якбі 
в спину петлюрівцям несподі
вано не вдарив загін їлодоу - 
кнх иаргизвіїів М. Г. Калька, 
що вже кілька днів псреслілу- 
ван бандитів. У . ратіївшн май- 
же дві третини свого складу, 
покинувши навіть обоз, неї- 
люрівці кинулись навіьоки...

Мнтрофан Калько зн.по
чив з коня. ’

— Живі’.? Як ви, ніхто 
не поранений? і п’ятьох 
вирішили банду розгро
мити?

Микола помітив, як палець 
петлюрівця натиснув па курок. 
Майже фиичио відчуя удар 
бойка... Л іс постріл не пролу
нав. Осіїк.і!

Січовик люто вилаявся. 
В цей час кілька чоловік 
утяглії до кімнати важкий 
мішок (Бобришев не встиг 
відправити його до Єлиса- 
гетграда). Не були кош
товності, відібрані у пет
люрівців їчора.

З мішка висипали на 
підлогу золоті годинники, 
обручки, медальйони, лан
цюжки, персні з діаманта
ми... Всі, хто був у кімна
ті, замовкли. Потім кину
лись підбирати копі гойнос
ті, поспіхом розсовуючи їх 
по кишенях. Побачивши 
таке, петлюрівець, що 
стояв перед Бобришевим, 
Шіпрнув додолу револь
вер і — до гурту...
ТІ РО Миколу забули. Він

1 обережно протиснувся 
попід стінами до дверей. 
Па щастя, на вулиці не 
було нікого... За три хви
лини Бобришев постукав у 
вікно хатини Микити Куд- 
рі. У двір зайти не нава
жувався, — а що, коли там 
петлюрівці?..

На стук вийшла дру
жина.

— Січовиків не було?
— Пі... — злякано про

шепотіла вона,
—- Микита де? > ' іК
— Спить.
— Буди негайно!
II? обхід трьох дворів згая

ли півгодини. В будинку Боб- 
ришева був схований «мак
сим», прихопили ще дзз руч
них кулемети. Ще за годину 
всі п’ятеро залягли на узліссі 
біля розвилки доріг на Вели- 
ку і Малу Виски ..

Розрахунок Миколи під. 
твердився. Небавом із села 
показалися вершинки, за ними 
обоз...

Партизани припали до куле-

— Знали, іцо ви допот 
можете.

— Третій день за пнмя 
ганяємось.

Тим часом Митрофан 
оглянув обоз...

--- 1 І ЗВІТЬ ЗОЛОТО ЗИтІИ- 
ши.чн! — Підійшов до 
Ьобришева.

— Повезу в Єлиеавег- 
град, — зустрів його Ми
кола.

— Зараз?
•— Ага. А то ще когось 

лиха година принесе!
— Давай з нами! Нам у 

той бік, — запропонував 
Калько. Охороьа . на
дійна!

— От і чудово! — зра< 
дів Бобришев...
О І\ ЖЕ склалася дальша 
“ “■ доля Миколи Бобрк- 
іиева? і

З лютого по березень 
1921 року він виконував 
обов'язки помічника пові
тового військкома Єліїса- 
вегградського і Миколаїв* 
ського повітів, згодом пра
цював у Єлисаветград- 
ській ЧІ\ — спочатку чле
ном колегії, потім заступ
ником голови та уповно
важеним ВЧК.

Через стаи здоров'я 
1922 року Бобришева де
мобілізували і направили 
на господарську робоїу 
Працюючи, Микола Кііи 
Дратоанч учився — закін
чив робітфак. інститут.

З липня 1940 року -* 
заступник начальника Го
ловкому Наркомату ву« 
тільної промисловості, обі
ймає інші відповідальні! 
посади як V нашій країн?, 
так і за рубежей. Осіянне 
місце роботи — начальник 
Головкому по стандарти
зації твердого палива

Номер Бобришев 1970 
року.

Син його Микола — 
дипломатичней роботі, доч
ка Софія — техіїік-меха- 
пік, живе в Кіровограді}

Ю ДМИТРЕНКО.1 ’
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надійшли,від°учнівИБоб<У ''обР'*°и редакція обіцяла відповісти на запитання,
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теоіа п Я !■ и..-. V імі'-іьііісію допомагає добре запам'ягоаугошп
’Xпочуте „а урочі? Як

В. Фудар. Редакція попросил.» ні іповїстн на 
_ пеккологіі Кіровоградського недаїотічкоїо 
оориса Йосиповича Снопика.

Оіже, наша нова рубрика-
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ЩО

ма- 
ии

ВИТЬСЯ y-FTII, Бобринсцыого профтехучилищі 
йоги запитання ззві.ідючого кафедрою 

шстшуту кандидата пеихолої ічніїх наук

• ВІДКРИТТЯ ПРОФЕСІЇ

ЯК КРАЩЕ 
ЗАПАМ’ЯТАТИ?
'Ь А1 АТО учн,в МР'ЮТЬ про таку пам ять 
" з допомогою якої можна було б ду- 
же легко вчитися, без зайвих зусиль і 
часу залам яговувати великий обсягом 
матеріал. Чи можна мати таку пам ять!" 
історія науки, людства ствердно відпові
дає на це. Ст зроперсидськзй цар Кір, 
полководці Олександр Македонський, 
Олександр Суворов знари в обличчя і 
на їм я всіх солдатів своїх військ, бо у 
них була чудова пам ять. Відомі музи
канти і композитори Моцарт, Ьах, Рахма
нинов з першого ознайомлення залам я- 
товузали складні формою і великі обся
гом музичні твори. Видатний радянським 
психолог О. Р. Зіурія у книзі «Маленька 
книжка про велику пам'ять» розповідав 
про людину з так званою феноменаль
ною пам’яттю. Ця людина ніколи нічого 
не забувала. Бона пам ятала все, що бу
ло колись у II житті.
V Сц це випадки незвичайної пам'яті. Чи 
* мо-ке звичайна людина розвинути 
Свою пам’ять, щоб залам ятозузати 
швидко, міцно, надовго? Так, може. Ві
домо, що мозск кожної людини має 
невичерпні можливості. Кожен із нас мо
же запам’ятати таку кількість інформа
ції, яка міститься, наприклад, у держаз- 
ній бібліотеці імені В. І. Леніна в Москві. 
А це ж одна з найбільших бібліоіек сві

ту! 8 усякому разі, фізіологічні особли- 
восп мозку людини дають їй змогу за
пам’ятовувати величезну кількість най
різноманітнішого матеріалу.

Для того. щоб розкинути свою пам'ять і «ра
же запам'ятовувати, треба знати деякі пси
хологічні особливості поведінко людини, іак, 
ніхто не питає, як розвивати, мислення, не 
скаржиться ні те, що погано мислить, Із пси
хологічної точки зору пам'ять тісно по» яззпа 
:< мисленням. Чому найкращим загоном рої- 
вятку запам'ятовування є вдосконалення, по
глиблення мислення учня. Основна психологіч
на закономірність навчання полягав в тому, 
шо чіі.м краще розуміє учень навчальн їй ма
теріал. тим краще він його й запам’ятовує.

Треба постійно осмислювати ге, що вивчає
ться. Розумові здібності людини погреоуюп. 
тренуванн і такою ж мірою, як І здіоності, на
приклад, музичні, спортивні тощо. Непоганий 
еОскг дає колективна робота, коли один учень 
г.оясіїїо.: іншому певний матеріал або «ого 
розділ. Якщо « якихось причин важко заоез- 
іісчитн груповий метод роб;ти, то є сенс одно
му учневі переказати прочитане собі. При цьо
му слід уявляти, що людина розповідає його 
на уроці або комусь пояснює.

Існує багато різноманітних засобів, з 
допомогою яких можна краще зрозумі
ти, осмислити матеріал. Так, звичайно, 
рекомендують складати свій план теми, 
розділу, що відрізняється від плану ви
кладача. Пошук більш вдалого, витонче
ного способу розв'язання задач є теж 
хорошим прийомом поглибленого розу
міння. Йоли учень прагне самостійно гю- 

е язати матеріали із життям, практикою, 
він теж краще запам’ятає його.

Таким чином, основною умовою кра
щого залам яговування с розвиток мис
лення людини, її вміння розуміти мате
ріал, що вивчається. Без розвитку мис
лення оозвигок пам’яті може набрати 
однобокого, поверхового, механічного 
характеру. Разом з тим це не означає, 
що саму по 'собі пам ять не можна і не 
треба розвивати. Не тільки можна, а и 
треба робити це всім учням.

Психологи розрізняють смислову її мсханіч 
ну пам'ять. При смисловому запам'ятовуванні 
учень прагне .'берегти суть, лоику, смислову 
структуру матеріалу. У процесі відтворення 
при цьому відповз іони ься іі часткові деталі, 
конкреції лані. При механічному типам яіову- 
гіінпі матеріал такрін.поється в силу пластич
ності нервової системи бет аналізу мою суп 
і смислу. Позівнт.тн цс можна іі записом маг
нітофона, якому байдуже, що. як і скільки 
П імунати. Іому при погреб, роччівати нам міь 
слід ірацюзат.і над розвитком пам’яті ємне-' 
лової.

У психологічній науці виділяють ряд спеці
альних засобів, які допомагають людині роз
вивати процеси пам’яті. Німецький філософ 
XIX сготіття Гегель рекомендував заучувані 
напам'ять вірші незнайомою іноземною мо
вою.

Хороша пам’ять потребує постійного 
гренузанзя. При необхідності щось від
шукати все-таки краще згадати, ніж- 
знайти з книжці. Між іншим, це по
рада Л. М. Іолстого, який у молоді роки 
багато працював над самовихованням, 
зокрема над розвитком пам яті. Дуже 
еаж іизі для хорошої пам'яті раціональ
ні прийоми запам’ятовування, з допомо
гою яких відбувається закріплення мате
ріалу, що вивчається. До їх числа відно
сять уміння складати план заучуваного 
матеріалу, групування, класифікацію, 
систематизацію тощо. Необхідно всіля
кими засобами уникати безкінечного ме
ханічного повторення про себе того, що 
необхідно завчити.

Людина, яка має бажання, намір за
пам'ятати матеріал надовго, краще його 
зберігає, ніж та, яка, запам'ятовує мате
ріал для екзамену, контрольної робо
ти і т. д.

Б. СНОПИК, 
завідуючий кафедрою психології 

педінституту, кандидат психологіч
них наук.

Ф Сторінка для учнів 
профтехучилищ

ПОРУЧ НАС

СПАСИБІ, НАДІЄ СЕРГІЇВНО
Матір'ю називаємо ми керівника на

шої групп Надію Сері іншу Запорожець! 
Бачимо її щодня заклопотану нашими 
невдачами, щасливу нашими успіхами, 
і хіжа вільного часу Наді» Сергіївна мау 
не так уже її багато, бо працює що в' 
майстром у ресіорані «Відпочинок», та 
для нас. майбутніх кулінарів, вона зав
жди зна.хиЛ'ііь хвилинку, щоб допомогти 
б навчанні, в особистому жиги. ;

Заздикг нашому керівникові група 
К-86 удержує першість серед інших груп 
кулінарною училища «о успішності, зміс
товному проведенню дозвілля.

К. КРИЖАНІВСЬКА, 
уениця Кіровоградського кулінар
ного училища. •

«БУДУ РОБІТНИКОМ!» - ВИРІ- 
ШИВ КОСТЯ СЛБОДИР. ТЕПЕР 
ЫЙ — УЧЕНЬ КІРОВОГРАД
СЬКОГО МП ТУ №4.

Фото ,М. 1 ЕРНЛВСЬКОГО,

БУДУТЬ
ХЛІБОРОБАМИ

ПОЗАТОРІК, коли Леонід Волошин 
після восьмирічки вирішив подавані 

документи до Новюродкіаської о Є.ІІіУ 
№ 6, одна надто щиросерда сусідка 
скрушно сплеснула в долоні:

— Отакої! У профтехучилище! Га ти ж 
на «відмінно» вчився, головою ради за
гону був. Туди одні неуки йдуть...

Леонід гаки вступно до училища, оо 
виноснії у серці мрію — бути хліборобом.

Щодо складності навчання, то за 
це Леонід не хвилювався — звик у шко
лі бути першим. З'ясувалося, иш путч 
першим у ПТУ купи важче, навіть, як 
здалося спочатку Леонідові, майже не
можливо. Відчувши поруч себе сильних 
суперників, учнів із і р}їїговіїнмії знання
ми. чудовою пам'яіт.о. Леонід не раї 
згадував несправедливі слова свосі сусід
ки, котра живе мірками вчорашнього 
дня: СИГУ — заклад не престижний, до 
Є.ІІТУ йдугь ті, кому не пощастило всту
пити до вузу.

Леонід переконався, що до СІП У «де 
той. хто хоче стати хліборобом, а щоб 
нести перед у навчанні, х чопцеві дове
лось немало посидіти над підручниками: 
і чочел недоспати, і шд дозвілля відмо 
витись. Бо муснь-гаки довести і отій су
сідці, і однокласникам, що знання після 
профтехучилища міцніші, ніж після се
редньої школи. Не будемо звинукачунати 
Леоніда Волощина в честолюбстві. Сьо
годні він. другокурсник Попі ородкіссі.ко- 
го профтехучилища. — лауреат стипендії 
ВЦРПС.

А як же все-таки з дозвіллям? Спро
буй бути пгс.інішм. ' о.ти одні бубонять 
у гуртожитку вірші Пушкіна, другі по
казують сиеііу ревнощів з якоїсь лрим.і, 
гроті обвішали ліжка м цплми мотоцик
лів. а четвери тихенько г куточку енна- 
люють ні пластику портрет Менделєєв.) 
Гуртків, колективів художньої самоді
яльності. спортивних секцій в училищі 
ціла низ; з Воно іі не дивно. Понад 4(0 
учнів, і у кожного своя пристрасть ду
же популярні у ХЛОПЦІВ гургкп МОТОЦИК
ЛІСТІВ та Ніоферів-Ліобителів. До того Ж 

і навчатись у них мають право тільки ті. 
хто нстніае з усіх предметів ІЦороку де- 
сягни випускників такладу разом з дипло
мом дістають права цодія-любптеля, мо- 
тоциклісга

Не менш популярний (до речі, по тіль
ки « учнів, а б у викладачів та майстрів) 
драматичний гурток, «ким керує лаоо- 
рантка Л В. Гарбар. Людмила Василів
на вчиться заочно а Олександрійському 
культосвітньому училищі, любить сцену 
сама і вміє захопити аматорським мис
тецтвом інших. З ьисіавою А. Макаион- 
г.а «Ірнбунал» гурток виступав не тіль
ки перед єчнямії училища, а й перед тру
дівниками районної о центру, хлібороба
ми Верблюжий Веріїїнно-кам’яіікн. икшо 
Людмила Василівна згуртувала навколо 
себе аматорів сцени, то Олександра і рп- 
горіаиа Мельниченко — любителів при
кладного мистецтва. Ось ратом з ьаси- 
лем Дудником керівник гуртка' випалю
вання по дереву «чаклує» над замовлен
ням комунгоспу. Василь Дудник — пер
шокурсник. приїхак до Нові ородкн з об
ласного Центру. Не шкодує, як і Леонід 
Волошин що цс послухався порад не 
вступати до профтехучилища.

А як же проводить спій вільний час сам 
Ллоііід? Хлопець залюбки відвідує гур
ток математики, він соліст естрадного 
ансамбля училища. Ансамбль закладу, 
як і духовий оркестр — незмінні учасни
ки всіх у ііілшіііінх вечорів відпочинку.

Леонід Волоіініії ппйїхав до Новгород- 
ки із Зоям'енського району, а Ва
силь Губан — з Долииського. З 
цього ж району приїхали до училища 
брат і сестри Григорій і Галні'з Довгалі 
Діти доярки і тракториста, вони свідомо 
вибрали професію хлібороба, професію 
своїх батьків Галин і Довгаль гарна, 
метка, завше усміхнена дівчина, не тіль
ки майстерно складає і розбирає вузли 
трактора, виконує регулювальні операції 
на тракторах, а й добре співає І ялина 
Довглгь. Анатолій Колода. Василь Губан 
і майстер Валерій Іігтрпвіі" Москален
ко — уч їсинкн художньої агітбригади 

Ііоигоролківського районного Буднику 
культури, аі і і бріи или, що виборота пер
ше місце у іиорчому конкурсі серед ху
дожніх аііібрнгад обдаси.

Тож Леонідові Волошину подобається 
ВЧИТИСЬ і ЖИТИ В СВО’.Му училищі. А ЩО-' 
до престижу, »о скільки знатних хлюо- 
ртбів та двадцять два роки існування 
вийшло зі стін закладу! Ось і цими дня
ми до учнів прийшли па зустріч механі
затори кеші оспу імені Леніна: буряковод 
М. їатаренко і.т кукурудзопоп М. Само-, 
рока, кавалери ордена Жовтневої і-’ево- 
ліоці». Обоє вони — колишні вихованці 
училища, Вчився тут і інший частий пою 
гість, ордеіюносс.ць. делегат XXV з’їзду 
Компартії України, механізатор колгоспу 
імені Шевченка Г. Хильченко. Наставни
кам є про шо розношені майбутнім хлі
боробам.

Чимало випускників училища пратоіоть 
у ньому викладачами, майстрами, зви
чайно, після закінченая вузів. Почесне 
звання нелуженого майстра нроіртсх- 
освітц республіки носить Павло Сомснп- 
нич Різниченко. відмінника проіртсхосиі- 
ти СРСР — Микола I ригорови'і ІІрнжи- 
іалинський.

Іордісіі> училища — це по тільки його 
заслужені, досвідчені шік.'іадачі, а « пре
красні кабінети, лабораторія, миіиіііііпііі 
двір, ііовіііія техніка, де майбупп спе
ціалісти вчаться с.ч постійно складати 
агрегати, усувати iicc'ipaunocit. шіконува- 
тп c.wcnpin роботи.

Училище споруджує мі Не ге рию т про
сторими свії'іимя лабораторіями, жит
ловий будинок для викладачів, затілану- 
і*ал'> будівництво новою іуріожіпау на 
3W місць.

Число майбутніх хліборобів що
року проста німе. Адже готує учи
лище. як сказан Василь Губан, 
голошиїх людей села — механізато
рів. 1 ракіорнст-машннієт широкою про
філю. механізатор іпарніїиицькнх ферм— 
справді, центральна фііура на селі оо і 
сьогоднішній, і завтрашній день сіль
ського господарства нон’яіані з розпит
ком магсріаль'іо-тсчіпчіїої бази, о-Діросії- 
ням його найновішою технікою.

Випускники училища можуть працюва
ти па тракторах усіх видів, на зернових 
та спеціальних комбайнах (им-то Леонід 
Волониііі як і неї (шиї хлопці не шкоду
ють. що всі урили до профтехучилища. 
Бонн бучу її. хліборобами. Воші будуть 
хорошими хліборобами*

Л. КРАВЕЦЬ.
І Іовгородкіїкьке СИТУ № 2.

•Є1
ДЗЕРКАЛО'і «Влітку волосся заважає. Особливо на практиці. Яку стрижку 

вибрати? Яка зачіска нині особливо модна? — запитує учениця 
Бобричецького СПТУ № 2 гі. Островська». На прохання дівчат— 
майбутніх хліборобів наш кореспондент відвідав жіночий салон 
вищого класу в місті Кіровограді- ВАША ЗАЧІСКА

Бі.іч перукарських крісе.і груп
ки дівчат. Молоді перукарі І’аїса 
Л-понеіг;о, Ріп.і Єгорова «чак.ту- 
кіть» над модними зачісками. <Сес- 
с-,іі». про яку мріє кожна іони від- 
ьідувачка салеп/. •— це. власне, не 
еачіска. в основа багіиьох різних 
ричісок, повнії вил стрижки, зипро- 
нснованнй відомим лондонським 
перукар;.’,) Біда.тем Сессгнсм. ні- 
даль Сессун вис тупає проти довгого 
1-ї ЯМОЮ pOjKOCH'tenOlO ВОЛОССЯ, 
яком так захоплювалась молодь п 
ссіаппі роки. Короткі сірнжки. рід
ше волосся середньої ловкини. то 
здкривзипь вуха, а те не доходяю 

д<> плсЧ'-.й. — ось його останні про- 
по »тії дівчзтіім.

Одна за одною підголяться з пе
рукарських крісел'нідиідувачіиі са
лену. Не приховаєш захоплення. 
І’с. осся лежи 11, природно, вільно, 
воно не боїться дощу І Иіюу. ПІ
ШИХ начосів, лаків І заколок, і о- 
ЛІД ьс — точив лінія сірнжки.

Особлива техніка стрижки сприяв 
тому, що зачіска виглядає м’якою, 
гшшноіо і водночас зберігає чіткі 
обриси Зачіску в стилі «сессун» 
виконують ІІЛЬКТІ ІТОЖНИЯМП. Без 
бритви.

інший нлрі.иїт — волосся довше, 
ріііномірно обрамляє обличчя, кінні 
з ікручено всередину, натовпі. Ця 
яліска схожа на зачіску «пажа». 
Чубчик може бути гладеньким і 
г.'Жким. асиметричним а напівпро- 
бо|к м або довгим косим пробором 
ііі.т самої маківки Лінії зачісок 
чисто підкреслено геометричні: чуб- 

чпкп. волосся на скронях, арі і «ого 
на потилиці макяь форми іріікутшт- 
кін га овалів, квадратів і ромбів.

Від редакції; Зачіска справді гар
на Але ЧИ ДОСТУПН І ДЛЯ ВСІХ’’ Піс
ля сіри ні кп волосся . укладають 
особливим речіш.м феном. А йото, 
на жаль, не побдчшп наніїь у не- 
оукаонях обласного центру. Один 
фен у салоні вищого класу, ясно, 
і.с роджу.’ неймовірні черги і спріг- 
седлині нипікзтівя пілиілува'іів. До 
того ж «ссесуи» виконують лише в 
Кіровоград) Певно було б допіль? 
но майегпам обласного центре оо*. 
мінятися досвідом зі своїми сіль
ськими колегами Дтмнемо, що об
ласне побут управління кп ітлькіі 
оії.іежиіьєя порадами нашим чита
чам і і ІІпбініпецькогії ирофіехучи-' 
лита. ,ч й допоможе їм зробити 
модну зачіску за місцем прожну 
ванпи. • !
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Оплески—
Підби.о підсумки обласного огляду колективів фізкультури по впровадженню 

комплексу І ПО за перший квартал. Найкращі результат показали представники 
СРСР. Колективові вручено

новачку
Снітловодського заводу чистих металів імені 50-річчя 
перехідний кубок «Молодок» комунара». і чемпіону
Успіх світловсдціе пояснюється не тільки високою 

активністю фізкультурників підприємства в перші мі
сяці року. Впровадження комплексу ГГЮ — тут не 
кампанія, а повсякденний, цілеспрямований процес.

Шість разів стартували фізкультурники в першому 
кварталі. Пснад сто ообітників одержали золоті й сріб
ні значки. Старти не припиняються; на бігових доріж
ках, у секторах змагаються легкоатлети, в басейні — 
плавці, відбувся старт кросменів. І те, що на заводі 
працюють 27 спортивних секцій, які схоплюють понад 
третину всіх робітників і службовців, — теж наслідок 
умілого впоовад кення комплексу в »ниття. Секції по
повнюють неганки, ті, хто вчора вийшов на старт.

Уваги заслуговує практика роботи комітету комсо
молу: центральне місце у пропаганді фізкультури і 
спорту займає ознайомлення юнаків і діечат з норма
тивами та вимогами комплексу, при підбитті підсумків 
соціалістичного змагання серед цехів, комсомольсько- 
молодіжних колективів комітет урахорує якість підго
товки значківців, залучення до спортивно-масових за
ходів допоизовної молоді. Підготовкою фізкультурни
ків до складання нормативів комплексу ГПО займає
ться спеціальна комісія, яку очолює заступник дирек
тора заводу у справах побуту М. А. Козинець. Тож і не 
дивно, ще на підпоиємстві є чемпіони міста і області з 
багатоборства ГПО, учасники республіканських зма
гань.

Сьс/лий вид заводської спартакіади — легка атлети
ка — вилився у велике спсртизне свято. Тисячі гляда
чів, нетрі прийшли на стадіон «Авангард», стали свід
ками захоплюючих поєдинків. На старт вийшли не тіль
ки спортсмени, а й десятки робітників, що виявили Ьа- 
ження склалати норматизи комплексу ГПО.

Перед стартом забігу па 
прсрскувалп Володимирові 
сивим, стрімким спуртом 
чемпіоном заводу з цьсіо 
оголосив, ч 
53 секунди. ............    ,__
нами. То були оплески іі комплексові ГПО. Бо 
нормативи комплексу. Володимир пройшов 
до чемпіона цеху, завозу, міста, області. Його, 
значківця, учасника республіканських змагань.

400 метрів уболівальники перемогу 
Ковязшу. і не помилилися — кра- 

е!ч пиірав фінальний забіг і став 
виду легкої атлетики. Коли диктор 

іцо Володимир чнграв з високим результатом — 
глядачі наїоподилн спортсмена дружними оплес- 

- --- - складаючи
ні тих під нозачка 

«•золотого» 
знають на за-

воді як передового слюсаря, 
правофлангового соціалістич
ного змагання, який виробнії 
чі завдання виконує не менш 
як на І50 процентів.

У бігу на 100 метрів пер
шим був Сергій ГІахомкін, 
електрослюсар цеху № 9. 
Передовий виробничник, 
володар золотого значка 
ГПО, він, як і Володимир, 
брав участь у республіканських змаганнях, де коман
да Зсєоду еиборола сьоме місце.

Були рекорди, чимало фізкультурників склали нор
мативи комплексу ГПО. Оплески адресувались і чем
піонам, і новачкам. І символічно, що саме цього дня 
в урочистій обстановці фізкультурникам заведу вру
чили перехідний кубок «Молодого комунара». На чер
зі поєдинки з багатоборства ГПО на призи «Комсо
мольской правды».

Після стартів — знову коротке інтерв’ю з учасниками зма
гань:

— Колектив фізкультури добився успіху, виборов кубок. Шо 
далі?

Микола Куліш, фізорг цеху .V: 9:
— Огляд колективів фізкультури присвячений йО-річчіо Ве

ликого Жовтня. Горді, то стали першими володарями куйка. 
Внесок фі (культурників нашого колективу у перемогу ваго
мий. З кожних десяти робітників цеху вісім — значківці ГПО. 
Колеі.пін цеху очолює спартакіадне змагання, має високі ви
робничі показники. Наше завданчя-мінімум — до 60-рі.ччя Ве
ликою Жовтня кожні дев'ять робітників цеху з-десятн мають 
одержати значки ГПО. Думаю, це. допоможе нам значно під
вищити виробничі показники.

Віктор. Коваленко, начальник групи лабораторії, фізорг це
ху № 5:

— Нагороду важче вдержати, ніж завоювати. Нинішня 
проблема — якість підютовки значківців. Над цим і працю
ватимемо.

Володимир Ксвязін:
— Мрію стати призером республіканських змагань з багато

борства ГПО. виконати до 60-річчи Великою Жовтня два з 
подоенною річних завдання.

Валентина Павлова, лаборантка-хімік:
— Це перший мій старт. Добре готувалася до змагань. 

Склала нормативи з двох витів спорту. У спій комплексний

• ПЕРШІ — ЗА 
КІЛЬКІСНО І ЯКІСТЮ

• СТАРТИ ТРИВАЮТЬ

• ЗНАЧКІВЦЕМ СТАНЕ 
КОЖЕН ДРУГИЙ 
РОБІТНИК ЗАВОДУ

план записую. «До етапного іоііілсю скласти иормзтиви і вико* 
Наш вимоги комплексу І ПО».

Другого дня легкоатлети знову вийшли на доріжки і 
е сектори. Чс/лпіони і призери отримали нагороди, у 
залікових картках багатьох фізкультурників напроти 
сидів легкої атлетики появилося: «виконано». Але стар
ти не закінчилися, старти тривають. Орієнтир — до ма
совості і висот майстерності.

Ю. ЛІВАШНИКОВ, 
спецкор «Молодого комунара».

Завод чистих металів імені ЗО-річча СРСР,
м. Скітловодськ.

Н а фото: £ 3 кубком «Молодого комунара» фізорг цеху 
М 5 Віктор КОВАЛЕНКО. С'. Громадський інструктор В. В. 
БУГАйдв дає поради клавильпикові М. ПЛАХОТ НОМУ. 
ф, Забіг на 1500 метрів.

Фото автора.

BS
Редактор М. УСПАЛЕНКО.

Знам’яіігьке середи« МИТУ .V З
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1977—1978

НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Заклад готує кваліфіковані кадри із середньою 
освітою гак их спеціальностей:

електрогазозварник (строк навчання — 3 роки), 
електоомонтежник освітлювальних і силових уста

новок (3 роки),
слюсар по складанню та установці сантехнічного 

устаткування (3 роки),
лицюЕаг.ьник-пли’ковик-штучатур (3 роки),
Мсшин.ієт-кранівник кранів мостових, козлових та 

інших (3 ро си),
модельник-ліпчик (3 роки).
Особам, що закінчили училище в групах із серед

ньою освітою, вцдають атестат про середню ос- 
гіту і атестат про присвоєння розряду за спеціаль
ністю.

Псряд ним заклад ютуе кваліфіковані кадри за програ
мою професійно-гі-хиічних училищ: столярів будівельних 
(строк навчання — 2 роки), слюсарів по ремонту вагонів 
І' роки). електромонтажників П рік), електрослюсарів 
(І рік). муляр;в-моптажннків (І рік).

Училище забезпечує гуртожитком (іногородніх), 
підручниками та навчальними посібниками, триразо
вим харчуванням, обмундируванням, виплачує 33 
проценти заробітку.

До училища приймають юнаків і діачат з 8-і 
10-кл?сною освітою піком від 15 до 17 років та звіль
нені х v запас із лаг. Радянської Армії.

Училище наллє випускникам роботу за спеціальністю, на
правляє на залізничний транспорт Одесько-Кишинівської за
лізниці, вони користуються всіма пільгами працівників за
лізничного транспорту: дворазовим безплатним залізничним 
ішіпком (однії — по Одесько-Кишинівській залізниці, дру
гий — по мережі залізниць СРС.Г) вугільною карточкою, 
і ургожитком. їм наллють місячну або двотижневу відпуст
ку. право вступу поза конкурсом до витих і середніх спе
ціальних навчальних закладів (тим. що закінчили училише 
з відзнакою) Час кавчання в училищі зараховується до 
трудового ста.жу.

Вступники подають заяву на Ім'я директора, сві
доцтво про народження, свідоцтво про освіту, довід
ку з місця проживгиіія. характеристику зі школи. 
5 Фотокарток розміром'5X6.

Документи можна направляти в училище заздале
гідь поштою Свідоцтво та атестат подавати після 
закінчення школи.

Початок занять з 1 вересня.

Адреса училища: Кіровоградська область, м. Зна
м’янка, провулок Свердлова, 4. Телефони: директора 
училища — 20-75, заступника директора по управ
лінню —- 22-і 8,

ДИРЕКЦІЯ,

20 ТРАВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. Фільм «Доч- 
кн-матеоі». 11.05 — К. т. «»Іе- 
ніпськии університет мільйо
нів». 15.10 — «На ланах рес
публіки». 15.25 — К. т. Кон
церт. 15.30 — «Людина та її 
справа». 17.00 — «Сузір'я». 
17 30 — «Соціальний портрет 
колективу ІЛЛІЧІВС'.КОГО мор
ського іюпту». Передача 5. 
18.СГ — «День за днем», і Кі
ровоград). 18.1.5 — К. т. Доку
ментальний телефільм «Шрі 
Лайка. Острів в океані». 19.15
— «Школа політичного гарту». 
19.30 — «Урожайне поле Кіоо- 
пограліцннч 1977 року». (Кіро- 
погра»), 19.45 — К. т. «Наша 
біографія. Рік 1946». 21.00 — 
«Час». 21..30 — К. т. «Мелодії 
зарубіжної естради». 22.15 — 
К. т. Танцюють солісти ака
демічного театру опери та 
байту УРСР імі Т Г. Шев
ченка заслужена артистка 
УРСР т Тйякііія і народний 
артист УРСР В. Ковтун. 22.50
— К. т. Велогонка Миру. 
(ЧССР). По закінченні — но
вини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
«Чуття єдиної родини». КІІІО- 
проірама студії «Кііргиз- 
фільм». 11.00 — Новини. 11.15
— Концепт Державного ан
самблю танцю Латвії «Дай
ла». 11.40 — «Російська літе
ратура для учнів 10 класу. 
12.10 — Телефільм «Юркові 
скітапки». 4 сепія. 11.00 —
Документальні фільми. 14.55— 
«Ми знайомимося з приро
дою». 1.5 15 — «С. Єсснін. Сто
рінки творчості». 16.00 — «но 
рідній країні». Таджицька

РСГ. 16.30 — «Москва і моск
вичі». 17.00 — «Роби з нами, 
роки, як ми. роби краще за 
нас». 18.00 — «Будні і свята 
Віктора Артеменка». Кінопа- 
рис. 18.30 — «Піонерський ка
лейдоскоп»-. 19.00 — Кісті. 
19.30 — Концерт дружби, при
свячений відкриттю Всесоюз
ного фестивалю мистецтв «ки
ївська весна». В перерві — 
«На добраніч, діти!» По „за
кінченні — мультипапорама 
для дорослих. «Щоденник все
союзної конференції < Соціа
лістичний спосіб життя і пи
тання ідсоюі ічпої роботи».

23.20 — Велогонка Миру.
(ЧССР). Но закінченні — но
вини.

21 ТРАВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.ЙЙ — 

Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. г. «Умілі руки». 
10 00 — К. т. «Для ВРС. оать- 
кіі!» 10.30 — К т. «Ранкова 
пошта» 11.00 — К. т. «По му
зеях і виставочних залах» 
11.30 — К. т. Концерт естрад
ного симфонічного оркесіРУ 
ЦТ і ВР. 11.55.— К. т. «Літе
ратурні читання». В. І’ороа- 
тов. «Ветика пода». 12.35 — 
К. т «Здоров’я». 1.3.20 — К. т. 
Музичний абонемент «Молоді 
пиконапні». 13 55 — К. т. Ги- 
раж «Спортлото». 14.05 ■—
К. т. Фільм «Чарівна лампа 
Аладдіпа», 16.00 — К. т. До
кументальний телефільм
«Братськ учора І завтра» 
16.50—К. т. Мультфільм. 1/.00 
— К. т. «Очевидне — ненмо- 
вірнс». 18.00 — Новини. 18.15— 
К. т. «Бесіда на міжнародні 
теми». І!).00 К. т. «На арені 
цирку». |:і..г>5 — К. т. Теле
фільм «Спитай себе»'. 1 серія. 
21.110 — «Час». 21.30 — К т. 
«Спитай себе» 2 серія. 22-35— 
К. т. «Пісні М. Фрадкіна».

ДРУГА ПРОГРАМА. ЇО.ОЛ — 
«Чуття єдиної РОДИНИ». К1НО- 
програма Узбецького телеоа- 
чення. 11.60 — Новини. 11.15— 
Концерт ансамблю Червоно- 
пп.з норного Чорноморського 
Флоту, і 2.05 — «Славою овія
ні». 13.05 — Телефільм «Це
мент». 1 серія. 14.10 — «Су
ботній репортаж». 1-1.40 —
«Здоров’я». 15.10 — «Антоло
гія пево ліонійііої радянської 
пісні». Випуск 20. 15.40 — «За
пон і міі». 16.10 — «Співає 
Д. Гнатюк». 17.05—«Палітра». 
17.35 — Філі.м-копцерт. ік.іо— 
Для дітей. Телефільм «ХіО.з 
можна цирк не любити!» 19.00 
— Вісті,’ 19.30 — «Наша біо
графія. Рік 1944». 20 45 — «на 
добпаніч. діти!» 21 00—«Час». 
21.30 — «Здрастуй. Прип’ять!» 
Телепистлва. 22.45 — «сііівав 
С. Рстару». 23.15 — Новини.

22-ТРАВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Нопнпи. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка для дітей. 9.30 — К. т. «Бу
дильник». 10.00 — К. т. «Слу
жу-Радянському Союзу!» 11.00
— К. т. «Веселі нотки». 11.15
— К. т. «Зустріч юнкорів те
лестудії «Орля» із заслуже
ним будівельником РРФСР, 
бригадиром комсомол ьсько- 
м'іїлодіжйої бригади ДБІ< № 1 
м. Москви А. М. Суровнепим. 
12.00 — К. т. «Музичний кі
оск». 12.30 — «Сільська годн
ий». 13.30 — Документальні 
фільми. 14.00 — К. т. Л. Епі- 
пай.. Концерт Л» 2 для іііортс- 
піано з оркестром. 14.15 —

Фільм «Член уряду». І6.Ю —'• 
К. т. «Жовгнепі пісні». V1! 
фестиваль політичної пісні- 
(ІІДР). 17.00 - К. т. «Між^ 
народна панорама». 17.30 —7 
К. т. Мультфільм. 18.00 —*
Новини. 18.15 — К. т. «Hier 
пя-77». 18.30 — К. т. «Клуб кІ7 
неіподорожсн». 19.30 — К. т- 
Філнм «Два дні тривоги». 2'.шл 
— «Час». 21.30 — К. т. Фут
бол. ЦСКА — «Топпедо»'. 
2 тайм. 22.15 — К. т. Концерт 
майстрів мистецтв. Но закії!^ 
ЧСІНІІ — повніш. '

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
«Чугтя єдиної родини». И.ОО
— «Екран молодих». 12.00 — 
Концепт учасників художццоК 
самодіяльності Закарпаття- 
12.40 — Телефільм «Цемент». 
2 серія. 13.45 — «Мистецтво 
народу». 15.00 — «Слліі.і сол
датська». 16.00 — «Олівень- 
малювець». 16.30 — «У світі 
рослин». 17.30 — «Комсомоль
ська традиція». 18.30 — Вісті. 
19.00 — Футбол. «Динамо» <кі
— -Крила Рад» (КуГібнінсі»)'- 
20.45 — «На дпбпаніч’ літи!»’ 
21.ПО — «Час». 21.30 — Фільм 
«Початок». 23.00 — Ноиивіг. 
23.15 — Футбол. «Чоппомо,- 
рець» — «Шахтар». (Відсвла- 
п не).

316050. ГСП, Кіровоград 50, сул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-67.

ЬК 19124,

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 
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