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ЗА ЕЖІ1А Ш’АТЇ
В ПОХІД

СЬОГОДНІШНЬОГО но
мера обласна молодїж- 

газета розпочинає 
рубрикою «Постамент

•і -,

« і

З 

на 
лід 
шани «Молодого комунара» 
давати імена переможців 
соціалістичного змагання 
■— керівників та членів ком
сомольсько - молодіжних 
колектигів, окремих моло
дих робітників, хліборобів 
механізаторів, тваринників, 
що досягли визначних ви
робничих результатів, зма
гаючись на честь 50-річчя 
СРСР, по достроковому ви
конанню завдань другого 
року п’ятирічки; секретарів 
кращих первинних комсо
мольських організацій.

І цілком закономірно, що 
одним з перших ми 'знайо
мимо читачів з молодим 
хліборобом — бригадиром 
тракторної бригади з кол- 
юспу «Жовтень» Новомир- 
городськсго району Васи
лем Лузанівським. Кіросо- 
градіцина — край хлібороб
ський. Найперша пооф&сія, 
що зустрінеш в ньолху — 
професія людини, яка хо
дить біля ниви, засіває її 
дорідним зерном, доглядає 
поле, жнивує. Тож так гарт- Харкавого 
че зустріли нині сільські 
комсомольці і молодь об
ласті заклик взяти участь у 
Всесоюзному соціалістич
ному змаганні за досягнен
ня в 1973 році високих ви
робничих показників у зем
леробстві. Молоді хліборо
би обговорюють о ці дні 
питання про участь в ньому, 
про те, які конкретно ре
зерви піднесення врожай
ності поля використати спов
на.

На ці резерви предметно 
вказує Постанова ЦК КПРС, 
Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ «Про 
розгортання Всесоюзного 
соціалістичного змагання 
працівників сільського гос-

подарства за збільшення ви
робництва і заготівель зер
на та інших продуктів зем
леробства у 1973 році». Ви
сокі врожаї трудівники села 
одержать на основі зрос
тання продуктивності пра
ці, підвищення культури 
землеробства, кращого ви
користання техніки, впро
вадження досягнень науки і 
передового досвіду.
*О ІЗЬМЕМО останнє — 

передовий досвід зби
рання високих врожаїв. Де- 
де, а на Кіровоградщині — 
яскраві, незгасні його вог
нища. Перш за все — пере
дова, відома на всю краї
ну — гіталовська школ?. А\и 
знаємо, яких високих показ
ників добилися ті комсо
мольсько-молодіжні колек
тиви, що взяли на озброєн
ня гіталовські методи пра
ці — максимальне викорис
тання можливостей техніки, 
хімізації, економного витра
чання хліборобських зу
силь. Бригада Віктора Анд- 
ріяша з Новоукраїнського, 
Героя Соціалістичної Праці 
Василя Моторного — з Но- 
воархангельського, Анатолія 
'* > —- з Ульяновсь
кого, Василя Лузанівського 
— з Новомиргородського 
районів. І до цього славно
го загону прилучаються зсо 
нові і нові колективи 
лодих механізаторів.

Чому говоримо — механі
заторів! Бо саме він, меха
нізатор, на селі сьогодні го
ловна фігура. Його енергія 
і вміння, його господарське 
око і настирливість вирішу
ють, з рештою, долю хліб
ного поля. Новоукраїнська 
районна 
організація
Перехідними прапорами ЦК 
ВЛКСМ і ЦК ЛКСМУ за ак
тивну організацію механі
заторського молодіжного 
всеобучу. Це, звичайно, ли-

Особистий керевершено!
В колгоспі імені Щорса комбайнери, 

що цього літа збирали хліб на полях, 
добрим словом згадують молодого кол
госпного водія Миколу Шульгу. Точність 
і швидкість — ось риси роботи Миколи. 
Цього року від комбайна на тік та на 
хлібоприймальні пункти він доставив

«Добро пожзлооать, дорогие украин
ские друзья! — цими словами, що 
Йдуть від усього серця, яскравими бу
кетами осінніх квітів зустріли москвичі 
учасників Днів Української PCP на 
ВДНГ, присвячених 50-річчю утворення 
СРСР. На. святково прикрашеному Ки
ївському вокзалі відбувся мітинг.

З вітальним словом до гостей звер
нувся директор ВДНГ СРСР К. І. Ми
хайлов.

— Ми дуже раді приймати на мос
ковській землі посланців тричі ордено
носної України, — говорить він. — 
Велика Радянська країна, і скрізь, у 
сім'ї вольній, новій шіруе творча праця, 
всюди бачимо її чудові плоди, з яких 
складається паш загальний добробут. 
Особливо виразно помітні успіхи ра
дянських народів на головній виставці 
країни, д« демонструються досягнення 
всіх 15-ти республік.

Гідно представлена на ВДНГ і Укра
їнська Радянська Соціалістична Рес
публіка. Адже Україна сьогодні — од
на з найбільших металургійних, маши
нобудівних І паливпо-снсрге пічних баз 
Радянського Союзу, республіка великої

мо-

комсомольська 
нагороджена

чить хліборобам батьків
щини О. В. Гіталова. Але по
дібне ставлення до такої за
гальнодержавної спра в и 
має бути у всіх районах об
ласті.

6000 вимпелів для наго
родження комсомольсько- 
молодіжних колективіа, які 
доб’ються найкращих по
казників, встановлює ЦК 
ВЛКСМ. Завдання комітетів 
комсомолу полягає в тому, 
щоб не лише розробити 
умови змагання та пропагу
вати їх, а, перш за все, 
прагнути до того, щоб ба
гатий досвід вирощування 
високих врожаїв, набутий на 
Кіровоградщині, ставав на
дбанням все більшого числа 
молодих механізаторів. Що 
ж до самого змагання, то, 
як вказує на це Постанова, 
його < 
сприяти 
своєчасне 
ків, слід 
зультати виробничої діяль
ності і, безперечно, забез
печувати їх гласність. Мо
лоді механізатори врожаю 
мають бути на видності.

Велику роботу належить 
нам зробити вже сьогодні. 
На заклик механізаторів Кі
ровоградського району 
своєчасно і надійно відре
монтувати сільськогоспо
дарську техніку, колесо- 
мольці» і молоді Новомир
городського району — про 
нагромадження вологи в 
грунті всі молоді хлібороби 
мають відповісти конкрет
ними справами. Це буде 
першим внеском у виконан
ня завдання, які стоять сьо
годні перед сільськогоспо
дарським виробництвом.

Молодий хлібодаре! В 
країні оголошено похід за 
високий урожай в наступно
му 1973 році. Своєю натх
ненною працею прилучись 
до цього походу!

ефективності мають 
взаємоперевірки, 
підбиття підсум- 
порівнювати ре-

1200 ценінерів зерна.
Тільки за десять місяців року Микола 

на своєму ГАЗ-63 перевіз 59 тисяч тонно- 
кілометрів вантажів при 
зекономив 321 кілограм 
карбованців на ремонті

Кіровоградський район.

плані 54 тисячі, 
пального і 250 

автомашини.

А. КУШНІР.

ДНІ ДРУЖБИ МОЛОДІ 
ЧССР І СРСР

ПРАГА, (ТАРС). Мані
фестацією братерства 
юного покоління двох 
братніх країн стали дні 
дружби чехословацької 
і радянської молоді, які 
проходять в ЧССР. Для 
участі у цьому святі 
юності з СРСР прибули 
два поїзди дружби, ще 
доставили у Чехестїзч- 
чину більш як 330 комсо
мольців.

Радянські юнаки й дів
чата — робітники, кол
госпники, студенти, моло
ді вчені, інженери, артис
ти І спортсмени — роз’ї
хались па всіх районах 
республіки. Протягом <0 
днів вони будуть гостями 
первинних організацій 

Соціалістичної спілки мо
лоді ЧССР.

Представники радянсь
кої молоді побували на 
міжнародній молодіжній 
будові в Тушіміце. їут 
споруджується найбіль
ший у країні енергетич
ний комплекс.

Василь АУЗАНІВСЬКИЙ
БРИГАДИР КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖ
НОЇ БРИГАДИ КОЛГОСПУ «ЖОВТЕНЬ?
НОВОМИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ.

Ноги односельці, включившись в боротьбу за 
високу культуру землеробства, слідом за улья- 
новцями складали рапорт про і воє високе сход- 

. ження. В своєму лист!, ще був надрукований в 
газеті «Сільські вісті» минулої зими, вони роз
повіли про Свій ужинок в першому році нової 

п ягирічки. Разом з старшими своїми това
ришами свій підпис під лис гою зоставив 
і наймолодший, бригадир колгоспу «Жовтень» 
Василь »Іузанівськин. Саме тоді серед комсо
мольсько-молодіжних колективів гракторнвх 
бригад області ширилось змагання за тс. щоб 
щедрішою зробити свою пиву. 1 порад з вже 

відомими ватажками тракторних бригад — Васи
лем Моторним та Василем Харкави-ч став і вів.

Василь Лузанівський на початку року г®н 
давав тверде слово: гектар має видані до 50 
центнерів пшенвиі

І бригадир продовжував вчитись в прослав
лених майстрів урожаю. Вчились і всі його ме
ханізатори. Хлопці з «Жовтня» дбали про бе
режливе використання техніки, ппроваджув.іли 
в практику передову агротехніку. 1 пива одда- 
яйла за їх старання щедрим, колосінням. Меха
нізатори «Жовтня» одними з перших в області 
святкували обжинки. І молодий бригадир склав 
рапорт перед своїми вчителями: на гектарі зіб
рано по 46,1 центнера пшениці, 37 центнерів яч
меню.

Вчасно закінчила бригада всі осінні робота: 
зібрали цукрові буряки, очистили ниву еід по
жнивних решток, підняли зяб. І ось вже сне- 
ціальна ланка везла в степ місцеві добрива. А 
інші взялися за ремонт техніки. А ще - йй- 
вчання в школі хліборобської майстерності.

Високі зобов язання бере бригада В. Лузанїв- 
ського на 1973 рік — виростити врожай віиенюлі 
по 50 центнерів з гектара, кукурудзи по 100 цент
нерів.

Не знімку* В. Пузанівсьиий.

Фато А, Буздпгтьсвс-

МОСКВА ВІТАЛА ГОСТЕЙ
хімії І високорозвнпутого сільського 
господарства. Москвичі й гості столи
ці — відвідувач» Виставки гідно оціни
ли верстати-вслетні І землерийні маши
ни краматорських заводів, харківські 
трактори і генератори, київські екска
ватори і електронно-обчислювальні ма
шини, львівські автобуси І телевізори, 
які не раз удостоювалися наїород 
ВДНГ.

Яро міцкі економічні І культурні 
зв’язки між трудящими Радянської Ук
раїни та інших республік СРСР гово
рила на мітингу секретар Київського 
райкому партії м. Москви Л. Г. Тихо
нова.

— Ми радіємо успіхам, з мніїмл ук
раїнський народ іде до історичного свя
та всіх народів Радянського Союзу, і 
від душі бажаємо йому нових звершень 
у будівництві комуиізму, розквіту всіх 
його творчих сих.

Ткаля об’єднання шерстяних тканин 
•Октябрь», депутат Верховної Ради

РРФСР Н. Г. Москвичом передала 
палкі поздоровлення посланцям Украї
ни від імені трудящих Кунцевсьного 
району Москви. Вона розповіла про те, 
як працюв колектив їх підприємства, 
гостями якого будуть друз! з України.

З словом подяян за теплу зустріч ви
ступив керівник делегації заступник 
Голови Ради .Міністрів У PCP П. Т. 
Тревько.

Багато уваги Дням Української PCP 
на ВДНГ, приділяли московські газети. 
Матеріали про досягнення українсько
го народу, які він демонструє на го
ловній виставці країни, опубліковані в 
«Московской правде» і «Вечерней 
Москво.

Перед відвідувачамп гоетннао від
крилися двері численних павільйонів, 
шоб з усією переконливістю розповісти 
про грандіозні звершення в республіці 
за роки Радянської влади,

А вчора столиця урочисто проводжа
ла юстей з України.

У ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТІ 
КПРС, ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ! 

РАДИ СРСР, ПРЕЗИДІЇ 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ РРФСР

Центральний Комітет КПРС, Президія Верховно? 
Ради СРСР і Президія Верховно» Ради РРФСР 
прийняли рішення на відзначення 50-річчя утво® 
ремня Союзу Радянських Соціалістичних Республік 
провести 21 грудня 1972 року а м. Москві у Нрем° 
лівському Палаці з’їздів спільне урочисте засідай-« 
ня Центрального Комітету Комуністичної жарті? 
Радянського Союзу, Верховної Ради Союзу Радян® 
ських Соціалістичних Республік » Верховної Ради 
Російської Радянської Федеративної Соціалісти»*® 
йог Республіки,



2-3 cm op.
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©На фермах — молоді господарі

Тваринники Ульяновського району борються за те. щоб виконати п’ятирічний план 
за 4,5 роки. У більшості господарств успішно справляються з цим завданням. Дня
ми наш кореспондент зустрівся із головним зоотехніком районного управління сіль
ського господарства Л. А. МУЗИКОЮ і попросив розповісти, як молодь району дбає 
про підвищення продуктивності тваринницьких ферм.

— Леоніде Андрійовичу, 
молоді тваринники колгос
пів і радгоспів Кіровоград- 
щини включаються у всесо
юзне соціалістичне змаган
ня за збільшення виробни
цтва молока, м’яса, вовни, 
яєць у зимовий період 1972 
—1973 років. Яку участь у 
цьому русі беруть комсо
мольці і молодь Ульяновсь
кого району?

— Якщо поїхати в госпо
дарства району, можна по
мітити в них багато нового, 
спільного. А побувавши на 
фермах і потрапивши в ат
мосферу трудового ритму, 
•зрозумієш: тут триває вепи- 
'ка і напружена боротьба за 
збільшення виробництва 
сільськогосподарських про
дуктів. У відповідь на Пос
танову ЦК КПРС, Ради Міні
стрів СРСР і ВЦРПС про 
"розгортання всесоюзного 
соціалістичного змагання, 
тваринники розробляють 
заходи, переглядають і бе

руть підвищені соиіалістич- 
’ні зобов'язання. Комсо
мольці знову в перших ла- 
чзах, не лишаються осторонь. 
7 тваринництві в иас труди
ться понад 200 юнаків і діз- 
<чаг, які об'єднані у 14 ком- 
помольсько-молодіжних ко
лективи. Тринадцять з них 
,на молочнотоварних фер- 
імах, а члени ланки колгос* 
І'іу «Росія» спеціалізуються 
'на відгодівлі великої рога
тої худоби.

На адресу молодих тза- 
Іринників хочеться сказати 
(слова похвали: вони брали

активну участь у підготовці 
ферм до зими — утеплю
вали приміщення, білили 
стіни, проводили рейди-пе- 
ревірки.

— А що можна сказати 
про дієвість соціалістичного 
змагання між комсомольсь
ко-молодіжними коленіиза-

дівлі великої рогатої худоби — 
870-грамових приростів живої 
ваги кожної тварини. Дів чата, 
як і багато їхніх но тру г, вже 
перевиконали свої річні завдан
ня.

— Назвіть, будь ласка, 
передові господарства райо
ну.

— Основну продукцію да-

ку? Що робиться для того, 
щоб збільшити виробництво 
молока?

— Зараз докладаємо всіх 
зусиль, щоб виконати річне 
завдання по продажу моло
ка державі. Для цьої о вико- 
ристовуємо наязні резер
ви. ТуТ — і передові мето
ди підготовки кормів до 
згодовування (дріжджуван
ня, запарювання, викорис
тання аміачної води тощо), 
і правильна організація пра
ці, і чітке планування робо
чого дня, і удосконалення 
оплати праці.

твій, Естонія, три сестри в 
ЛитваСПубл:к, за радянського сі- Зу PCP, тут розкрились широкі можливості 

часу, для розквіту промисловості, сільського госпо-Лпсітні- . ---- ----- ------- »«pFVmnVvIVDWVl

завдяки 0Є'ИСЛИВ,И допомозі народдареш, науки і культури

ми?
— Роль його важко пере

оцінити. У кінці кожного 
кварталу підбиваються під
сумки. Переможці нагород
жуються грамотами райко
му комсомолу та районного 
управління сільського гос
подарства.

Сьогодні серед 
лектшш МТФ 
Імені Шевченка 
Галина 
Щорса ... 
Фаюк) та МТФ № 1 колгоспу 
Імені Леніна (групкомсорг Та
мара Окопна). Комсомолки Лі
дія Коновал з колгоспу імені 
Ульянова, Віра Грабчак із кол
госпу імені Фрунзе, молодші 
комуніст Віктор Цуркан із кол
госпу імені Леніна вже надоїли 
від кожної корови понад 3000 
кілограмів молока. Значних ус
піхів домоглися у соціалістич
ному змаганні члени комсо
мольсько-молодіжної ланки 
колгоспу «Росія». Лнгоніна Ба
лан, Галина Горбанюк, Галина 
Бригадир, Катерина Цокалюк 
сповна віддаються роботі і не 
відстають від ветеранів. Ці дів
чата на дорощуванні телят до
биваються щодоби 550—650, а 
Маргарита Цокалюк на відго-

кращих — ко- 
№ 2 колгоспу 
(групкомсорг 

Животовська), імені 
(групкомсорг Антоніна

Тва* 
імені 
вже 

продали державі понад 5500 
центнерів м’яса, імені Кзлі- 
ніна — 5400. У цих госпо
дарствах ось-ось буде вико
нано план продажу м'яса 
державі. А перед сьогодні 
ведуть тваринники колгос
пу «Росія». Тут державі вже 
продано понад 21.500 цент
нерів м’яса. Вісімдесят від
сотків вирощених тварин — 
вищої вагодованості. Ус
пішно в цьому господарст
ві справляються і з прода
жем молока. Вже виконано 
півтори плани.

— Скажіть, Леоніде Ан
дрійовичу, які плани на пер
ше

ють у нас спецгоспи. 
ринники колгоспу 
Горького, наприклад,

півріччя наступного ро-

За перше півріччя наступного 
року матимемо молока на 3447, 
м'яса — 829 центнерів більше, 
ніж за відповідний період ни
нішнього року. Тож беремо курс 
на збільшення поголів'я та на 
підвищення продуктивності тва
рин. В першу чергу думаємо 
про відтворення стаца. Плану
ємо добитися, щоб на сто корів 
мати 70 телиць і нсгелів різного 
віку.

Інший напрямок — зміц
нення кормової бази. Пла
нуємо засіяти люцерною на 
кожну корову по одному 
гектару, впровадимо штуч
ний полив плантацій, що 
значно підвищить урожай
ність кормових культур.

Цей курс на підвищення 
продуктивності" тварин, на 
зміцнення кормової бази, 
спеціалізація господарств 
повинен привести до успіху.

• Коли цей матеріал вже було підготовлено до 
друку, з Ульяновки повідомили: тваринники району 
виконали річний план продажу державі м’яса , вов
ни, ясць. Понад план вже продано 1000 центнерів 
м’яса, 90 тисяч штук яєць, 15 центнерів вовни. В цьо
му значна заслуга і молодих тваринників району.

PCP

g*

ла, Рада Комуни вжила заходів, 
щоб поліпшити добробут трудящих.» 

Але естонська буржуазія, що не, 
мала сил протистояти Радянській 
владі, закликала на допомогу інтер
вентів. Під натиском цієї сили Ест-І 
ляндська Трудова Комуна прнпи-| 
нила своє існування. Трудящі Есто
нії на десятиріччя знову потрапили] 
в рабство власної та іноземної бур
жуазії.

У червні 1940 року в Естонії знову 
створилась революційна ситуація. 
Під керівництвом Комуністичної’ 
партії трудящі повалили нснаїиіс-. 
ний народу буржуазний лад, а 2| 
липня того року обрала на демо
кратичних засадах Державна ду--

ТАЛЛІН — СТОЛИЦЯ EC 
ТОМСЬКОЇ PCP.

ЦЕИ вечір відбувся в «не
щасливий день» — 13 

числа. Велика чорна кіш
ка, зображена на аркуші 
ватману, загрожувала 
ребігти дорогу тому, 
входив, 
гість одержував на пам’ять 
жетон.

Потім була 
учасники якої 
ли на «чортову 
запитань. Переможці 
городжувались шматком 
торту, на якому кремом 
була виписана цифра

Ну, а, крім жаргів,

а кожний

12 грудня 1972 року

НА ювілейній вахті
ЮНІСТЬ

ВІЛЬНІС БРЕСІС

вікторина, 
відповіда- 
дюжину» 

і на-

Розповідає перший секретар 
ЦК ЛКСМ Латвії

ІЗ. 
на 

вечорі була серйозна роз
мова про шкідливість за
бобонів.

ЗАПРОШУЄ

Два дні в Кіровоградській СШ № 6 проходив се
мінар директорів опорних шкіл області. Керівник 
його — директор Богданівської СШ, Герой Соціаліс
тичної Праці, заслужений вчитель УРСР І. Г. Ткачен
ко. Тема семінару — профорієнтаційна робота в 
школі.

Стаття директора опорної СШ № 6, Г. І. Антоненка, 
що друкується нижче, на основі спадщини В. О. Су- 
хомлинського, розкриває важливість трудового вихо- 
Рання.

ПРОФЕСІЇ
Ч/’ РІШЕННЯХ XXIV з’їзду КПРС велика увага 

приділена вихованню нової людини, зокрема ко
муністичного ставлення до праці. Саме комуністичне 
є найвищим ступенем позитивного ставлення до пра
ці — основного компоненту психологічної готовності 
до неї. В педагогічній спадщині В. О. Сухомлгаеько- 
го актуальна проблема, — проблема психологічної 
готовності до праці взагалі, ідеї профорієнтації зна
йшли глибоке висвітлення.

В творчості визначного педагога ці питання роз
криваються в двох планах: профорієніаиія учнів і 
профконсультація учителя. В передмові до' книги 
«Павлиська середня школа» читаємо, що «...всебічний 
розвиток особистості пов’язаний з глибокими знання
ми, активною громадською і трудовою діяльністю, 
можливістю вільно обирати професію. Все де перед
бачає поєднання особистих і громадських інтересів, 
а професія повинна відповідати задаткам і покликан
ням людини; завдання школи в тому, щоб кожен 
вихованець свідомо обрав той життєвий шлях, на 
якому його праця досягне вищого ступеня майстер
ності — творчості; найважливіше в розв'язанні цього 
завдання в кожній дитині помітити гу «золоту жил
ку», від якої починається розвиток індивідуальності». 
Це переконує, що В. О. Сухомлинськин основне зав
дання школи по профорієнтації вбачав у формуванні 
самовизначення школярів.

Питання профорієнтації учнів слід розглядати у 
двох аспектах: яким бути? ким бути? їх взаємозв’я
зок здійснюється як поєдпаня соціальної орієнтації, 
моральні якості і переконання з вихованням і роз
витком здібностей, нахилів. В цьому взаємозв’язку 
на перший план висувається, звичайно, питання: яким 
бути? соціальна орієнтація розглядається, як орієнта
ція па оволодіння масовими робітничими професіями. 
Для дитини, що вступає до першого класу, ми на
креслюємо перспективу її духовного і фізичного роз
витку на весь час навчання. Цією перспективою є мо-

ральпа та практична підготовка до праці робітника і 
селянина, усвідомлення вищого смислу життя в твор
чій праці для суспільства.

Таким чином, соціальна орієнтація — умова мо
ральної зрілості, а, значить, і соціальної. Ці поради 
актуальні, як засіб для подолання суперечностей між 
біологічною і соціальною зрілістю молоді.

У спадщині В. О. Сухбмлинського велика увага 
приділяється формуванню індивідуальності шляхом 
розвитку інтересів, здібностей і покликання; наголо
шується, що покликання формується, а для цього 
треба розвивати навчальні, пізнавальні інтереси, до
биватися диференціації їх і глибини. «Круглий від
мінник, якого нічого не хвилює і не захоплює, викли
кає у нас занепокоєння», — говорив видатний пе
дагог.

В розвитку індивідуальності велика роль належить 
гурткам, а також індивідуальній роботі з школярами 
по спеціальній програмі.

ЦІКАВІ думки в педагогічній спадщині висловлені 
про професію учителя, вимоги до неї. В роботі 

учителя треба мати і постійно удосконалювати такі 
основні якості, як любов до дітей, закоханість в пред
мети, самостійність дослідження, знання психології і 
педагогіки, розуміння психіки дитини. Особливе зна
чення має вивчення психології і педагогіки, яке до
помагає учителеві здійснювати індивідуальний підхід 
до дітей на науковій основі. Учитель незалежно від 
освіти протягом 3—4 років повинен вивчати дидакти
ку і психологію в тісному зв'язку з аналізом своєї 
практичної роботи і досвіду інших учителів. Пснхоло- 
го-педагогічиому росту учителя в Павлиській школі 
приділялась значна увага, два рази на місяць тут 
працював психологічний семінар. В тематику семіна
ру включали важливі питання і профорієнтації.

В. О. Сухомлинськин приходить до висновку, що 
психологічний семінар обов'язково потрібно організу
вати в кожній школі, в тематику його треба активно 
включити питання важливої, хоч і складної роботи. 
Ці ідеї знайшли певне втілення в діяльності СІІІ № 6 
м. Кіровограда. Вже кілька років у нас працює по
стійно діючий психологічний семінар класних керівни
ків з профорієнтації. В цьому навчальному році особ
ливу увагу приділяємо темі «Вивчення індивідуаль
них особливостей учнів і складання психолого-педа- 
гогічиих характеристик»; використанню наукової ме
тодики при вивченні учнів, особливо — у 'випускних 
класах.

Велику роботу з трудового виховання прозодять 
класні керівники Г. П. Лапа, О. Д. Мартишина, Л. М 
Картузов, В. О. Кислих та ін.

В школі читається для старшокласників факульта
тив «Основи профорієнтації», створено кабінет проф
орієнтації, який ставить метою не тільки даг.ати по
ради, але й узагальнювати досвід учителів по роз
витку інтересів і формуванню спеціальних здібностей 
(літературних, математичних і т. д.). І в цьому пе
дагогічна спадщина видатного педагога — наш пер
ший помічник.

м, Кіровоград.

Г. АНТОНЕНКО, 
директор СШ № 6.

НАШЕ СЬОГОДНІ 
І З А та

1.6

і
Артур ВАДЕР,

Голова Президії Веоховної Ради ЕРСР

Естонська РС’ — порівняно мо
лода республікі в складі Радянсь
кого Союзу, їй зараз всього 32 ро
ки. Але революійне братерство, що 
єднає естонські« трудящих з наро
дами Росії, йде корінням у далеке 
минуле.

Естонські робітники разом з ро
сійським пролетаріатом І з робітни
ками інших насіо.чальностей пліч-о- 
пліч боролися їа барикадах першої 
російської революції 1МГ.— УУ07 ро
ків, звершували Лютневу буржуазно- 
демократичну революцію 1917 року, 
брали участь у боях зя перемогу 
Великого Жовтня, в створенні пер
шої в світі пролетарської держави.

Всього лише днем пізніше, після 
перемоги револоаії в Петрограді, 
трудящі здобул; перемогу також у 
Талліні і по в Естонії. Негайно 
почалась перебудова всього життя 
— був скасованн.’ буржуазно-дер
жавний апарат. В кінці 1918 року 
була створена Естляндська Трудова 
Комуна — перша Естонська держа
ва робітників і селян.

Не зважаючи на величезні еконо
мічні труднощі та війну, що іриаа-

Литовська

«А Т Е О С»П народне господарство І культура 
розвивались надзвичайно інтенсив
но.

Основними енергетичними пе- 
сурсамн в Естонії е горючі сланці. 
Нині у нас в сланцевому басейні 
лише понад річний план видається 
на-гора стільки сланцю, скільки в 
роки буржуазного панування йога 
добували протягом усього року.

Швидкими темпами розвиваються 
в республіці машинобудування та 
металообробка. До того ж слід від
значити. що через відсутність влас
ного металу перевага надається та
ким галузям — електричній, радіо
технічній. електронній, приладобу
дівній промисловості. Такий напря
мок до того ж пояснюється і наяв
ністю о республіці кваліфікованих 
робітничих кадрів.

Естонія — морська країна. Риб
ний промисел здавна посідає значне 
місце в Ті економіці. Проте нині, 
дякуючи новій, сучасній техніці, ге
ографія рибної промисловості змі
нилась. Лише за роки восьмої п’я
тирічки (1966—1970) вилов риби 
забій морського звіра виросли в 
раза.

РУ«7загальноосвітнього рівня
свідомості трудящих Естонії при
вели до небаченого ро.зкріту культу
ри. соціалістичної за змістом та на
ціональної за формою. Про це свід
чать, наприклад, масові культурні 
заходи. В 1969 ропі респ*бліка від
значала 100-річчя від зня першого 
естонського свята пісні. Не було 
незабутнє демонстрування досягнень 
національної культури.

У Радянській Естопії створена 
своя Академія наук. працюють 
двадцять науково-дослідних інститу
тів. Успішно працює Тартуський 

університет, сільсько- 
’ . Таллінсь- 

К1'ї< політехнічний інститут та ряд 
мехами інших вищих і середніх спеціаль

них учбових закладів.
...... Нові великі завчання мають вн- 
нія рішити тру.зяші Естонії в дев’ятій 

п’ятирічці (1971 — 1975 роки). Перс
пективи дальшого оозвитху респуб
ліки визначені в Директивах XXIV 
з’їзду КПРС. В нинішній п'ятирічці 
промисловість республіки нечинна 
лати майже на 40 процентів більше 
продукції, ніж у попередній. Весь 
приріст продукції має бути досягну
тий в основному за рахунок росту 
продуктивності прані.

(АПН).

ма проголосила Естонію Радянсь. 
кою Соціалістичною Республікою. В 
Естонії була відновлена Радянській 
влада.

6 серпня 1940 року сесія Верховної 
Ради Союзу РСР прийняла молоду 
Естонську Радянську Республіку н» 
її прохання в склад Радянського 
Союзу, в дпужню сім’ю братніх 
народів Країни Рад.

За роки Радянської влади Есто* 
нія з аграрно-сировинного придатку Державний 
імперіалістичних держав Заходу пеі тосполарська, академія, 
ретворилзсь в індустріальну рес.пуб- "*■' ’......" '
ку з високоорганізованим, ь.—__ --
зоаанп.м сільським господарством. 
Промисловість республіки дає нині 
в ЗО разів більше продукції, і ’ 
до війни, у 1940 році.

Успіхи республіки тям 
значні, що в роки Великої Вігчиз* 
няної війни її народному господар« 
ству було завдано великої шкоди. 
Естонія протягом трьох з лишком 
років знаходилась під п’ятою німеї 
цько-фашистських окупанті?. Після 
звільнення республіці була надана 
своєчасна допомога з боку всіх на* 
родів країни, і в післявоєнні роки

иілшс

...Влаштували цей вечір 
студенти Таллінського по
літехнічного 
члени клубу 
«Атеос». Він діє 
років і об’єднує 
ко 400 юнаків 
рахунку клубу 
кавих справ.

Нещодавно 
ся вечір на тему 
і хімія». До присутніх звер
нувся ректор 
професор Агу Аарна, 
домий вчений 
своїми знаннями 
лись члени клубу, 
йшла про те, що церковни
ки 
тати 
в ості 
човни 
ляких 
викрити, знаючи
Таллінський політехнічний Ін

ститут — кузня інженерних кад
рів республіки. Тут готуюіь май
бутніх командирів виробництва. А 
завтрашні керівники й виховате
лі повинні мати ще й практичні 
павички атеїстичної роботи. Так 
вважає президент клубу студент
ка Майе Кутсар. Це за її про
позицією був проведений конкурс 
на кращого знавця атеїзму. В 
ньому брало участь близько 700 
студентів.

Позаду 
запитань, 
жець — 
Ранник. 
«Сучасний 

віруючих», 
ліз церковних ---------
— такі назви робіт студентів — 
членів клубу. Подібних дослід
жень вже — 24. Нещодавно видав
ництво «Еесті раамзт» випустило 
збірник «Атеїзм, релігія, соціоло
гія». Складений він з наукових 
робіт членів «Атеосл».

С. СМИРНОВ.
м. Таллін.

інституту — 
активіс т і в 
вже шість 

нині близь- 
дівчат. На 
немало ці-

і

тут відбув- 
«Релігія

інститу т у 
ві- 

хімік. Потім 
поділ и- 

Мова

намагаються викорис- 
різноманітні власти- 

металів та інших ре- 
для пропаганди всі- 

«чудес», які легко 
хімію.

МОЛОДЕ покоління Радянської 
Латвії, як і всієї нашої бага

тонаціональної Батьківщини, лоп
не гарячого бажання гідно зуст
ріти славну дату — 50-річчя утво
рення Союзу РСР. Патріотичне 
прагнення юності підкріплюється 
трудовим внеском у дострокове 
завершення планових завдань 
п’ятирічки.

Нинішній рік характерний саме 
тим, що кожна комсомольська 
організація конкретно визначила 
своє місце у виконанні рішень 
партії і уряду, підпорядкувавши 
цій меті всі засоби організатор
ської і політичної роботи, що є в 
її розпорядженні. Подібна прак
тика принесла відчутні наслідки. 
На трудовому календарі більше 
80 тисяч юнаків і дівчат вже рік 
1973-й, а зараз вони пліч-о-пліч 
зі старшими товаришами — ко
муністами йдуть в авангарді все
народного змагання.

Збільшується кількість послі
довників Героїв Соціалістичної 
Праці Валентини Кронберг та Фе
одосії Рибакозої, які виступили 
ініціаторами дострокового вико
нання особистих планів п’ятиріч
ки. В перших лавах тих, хто зма
гається, комсомольські організа
ції латвійської столиці. Серед них 
— комсомольці швейної фабрики 
«Латвія». Юнаки з експеримен
тального цеху очолили змагання

за право бути нагородженими 
ювілейним
Дівчата-конструктори, 
модельєри, | 
організували 
«За швидкість 
До ювілею СРСР вони випустять 
понад план сотні нових виробів 
модного, елегантного та доброт
ного одягу.

Приклади трудовою ентузіазму пока
зують комсомольці, які беруть участь 
у спорудженні Ризької ГЕС та другої 
черги ТЕЦ. На 110—115 процентів ви
конує планові завдання машиніст баш
тового крану молодий комуніст, секре
тар комсомольської організації однієї 
з дільниць Іван Рачевсььий. Ще вищі 
показники у бригади молодих бето
нувальників, яку очолює комсорг Ма
ріє ГлІзєнь. На ГЕС — ударній ком
сомольській будові — щокварталу під
биваються підсумки і нагороджуються 
переможці огляду, що проходить під 
девізом «50-річчю СРСР — ударна пра
ця молодих будівельників'».

Нині основною формою участі 
юнаків і дівчат нашої республіки 
у всесоюзному змаганні «П’яти
річці — ударна праця, майстер
ність і пошук молодихі» є осо
бисті комплексні плани.

Велику роботу проводять ком
сомольські організації сільських 
районів. Виконуючи відповідаль
не доручення партії, комсомол 
шефствує над дальшим розвит
ком тваринництва, зміцненням 
кормової бази. В колгоспах і рад
госпах республіки лише в літній 
період було створено 350 ком-

Почесним знаком, 
художниці, 

розкрійниці, швеї 
трудову естафету 

> І відмінну ЯКІСТЬІ»

сомольсько-молодіжних бригад, 
які заготовили сотні тисяч тонн 
сінажу.

Нинішнього літа республіканський 
студентський будівельний загін в скла
ді чотирьох з половиною тисяч чоло
вік працював иа різних об'єктах у Лат
вії та Якутії, в Томській області, в 
містах Гагарині та Комсомольську-на- 
Амурі. Освоєно понад 8 мільйонів 
карбованців державних капіталовкла- 
день. Приємно відзначити, що наш 
«Ергліс» разом з загоном із Москви 
став переможцем соціалістичного зма
гання студентських загонів у місті Га
гарин).

Справжню турботу проявили студен
ти про своїх молодших товаришів — 
сільських школярів. Вони побудували 
обладнали й відремонтували 120 спор
тивних майданчиків, закупили для хло
п'ят інвентар на 3 тисячі карбованців.

Хочу підкреслити, що трудові 
звершення молоді нашої респуб
ліки на честь ювілею СРСР так 
само, як і проведена робота по 
комуністичному вихованню під
ростаючого покоління, найтісніше 
пов’язується 
визначеними 
ЦК ВЛКСМ 
фестиваль 
присвячений 
СРСР».

Ми добре 
сказані Генеральним секретарем 
ЦК КПРС Л. “ 
МИ, В ЯКІЙ І 
жили, — радянські патріоти, 
однієї 
ни... І 
землі 
міста, 
плекси і 
електростанцій, цінності духовної 
культури — все це оезультат 
спільної праці, наш цінний здо
буток, здобуток оадянеччого на
роду».

Ці слова повною мірою можча 
віднести і до радянської Латвії, 
до її молодого покоління, яке 
повне рішучості перетворити в 
життя висунуті партією гоандіозні 
плани будівництва комунізму.

нині з завданнями, 
в постанові бюро 
«Про всесоюзний 

радянської молоді, 
50-річчю утворення

пам ятаємо слова,

І. Боежнє9им: «Всі 
республіці ми б не 

діти 
соціалістичної Батьківщя- 
все, що створено на цій 
руками людей, — чудові 
гігантські промислові ком- 

квітучі чиви. каскади

(ТАРС).

РСР

не 
де- 
єд-

■ОСЕСВІТН5? історія ще ніколи 
бачила взаємовідносинах 

сятків націй й і народностей такої 
ності інтересе і цілей, такої духов
ної близько0-’’ довір я і взаємної 
турботи, як1’ постійно проявляються 
в громадсьр<ОмУ житті СРСР.

Розвиток громадськопо, економіч
ного і культурного життя нашої по
рівняно мо?л°А°і радянської респуб
ліки — Лит1ТО8СЬКС1 рср (Литва доб
ровільно ві,ВІЙШМ 9 СКП<Щ срср в 
1940 році) ~ ^ракгзрний приклад 
втілення вії' /0 ‘А** ленінської
національне®’

В роки Вітчизняної еійни.

>

коли виникла реальна з»гр0за ;с 
ванню литовського народу героїчна 
Радянська Армія, в лавахj<0; ао,ооа_ 
ли і представники нашої сеспубпіки, 
забезпечила вільне майС/:н€ рацян1 
ської Литви.

Неоціненну допомогу ■ здалн нам 
братні республіки у післ»^^ 
ки. Зруйноване господар^ міста 
в руїнах, спалені фабрики $ заз0ДИі 
поля засіяні мінами, з^нуло сот
ні тисяч жителів республік ^|е ви
стачало кадрів. Хіба під сИлу одній 
республіці підняти таким Гягар 
в біді ми не залишились Одч; Брат
ню руку ’ допомоги Ійостягнули 
Москва й Ленінград, jg. . .
Урал і Сибір. J респуб^ 
лася сил, міцніла з року е р;н g 
стати в ряд могутніх раді.:ь)<их ^о_ 
ціалістичних республік. Справжній 
переворот відбувся в _
ри. Комуністична партія г,Т|и 
робила гіганта^ робот/ „в ^л_о_ 
лідації прогресивних п^ствоників 
старої інтелігенції, ЛР°'.'’'3cnpa3JKw 
ню турботу про ТВ°Р^/ І'Ог.одь, ре
зультат цієї роботи И(У ,1кгие_ 
на участь всіх по^.п‘* Г^ігенцн 
в культурному ЖИТТІ Р '

Мистецтво Радянської Литви заво
ювало широке визнання. В багатьох 
країнах Європи, в США і Канаді, 
Латинській Америці і Австралії на
ші представники продемонстрували 
успіхи музичного мистецтва. Струн
ний квартет державної філармонії, 
солісти В. Даунорас, Н. Амброзайті- 
те та інші стали переможцями між
народних конкурсів у Льєжі, Буда
пешті, Тулузі. У Франції виступав з

три тури, безліч 
і ось перемо- 
студентка Урве

стан релігії», «Склад 
«Демографічний ана- 
- приходів Таллінн»

ЛАТВІЙСЬКА РСР. ЗАВОД ВЕФ ПАКУВАННЯ РА
ДІОПРИЙМАЧІВ «ВЕФ-201», _ , n._.v.(Фотохроніка РАТАУ).

Здавна республіка славиться як 
земля пісень, як «республіка, що чи
тає». За останні роки вона стала ще 
й «музейною республікою»: на 1971 
рік о музеях побувало 3,2 мільйона 
відвідувачів. У республіці проводи
ться широка робота по охороні, па
м’ятників культури, їх реставрації та 
використанню.

Успіхи народної культури, народ
ного мистецтва нашої республіки

РАДІСТЬ ЄДНОСТІ
ШЕПЕТІС,

Є ТАКИЙ ПРИЗ
Ця традиція народилась недавно. Під час 

одного із походів по місцях бойової слави 
юнаки іі дівчата міста Тукумса знайшли мо
гилу вихованця Одеської льотної школи За
хара Борисова. Кавалер п’яти бойових орде
нів, він віддав життя за свобод* латиського 
народу. Молоді слідопити встановили на мо
гилі пам’ятну дошку. Комсомольська організа
ція запровадила пам’ятний поиз імені Заха
ра Борисена, який вручається чюроку кра
щим молодим робітникам підприємства.

Нинішнє змагання на приз пам’яті пілота 
були четвертими. Почесної нагороди за високу 
професійну майстерність удостоєний токап 
Е. Федотов. А. Наглінсі.кий та Е. Ізіїуш. зай
няли друге та трете місия. Всі вони — комсо
мольці.

Біографія воєнного льотчика Захара Бори
сова продовжується в мирних трудових спра
вах тукумських молодих металістів.

М. КЕРЕЖЇН.
м. Тукумс, 
Латвійської PCP.

В службі швидкої допомоги Вільнюса зайнято близько 
100 лікарів і 80 осіб середнього медичного персоналу. Спеці
алізовані бригади ютові щохвилини виїхати для надання 
швидкої допомоги хворому чи потерпілому.

НА ЗНІМКУ: на машинах швидкої допомоги встановлено

І рації для зв'язку з диспетчером. . і
Фото М. Баранаускаса. АНН.

завдання комуністичного будівницт
ва, єдиний ідеал, принципи справж
ньої поваги і взаєморозуміння. З 
сусідніми республіками — Білорусі
єю, Латвією, Естонією — культуоні 
зв’язки особливо тісні й плідні.

Навіть величезні географічні від
стані не перешкода для творчої 
співдружності. Про це красномовно 
свідчить обмін декадами літератури 
й мистецтва з Таджицькою рСР у 
1969—1970 роках. Рука дружби про
тягнулась від янтарних берегів Бал
тики до сніжних вершин Паміру...

У рік 50-річчя утворення СРСР 
перетворяться в життя плани у всіх 
галузях культури й мистецтва. Ви
ставки й авторські концерти, обмін 
делегаціями, спеціальні видання й 
експозиції, гастролі кращих колекти
вів і виконавців — це. лиш непов
ний перелік тих заходів, здійснен
ням яких зайняті робітники культур
ного фронту Радянської Литви. Рік 
піввікового ювілею СРСР стане ро
ком огляду досягнень культури рес
публіки, роком дальшого зміцнення 
дружби, поглиблення прогресу, вза
ємозбагачення всіх культур соціа
лістичних республік.

ЛЕНГІНАС 
міністр культури.

досить значні. Кожан десятий1 жи- 
худож- 

широко 
святами 

всена-

народний 
чЛетуаа», 

французь- 
__  __ ____  _ _ красу на
родного мистецтва республіки. Ці 
досягнення не мислимі без високого 
загального рівня народної культу
ри, без фундаментальних наукових 
досліджень у галузі літератури, істо
рії етнографії, мистецтва, без бар
вистого народного мистецтва, яке 
живим джерелом вливається у всі 
галузі культурного життя.

концертами академічний 
ансамбль пісні і танцю 
який вперше відкрив для 
ких глядачів багатство й 
родного і .

тель республіки — учасник 
ньої самодіяльності, тому 
славиться Радянська Литва 
пісні, які стали справжніми
«одними оглядами мистецтоа. 

Культурні зв’язки з братніми ра-
дянськими республіками різноманіт
ні. Вони, звичайно, в першу чергу 
диктуються історичними закономір
ностями і спільністю духовної куль
тури, 1 географічними аідстанями. 
Проте в їх основі лежать спільні (АПН).
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ТТ АБЛИЖАЄТЬСЯ 25-річчя виходу пер- 
шої книжки творів членів Кірово

градського обласного літературного об’
єднання «Під сонцем Вітчизни», До неї 
свого часу представили свої твори мо
лоді літератори Віктор Александров, Ро
ман Попович, Олекса Машков, Микола 
Соколовський, Володимир Федороа, 
Олександр Моторний та автор цих ряд
ків.

В наших творах оспівувався радянсь
кий патріотизм, героїзм наших воїнів в 
роки Великої Вітчизняної війни, звитяж
ні кроки відбудови народного господар
ства. В більшості віршів переважала те
ма війни. І це цілком логічно, адже май
же всі автори були недавніми фронтови
ками, а дехто з нас переб/вав у лазах 
Радянської Армії.

На час виходу збірника літературне 
об’єднання лише зароджувалося і орга
нізаційно не було оформлене. Десь з 
1945 року молоді літератори збиралися 
в редакції обласної газети «Кіровоград
ська правда», обговорювали свої пое
тичні та прозові твори. Майже кожного

ТА ПЕРША 
ЛАСТІВКА... 
0 «ПІД СОНЦЕМ ВІТЧИЗНИ» - пер
ша колективна збірка літераторів Кірово- 
градщнни.
місяця на шпальтах обласної газети ви
ходили літературні сторінки. Коли наша 
країна почала підготовку до тридцяти
річного ювілею Великого Жовтня, кіро
воградські літератори вирішили відзна
чити цю знаменну дату видруком ко
лективної книжки.

Підготовка збірника почалася влітку 
1947 року, після того, як відбулася пер
ша республіканська нарада молодих 
письменників, скликана Центральним Ко
мітетом Компартії України. Волику до
помогу в цій роботі надавав обком пар
тії, зокрема його відділ пропаганди і 
агітації. Слово подяки хочеться сказати

сьогодні і І. П. Валявському — тодішньо
му першому секретареві обкому комсо
молу, Він жваво цікавився нашою робо
тою, підтримував ініціативу, допомагав 
своїми порадалАи.

Рукопис збірника ми представили на 
консультацію о кабінет молодого авто
ра при Спілці письменників України, 
яким тоді завідував поет Микола Шере- 
мет. Він теж нам, молодим поетам, сиої- 
ми товариськими зауваженнями подав 
немалу тверчу допомогу. І знову працю
вали над збірником ще чотири місяці. 
Кілька разів виносили його на обгово
рення зібрання літераторів.

Щоправда поліграфічна база обласної 
друкарні тоді була слабкішою, ніж за
раз, тому видання збірки дещо затрима
лось. Все ж вона вийшла в світ десь у 
другій половині лютого 1948 року ти
ражем у шість тисяч примірникіщ

Читачі Кіровограда та області тепло зустрі
ли збірку віршів «Під сонцем Вітчизакв. В 
обласній бібліотеці імені Круиської, клубі 
імені Жовтня, Кіровоградському педагогічно
му інституті, гарнізонному клубі офіцерів, в 
інших бібліотеках, відбулися читацькі конфе
ренції, на яких виступили автори збірки.

Схвальними в цілому були рецензії на пашу 
колективну книжечку, що з'явилися в газетах 
«Молодь України», «Літературній газеті», 
журналі «Дніпро» та їй..

Пост Микола Шереме-. в своїй рецензії, вп- 
друкованій н «Літературній газеті», писав: 
«Збірник «Під сонцем Вітчизні!» — перша 
творча заявка молодих поетів. Перед ними 
гостро стоїть питання літературного навчання, 
ідейного і художнього зростання», І, треба 
сказати, цю вказівку взяли до уваги всі учас
ники збірника.

Колективний збірник «Під сонцем Віт
чизни» був першою літературною лас
тівкою на Кіровоградщині. Після нього 
з’явились «Земля родная» В. Федорова, 
прозові твори В. Александрова та О. 
Моторного. А далі пішло! Зараз доро
бок кіровоградських літераторі? — вже 
виповнився гарними творами молодих 
авторів, моїх ровесників. Але ту, першу 
книжечку мені здається, не треба забу
вати. 25-річчя з дня її виходу варто від
значити і як дату створення нашого лі
тературного об'єднання. Гадаю, мене 
підтримають й інші літератори області.

І. ІСАЄВ, 
член обласного літературного об’єд
нання.

Двісті ту
ристів водно
час зможе 
прийняти но
ва туристська 
база, збудо
вана серед 
мальовнич и х 
гір Заілійсь- 
кого Алатау в 
21 ніломст- 
рзх від Алма- 
Ати.

Це 14 ту
ристська ба
за, збудова
на профспіл
ками Казах
стану,

Фото І. Буд
кевича. АП1І.

Керівник клубу кан

дидат у майстри спорту 

СРСР Г. ДУБІВКА.

НАШ КОНКУРС

УС
М

ІШ
КА

пу-

'. т]

ГГ.-11...

зав- 
сич

на двері 
рантом

розтягнув в 
соковиті губи...

крути- 
й так зуб- 
« Шампуні»

ініціативний
о •

ЦЕ сталося якраз в перший 
день зими.

Універсальний магазин через 
кілька хвилин мали вже зачи
няти... Аж раптом біля прилавка:

— Дорогенька, га, дорогенька, 
а коли будуть шапки з пофарбо
ваних зайців?

— Не дуже улещуйся, — все- 
одно їх нема. І нічого 
тнсь тут щодня. Вчора 
на паста й флакон 
десь подітись.

Далі ще її таке;
— Дівко, а чого 

ото порпаєшся в 
білизні? Це все 
для сімейних... Од
ним словом, ЩО 
треба — запиган, 
чи е...

А коли вже вішали 
«контрольну», директор 
покликав до себе всіх продавців 
і сказав:

— Так більше не може .продов
жуватись, Ми хоч і план інколи 
виконуємо, але премію все одно 
можуть заморозити. Бо за день 
було аж тринадцять скарг. Бу
демо перебудовуватись. Проведе
мо тиждень доброго настрою. На 
завтра до всіх вчіться усміха
тись. Та більше чемності/

На цьому й сам 
посмішці свої 
Вранці — вже інша ситуація.

Покупець:
— А скільки коштує лудяна 

миска?
—Ггг —
— Я щось пе так сказав?
— Гг—гн—п...
— Я хочу купити оцю миску. 

-« Вона пе продається,

ВЕЧЕРІ директор магазину, 
& прийшовши додому, вже з по
рогу засвітився до жінки улесли
вою посмішкою.

— Що, премію отримав, чи 
тізку дістав? — здивувалась.

— Ха—а...
— Нічого не розумію: то 

жди прийдеш з роботи, як
надутий, а це одразу з реготом.

— Ги—ги— н... В пас в магазині 
почався тиждень • доброго иа-

строю. Захід, розумієш, проводи
мо такий. Для контакту з покуп
цем.

— І що з того виходить?
— Приборкали крикунів. І скарг 

менше стало.
— А нам в контору цілу пети

цію прислали. Аж сім підписів. 
Ось послухай: «Вчора в вашому 
гастрономі працівники універма
гу купили квашеного кавуна. Да
ли ми його без черги. Як колегам. 
Кавун виявився переспілим, і йо
го принесли назад, вже розріза
ний. Та й почали нас соромити: 
ми й такі, ми н сякі. Мовляв, на
перед повинні знати, що в тому 
кавуні в серсдіпіі робиться, чи 
смачний, чи з душком. То ми роз
різаний кавун викинули, а повер
нули знову цілий. Після цієї ока
зії наша Катя, будучи па рострой- 
єтві, двом покупцям не додала 
здачі по мідяку, п’ятьом передала 
по карбованцю... Чоіось руки

тремтять в неї». Так що в свому 
універмазі твої люди роблять 
тиждень ввічливості, а в інших 
магазинах почали день крикунів. 
І довели своїх колег до роз- 
стройства...

— Еге, гг—г... Так то в га
строномі. А в нас порядок. При
вів. Бо маємо власне рішення — 
кожному у відповідь посмішку.

— А ти справді симпатичний 
отакий, — теж гигикає жінка, 
яка по службі стоїть пише за чо
ловіка. — Але ж тільки на тиж
день. Поки захід...

— Це наш Люсік придумав. 
Експедитор Люсік.

— Сплоївшій анегдот, а не чо
ловік. Гикає до мене, — стає в 
позу дружина. — А я заклиналась 
не брати на відповідальні посади 
родичів. І одступила...

— Та який же я родич? Я ж 
супруг твій. Якщо не подобається 
моя ініціатива, звільни мене як 
безініціативного.

— А як же бути тоді з завскла
дом, товарознавцем, Вони, мож
на сказзги, теж поступили на 
роботу як далекі родичі. Звільню 
тебе — їх тоді треба. І вже 
з'являться вороги на все життя. 
Так що смійся. І не тиждень, не 
два. Можна, наприклад, рік чем
ності запровадити. Тільки знайте,

— Ха-ха-а.,,
— Та цить, иавіженпй. Я тобі 

не покупець...
-?
—І
— Зрозумів, я переобору

дуюсь...

М. КРОКУН.
а. Кіровоград.

ЇЇРОГПОЗ погоди
НА СЛУЖБІ
ЛІКАРІВ

ОЧІКУЄТЬСЯ третя група погод» — 
попереджає метеозведення, що наді

йшло в санаторії південного берега Кри
му з Ялтинського науково-дослідного ін
ституту фізичних методів лікування. 
Лікарі добре знають, що ця «група 
иогод» позначається на самопочутті лю
дей, хворих на гіпертонію, склероз судин 
серця і головного мозку, тих, хто пере
ніс інфаркти.

У здравницях ці люди беруться під

особливий контроль. На час несприят
ливої погоди їм відміняють активнодію
чі процедури, такі, як купання в морі чи 
басейні, далекі прогулянки тощо.

Працівники інституту завершили вели
кий комплекс дослідницьких рсбіт і те
пер можуть попереджати лікарів і са
мих хворих за одпн-трц дві до вастаиия 
різких погодннх змін, сонячної актив
ності та інших геліогеоФізичних факто
рів. (Кор. РАТАУ),
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ЗАВДАННЯ № 4

ВІДВЕРНЕННЯ. Цей при
йом проводиться В ТИХ ВНІІЛД- 
ках. коли для успіху треба 
відвернути одну із діючих фі
гур з важливої ділянки шахо
вої дошки.

Ось приклад:
Білі: КрГІ; Фе2; Tel; 

СіЗ; СІ2; пп: аЗ; Ь4; с7; 
d5; е4;

Чорні: KpgB; ФИ2; ТГ8; 
Сс8; Kg8; Kg4; пй: а5; Ь6; 

е5; Ь6;
Як бачимо, у білих слаб-

кий пункт f2; Якби не бу
ло ферзя на полі «е2», то 
можна було б поставигн 
мат Ф : 12;

Як це зробити?
1... СабП і білі здалися.
Пропонуємо розв’язати 

приклад:
Білі: КрсІ; Ф'оЗ; Tdlj 

Cb5; Cg5; пп; а2; Ь2; е4] 
12; g2; h2;

Чорні: KpeS; Феб; Td7; 
Th8; КЇ6; 08; пп: a7; co; 
17; g7; h7;

Білі починають і ви
грають.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ровськ). 20.45 — «На добраніч, 
діти!». (К). 21.00 — Гіроірамл 
«Час». (М). 21.30 — До 50-річ- 
чя утворення СРСР. Гворчий 
ззіт майстрів мистецтв га ху
дожніх колективів Харківської^ 
області. (K). 22.S0 — Вечірні 
новини. (М).

ВІВТОРОК, 12 ГРУДНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 -
Новини. (М). 9.45 — Художній 
фільм «Зірка мою міста». 
(М). 11.15 — «Вогні цирку».
(М). 12.00 — «П’ятирічка, рік 
другий». (М). 12.30 — Кіно- 
програма науково-популярних 
фільмів. (М). 13.25 — «Союз 
непорушний». Якутська АРСР. 
(М). 16.05-------«Наука сьогод
ні». (М). 16.35 — Для школя
рів. «Творчість юних». Кон
церт. (М). 17.30 — «Честь сі
м’ї». Заключна передача. (М). 
18.00 — Новини. (М). 18.10 — 
Ленінський університет міль
йонів. (М). 18.40 — «Рубіж — 
4000». (Кіровоград), 19.00 —
Кольорове телебачення, Ін
тербачення, Міжнародні зма
гання з фігурного нагчніїя 
«Московські ковзани». (Тан
ці). (М). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — «Нумо,
хлопці». (М). 23.05 — Новини. 
(МІ.

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 -~ 
Тедевісті- (К). 11.15 — Теле
фільм «А у нас у дворі». (К). 
11.35 — «Шкільний екран». 
Фізика для учнів 7 класу. (К). 
12.00 — Теле фестиваль худож
ньої самодіяльності областей 
республіки, прнсвачениі! 50- 
річчю утворення СРСР. Зві
тує Кіровоградська область. 
(К). 16.50 — Наша афіша. (К). 
16.55 — А. Зак, І. Кузнецов. 
«15-а весна». Вистава. Части
на 1. (Дніпронетрозськ). 18.00
— Для юнацтва. «Честь замо
лоду». (К). 18.20 — Реклама,
оголошення. (К). 18.30 — До
кументальний телефільм «Ми
— Харків». (К). 19.00 -- Ін
формаційна програма «Віс
ті». (К). 19.30 - А. Зам, І.
Кузнецов. «15-а весна». Виста
ва. Частина И. (Дпіпропет-

СЕРЕДА, 13 ГРУДНЯ, ПЕР
ША ЛРОГРА.МА. 9.35 — Но
вини. (М). 9.45 — Для школя
рів. «Творчість юних». Кон
церт. (М). 10.40 — Художній 
фільм «Безмовні друзі». (М>, 
12.00 — «Музичний календар». 
(М). 12.40 — «За економію і 
бережливість». (’А). 12.50 — 
Програма документальних 
фільмів. (М). 17.00 — «За на
кресленнями XXIV з'їзду 
КПРС». Тележурнал «Про
грес», (К). 17.30 — До 50-річ- 
чя утворення СРСР, «Репор
таж через 50 років». (Харків), 
18.00 — Новини. (М). 18.10 — 
«Союз непорушний». Татар
ська АРСР. (М). 18.10 - До 
50-річчя СРСР. «Ралювіді про 
комуністів». (Кіровоград). 
18.50 — Телефільм. 1 Кірово
град). 19.00 — Кольорове теле
бачення. Інтербачення. Між
народні змагання з фігурного 
катання. «Московські ковзани». 
Довільна програма. Чоловік». 
(М). 21.00 — Програма «Час». 
(ЛІ). 21.30 — Продовження
трансляції міжнародних зма
гань з фігурною катання. 
(М). 22.00 — Кольорове теле-, 
бачення. Міжнародна зустріч 
з футбола на иубон У ЕФА. Од
на восьма фіналу. «Кайзер
слаутерн» (ФРП). — «Ара
рат» (Єреван, СРСР), Пере
дача Із ФРН. 22.45 — Новин». 
(М). ДРУГА ПРОГРЛЛ1Л. 17.00
— «Бесіди про виховання», 
(М). 17.30 — Для школярів. 
«Вогнище». (М). 18.00 — Рек
лама, оголошення. (К). 18.30 — 
Для школярів. «Чнгаймісго». 
(Донецьк). 19.00 — Інформа
ційна програма «Вісті». (К). 
19.25 — Художній фільм «Си
льні духом». 1 серія. (К). 20.45
— «На добраніч, діти!» (К). 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — Художній фільм •Си
льні духом». II серія. (И), 
23.05 — Вечірні повний. (К).

Олександрійське СПТУ № 1 
оголошує на 1972-1973 навчальний рік прийом 
учнів з числа звільнених в запас воїнів зі стро
ком навчання вісім місяців і виплатою стипендії 
75 карбованців на місяць з спеціальності: 
Машиністи бульдозерів, скреперів, грейдерів. 

Початок занять 10 грудня 1972 року.
Вступникам слід подати такі документи: заяву 

на їм я директора, свідоцтво про народження або 
паспорт, документ про освіту, характеристику зі 
школи чи з попереднього місця роботи, п’ять фо
токарток (3x4), військовий квиток подається осо
бисто.

Адреса: Кіровоградська область, м. Олександрія, 
проси. Леніна, 57.

ДИРЕКЦІЯ.
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