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27 березня — 90 років з дня народження днюа Ко 
мунісіпчної партії і Радянської держав;) С. М Кіро
ва, чиє ім’я ссь уже п'ятий десяток років з іордіою 
носінь наш обласний центр. 1 сьогодні повсюдно •— 
в кожному трудовому колективі готуються широке 
відзначити що знаменну дату. Ювілею Серіія Миро
новича присвячена науково-історична конференція, 
яка нещодавно відбулась у Центральному лекторії 
обласної організації товариства «Знання». З доповід
дю про діяльність вірного ленінця виступив докюр 
Істеричних наук, професор Київського державного 
університету ім. Т. Г. Шззчсвка М. А. Акопов.

РАЗОМ З ПАРТІЄЮ НА ТРУД І ПОДВИГ
■ч 19 березня в Москві відбувся V пле

нум ЦК ВЛКСМ. Він обговорив питання 
«Про підсумки XXV з 'їзду КПГС і зав
дання дальшого посилення комуністич
ного виховання молоді». В роботі плену
му взяли участь відповідальні працівни
ки ЦК КЛРС, міністерств і відомств, 
представники громадських організацій, 
комсомольські працівники й активісти.

З доповіддю виступив перший секре
тар ЦК ВЛКСМ Є. М. Тяжельников. Ком
сомольці, юнаки і дівчата, як і весь ра
дянський народ, сказав він, цілком і 
повністю схвалюють і активно підтриму
ють вироблений XXV з їздом КГІРС курс 
у галузі внутрішньої і зовнішньої політи
ки, приймають до неухильного керівниц
тва і виконання положення і завдання, 
висунуті на з'їзді Генеральним секрета
рем ЦК КЛРС товаришем Л. І. Брежнє
вим.
‘ Боротьба за виконання рішень з'їзду— 

• справа всього комсомолу. З 2 по 10 квіт
ня в усіх комсомольських організаціях 
країни пройдуть Всесоюзні комсомоль
ські збори «Рішення XXV з’їзду КЛРС — 
виконаємо!». На них буде обговорено 
підсумки з'їзду партії, визначено кон
кретні завдання кожної організації по 
виконанню його рішень, розроблено за
ходи по дальшому посиленню комуніс
тичного виховання молоді. Підсумки 
з їзду мають бути розглянуті також на 
пленумах і збооах активу обласних, кра
йових і республіканських комсомольсь
ких організацій.

Найважливіше чергове завдання ком
сомолу, сказав доповідач. -— пропаган
да, поглиблене вивчення доповіді това
риша Л. І. Брежнєва, рішень XXV з'їзду 
КЛРС усіма ііомсомольця/^и і молоддю. 
Цьому повинна бути підпорядкована вся 
агітаційно-пропагандистська і масово-по
літична робота комітетів комсомолу.

У вивченні матеріалів з їзду важливу 
роль покликані відіграти ленінський 
урок «Партія — розум, честь і совість 
нашої епохи», щомісячні громадсько- 
політичні чигання для молоді «Беремо з 
комуністів приклад».

Ми повинні, підкреслив Є. М. Тяжель- 
никоз, яскраво і переконливо пропагува
ти героїку сьогоднішніх трудових буднів, 
перспективи комуністичного будівництва, 
у кожної молодої людини виховувати 
високу революційну пильність, моральну 
чистоту, фізичну досконалість. Слід і да
лі поліпшувати зміст і розвивати /ласо- 

11 вість Всесоюзного походу комсомольців

кП л е н у м
і молоді по місцях революційної, бойо
вої і трудової слави радянського народу.

Священний обов язок Ленінського ком
сомолу—підгоіовка молоді до служби в 
рядах Збройних Сил СРСР, відзначив до
повідач. Армійські організації повинні 
ще ширше розгорнути соціалістичне 
змагання під девізом «Зробити рік XXV 
з'їзду КГІРС'роком дальшого підвищен
ня бойової готовності, поліпшення якос
ті бойової виучки, наполегливого освоєн
ня нової техніки і зброї».

За останній час зроблено немало в 
розвитку фізкультури і спорту. 51 міль
йон юнаків і дівчат стали значківцями 
ГПО. Важливо на всіх рівнях проводити 
чемпіонати з багатоборства ГГіО, взяти 
активну участь у IV зимовій і VII літній 
спартакіадах народів СРСР. Серйозної 
уваги потребують всесоюзні дитячі спор
тивні ігри «Старти надій», які вперше 
проводяться в нашій країні.

Для мільйонів юнакІЕ і дівчат само
віддана праця, духовний розвиток, соці
альна активність стали внутрішньою по
требою, мірилом людського щастя. На 
жаль, ще трапляються люди, які знають 
нашу політику і наші принципи, але не 
завжди додержують їх на практиці, не 
ведуть боротьби за їх здійснення, по- 
примиренському ставляться до пору
шень норм соціалістичного співжиття. В 
боротьбі з 'якими явищами необхідно 
ловкою мірою використовувати і ду.мку 
’судового колективу, і критичне слово 
преси, і м.етоди переконання, і силу за
кону — всі засоби, які є е нашому роз
порядженні.

Цілям дальшого посилення комуніс
тичного виховання молоді служитиме 
Ленінський задіте «Рішення XXV з їзду 
КПРС — у життя!». Особисті плани ком
сомольців «Учимося комунізму, будуєм© 
комунізм» повинні охоплювати працю, 
навчання, громадсько-політичну діяль
ність, науково-технічну і художню твор
чість. .

Гояоря-іи про комуністичне виховання 
молоді, доповідач відзначив, що воно 
передбачає постійне вдосконалення сис
теми наоодної освіти і професійної під
готовки. Завдання, поставлені XXV з'їз
дом, вимагають значного підвищення 
якості всієї комсомольської і піонерсь
кої роботи в школі.

в л л с м
У еідповідь на рішення з'їзду в країні 

шириться патріотичний рух комсомоль
ців і молоді «П ятирічці ефективності і 
якості — ентузіазм і творчість моло
дих!».

Боротьба за підвищення ефективності 
виробництва, якості роботи, навчання, 
комуністичного виховання молоді повин
на пронизати всі сторони нашої діяль
ності. Справа кожної комсомольської 
групи, кожної організації, чи то заводсь
кої чи шкільної, включитися в боротьбу 
за прогрес науки, техніки і виробництва. 
Необхідно, відзначив доповідач, не тіль
ки зберегти, а й розвинути трудовий ен
тузіазм, який супроводив підготовку до 
з’їзду партії, дні його роботи. Небувале 
щодо розмаху і глибини змагання за по
чесне поаво підписати Рапорт Ленінсько
го комсомолу партійному з'їздові дало 
чудові результати, набрало /касового 
розмаху. Слід всіляко продовжувати цю 
роботу.

Нова програма капітального будівниц
тва. висунута на XXV з'їзді партії, ви
магає дальшого вдосконалення комсо
мольського шефство над ударними 
об'єктами. Ленінський комсомол оголо
сив у 1976 році всесоюзними ударними 
комсомольськими будовами сто найваж
ливіших народногосподарських об'єктів.- 
Серед них — дальше освоєння нафто
вих і газових родовищ західного Сибіру, 
унікальних багатств Курської магнітної 
аномалії, будівництво БАМу, Ка/лАЗу, 
Усть-Ілімського лісопромислового комп
лексу, Оскольського електрометалургій
ного комбінату, Волго-Донського заводу 
важкого .машинобудування та інші. На їх 
спорудження тільки в цьому році буде 
направлено 110 тисяч молодих ентузіас
тів.

Гігантська робота мас бути проведена 
е галузі сільського господарства, відзна
чив доповідач. Вона вимагає від комсо
мольських організацій доксоіьного по
ліпшення всієї організаторської роботи, 
підвищення відповідальності юнаків і 
дівчат, їх ініціативи, старанного, творчо
го ставлення до справи. В нинішній п'я
тирічці п'ята частика капіталовкладень, 
які виділяються на потреби сільського 
господарства, освоюватиметься в Не
чорноземній зоні РРФСР. Участь у вико
нанні цього грандіозного завдання — 
справа честі всіх загонів Ленінського 
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комсомолу. Щороку направляти на сіль
ські новобудови не менш як 20 тисяч 
молодих добровольців повинні комітети 
комсомолу самої зони.

У /ліжнародчій діїїльності ВЛКСМ ви
ступає в гіс тому бойовому союзі з мо
лодіжними організаціями країн соціаліз
му, сказав Є. М. Тяжельников. Розширю
ється наша сп:льна участь в історичному 
процесі соціалістичної економічної ін
теграції. Славні традиції трудового бра
терства примножуються ділами інтерна
ціональних молодіжних затонів на будів
ництві найважливіших народногосподар
ських об'єктів країн — членів РЕВ. Різ-, 
побічний і глибокий характео має спів
робітництво ВЛКСМ, КМО СРСР з брат
німи спілкзми молоді капіталістичних, 
країн і країн, шо розвиваються. Це спів
робітництво будується на непохитних 
принципах маоксизму-ленінізму. проле
тарського інтернаціоналізму. Комсомол 
візьме активну участь у здійсненні пс- . 
слідовної програми дальшої боротьби за . 
/.•ир, міжнародне співробітництво, за 
свободу і незалежність народів.

Наприкінці доповідач запевнив Цент- 
оальний Комітет КГЇРС. Політбюро, Гене
рального секретаря ЦК КЛРС товариша 
Л. І. Брежнева в тому, що 35-мільйонний 
Ленінський комсомол і далі буде надій
ним помічником партії, її безпосереднім 
бойовим резервом.

Після доповіді відбулись дебати. f
Промовці говорили про те, як найкра

ще спрямувати енергію, знання, енту
зіазм молоді на здійснення завдань де
сятої п'ятирічки, як ще вище піднести 
бойовитість і авторитет комсомольських 
організацій країни.

Пленум закликав комсомольців, усіх 
юнаків : дівчат ще тісніше згуртувати 
свої ряди під революційним прапором 
нашої партії, віддати всі свої сили, знан
ня і ентузіазм успішному виконанню ІС- 

' теричних рішеї-ь XXV з їзду КЛРС.
Пленум затвердив заходи ЦК ВЛКСМ 

по виконанню рішень XXV з їзду КЛРС і 
дальшому посиленню комуністичного ви
ховання мог.еді.

Учасники пленуму з великим піднесен
ням прийняли лист Центральному Комі
тетові КЛРС. Генеральному секретареві 
ЦК КЛРС товаришеві Л. І. Брежнєву.

На пленумі секретарем ЦК ВЛКСМ 
обрано А. П. Дерев'янка.

»

(ÎAPC).

Механізатори колгоспу імені Ілліча Комнаніїлського району 
Їольові роботи. Воші використовують кожен погожий день, щоб 

ологу.
Іїа боронуванні під ранні зернові культури добре працюють 

Пелех, Микола Кошмах, Олександр Ісаєнко, Василь Джижина.

розпочали весняно- 
свосчаспо закрити 

і 
механізатори Павлб

ИІя фото: боропувашг.і під ранні зернові культури проводить агрегат В Джиживц. 
^]іворуі — сам тракторист, укий .заборонував уже близько 150 гектарів. '•

Фото В. Ковпак^

es
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ЛЕКЦІЇ —
В КОЛГОСПІ

З неослабною увагою 
стежили трудівники Бере- 
жинки за роботою XXV 
з’їзду КПРС. Нині лекто
ри, пропагандисти, політ- 
інформатори колгоспу 
імені Леніна прагнуть, 
щоб кожне слово, яке 
лунало з трибуни Крем
лівського Палацу з'їздів, 
дійшло до серця і розуму 
кожної людини їх госпо
дарства.

Партком колгоспу спіль
но з комітетом комсомо
лу розробили план чи
тання циклу лекцій під 
девізом: «Матеріали з’їз
ду — в маси!». З цією ме
тою створений спеціаль
ний оперативний штаб, 
до складу якого входять 
досвідчені пропагандисти, 
провідні спеціалісти гос
подарства, комсомольські 
активісти, За відповідаль
ними ділянками виробни
цтва закріплені агітатори. 
Комсомольці Володимир 
Іванов, Михайло Капус
та — члени тракторної 
бригади № 1, відзначили
ся разом з друзями у 
виконанні передз’їздів- 
ських’ соціалістичних зо
бов’язань по ремонту тех
ніки, підготовці її до вес
няних робіт.

Ідеологічні працівники 
колгоспу імені Леніна до
помагають сьогодні тру
дівникам села, особливо 
молодим, втілювати ве
личні накреслення з’їзду 
а життя.

В. БОНДАРЕНКО, 
голова Бсрежинської 
сільської Ради.

Кіровоградський район.

ЗОВСІМ недавно на зварювальній 
дільниці механоскладального цеху 

4 заводу «Червона зірка» з’явився не
високий, кремезний, з усміхненими очима 
юнак. Коли з направленням відділу кед
рів вій зайшов до кабінету начальника 
цеху, гоп уважно оглянув хлопця, трохи 
подумав і сказав:

— Підеш до Миколи Картуза. Він ба
гатьом, таким як ти, дав путівку в ро
бітниче життя.

Зварювальна дільниця зустріла Сашу 
Худякова спалахами блискавок. Запи
тав, де працює його майбутній настав
ник.

І потекли учнівські будні. Микола Ро
манович Картуз тримає в руках захис
ний щиток зварника понад 15 років. 
Тож кмітливому хлопцеві було чому на
вчитися в ударника комуністичної праці 
М. Картуза. Та й наука впала на благо
датний грунт — вже через місяць Саша 
став виконувати змінні завдання, а ше 
через кілька тижнів — і перевиконувати 
їх. В дні роботи XXV з’їзду КПРС 
О. Худяков на зварюванні кронштейнів 
для бурякової сівалки ССТ-12 щозміни 
нормовзрббіток доводив до ПО процен
тів.

Поряд трудиться наставник. У нього, 
звичайно, робота складніша — зварює 
коїушки для мірного дроту кукурудзя
ної сівалки СКПК-6. 1. ясна річ, продук
тивність у нього вища — при завданні 
на зміну 270 — 300 штук котушок дає 
400 — 450.

НАСТАВНИК

ПОРУЧ
— Нічого, хлопче, — підбадьорює 

Сашка вчитель. — Знаєш, як у вірші мо
виться: сДай-ио, лишень, строк». У тебе 
все попереду.

Так, у Олександра все попереду. І ве
де його до вершин майстерності передо
вик виробництва, досвідчений наставник.

В. КОСТЕНКО,

«Комуністичне вихован
ня передбачає постійне 
удосконалення системи 
народної освіти», — від
значив у Звітній доповіді 
ЦК Генеральний секретар 
ЦК КПРС Л. І. Брежнєв. 
Ті, хто сидить сьогодні за 
шкільними партами, зав
тра своєю працею втілю
ватимуть в життя рішен
ня партії і народу, тим 
самим посилюючи еконо
мічну міць нашої країни, 
І нам, вчителям, нале
жить готувати їх до цього. 
Зміни, що відбуваються в 
праці завдяки науково- 
технічній революції, ви
магають відповідно і змін 
в підготовці до неї. XXV 
з’їзд КПРС поставив пе
ред школою, вчителями 
нові завдання, і одне з 
них — вдосконалення на- 
вчально-вихозного про
цесу.

Педагогічний колектив 
нашої школи вже давно і 
наполегливо працює в 
цьому напрямку. 1 треба 
сказати, що велику до
помогу ми отримуємо від 
наших шефів — колекти
ву комуністичної праці 
Помічнянського локомо
тивного депо. Це, звичай
но, не нова форма — 
зв'язок школи з аироб- 
ництвом. Проте зараз, 
коли особлива увага при
діляється трудовому вихо
ванню, підготовці до тру
дової діяльності, вона на
буває особливої ваги. Де
хто може заперечити, 
мовляв, ну, що тут нового 
можна внести. В кожної 
школи є шефи. Але ж не 
секрет, що часто-густо во
ни просто обмежуються

ВІРНІ ДРУЗІ
подарунками: виділяють
кошти на придбання яко. 
гось експонату для шкіль
ного музею чи приладу 
для кабінету фізики. Але 
ж таке шефство лише для 
«галочки» в звіті! Я ц0 
маю нічого проти матері, 
альної допомоги, наапі- 
ки, ми щиро вдячні на
шим шефам за будівнц. 
цтво шкільної їдальні, об
ладнання спортивного 
комплексу. Це справа ду. 
же потрібна. Але хотіло- 
ся б наголосити на тому, 
як важливо, щоб вироб
ничники були активними 
учасниками всієї виховної 
роботи, яка проводиться в 
школі. Адже спілкуючись 
з учнями, вони позитивно 
впливають на них. Най
більш ефективною 8.ІХОВ-- 
ною формою впливу f 
соцзмагання класних ком
сомольських і піонерських 
організацій з бригадами 
комуністичної праці локо
мотивного депо. Такі зма
гання завжди підвищують 
рівень успішності класу. 
Але, крім цього, відбуває
ться ще одне: закладаю
ться основи виховання та
кої необхідної риси як 
почуття колективізму, Ад
же в цьому випадку, ос
кільки йде змагання двох 
колективів, кожний почи
нає вболівати не тільки зв 
власні успіхи, а й за успі
хи товариша. Кому ж бо 
хочеться,осоромитися пе
ред такими серйозними 
суперниками. До того ж 
вони ще й добрі друзі; 
шефи завжди бувають на 
Ленінських уроках і уро
ках мужності, на комсо
мольських і піонерських 
зборах, організовую;-^

(Продовження на 3-й 
crop.)..

«Я закінчила Кіровоградське технічне училище № 4, 
здобула професію майстра-перукаря. Вчилася за направ
ленням Новгородківського райпобуткомбінату, тож і по
вернулася на роботу сюди. Люблю свою професію та у 
Верблюжці, куди направили мене, не створили для праці 
найелементарніших умов, заробляла дуже мало! Мої на
магання якось виправити становище виявились марними: 
в які б двері не стукала — всюди відповідали байдужі
стю, Вирішила розрахуватися. Та її цс теж виявилось не 
так просто: примушували відпрацювати два роки, обра
жали. еХодіння по муках» — інакше й не назвеш мої від
відини інстанцій, під яких чекала допомоги, підтримки», 

(З листа до редакції комсомолки Наталки 
ВЛАСОВОЇ).

ЩО Ж за історія трапилася в Новгородці? Прибули 
сюди дві Наталки — Власова і Письменна, третя ж 

подружка, довідавшись про 
умови праці, відразу повер
нулась додому. Перша по
їхала у Верблюжку, друга
на станцію Куцівку- Зустрі
ли молодих спеціалістів не з 
розкритими обіймами, як 
здавалося б, дещо насторо
жено, відчужено: старі кад
ри, мовляв, надійніші — ма
ють досвід, свою «клієнту
ру» і «марку». А новачки 
тільки заважатимуть. З цьо
го все й почалося. Перебої з 
надежностями (для «старожилів» раіїпобуткомбінат зна
ходив їх-швидше), внаслідок — невиконання плану, 
низька зарплата. Як не дивно, позицію повгородківськпх 
побутовиків щодо новачків розділили і керівники обл- 
побутуправліиня. Та Власова знайшла в собі волю по
стояти за себе до кінця. Добивалася, вимагала, згоди
лася прати халати, салфетки з перукарні, аби план вико* 
кувати. Зробили скаржницею. Де не поткнеться — зась, 
мовляв, працювати треба, а не скаржитись. Кілька -разів 
зверталася до директора побуткомбінату тов. Орленка, 
до головного інженера тов. Залужпої, в обласне управ
ління... 1 скрізь — марний стукіт у двері.

Та ще більші неприємності почалися, коли, не витри
мавши неподобств і зневаги, молода спеціалістка пода
ла заяву на звільнення Ще більше інстанцій довелось 
відвідати їй, з ще вшпуканішою байдужістю зіткнутися.

— Не звільню, два роки маєш відпрацювати, — грим
нув Орлспко. . .„

— Ач яка, працювати треба, а не «лізти у пляшку»,— 
підтримала головний інженер.

Звернулася Наталка за допомогою до конфліктної 
комісії місцевкому профспілки.

— Пди і працюй, ще умов вимагає! Що, ти краща від 
інших? — таким було резюме комісії.

Поїхала в облнрофраду. Там, у кабінеті за номером 
сорок однії, вислухали її, поспівчували. Та й по справі. 
Візит до районної прокуратури теж був невтішним: за
кон є закон, слід відпрацювати два роки.

А скінчилося все тим. що директор пообіцяв записати 
в трудовій книжці звільнення... за прогули. Не записав. 
Та тяганина тривала кілька місяців. Нарешті звільнила
ся Наталка, розлучилася з улюбленою професією...

Чи правильно вчинило в даній ситуації керівництво 
Новгородківського побуткомбінату? — з таким питан
ням ми звернулися до начальника відділу загального 
нагляду обласної прокуратури Г. Т. Чабана.

— Звичайно, ні. Трудовий договір вимагає створення 
адміністрацією відповідних умов для роботи, забезпе
чення пільгами, передбаченими законодавством, турботи 
про зайнятість молодого спеціаліста та виплати йому 
хоча б мінімальної заробітної плати. Якщо ж ці умови 
не- виконуються, спеціаліст має право розірвати договір, 
тобто розрахуватися.

Розрахувалася Наталка Власова... Урок байдужості, 

УРОК ДЛЯ НАТАЛКИ
Або історія про те, як у Новгородці дбають

про молодих спеціалістів
КааТхааі

отриманий нею в Новгородці, напевно, не забудеться 
довго... А як же тим, хто давав цей «урок»?..

— Майстер повинен сам дбати про план, — заявив 
заступник начальника обласного управління побутового 
обслуговування населения І. Я. Гі’рман.

Воно то так: відмінною працею, привітністю треба за
войовувати авторитет, приваблюючи клієнтів, але ж для 
цього потрібно мати хороше робоче місце.

— А у нас взагалі сутужно з матеріалами, — поспі
шає Іван Якович.

Чому ж постійних майстрів все-таки забезпечують 
краще? Може молодих у сфері обслуговування —- оди
ниці? Пі Тільки минулого року гриста мо.тлдих спеціаліс
тів поїхали в сеча, щоб шити ірудівникам іарішй одяг, 
робити зачіски. В області організовується двісті комп
лексних пунктів обслуговування. Кому ж працювати в 
них, як не молоді?

Триста випускників Триста доль і .доріг. 1 від того, в 
яке русло спрямувати перші кроки молодого спеціаліста, 
який моральний клімат створити в колективі, який за
ряд бажання працювати вдихнути в новачка, залежить 
подальша трудова біографія людніш, її ставлення до 
життя, до визначення таких питань, як добро і зло.

— Так, це справді важлива проблема, суттєва у ста
новленні молодого спеціаліста, — говорить директор 
техучилища № 4 І. І. Захаренко. — Зрозумійте пас 
педагогів. Стараєшся, вчиш, ліпиш душу, а у житті, зу

стрівшись з першими труднощами, випускник хворобли
во реагує на них, втрачає віру в свої сили.

— Прикрий випадок з Наталкою — не виняток, — а 
болем констатує майстер училища Л. Б. Заїкіна. — Не
рідко доводиться виїжджати на місця, де проходять 
практику наші учні, розв’язувати конфлікти. Здебільшо
го їм не створюють відповідних умов, не забезпечують 
матеріалами, байдуже ставляться’до потреб практикан
тів, з перебоями оплачують їхню роботу.

Як виявилось, гтобуткомбіиатн направляють молодь 
на навчання формально, безсистемно, мало турбуючись 
про те, чи потрібен ца місці призначення спеціаліст та
кого профілю. Тоді ж, повернувшись, випускник і опи
няється у становищі бідного родича.

А в цеп гральній перукарні «Салон», наприклад, 
що в Кіровограді, трудиться 
більше сорока майстрів. З 
них десяток — досвідчену 
ветерани, решта — молод,ї 
майстри. Доброзичлива ат
мосфера, обмін досвідом — 
ось що характеризує стосун
ки членів колективу. Б. С. 
Байда, М. 8. Дікермав, К- Ф 
Лямзіна, О. Д. Федотова 
охоче передають знання і 
павички молодим майстрам* 
Рівномірно розподіляється 
зайнятість, тому ії нема на* 
рікань на низькі заробітки, 

проблема. При бажанні, звітОсь так і вирішується ця 
чайно.

Н НЄГІНА
Післямова. Мц отримали Паталчиного листа тоді, ко

ли вже сталися ці невеселі події. Після поневірянь дій* 
чина не схотіла працювати у Вер&иожці Розповіли ш? 
сумну історію тому, що неувага до МОЛОДОГО СПЄЦШ-Ж'3 
зустрічається часто-іусто, і не .тише V пе'-пферініїїг- пе
рукарнях. Гож нехай «Урок для [ іа/алКц • ставе і уро
ком для інших черствих душею керівників нехай він не 
повториться. Розповіли й тому, що до редакції надійшов 
ще один лист з Новгородки. Писала мати Наталки. Гін
ко з образою. «За 18 років життя дочки я не 
стільки лиха, скільки витерпіла V цьому році 
почала працювати». - писала вона. І матір 
зуміг.і. Вона з шозі запитати: чому точка 
ла від сваволі адміністрації райпобуткомб 
ніхто не вибачився за цілий Рік бездушної ок 
ііоі тяганини, за образи і зневагу?

Як з’ясувалось, розраховуючи' Мат 
шетрація виплатила їй гроші лише 
пі-и^-ги-110 .Ь0;еІ',ІУвшн компенсації за невикористану 

'т аг,,?’ П!СЛ-' восьми чропрацьованих місяців...
піГніпї ' 2 ПСЯКІ га\’ «вибачення» стосуються сфери еію* 

адм,НІС1Ра’^ райпобуткомбінату прос
таки махну із рукою, то невиплата відпускних — 
пращо™ ** порушен"я- Радянського законодавства про
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(Закінчення. ГІоч. на 2-й 

стор.).
школярам екскурсії з 
Умань, Кримку, де в роки 
війни діяла відома під
пільна організація «Пар
тизанська іскра». Та тіль
ки цим їх дружба не об
межується. Це й природ
но, бо ж дружать вони не 
Місяць-другий, «стаж» цих 
відносин вимірюється ро
ками. Учні 8-А класу бу
яй ще піонерами, коли до 
них вперше завітали чле
ни комсомольсько-моло
діжної колбни, яку очо
лює В. Т. Крохмаль. До
помагали їм в роботі за
гону, потім готували до 
уступу в ряди ВЛКСМ. 
Тоді ж Володимир Трохи- 
мович керував політгурт- 
ком «Наш ленінський ком
сомол», нині він веде гур
ток по вивченню біогра
фії В. І. Леніна. Гордили
ся своїми шефами школя
рі завжди. І в усьому на
магалися їх наслідувати. 
А коли в районній газеті 
восьмикласники прочита
ли статтю, в якій колона 
машиніста - інструктора 
В. Т. Крохмаля була ви
знана кращою в депо, об-

ЗНОВУ ПРО КОХАННЯ
конкретних 
показують, 

за

її разом з 
Надов- 

та роз- 
Дізнали- 
своїх ус- 

ГІ г| В В â w

говорювали 
виробничниками, 
го запам'яталася 
мова школярам, 
ся, що основою 
піхів локомотивники 
жають Постійне збагачен
ня запасу знань, які до
помагають їм краще ви
користовувати техніку, 
організувати свою працю, 
вишукувати і реалізовува
ти все нові резерви під
вищення продуктивності 
праці.

Про необхідність міц
них і глибоких знань учні 
неодноразово чули від 
комсомольців - виробнич
ників. Серед них — бага
то колишніх випускників 
нашої школи. Зустрічаю
чись з старшокласниками 
(до речі, в практику вже 
давно ввійшла організація 
спільних вечорів, 
вони на 
кладах 
знання, здобуті

зборів) 
при- 

як 
пар

тою, використовуються в 
роботі. Знайомлять школя
рів з новою технікою, до-

водять, що без знаю 
оволодіти нею неможли
во. Розповіді шефів, їх 
приклад, участь у продук
тивній праці поруч з ни
ми — все це виховує по
требу в знаннях, цінні мо
тиви навчання. Такі на
слідки дала також спів
дружність комсомольців 
10-Б і бригади машиніста 
А. А. Викола, 10-8 і брига
ди машиніста В. П. Іва
нова.

Дальше зміцнення зв’яз
ків з шефами допоможе 
нам, педагогам, в розвит
ку пізнавальної активнос
ті старшокласників, у 
вихованні в них кращих 
якостей у підготовці до 
самостійної трудової ді
яльності.

А. ІСАКОВА, 
організатор позаклас- 
ної і позашкільної ро
боти середньої школи 
№ 2.

м. Помічна, 
Добровелнчківськин 
район.

Кілька днів у нашому місті гостював російський поет з Біле-
русії Валерій ІГНАТЕНКО.

Пропонуємо нашим читачам вірш поета.

Песня — Надо жить по-мужскн и всерьез, 
Помня годы военные эти,

То, что слышится нам на рассвете Чтобы нам воевать не пришлось.
В светлом шуме полесских берез, Никогда воевать не пришлось.
С песней славы народной слилось: Звезды славы немеркнущей светят
— Для того мы и жили на свете. С обелисков средь отчих берез.
Чтобы вам воевать нс пришлось. Не по зову заоблачных звезд
Никогда воевать не пришлось.. Строим мы коммунизм на планете,
В память давнего подвига дети Чтобы нам воевать не пришлось,
Обелиски возносят до звезд: Никогда воевать не пришлось.

Пропаганді серед юних читачів книг 
ленінської тематики, літератури про Ко
муністичну партію приділяється постійна 
увага в Зиам’янськін міській бібліотеці 
для дітей. Активізувалась ця робота в хо
ді республіканської читацької конферен
ції «Партія веде». Набрали розмаху цик* 
Лічні і комплексні методи пропаганди кни
ги серед різних вікових груп читачів. 
Систематично оформляються цикли книж
кових виставок. Теми їх різні: «П’ятиріч
ка, роки, люди, наше місто». «Серцем 
прийняли — ділом відповімо». Біля них 
постійно проводяться бібліографічні огля
ди і бесіди.

З молодшими школярами в бібліотеці 
провели ранок па тему «Будуємо впевне
но з партією Леніна наше завтра — ко
мунізм». Старшокласники взяли участь у 
читацьких конференціях, ленінському 
уроці, усному журналі про комуністів. На 
початку року тут пройшов місячник про
паганди книги під девізом «П’ятирічка 
дев'ята і її герої».

Традиційними в роботі бібліотеки с загально
міські читацькі конференції учнів старших кла
сів. Так, після завершення роботи XXV з’їзду 
Компартії України в залізничному клубі міста 
відбулась підсумкова читацька конференція 
«Партія — наш керманич». Вона дібрала близь
ко 300 старшокласників. Були запрошені також

вчителі, бібліотекарі, представники міськкому 
Компартії України, міськкому ЛКСМУ, райвід
ділу культури, місцевої преси, делегати XXV 
з’їзду КПРС і Компартії України.

Розповіддю про форум українських комуніс
тів конференцію відкрила .бригадир штукатурів 
ПМУ № 133 Л. І. Дмитренко, кавалер ордена 
Трудової Слави 111 ступеня і медалі «За трудо
ву доблесть», делегат XXV з’їзду Компартії 
України.

Виступаючі учні Т. Чуканова, С. Гусяніїчснко, 
О. Ховренко, О. БІ члена та Інші розповіли про 
різні історичні періоди діяльності Комуністич
ної партії. Виступи будувались на цікавих ' 
життєвих І літературних прикладах, мова йшла 
про кращі книги М. Островською, Є. Драбкіпої, 
3. Воскрссечської, О. Кононенко. Ці та ба
гато інших книг І газетно-журиальніїх матеріа
лів були представлені читачам на розгорнутій 
виставці в залі клубу.

З напутнім словом виступив перед діть
ми делегат XXV з’їзду КПРС, ударник | 
комуністичної праці, машиніст локомо- ’ 
тнвного депо В. 1\. Жмур.

Добра підготовка таких заходів, вміле 
проведення їх — в цьому велика заслуга 
бібліотекарів Л. В. Зубицької та Л. О. 
Соколової. Справжні любителі і пропа
гандисти книги, воші роблять все, 
сформувати у дітей 
світогляд, виховати 
справжніх комуністів.

щоб
комуністичний 

нове покоління

А. КОРІНЬ, 
працівник обласної дитячої біб
ліотеки.

ù_

чехословацькнх 
гриеяствах розгортається 
змагання на честь XV з’їзду 
КПЧ, відкриття якого при
значено на 12 квітня і*3”6 
року.

Налагодити виробиицгво 
запасних частин на заводі, 
чий зберім ти валютні кошти, 
витрачені на їх іміюрі з-за 
кордону, зобов’язалась мо
лодіжна бригада соціаліс
тичної праці на чолі і Я но?» 
Сладки на новому ливар
ному заводі імені К. Гот
вальда в Острові. Крім тою. 
бригада вирішила працювати 
над здійсненням пропози
цій. з мстою поліпшення 
якості ремонту обладнання, 
зібрати 50 тонн металолому 
1 4 тонни кольорових мсга
лів.
, На фото: {Молодіжна 
бригада Я на СЛАДКИ об
говорює проект нової за
ласної частини для облад
нання заводу.

Фою ЧТК-АПН.

2 ГОДЬТЕСЯ: після перегляду 
нового фільму «Єдина» Ленін

градської кіностудії «Ленфільм» є 
змога (і, якщо хочете, необхідність) 
порівняти його з «Романсом про зако
ханих». Адже свого часу «Романс» 
викликав ціляй шквал протилежних 
оцінок і суджень. Щире чуттєве за
хоплення і одвертпіі розважливий 
осід створили, по суті, два полюси 
для опонентів у дискусіях про цей ' 
фільм.

Та зі здаємо старе: істина пізнається V 
порівнянні. Справді, нам треба було до
чекатися появи на екрані кінострічки По- 
сппа Хсяфіца «Єдина», аби, співставивши 
події, ситуації, характери героїв, врешті, 
фінал нового фільму у всій ііого повноті 
по-іуїтів із спорідненими епізодами «Ро. 
маїїсу», мн б змогли вочевидь переконати
ся, що воші дуже близькі, точніше, СХОЖІ І 
водночас ріяіі. Подібність «Єдиноїа і 
«Романсу» виразно простежується у сю
жетній колізії обох стрічок, власне, за 
зовнішньою схемою розвитку подій. Все ж 
останнє, хочеться наголосити — головне 
(моза про ииутріпиЧГі зміст, про засоби 
ного вираження на екрані) — перетина
ється безліччю граней, найчастіше несуміс
них, »(поєднаних.

'Гема кохання і моралі настільки 
невимірна, невичерпна, що дозволяє 
авторам обох фільмів пневітлювата- - 
приховані в пій цілком різнопланові, 
хоч, мабуть-такн, не протиставні іс
тини.

«Романс» підносить глядачеві ко
хання у романтичному світлі, автори 
зумисне вдаються до незвичайних за
собів кіно, аби вивищити людські по
чуття, опоетизувати їх первоздан
ність, чистоту. Фінал «Романсу» не 
стільки продиктований життям, як 
висунутий для обміркування дилеми
— що переважить: пристрасне, «ко
льорове», але хистке чи сіре, буденне, 
проте надійне у житті.

У «Єдиній» — тяжче, болючіше. І 
глибше. Життєвіше. Тут неможливо 
мовби осторонь спостерігати і за
хоплюватись. Нова стрічка спонукає 
до співпереживання. Перед екраном 
мимоволі поринаєш у світ героїв, 
проймаєшся їх душевними болями, 
живеш їх сумнівами і жаданнями.

Поїзд наближає Миколу (арт. 
В- Золотухін) до рідного дому після 
служби на Далекому Сході. Хоча йо
му полюбився суворий край, у дорозі 
молодий сім’янин приваблює безпосе
редністю уяви про зустріч з дружи
ною, котру кохає над усе на світі, з 
донечкою, яку важко буде впізнати
— виросла ж бо мала. Радість довго
жданої зустрічі заповнює все його 
єство...

Та вдома, у тій хаті, де виріс, на
штовхується на колючий вичікуваний 
материн погляд, коли заходить мова 
про дружину. Він уже збаїнув, у чім 
річ, і відчуття, що його ошукала та, 
з ким пов’язував усі свої мрії, кому 
вірив, породжують несамовиту лють...

Ми стаємо свідками зустрічі Мико
ли з Танею (арт. О. Проклоза), і 
мовби гора спадає з плеч. Дружина 
віддана йому, як і раніше, невимовно 
рада поверненню чоловіка, влашто
вує зустріч у колі родичів. Та знову 
невидимою тятивою висне напружена 
тиша у хаті, коли молодий батько 
врешті розчув фразу, яку час від ча
су повторювала донька. Черговий 
спалах люті, коли його армійські чо
боти 
мати 
дом 
єш: 
каже про «дядю Шуру’».

А що ж 'Ганя? її навмисне затри
мують у кадрі, але вона не сполоха
на, не знічена, тримається з гідністю 
навіть тоді, коли чоловік зірвався- 
Аж ось потрохи починаємо тямкува- 
тн і ми: виявляється, все цс плетиво 
чуток і балачок досі проходило повз 
неї, не зранивши надії молодої жінки 
невідомістю. Для неї, допевнюється

летять геть — то безсилля. І 
обпікає торжествуючим погля- 
опущепі плечі сина, мовляв, чу- 
ось тобі свідчення — вже мала

глядач, і страху як такого не було 
— а що, коли дізнається Микола?..

Дехто поспішив із висновком про оезпід- 
станність усіляких пліток. Двоїстість суд
ження збуджують і актори «Єдиної», — 
підкреслюючи характерні деталі або ли
шаючи їх «за кулісами». Пригадаймо, як 
оператори, висвітлюючи події тего зло
щасного дощового вечора, почергово за
тримують кадри на взутті керівника ан
самблю (арт. ь. Внсоцькнії), на його ску
пому «провіантові» у господарській 
Той візит до іані, запевняють попи 
рану, був абсолютно випадковим.

Здається, саме нещасливий 
обставин спричиняє поведінку героїв, 
назьа якій «Дурість» — за опові
данням П. Ніліна, яке покладене в 
основу сценарію фільму. Чн ж так 

. усе просто насправді? Адже тоді про 
Миколу годі сказати: телепень, який 
піддався *------ * ---------- : -------
особливо 
щастя?

Ні, так 
спрощено, 
знція приносить тільки 
дій сім'ї. Вчувається 
стрічки, що мати не те, 
-наблизити Ганю до себе, підтримати 
теплим, добрим словом у топ час, 
коли Микола служив у армії, а, 
швидше всього, навпаки Може вона 

• сама пережила сімейну драму? Мож
ливо, ця жінка, дотримуючись люд
ських чеснот, хоче бачити їх у «гото
вому вигляді» в своєї невістки, не . 
замислюючись над тим, аби заклада
ти їх, ці світлі, високі істини, нена
в’язливо, обережно, вміло. Проте в 
хід пущені найгірші зразки — грубо
щі, зневага, які тільки підсилюють 
розрив.

У сиою чергу, Лин.ииа, цей доброчесний 
трудівник, не зацікавивші по-спрлижньому 
внутрішнім змістом життя дорогої йому 
людини. Щоправда, самому йому теж не
легко.

До того ж, — глядач мимоволі звернув 
увагу — коли розюртаеться драма із сум
ним фіналом — розлученням, учасниками 
її стають члени дпох загалом здорових 
трудових колективів, де працюють наші 
герої. Та ставлення до подій у кожного 
своє, вочевидь пеоо'ектионе. Навіть спро
ба начальника аитопідирнємстиа, людини 
розважливої 1 доброзичливої, підтримані 
Миколу u його осоиистому горі успіху не 
має.

Тож потерпілих лишається тільки двоє.’ 
Третюю згодом стала noua дружина Ми
коли, коли відчула, що не зможе принес
ти чоловікові ані щастя, ані розради.

Боляче бачити головних іероїв 
«Єдиної» біля «розбитого корита». 
Нестерпною стає для глядача сцена 
нового весілля, висвітленого очима 
скорботної постаті у чорному — Га
ні. Немає сил, аби байдуже спостері
гати за нею серед хворих, куди вона 
потрапляє, зломлена морально і фі
зично. Мимоволі забуваєш, що рані
ше хотілося гукнути їй: «Отямся! То 
несправжнє, то не твоє, не тс, чим ти 
живеш!..» Душевна розпука з екрану 
невигойною раною переноситься у 
наші серця ..

Чи зведе їх дироіа до спільного 
щастя? Ні, сама не зведе. Потрібно 
шукати, знайти її, треба боротися за 
щастя, віднайти в собі нові, свіжі си
ли для того, щоб його доспіти.

Повчальна і сумна історія па екра
ні. І лише зблиск надії, що слабкоха- 
рактернпй Микола вирушає у дорогу 
не так, як щодня, що нові сотні і ти
сячі подоланих кілометрів проляжуть 
твердими, визрілими кроками до ко- 
----- 7 дружніш, до дочки

помилках вчаться Проте, ще 
доводиться переконуватися, 

легко можна оступитися, 
сторонньому впливові 

як важко, іноді й неможливо, по- 
«Єдина» 

звертається до глядача не тільки си
лою людських почуттів, і емоцій; він 
підносить вагу кохання, велику відпо
відальність за збереження всього 
вищого і світлого в сепиях і помислах 
людей.

сітці, 
з ек-

збіг

*ол:ані, впливові родичів, 
матері, руйнуючи сімейне

виходить аж 
Безсумнівно.

надто просто, 
материна по- 
шкоду моло- 
«за кадром» 
що прагнула

Ханої
На 

раз 
як 
піддатися 
і 
вертати втрачене. Фільм

А. Н НІМІ ЛИЛО.
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зайняли .ленінградський з»ні- 
товець Ігор Ворєнсінч і снар- 
таьіпець і Вороне;;:: Юрій Вє- 
тохіп. Серед ні | н:сро- радни
ків у трійку наїісп.іі гііііих і їй. 
йшли ш-носибірець Лп ірій 
Сшііфулііі, мінчанки Федір 
І ріп орі пко т:і аі'.:іні нрдінеці. :і 
Донецька Юрій Дїаковеії.'

ПОШУКИ І ЗНАХІДКИ

ТАМАРА Петрівна Свнловл 
прибула з Росгєг.атіа-Дону 

і в Кіровоград не тільки як го
ловний ’ секретар всесоюзних 

[ фінальних змагань пайснльиі 
шнх команд гімнастів .ПОСІП 
профспілок.

І Як старший тренер ростовсь
кої ДЮС.НІ товарне іва 
.«Труд», Пі.на пр»ІВС'...і І собою 

і двох вихованої; — 12-річвнх
Ролю Глущспко та Лену Хпчи- 
кяіі; Не дивлячись ;іа такий 

• милий вік, Галя та Лена вже

8 € Л 1
,1

Пріпсмоп-
нрограму
Г.іх щепко

■........ у ба-

великого довір'я.
СТрупавши складну 
на всіх знаряддях, 
стала другою при ірною у ба
гатоборстві серед кандидатів у 
.майстри спорту і, крім .того. 
Нагороджена сііеці.'.лвни.м при
зом за складність і оригіналь
ність довільних вправ Сходин
кою нижче своєї нр.'руги була 
Хачпкян. Вона іаіююнала 
бронзовий жетон у багатобор
стві,

Ми згадали цей сг< ргііпнпй 
успіх двох юних рос і овчинок, 
щоб ще рал пока тати, як мо
лодіє сучасна гімнастика, чого 
може доСягін маіістерпісгь. 
терпіння тренера, ін міїож.пі 
на талант

чл.'чіся атлетизмом, майстер
ністю, оригінальністю. Пі.'ія 
дводенної боротьби стали відо
мі переможці у баї ;.тоборсгг.і. 
Серед тих, хто писіхі an про
грамою майстрі» спорту, ііаіі- 
віііцоіо результату добпнеч де
сятикласник і і Єревана канди
дат у майсірп сіюріу Едуард 
Азарян, який па <25 бала ви
передив другого при: ер;- май
стра спорту з Омська Олек
сандра Бороду.зіна. Третього 
приза удостоєний дніпропет
ровський авапгардінець Воло
димир ІПаєвич.

У групі кандидатів у майст
ри СПОрту ВІДТІІІіЧІІВСЯ О.Ч'Т 
Шишки («Червоїінй прапор» 
Мііісік). друге і третє місця

і напо

Кіровоіра.іі 1:01 І! ДОЦІ .4.
Дди.о недарма удостоєні такого

ПІІХОЬ.ІП-

Дівчаїка
,’ІІ‘СЯ 110 своїх

них містах
країникінні

підсумки
гань вже розцоніда

сторінкахлося
.Молодого комуна

легкоат.іе-ра>), а
н о м і с тТПЧ'НІТІ

?1ЮСШ облепоргко-
мітету став арено.1
поєдинків хлочнків
і юнаків. Н> команд.
понад ;-0 спорт-.ме-

г в бор юза.ти
особисто комапд-
ву першість.

леї ливість

,0 Ііритерк."'<!' 
ралініої ра лі товариства,

(.рлсиамп ібірпої молодіяіі.'і.ч 
. >омапди раїїііі.

Звичайно, р їх ви
ступах було менше 
Граціознеє і і, ніж 
дівчаток, ; ле біл 
шість комбінацій 
слортсмегів відзив-

Розвивати на підприємствах і б 
установах, у навчальних закладах і 
за місцем проживання населення 
масову фізкультуру і спорг.

(«Основні напрями розвитку на
родного господарства СРСР на 
1976—1980 років*).

Звичайно, рс завдання першочер
гове — залучити до занять фіз
культурою і спортом якнайбільше 
школярі». ГІДСТЬСЯ ІІС ЛІІІІК' про те, 
щоб масовими були посліпши під 
час шкільної спартакіади чи зма
гань з багатоборства ГІЮ па пер
шість ШКО Ш. Початок в кожно
му класі, в кожному піонерському 
загоні, спор.' іівніп секції, в кожній 
групі подовженого ДНЯ. І>(. ;переч 
но, уроки ф: культури на першому 
плані, від їхньої ефективності за
лежнії» багато. Ллє позаклг.сна ро
бота теж не мсти 'ііачпма. Тут ми 
орієнтуємось на те, щоб будь-який 
спортивно- УИСОГ-ПІІ захід загонив 
учнів, викликай у школярів бажан
ня знову і знову виходиш па стар
ти. День стрибуна, військояо-сцор- 
тйвпя гра «Пумо, хлоїш.Пт, день ба- 
гатоборіїя. Тпші цікаві посліпши 
гуртуюіь майже всіх учнів нашої 
школи. До ззгальноінкі.іьішх занять 
готується кожен клас. Потім по
єдинки у вікових групах.

Для проведення таких змагань, зви
чайно, бракувало спорі інших споруд. 
Комсомольці місцевого колгоспу імені 
♦рупіє допомогли нам п будівництві 
стадіону. . своїми силами ми обладнали 
легкоатлетичний комплекс — є сектори 
для бігунів, метальників, стрибунів. 
Встаиони.ііі тут і перекладини. Цс дало 
можливість в один день вивести на стяр-

І

Доля ж командних місць ви
рішувалася трсіьсіо дня, коли 
паЛсчльпіші спортсмени вибо
рювали пірніість і .-і окремих 
знаряддях і за.'іеа і .<> від ре
зультату' приносили • певну 
кільї.ісгь очок сі' їм коман
дам. І тут Едуард Аиірян 
був гідним нас.тідуїі.чсм спор
тивної слави сіого батька 
Альбсріа Азартів Едуард за
воював право внстуиіігіі у фі
налах па всіх шести снарядах. 
Але з-за пранії.і віїсту чай ли
ше на чотирьох — брусах, 
кільцях, копі, іігрі.кладпйі. І 
на всіх них віїявигся недосяж
ним для своїх суш ринків. При 
цьому викопав баї.-.то склад
них елементів, у тому числі 
унікальних, які рідко беруть па 
озброєння навіть визнані аси 
спортивної гімнастики — зі
скок з Перекладній сальто 
прогну пінись і потрійним піру
етом На вільнії < вправах і 
опорних стрибках першість 
здобули майстри спорту Ми
хайло Грпгор'єв («Зеніт» Ле
нінград) і Валерій Сміїриов 
(Московська області).
1 В результаті у командному 
заліку з великим відривом від 
найближчих суперників пер
шими стали іоні гепігіпці ,'1е- 
ніпіряда, друге і третє, місця 
вибороли гімнасти І Іовесибір- 

ська і Воронежа,
Змагання закінчилися. Наго

роджені кращі спортсмени. їх 
;репери і судді. П'ять відпіак 
вручено ііаетаиіінку А іаряп.л, 
заслуженому треш] у Вірмен
ської РСЕ Вардчесу Аракеля- 
иу >а підготовку іп реможця в 
п’яти видах програми. За доб
ру підготовку оргівіїаціі зма
гань грамотою Всесоюзної ра
ди ДСТ профспілок нагород
жено Кірової ридсі.ку обласну 
раду ДСТ .Авангард-. )[Ї(>СІ!І 
облеиорт комі ге і у. ГОЛОВНІ ,і> 
суддю змагань М. її і'аємааа.

О. ДАЦЬКИП.

На фсто зліва: к.іуси.гя до 
виступу Едуард ЛЗАРЯН: Га
лина ГЛУ1ЦЕН К<> з І’ос кжа-и.т 
Дону одержує піл «іроду *за 
складійсіь і г.|.і:і іии.н.ніс гь 
вільних вправ.

Фото В. КОВПАКА.

ГПО НА МАРШІ

ОРІЄНТИР—НА МАСОВІСТЬ
ти більше 150 юнаків і дівчат. 65 з них 
стали значківцями ГІІО.

Від масовості зроблено крок і до під
вищення майстерності. Наприклад, наша 
іонаці.ка команда з ручного м'яча не по
ступилася нікому п першості району 
серед школярів. Поїхали дівчата на об
ласні змагання. Є четверте місце. Ста
ніслава Ярового (в нього—перший спор
тивний роїряд) включено до складу збір
ної області.

Аналізуючи свої плюси і мінуси в 
спортивно-масовій роботі, виявили 
помітні прогалини в пропаганді фіз
культури і спорту, особливо комп
лексу ГГЮ. Ті юнаки і дівчата, які 
вже стали значківцями, помилково 
думали, шо досяглії своєї висоти, і 
тепер черга за іншими. Під час бе
сід в кожному класі, на вечорах : 
спортивної слави паші активісти 
підкреслювали інше — заняття фіз- 
кї.іьї', рою і спортом не заради од
ного рапорту, потрібна система. І в 
приклад іншим ми тепер ставимо 
десятикласника Станіслава Ярового 
та Зіну Муляр — ваших чемпіонів 
з багатоборства ГІІО. Вони най
активніші па уроках фізкультури, 
постійно відвідую,ть спортивні сек
ції, без них не обходяться жодні 
змагання. Та ії самостійні заняття 
спортом — їх захоплення. Звідси і 
високий фі пічний гарт. ..

За комсомольцем С. Яровим (пін. до 
речі, cran громадським тренером) пішли 
інші. В зимові дні ми провели леї коатле-

тіічпі кроси, лижні пробігп. 1 більшість 
пгіЕо.іяріп, які були залучені до занять за 
програмою комплексу ГІІО, склали залі
ки з фізичної та НІЙСІ.КОИО-Г« ХНІЧІІОЇ ПІД
ГОТОВКИ. Па черзі один вид програми — 
плавання.

З настанням теплих днів обладнаємо 
па березі стану місце для складання 
нормативів і .з цього виду спорту. Почне
мо також будувати зразковий гир.

Які плани па весняно-літній сезон? 
Хочемо провести спортивне свито. Тут 
знову продемонструють свою майстер
ність ііредстаниіік'іі кожного класу, кож- 
иої спортивної секції. З показовими пира
нами виступлять кращі спортсмени. 
Практикуватимемо старти вихідного дня. 
і найбільш напруженими будуть фіналь
ні змагання па призи «Комсомольской 
правды» з багатоборства ГІІО.

Комсомольці нашої школи ївші 
вирішують свої проблеми за девізом 
«П'ятирічці ефективності і якості — 
ентузіазм і творчість молодих!». 
Злісно, все робиться для того, щоб 
знову і знову зростала успішність 
наших вихованні». Фізичне вихо
вання — теж справа першочергова. 
Тож весь педагогічний колектив, 
комсомольські і фізкультурні акти
вісти намагаються мані якісний по
казник, спрямований на високий фі
зичний гарт школярі». Він і’ііходнть 
з головного фундаменту масо
вості.

М. ЖИВОТОВІ.ькиїі, 
вчи гель Розпошснської серед
ньої школи Ульяновського 
району,

Щойїііі завершився иб.'іаеиіпї 
конкурі:' одіїїіаіітіиїї п’єси під 
дсні к'М < Паш сїчасник», який 
проходив у плані „чруїого туру 
ІІервіог-.і ІїсссогозіК'і о фесгп- 
ва.ііо самодіяльної художньої 
іворчосіі трудящих,

Ці><>го разу, ЯК'ніколи, у ог
ляді були Ііредсіавліні.драма-, 
•пічні і.олії,піни і'сі.Х раііоііів 
облає j і.

Цікаво і те. що з’шшлась 
поні форми подачі ч|>амагу|>-■ 
січного матеріалу. Так, театр 
мініатюр Палацу культури іме
ні Жоитня ііок'.г'ав попий са
тиричний огляд - Не іірі .-.ті-n іе 
мимо» (постановник О. О. По
лотні-).

Слід також пі.цмігіітіі зрослу 
майстерність поеі іііііііх хчас. 
пиьін шорних оглядів - -’ама
торів радгоспу <■ І ні ульеький» 
Усгішіііськоі о. району, які нід-

і'оіупали одноактівку Є. Крав-, 
чічіка «Родичі». . - . . і

(липо нову, роботу за івіфои 
нашого .земляка, йід«'ім<;го“ук-> 
раїиського драматурга ІО. Mo- 
крієва • Вгсс.іі заручини» по* 
каїав арам;.тичини колі-кпщ 
«Чайка.» з <лмт.'іоіи-Аськп, і

Відіїадно і те, що ііа ньому 
огляді ми ноб; чи.ііі ііошщіД 
роджені колективи Будинку, 
культури виробничого об’їде 
нашім «Дпіііробудішіустрі! З 
селища Власівка Сі-іт.іонодіь« 
коні району, тами <і'.ніглол 
нільської» з Олексг-ипрії.

II. МЕДВЕДЕВА, І 
старший методист об- ; 
ласного Будинку *У“ 'і 
дожньої самодіяль- ! 
ІІОС і і.

ЮРИДИЧНИЙ 
довідник

шдя
Консультації веде член цивільної колегії 
обласного суду Б. ЛЪ ЛИТВИНЕНКО

І ромадянка ‘І*. А. БАРАБАН із Бойріїнеіп.кої о району за
питує редакцію, чи можна позбавити члена колгоспу допо
моги по тимчасовій непрацеїдагпості, якщо до иаєт.зііпя 
тимчасової пепрацсздатіїосіі колгоспник не виходив на ро
боту іа станом здоров'я. Крім цього, громадянку Барабан 
цікавить, чи мають прано посадові особи колгоспу відмови
ти члену колгоспу у наданні легкої робо ги, рекомендованої 
лікарем.

.V відповідності і існуючим «Положенням про поридай 
при шачеппії і нин.іагу допомоги но соціальному страху ран
ню члеііам колгоспів» допомога не виплачується, якщо 
колгоспник до початку тимчасової непрацездатності систе
матично не виходив на роботу без поважних причин, ухи
лявся під виконання суснілі.по-корисної роботи.

Звідси випливає, шо у випадках, коли'невиходи на робо-• 
ту викликались поважними причинами, члена колгоспу не . 
можна позбавити допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Рішення про відмову у допомозі виноситься профспілко- , 
вим комітетом колгоспу. Колгоспник, котрий не погоджує
ться з цим рішенням, має право оскаржити його в районно
му, і потім в обласному комітетах профспілки робінінвііі і 
службовців сільського господарства та заготівель. Рішення 
обласного комітету є остаточним.

Керівники виробничих нідроІДІ.ІІІІ колгоспу (бригадири, 
завідуючі фермами та іи.), встановлюючи членам колгоспу 
іапдаїїня па виконання робіт, ііопііііііі враховувати кваліфі
кацію, вік- і стан здоров’я виконавців. Такий обов’язок вка
заних керіїиіикіц передбачено «Промірними правилам:! . 
внутрішнього розпорядку колгоспу». Отже, робота, реко
мендована колгоспнику лікарським висновком, мас бути 
надана йому, якщо така робота є в колгоспі.

Член колгоспу, не .згодний з діями Керівника, має пріліо 
,зн< риутпсь із скаргою у нравліііия колгоспу.

Громадянка Л. Ф. *І|ЕНИЧІ\ІІІЛ у своєму літі вмазує, ; 
що працює в об’єднанні <- Кіровоград ьз.іі юбсгон» телегра.- 
фістом .4-го розряду на телетайпі, виконуючи додаїисііО 
обов’язки друкарки. Вона запитує, чи має прано на додат
кову відпустку?

Згідно статті 7Ґ> Кодексу законів про працю УРСР. щоріч
ні додаткові відпустки надаються .піше окремим катеїо- 
ріяг.і робітників та службовців. Зокрема, додаткові відпуст
ки падаюткея робітникам та службовцям з шкідливими 
умовами праці та робітникам з нсііормоваїїіім роб.очим 
днем.-

В об’єднанні «Кірової радза.тізобетон» посада телеграф#,- 
та не внесена у перелік робіт з нсііормоваїїіім робочим 
днем. Отже, д.ііі телеграфіста не можна встановлювані до)- 
дяткопу відпустку.

Друкаркам, котрі працюють постійно, також надасться 
додаткова відпустка тривалістю (і робочих днів. Внкопатіл 
них обов'язкіп додатково д«> основної роботи для ущільнен
ня робочого дня прана па додаткову відпустку не створює.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
' • 1 '• ■■ПИЧІТІ ІНвІТІІМІ-МГП'їТі
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1й|»окоград<‘ысе 
технічне учн.іиіце № в
ОГОЛОШУЄ ПРИПОЛІ УЧНІВ'

НА 1976 ІІАВЧАЛЬНИП РІК З ТАКИХ 
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

. Увільнених.з лан Радянської Армії: 
електрозварники, елекіромовтери, слюсарі-інстру- 

ментальникй.
Сірок ііав'їаііня 8 місяців.

- Учням, що встигають, виплачує і вся стипендія 70— 
80.карбованців на місяць.

Тих, що закінчили середню школу: 
слюсарі-модельїіііки, слюсарі но ремонту обладнан

ня. слюсарі мехаіі6складалї.них робіт.
Встигаючим учням виплачується стипендія ЗО карбованців 

на місяць, відмінникам навчання — 37 крб. 50 і он.
За викопані робочі в проносі вирббішч.ої практики 

всім учням додатково до стипендії нараховується 
33 проценти від заробленої суми,

Час навчання н учплчіні зарахрпугться в трудовий стаж. 
. Учні, що закінчили, училище з ' ііі.'і.зііаїл.ю. • мають нрапо 
іїстуїпгііі па вечірнє підді.іє!Ш!і інституту поза коркурсом; на 
денну відділення ііа загальних підставах, беручи участь в 
і.опі : рсі з особами, що маюіь ійіробннчіїй стаж не менше 
двох років ■

В учіїлїїіце молодь приймається без екзаменів.
В учіілішіі постійно працюють гуртки: .хоровий, 

таїї^ювальїіий, художіїіюго слова, духовий, сстрад- 
ішй. технічної гворчосіі, стрілкрвпй, спортивні секції.

Початок занять в міру комплектування .груп.
До .заяви додаються такі документи: атестат про закін

чення середньої школи: свідоцтво про народження чіі пас
порт: приписне свідоцтво (військовий квиток); довідка з, 
місця проживании й про склад сім’ї; характеристика зі піка
ли для осіб, шо закінчили 10 класів; автобіографія; фгоіо-; 
кари,и розміром 3x4 см. (і штук.

Звергатися на адресу: 316050, м. Кірокшрад, їул.5 
Декабристів, 26. Телефони: 2-35-31; 2-50-20.

ДИРЕКЦІЯ-
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