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по-
краї

користуються всією повно
тою прав людини — свобо
дою слова, правом на пра
цю, відпочинок, соціальне 
забезпечення, яких 
збавлені люди праці в 
нах капіталу.

Ми пишаємося тим, 
зала з трибуни з’їзду 
Костромського 
бінату імені Е 
Герой 
ці В- 
мо в 
праці, 
ньої демократії, 
свободи особи. Кожна 
дянська 
впевнена 
дні. Ми 
правами, 
навіть мріяти трудяща 
дине капіталістичного

ска- 
ткал я 

> льоноком- 
В. І. Леніна, 

Соціалістичної Пра- 
Плетньова, що живе- 
суспільстві звільненої 
в суспільстві справж- 

ії, справжньої 
ра- 

людина твердо 
в -завтрашньому 

володіємо такими 
про які не може 

лю- 
сві-
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Москва. У Кремлівському 
палаці з'їздів 22 березня 
продовжив роботу XVI з’їзд 
радянських профспілок. 
Після звітних доповідей 
ВЦРПС і Центральної Реві
зійної комісії почалися де
бати.

Делегати і гості перебу
вають під величезним вра
женням від промови, з 
якою виступив у день від
криття з’їзду Генеральний 
секретар ЦК КПРС товариш 
Л- І. Брежнєв. У цій промо
ві глибоко розкрито роль 
профспілок у житті Радян
ської країни, визначено їх 
завдання в сучасних умо
вах.

Виступаючі 
профспілкові

на з’їзді 
працівники,

керівники міністерств і ві
домств, підприємств, пере
довики виробництва заявля
ють, що у відповідь на за
клик партії радянські люди 
з ще більшою наполегли
вістю робитимуть усе не
обхідне для того, щоб 
вклад профспілок у розв’я
зання завдань, поставлених 
XXV з'їздом, партії, ста
вав ще вагомішим. Промоз- 
ці підкреслюють роль проф
спілок в організації зма
гання, в поширенні досвіду 
новаторів. Вони відзначають 
також зростаюче значенчя 
зустрічних планів трудових 
колективів для підвищення 
ефективності виробництва.

Важливим інструментом 
дальшого підвищення рівня

життя народу є плани соці
ального розвитку, які діють 
тепер на тисячах підпри
ємств, у багатьох містах і 
районах країни- Профспіл
ковим організаціям, зазна
чається на з’їзді, необхідно 
і надалі 
практику 
нування. 
виступах 
тивізації [ 
профспілок, 
бойовитості 
організацій.

Делегати з'їзду з гордістю 
говорять про те, що лише 
в умовах соціалізму проф
спілки мають справді де
мократичні повноваження. 
Радянські трудящі на ділі

і вдосконалювати 
соціального пла- 
Значне місце у 
приділяється ак- 

роботи всіх ланок 
підвищенню 

профспілкових

ту.
Кожен з нас, заявив 

-ровий майстер з Нижнє- 
вартовська, Герой Соціаліс
тичної Праці Г. К Петров, 
звіряє свою працю з рішен
нями XXV з'їзду партії. 
Справа честі радянського 
робітника — бути майст
ром своєї справи, працюва
ти ефективно і якісно. Де
легат розповів про нова
торські почини своїх това
ришів, як» дають значний 
економічний ефект. Він 
спинився також на питан
нях поліпшення умов життя 
та побуту нафтовиків Тю
менської Півночі.

Трудівників села на з'їз
ді широко представляють 
механізатори, меліоратори, 
працівники інших масових 
професій, які визначають 
індустріальне обличчя сьо
годнішнього радянського 
села. Ланковий колгоспу 
імені Кірова Коренсвсько- 
го району Краснодарського 
краю Герой Соціалістичної 
Праці Н. В Бобильов, який 
виступив на з’їзді, розповів 

. про розгорнутий у сотнях 
, господарств, бригад і ла

нок Кубані рух за одержан
ня найвищих урожаїв сіль
ськогосподарських культур, 

' за гідну зустріч 60 річчя 
Великого Жовтня.

XVI з’їзд профспілок 
СРСР продовжує роботу.

і (ТАРО.

Після першого дня роботи XVI з'їзду профспілок 
СРСР, па якому товариш Л. 1. Брежнев нисгуьин з 
яскравою промовою, робітники ряду підприємств 

обласного центру зібралися на цікаву, хвилюючу 
розмову — про розгортання соціалістичного змаган
ня і зміцнення трудової дисципліни, про перспекти
ви соціального розвитку рідного .заводу і проблеми 
первинної профспілкової організації.

На мітингах, що відбулися в трудових колективах 
«Червоної зірки», заводу друкарських манишок, 
комбінату «Кіровоградвагкбуд», ремзаводу «Укр- 
сільгосптехнікп», дістала палкий відгук, зокрема, 
та частина промови Л. І Брежнєва, де дається гли
боко принципова, партійна оцінка справжньої суті 
організованого на Заході галасу про так званих 
«інакомислячих» у соціалістичних країнах. У висту
пах робітників, інженерів, профспілкових активістів 
було висловлено розуміння і схвалення політики пар
тії, спрямованої на досягнення гуманної, прекрасної 
мети — миру і взаєморозуміння між народами.Довір’я ШІЕСОКвиправдаємо МОЛОДИХ

НА ПОЛЯХ ОБЛАСТІ
О ИовЗдом.іяють наші ..сількори

Моїх товаришів, моло
дих механізаторів, і мене 
особисто схвилювало без
посереднє звернення 
XVI з’їзді профспілок до 
делегатів багатомільйон
ної армії трудівників села. 
Це закономірно: адже, як 
сказав Леонід Ілліч Бреж
нев, на жодному іншому 
з'їзді профспілок не були 
так широко представлені 
сільські трудівники.

Ми запевняємо: посівну 
від початку і до кінця 
проведемо організовано, 
високоякісно, заклавши 
тим самим фундамент для 
високого врожаю зерно
вих і технічних культур у 
ювілейному році- Це й 
буде нашою відповіддю 
на увагу і турботу партії.

Н. П.УСТОВІТ, 
трактористка колгоспу 
«Зоря комунізму» Гаіі- 
воронського району.

«У цьому залі багато 
молоді. Так і повинно бу
ти. Це — завтрашній день 

чз країни, це — покоління, 
яке в недалекому май
бутньому візьме в 
свої руки керівництво су
спільством». Думаю, не 
помилюсь, коли смажу, 
що ці слова товариша 
Л. І. Брежнєва звернені й 
до кожного з нас.

Працювати завтра 
ще, доброякісніше, 
сьогодні, зміцнювати 
дову дисципліну, 
мувати режиму 
— так ми 
віддачу 
клування 
молодих.

кра- 
ніж

тру- 
дотри-

економії 
розуміємо нашу 

на постійне пі 
партії про нас.

л. КНИШ, 
групкомсорг технічно
го відділу Кіровоград
ського ремзаводу «Учр- 
сільгосптехніки».

ПЕРШИЙ ЗАСІВ
За 36 годин закрили во

логу на полях механізатори 
нашого господа р с т в а. 
Стрімкий, напружений ритм 
панував і першого дня сів
би- Відзначився комсомоль
сько-молодіжний екіпаж 
Володимира Трояна, понад 
заздання поклавши в грунт 
.насіння ячменю на площі 
5 гектарів. Безперебійну ро
боту агрегату забезпечува
ли сівальник Володимир Не
стеренко, шофер Василь 
Глушко, заправниця Вален
тина Криворучко.

В. ПОСТІЛЬНА, 
інженер по техніці без
пеки колгоспу «Украї
на» Онуфріївського ра
йону.

ЗА ТРИ ДНІ
посіяли ранні зернові на 
площі 1598 гектарів хлібо
роби нашого колгоспу. На

сівбі ячменю відзначився 
комсомольсько - молодіж
ний екіпаж Івана Лепшева. 
Своє змінне • завдання він 
виконував на 130—140 про
центів.

В. ЛЕНЧИН, 
обліковець тракторної 
бригади № 2 колгоспу 
«Победа» Кіровоградсь
кого району.

УЧНІ- 
ПОМІЧНИКИ

Трудівники колгоспу 
«Україна» Кіровоградсько
го району налагодили тіс
ні зв’язки з учнями техні
куму механізації сіль
ського господарства, що 
в обласному центрі. Юна
ки і дівчата не раз прихо
дили на допомогу кол
госпникам у напружену 
пору робіт.

Ось і нині, коли почала

ся весняна сівба ювілей
ного року, немало учнів 
технікуму стало поруч хлі
боробів. Чотирнадцять із 
них проходять практику в 
колгоспі.

Вже в перший день 
тракторист колгоспу О. Л. 
Давидов разом з учнями 
Юрієм Колосом, Василем 
Ткачем та Сергієм Само
хвалом посіяв тридцять 
гектарів вівса. Успішно 
працював і М. С. Левчен
ко з Віктором Розумко- 
вим та Олександром По- 
тьомкіним.

Правління колгоспу від
значає добру роботу трак
тористів Олександра Дро- 
бога, Михайла Кириленка, 
Валерія Павика та інших. 
Школою трудового гарту 
стала для хлопців хлібо- 
дарна нива.

Ю. МАТІВОС.

МЕХАНІЗАТОР 
ІВАН ЮРЧЕНКО 
БЕРЕ АКТИВНУ 
УЧАСТЬ У ГРО
МАДО Б КОМУ 
ЖИТТІ КОЛ
ГОСПУ «ЗОРЯ 
КОМУНІ З М У* 
ГАЙВОРОН С Ь- 
КОГО району. 
ТРУД І ВИ 11 к п 
ГОСПОДАРСТВА 
ОБРАЛИ ЙОГО 
ЛЕПУТАТОМ 
РАЙОННОЇ РА
ДИ НА СІВБІ 
РАННІХ ЗЕР
НОВИХ ВІН ГІО- 
КАЗАВ ЗРАЗКИ 
КОМУНІСТ II Ч- 
ІЮЇ ПРАНІ НО
ГО НАГОРОДИ
ЛИ ГРАМОТОЮ 
КОМІТЕТУ КОМ- 
СОМОВУ КОЛ
ГОСПУ.

Фото 
В. ЗЕМНОРІЯ.

ВІМИЕЛ- 
КРАЩИМ

Для членів комсомольсь
ко - молодіжних екіпажів, 
створених у кожному від
ділку господарства, першо
чергова турбота — високо
якісне проведення робіт в 
оптимальні строки. Комітет 
комсомолу встановив пере
хідний червоний вимпел 
«Кращому комсомольсько- 
молодіжному посівному 
екіпажу колгоспу».

Першого дня нагороду ви
боров екіпаж Віктора Крав
ченка, наступного — Олек
сія Присідька.

Молоді механізатори гос
подарства трудяться під де
візом «Комсомольському 
полю — знак якості». І ко
жен з них прагне мати та
кий засів як і В Н5ЙДОСВІД- 
ченіших хліборобів села. 
Вони горді з того, що не 
їхньому полі все зроблено 
по-господарському, з гіта- 
ловським почерком.

О. ШЕВЧЕНКО, 
шофер колгоспу «Украї
на» Добровеличківсько- 
го району. ,
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ОБКОМУ КОМСОМОЛУ, ЯКИЙ РОЗГЛЯ
НУВ ПИТАННЯ «ПРО ПІДСУМКИ ПРО
ВЕДЕННЯ ОБАЧНУ КОМСОМОЛЬСЬКИХ 
ДОКУА1ЕНТІВ І ЗАВДАННЯ ОБЛАСНОЇ 
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В 
ПОСИЛЕННІ ПОЛІТИЧНОГО И ТРУДО
ВОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ».

О ДОПОВІДДЮ на пленумі виступив пер- 
ший секретар обчо/лу ЛКСМУ О. О. 

Скічко. В обстановці високого політичного 
й трудового піднесення, сказав він, іде 
наша країна назустріч славному ювілею 
Великого Жовтня. Гіалке бажання кожного 
юнзка і дівчини зробити якомога більше 
для того, щоб якнайшвидше ВІІЛИГЙ В ЖИТ
ТЯ рішення XXV з’їзду КПРС і жовтневого 
(1976 р.) Пленуму ЦК КПРС, вписати вагомий 
рядок у Рапорт Ленінського комсомолу Цен
тральному Комітетові Комуністичної партії 
Радянського Союзу підтвердили Всесоюзні 
комсомольські збори «Ко.муністичну ідей
ність, активну життєву позицію кожному 
комсомольцеві!», у яких брали участь май
же 158 тисяч юнаків і дівчат області.

Важпивим організаційно-політичним захо
дом, спрямованим на підвищення трудової 
і політичної активності членів ВЛКСМ, по
ліпшення роботи комсомольських організа
цій, був обмін комсомольських документів, 
що проводився за рішенням XVII з’їзду 
ВЛКСМ.

Успішне проведення обміну комсомоль
ських документів багато в чому визначилось 
повсякденною увагою, контролем з боку 
обласного, міських, районних комітетів пар
тії, первинних партійних організацій. Пози
тивний вплив на хід підготовки і проведен
ня обміну комсомольських документів мало 
рішення пленуму обкому Компартії Украї
ни «Про посилення партійного керівництва 
обласною комсомольською організацією у 
світлі вимог XXIV з'їзду КПРС і заздань, 
викладених у промові Л. І. Брежнєва на 
XVII з'їзді ВЛКС/А». Партійні працівники 
брали безпосередню участь у підготовці 
комсомольських кадрів усіх ланок, ділилися 
досвідом обміну партійних документів.

Обмін пройшов в основному успішно, по- 
діловому. Головний його підсумок у тому, 
що обласна комсомольська організація ще 
тісніше згуртувала свої ряди навколо Кому
ністичної партії, організаційно зміцніла, 
збагатилася досвідом роботи по комуніс
тичному вихованню молоді. Обласна орга
нізація зросла на 3400 чоловік і нині налі
чує 132 470 членів ВЛКСМ.

Чимало колективів, передових виробнич
ників добилися високих результатів, до
строково виконали зобов’язання першого 
року десятої п’ятирічки. 139 молодих тру
дівників області нагороджено орденами і 
медалями, 38 переможців першого етапу 
змагання за почесне право підписати Ра
порт Ленінського комсомолу ЦК КПРС до 
60-річчя Великого Жовтня удостоїлись честі 
сфотогоафуватись у Кремлі.

Трудове піднесення молоді втілилося G

ряд цінних починань та ініціатив, спрямова
них на підвищення ефективності виробни
цтва, пошук резерзіз.. Комітети комсомолу 
стали тісніше пов язуваги трудове вихован
ня молоді з мораль:іи/л та ідейно-полігич- 
ним. Відчутний вплив маз обмін на підви
щення рівня внутріспілкової роботи в усіх 
ланках комсомолу, і насамперед у первин
них організаціях.

У ході обміну зросла роль комсомоль
ських зборів, активність членів ВЛКСМ в 
обговоренні злободенних питань, більш 
активною і дійовою стала критика і само
критика. Поліпшилась практика розподілу 
комсомольських доручень. 88 процентів 
комсомольців мають постійні доручення.

Організовано провів, обмін комсомоль
ських документів Олександрійський міськ
ком комсомолу. Конкретність і діловитість, 
уміння розподіляти сили на тривалий пе
ріод, зосередити увагу на розв'язанні го
ловних питань характерні для стилю роботи 
Бобринецької, Долинської, Новгородків- 
ської районних комсомольських органі
зацій.

Далі'т. Скічхо зазначив, що бюро обкому 
комсомолу взажає необхідним загострити 
увагу на «вузьких місцях», ліквідувати недо
ліки. Адже комітети комсомолу не сповна 
використали обмін для підвищення трудо
вої активності юнаків і дізчат,

Обмін комсомольських документів сприяв 
поліпшенню внутріспілкової та навчально- 
виховної роботи в школах, профтехучили
щах, технікумах, інститутах. Але не в усіх 
організаціях навчальних закладів принципо
во підійшли до обміну. Не сталося істотних 
змін у роботі комсомольських організацій 
шкіл Доброзеличківського, Новомиргород-. 
ського, Голованівського районів. Причина— 
бездіяльність комсомольського активу.

Тов. Скічко проаналізував вплив обміну 
документів на всі ланки роботи обласної 
ксмсомольсьчої організації, запевнив, що 
комітети комсомолу області, творчо вико
ристовуючи досвід, нагромаджений у ход: 
обміну КОМСОМОЛЬСЬКИХ документів, до
б'ються дальшого поліпшення рівня орга
нізаційної і виховної роботи, активної учас
ті молоді в підготовці гідної зустрічі 
6С-річчіо Великого Жовтня, успішного вико
нання завдань, поставлених XXV з'їздом 
КПРС.

В обговоренні доповіді взяли участь пер
ший секретар Кіровоградського міськкому 
ЛКСМУ Я. Бондар, секретар комітету ком
сомолу Побузького нікелевого заводу 
П. Левченко, бригадир комсомольсько-мо
лодіжної тракторної бригади колгоспу іме
ні Калініна Олександрійського району 
8. Галушка, секретар комітету комсомолу 
Кіровоградського інституту сільськогоспо
дарського машинобудування М. Власенко, 
перший секретар Долинського райкому 
ЛКСМУ В. Коробов, токар Кіровоградсько
го заводу тракторних гідроагрегатів 
В. Швидкий, секретар комітету комсо/лолу 
Олександрійського міськзмішторту В. Ба- 
ницька, інженер Устинівського районного 
об’єднання «Сільгосптехніка» В. Король, 
доярка колгоспу «Прогрес» Новомиргород- 
ського району В. Кармазін, перший секре
тар Новоархангельського райкому ЛКСААУ 
Л. Родюк.

Б обговореному питанні пленум ухвалив 
відповідну постанову.

На пленумі виступив зазідуючий відділом 
організаційно-партійної роботи обкому 
Компартії України В. Д. Бабій.

У роботі пленуму взяв участь відпові
дальний організатор UK ВЛКСМ В. М. Жу- 
ков.

РЕПОРТАЖ

ЧЕРВОНОГО

ТИЖНЯ .

MtOBTHEBAWi 
ВАХТА

is

їм іАВ/КЧИ в.-л:::о зустрінь
*■ ся всім р.і и).\і, двадцяти чо

тирьом МО.іОДИМ ХЛОПЦЯМ. І нічо
го не вдієш — специфіка роботи. 
Один веде сосіав у напрямі Оде
си. інший — до Знам'янки. Інколи 
воші зустрічаються десь, скажімо, 
па станції Колосівка.

— Ну, як там дома?
— Все в порядку.
Обмінюються останніми нови

нами, бажають один одному щас
ливої дороги і знову роз'їжджаю- 
ться в різні боки. Така у них ро
бота — } машиністів і їхніх по
мічників з Помічнянського^ локо
мотивного депо. Та спробуйте ска
зати хлопцям, що вони працюють 
кожен сам по собі, і ви почуєте 
розповідь про колектив. Справле
нії'!, дружний колектив, у ЯКОЮ 
своє життя, сповнене турбот, у чо
мусь подібне до життя інших ко
лективів, а в чомусь і відмінне від 
нього.

їх двадцять чотири в комсо
мольсько-молодіжні и колоні Ма
р'яна Шіішла, шо виборола торік 
друге місце у змаганні серед ком
сомольсько молодіжних колекіиійв 
залізничного транспорту. Ці хлоп
ці провели за минулий рік 422 ве
ликовагових поїзди. З їхніх рук 
країна отримала більше мільйона 
тонн вантажу понад норму. Так 
вони працювали минулого року, 
Ніші ж кожен день іще напруже- 
піший. Бо рік особливий, рік 60- 
річчя Великого Жовтня. Тому н 
ухвалили на гих пам'ятних ком
сомольських зборах: план двох 
років п'ятирічки виконати до 
славного ювілею. Як же працю
ють хлопці, щоб це високе зобо
в'язання не залишилось просі о 
обіцянкою?

Ще минулого року вся їхня ко
лона стала па ударну.вахту ком
сомолу «60-річчю Великого Жовт
ня — шістдесят ударних тижнів». 
Щоб став тиждень ударним, та
ким повнися бути кожен день, а 
значінь, і кожна поїздка. Ось 
звідки прагнення щопоївдкн пере
возити якнайбільше ваігга'жу. Ось 
звідки отой" мільйон тонн понад 
план, ота кількість великовагових 
поїздів.

Вони працюють так, щоб бути 
гідними гих. хто творив біографію 
країни. Нинішній тиждень сьо
годнішня юнь присвячує рокові 
сорок четвер і ому. Рокові, що при
ніс нашій області жадане соїщс 
свободи, перший мирний урожай, 
приніс визволення, якого чекали 
всі три довгих чорних роки. Бути 
гідними того часу. Для хлопців з 
комсомольсько - молодіжної це 
значить працювати так, як працю
вали робітники в сорок четверто
му. 1 хоча вони не можуть нам я- 
тати того часу, та працює старішім 
майстром у заготовчому цеху де-

но Олександр Юхимович Чирков, 
працює в Помічній -Чев Паяіглі- 
ііовііч І ршіаєико, працюють іще 
багато ветеранів. Цс перед їхніми 
очима, перед очима шісгна.щяш- 
вісімпадцятирі'шнх х.тойнів. поста
ло В .березні сорок четвертою ро
ку зруйноване господарство Но
го треба було відбуду ва і її, 
найшвидше. Фронтові потршеїс 
бу в транспорт. І вони працювали, 
Вже через місяць паровозне депо 
приступило до ремонту парово
зів. \ квітні через станцію пішли 
поїзди, а в травні колектив ІІо- 
мічнянського вузла за кількістю

А МОЖНА
ЩЕ

КРАЩЕ!
перевезених вантажів зайняв пер
ше місце по Одесько-Кишинівсь
кій залізниці. Так працювали то
ді, Небайдужість — ось головна 
риса їхнього життя, Вдень ремон
тували залізницю, паровози, а 
вночі поспішали в сусіднє село 
допомагати колгосиинкам збирати 
перщпй повоєнний хліб. Це — не
байдужість. І її, оцю рису, при
несли з собою в сьогодні Мар яи 
Шішіло і Сергій Матвеев, Павло 
Ладоненко і Анатолій Іолбунець, 
Микола Миронов і Вячеслав Сви
ридов. Вони не тільки несуть від
повідальність за ті состави, які 
ведуть- самі. їм не байдужа до
ля всіх вантажів, то • проходять 
через їхній залізничний вузол, зу
стрічаються їм у дорозі. І тому 
воші — громадські інспектори без
пеки руху. Часто влаштовують 
раптові перевірки - огляди якості 
ремонту ешелону,

їм не байдуже, як воші працю
ють. 1 як бн не працювали — а 
чи не можна краше? Недавно під
вищив свою кваліфікацію Павла 
Ладоненко — нині він машиніст 
третього класу. У квітні машиніс
том другого класу етапе Мар'ян 
Шншло. Отож і буде кожна по
їздка ще ефективнішою, тиждень 
— ще ударнішим. Думають хлоп
ці і про завтрашній день. Скоро в 
депо прийдуть нові тепловози — 
ВЛ-80Т. А вже сьогодні у вільний 
від роботи час комсомольці іяі- 

-^вчають нову техніку.

Н. В1КТОРОВА, 
м. Помічна, 
Добровеличківського району.

РАДЯНСЬКИМ
І’АПОІіУ

>ІЦО я ПЕРЕЖИВ ПІД ЧАС ОКУПАЦІЇ».

УРИВКИ З ТВОРІВ. ЩО ЇХ НАПИСАЛИ 1911 РОКУ УЧНІ П’ЯТОГО КЛАСУ
Ці-.ПІНСЬКОІ СЕМИРІЧНОЇ ШКОЛИ ВЕЛИКОВИСКІВСЬКОГО
НА ГЕМУ ............ ...................................... ...................

СОЛДАТ
г
У ПЕРШІ ДНІ НАШЕСТЯ

ВАСИЛЬЄВ ПЕТРО: «У село г.
Мсцькі бандити. Вони заїжджали.
лн, псе ламали в оселях: якщо не було нікого 
рдома, підбивали замки, різали худобу».

КУДЕЛЯ АНДРІЙ.- «їсти було ііічоіо, тому 
(цо попи все забрали...».

ЛОБОДА СІМА: «Фашисти забігали до хат.
........ >. коли ска-

вдерлися ні- 
.. куди хоті-

Вимагали курей, молока, масла, я 
гнеш «нема», то нони билн».

ЯКОВЕНКО Г.: «Мене примусили 
Ірубати дрова, возити коду. Батька 
концтабір. Лишилися ми з мамок» 
глисти вигнали нас її хати в сарай. 
Пішли до тики і там жили».

На роботі
ЩЕРБИНА НАДІЯ: «Настала зима. Забра

ли мене « кар'єр вантажити камінь, Я поваїї- 
тажнла один день, захворіла і нрочежала ці
лий місяць. Одужала, І мене знову забрали 
вантажити камінь. Якось довелося піднімати 
дуже важкий камінь. І я його ні«к не мщ.іа 
підняти. Підійшов конвоїр, ударні» мене па.ти- 
ііею по спині. Так було не раз за шість міся-

іпілпти і 
забрали я 
одні. Фа

то ми

ііею по спині. Так було не раз іа шість 
цін каторги».
.ЧЕРІІЯВСЬКИII ПЕТРО: «Я робіні на доро

гі- Будували нову шосейку Гітлерівці .......
били палицями. Охоронник, коли ду же 

-------,------ ------------,і виїжджав 
до людей, брав дві або три палиці, а до ве
рне» їх уже не було — поб’є геть. Робота 
ііочіїиаласп о восьмій юдині, закінчувалась о 
Дсв’и-і ііадцятій».

СЕШЗЕНКО Т. «Ненависні німці ганяло на 
«готі босу. Взуватися не було в що. а вони 
В-’ розуміли. Де загрузне яка машина взимку, 
гнали, щоб ішли витягати. Вода. сніг, гриль..'»

У ШКОЛІ
СКАКУН В.: «Під час німецької окупації до 

школи майже не ходили. Походили лише два 
місяці, а потім її закрила. Г. школі ставили 
па коліна, били. Видно було, що фашистські- 
ьарварн не хотіли, аби діти Радянської влади 
навчалися. їм потрібно було тільки, щоб ми 
і націонали на них. Кожен день, без вихідних. 
А якщо зал нипшея на оцті день, то зараз же 
прийде комендант з нагайкою, наб'є і вижене 
на роботу».

КИЯН ВАСЯ: «У класах було нетоплено, хо
лоді«»..,»

ТЕЛЯТНИКОВ МИКОЛА: «Вчителі билн лі
нійками...»

ВАСИЛЬЄВ II.: «Ставили по три уроки під
ряд «і.-і коліна, примушували вірити в німець
ку армію».
ВДОМА

ЛОБОДА СІМА: «Одного разу я заходжу до 
хати, а там — фашисти. Питають мене: «Ти— 
і'.ірпван?* А мама каже, що це мои дочка. 
Вони кажуть: «Вийдіть г хати, бо немає міс
ії» ». І ми пішли .«пін н сарай. І жили там. 
а к поки нони не відступили».

ТЕЛЯТНИКОВ А*.: «Якось я лишився вдома. 
Приїхали дза нотіцаї І вчвох наперемінки би; 
.чи пужалном батога. Старих дідів били, щоб 
ічиіи їиппі робити»,

ЛОБОДА СІМА: о Всі ніш ля на роботу, я ле
жала хвора. Коли відчиняються дяері захо
дять пере«задач І коменпянт. Комендант як 
закричить і покат» на мене, а .перекладні 
каже: «Чою тн лежиш, а не на роботі?» Я 
відповідаю, що хвора. А він каже: «Нічого,

іцо
то, 
оув свою нагайку»

ти хвора, щоб зараз же була на роботі. А 
коли вернусь назад, биіигау!» — і яока-

НА КАТОРЗІ
СКАКУН Н.: «Сестру мою на каторгу « Ні

меччину забрали. Робила на дороіах носила 
каміння цілими днями під нагайкою, так з 
дороги й забрали...»

GEME3EHKO Г.: «Ходили жандарми з бича
ми, виганяли з хат. Гнали нас уночі, діти 
гримали, не можна було нережнгн. А в До- 
лниській фашисти, відступаючи, палплп ваго
ни, навколо рвалися снаряди. Було страшно...»

ЧЕРНЧВСЬКИЙ ПЕТРО: «Не раз я сидів у 
таборах. Особливо взимку. Холодію дуже бу
ли п тих конюшнях. Ні ЇЖІ. ні води».ні води».

роботи хай не 
бійців. Лниули б

МИ — НЕ РАБИ!
ТЕЛЯТНИКОВ М.: «Та 

підуть! Ми ждемо червоних 
де них. та немає крил...»

КУДЕЛЯ АНДРІЯ; «Робити не хотіли, хо
вались у погребах, очеретах...»

РОМАЩЄНКО В.: «Ганяли часто на окопи, 
але н ні разу не пішов будувати схованку 
проклятим фашистам».

СОРОКА МИХАЙЛО: «З великого радістю 
читав листівку від наших у жовтні місяці про 
визволення Червоною .Армією сіл і міст, «ро 
її неремоїн, хоча німці суворо забороняли 
читать листівки».

ЗІЛІНОв СТЕПАН: «За невелику провину 
Староста вирішив віддати мене в Німеччину. 
ІІссадилн у ваюн. поїзд рушив. Проїхавши

кілометпіп н ягдесят я вирішив видерти вікно 
і плигну ги з оаюна на ходу- поїзда. Думка 
моя здійснилася».

СКАКУН Н.: «Хоча фашистські варвари й 
примушували ирапк^іти рд важких робота», 
але ми були неслухняними, бо знали, що на
їла доблесна Червона Армія вижене цих лю- 

' Ми бУДсмо знову Піонерами, як І 
були. слово «піонер» ніколи не загине Хом 

"тл$Р‘вЧ‘ жовтенят і піонерів зробити рабами. їм цього не вдалося!»

«НАШІ!!!»
міяН«*1 вАСЯ: «Коли вступила Червона Ар
мія. я з радості пе знав. (цо й казати. При- 
і'с,'б’єА0^оа^ — нікого я не боюсь, ніхто Мене 

тгна-Ж'.'.’к’*™ в "'«ОЛУ!».
йииііь ГттлВ М : «Скрізь чути: «Нашінри- 
чайб^жче!» ",аП,І> ~ ЦЄ б>'-10

діІ' 'не* бун' **?і Г’: *к?ли «язволилн від іа- 
ку'іщ- ЮІ т’,Р ”с ,,ПЙ’ЦНСЛИВІШНЙ день!» 

чЛяги.У А, • 3 ноцгпунками зустріли
щисгс^нх звіфв»ЯКа Піізволнла нас від Ф>- 
ІКІЇ ’ВАН’- .«Прийшли воїни Черао-

1 св‘т мені розвнд-іівся Зра-
п, вз,'л"ся за відбудову. З великою

”ІШО.П У. КОЛГОСП сіяти весною. Потій 
, г»:ЯК,,а‘”иВНЛП,С Зібрати впрошений

П*СЛя Жнив сіяп трактором озимі. І, 
Чу Л а' н?Л»'Г ,,і“,ов ао шко-"«!»

НЮІ А: «Ми, всі учні, відбудували 
радянську школу. В якій тепер широкі 

п!'..^а’,с" Азері. Легко вчитися при Радян- 
• їй владі, пчитп про сво»с рідну Радянську 
п»ч,ВІЦ“Н- Зобо''’«зуготі, надалі зароблат1' 

• радянськії! школі тільки п’ятірки і віікону- 
« '> ' •>,*>а8ила' які ,,а ««не будуть нокла-

а Л, 5а асе Ляк*ю нашій Червоній Армії.
■ а и живе наша непереможна Червона Армія!» 
З архівних даних. 194 і року в Кіром* 
градській області налічувалось 209 820 
учнів.

ГІублікацію документів підготував 
друку О. ПАКПІ.
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Понад дві з половиною тисячі педагогів нашої 
власті — це молоді вчителі, вчителі-комсомольці. 
Працюють вони в різних школах, у різних віддалених 
один від одного районах. А скільки у них спільних 
проблем, скільки цікавих тем, про які хотілося б 

поговорити одне з одним» Ось тому й склалася ця 
І добра традиція: щороку на весняних канікулах в 

області проходить тиждень молодого вчителя. Вчи
телі збираються разом, улаштовують зустрічі з ве
теранами, цікаві екскурсії.

У перший день цього тижня кращі з кращих при- 
іджають до Кіровограда на обласний зліт молодих 

І учителів. Ось і завтра близько чотирьохсот педаго
гів з комсомольськими значками на грудях зберуть
ся в Палаці культури імені Компанійця на свій тра
диційний зліт. Сьогодні — слово кого учасникам. 
Вони й розкажуть чатачам про те, чим живе нині пе- 

рдагогічна молодь області.

НАВЧИТИ
ВЧИТИСЯ

Учитель заіі+іди старший друг і ппрааіінк школяра Всі ск і 
йі питання піонерського й комсомольського життя вони вирішу- 
«ть разом. А коли вчитель до всього ще „ са.„ комсомолець, то- 
ді їх об єднуе ще більша дружба і взаеморозумінни. Серед пе- 
ПДГОїтв Маловисківської середньої школи Лі з баї ато молодих 
..-^Слів. Ден яті. і., іінх — комсомольці. Про добрі діла вчн- 
Зс.'.ьської комсомольської організації знають не тільки в рідиі.і 

Р°6?ту молозих учителів Відзначено Ніїмпелом 
ЦК ВЛКСМ. Учіггелі-комсомольці н усьому допомагають учнів
ській комсомольській організації.

На фото: вчительки історії і суспільствознавства Тетяна 
Семеніина ШТИРЯ обговорює комсомольський план роботи лек
торської групи школи.

Фото М. ЧДЙКОВС.ЬКОГО.

Робота нашої вчитель
ської комсомольської ор 
тонізації невід'ємна від 
усієї роботи, шкільного 

засі- 
комітету не прохо- 
без участі Ольги 
Шор, Тетяни Олек- 
Салозоі. Вони —

І

ЛА8ЛИСБКД. середня школа... 
5 Ця проста назва пов'язана в 
наших думках з їм ям колишньо
го директора В. О. Сухомлинсько- 
го, чудової людини, талановитого 
педагога, який найбільш за все на 
тсвіті любив енергійну, галасливу 
дітвору. Ця людина вміла бачити, 
розуміти, відчувати всі радощі 
маленьких дитячих сердець, тому 
Своє велике серце повністю від
дала дітям.

Ми, молоді вчителі цієї школи, 
тільки перший рік працюємо піс
ля закінчення вузів, а нам випало 
таке велике щастя — працювати 
>4^, де працював відомий ра
дянський педагог, працювати з 
уим колективом, з яким В. О. Су- 
хомлинський досяг таких великих 
Успіхів.

Про В. О. Сухомлинсьного і 
школу, що носить ЙОГО Ім'я, ми 
знали ще навчаючись в інститутах. 
Але знали, як кажуть, теоретично. 
.Читали часто про діяльність і ус
піхи великого радянського педа
гога, про роботу Гїавлиської се
редньої школи- Читали з вузівсь
ких підручників, вичитували з 
журналів... Та не могли, звичайно, 
зрозуміти самого змісту, 
всього, що відбувалося в цій 
домій школі, відомій саме і 
до8женням ідей і традицій В. 
Сухомлинського-

Різні шляхи привели нас у цю 
школу, дуже різні. Але мета у 
всіх одна: побачити, зрозуміти, 
усвідомити, переконатися, що ти 

своєму місці.
Знали, що легко не буде. З пер-

суті 
зі

пре- 
. о.

СЦ

Приходпть до школи молода людина. 
Вперше В ЖИТТІ ПЄ])ЄСіупаЄ шкільний поріг 
не учнем, навіть ие просто колишнім учнем. 
Приходить до школи вчителем. Не варт 
описувати важливість цього кроку. Так са
мо як не варт іще раз доводити, як важли
во для молодої людний те, хто буде поруч 
у цей момент. Адже вона повинна відчути, 
Що вливається у Справді дружну сім’ю. 
’ такою сім’єю має стати не тільки педаго
гічний кочек і ив однієї Ніколи. АЇОЛОДИЙ 
учитель повинен відчути підтримку колег і 
є інших шкіл міста, сіл, району. Він повинен 
вродумітн — поруч нього друзі, і і. хто зав
жди підкаже, допоможе, порадить, навчить.

Такны другом для кожного молодого вчителя 
нашого району з перших же кроків самостійної 
Педагогічної діяльності стає районна рада моло
дих учителів Як живеться вчителеві в новому 
колективі? Чи до душі комсомольське доручення, 
як він його виконує? А як підвищує свою профе
сійну майстерність? Чі* е у нього можливість ці
каво проводити своє дозвілля? В чому погребує 
допомоги? Ці та багато інших питані, стоять у 
центрі уваги ради молодих учителів. Рат на квар
та,і відбувається засідання ради, на якому роз
глядають два -три найактуальніших питання. 
Так. нещодавно на одному із засідань ішла мова 
'фо роль учительської комсомольської організації 
я розвитку пізнавального інтересу, підвищенні 
«кості знань учнів. Рала молодих учителів зав- 
Уди добиває гьси того, щоб учятелі-комсомо.тьці 

~*?е уявляли своєї роботи відірвано від діяльності 
(пкі.іьної комсомольської організації. По шкіль
ному комітетові комсомолу завжди стануть у 
пригоді і знання, і досвід, і допомога вчитсля- 
комсомо.іьця п розв’язанні багатьох складних пи
тань.

Наприклад, у Володимирівськін середній 
школі стало традицією, що кожний сектор 
гомісету комсомолу має свого наставника— 
молодого вчителя. Вчителі-комсомольці та
кож відповідають за роботу піонерської

ших же днів роботи в школі нам 
довелося зіткнутися з деякими 
труднощами. Та це й закономір
но. Приємно було те, що нам ве
лику допомогу подавали і пода
ють ще сьогодні наші старші то
вариші — наші наставники. З ве
ликою любов ю і теплотою зустрі
ли нас у школі. Майже рік ми 
працюємо тут і щодня відчуваємо 
постійну турботу з боку дирекції 
і вчителів. Дуже приємно дістава-

могли повірити, що ми в цій шко
лі. Інколи, чесно кажучи, здава
лось нам, що ми, вчорашні сту
денти різних педінститутів країни, 
і Павлиська школа — це випадко
вість. Слухаючи старших настав
ників, ми відчуваємо душею: як 
мало знаємо ще про В. О. Сухо- 
млинського і про цей колектив, 
про їхню творчу роботу з дітьми.

Ми прагнемо взнати якнайбіль
ше. А для цього багато читаємо,

„ВДУМУЄМОСЯ
В ЇХНІ УРОКИ“
ти щиру, сердечну допомогу, цін
ні поради і настанови чудових 
майстрів педагогічної справи, які, 
як нам здається, все—все знають.

Перше, що впадає у вічі при 
знайомстві зі школою, — це те, 
що традиції, ідеї В. О. Сухомлин- 
ського настільки твердо ввійшли 
в шкільне життя, що, здається, без 
них, без його ідей, думок і та зе- 
лика навчально-методична лабора
торія, якою керують його спод
вижники, не була б такою вели
кою, якою вона є сьогодні.

Нам у роботі дуже допомага
ють психологічні й теоретичні се
мінари, на 
щину В. О. 
ми, молоді 
діли на них 
вйжуаались

спад- 
Всі 
си
на- 
не

яких вивчаємо 
Сухомлинського. 
вчителі, спочатку 
мовчки, навіть не 
поворухнутися. Ми

слухаємо тих, хто довго працюваз 
з дорогим нам В. О- Сухомлинсь- 
ким, хто знав його в праці і в що 
денному житті. Вдумуємося в їхні 
уроки. Адже тільки тоді відчува
єш велич таланту, копи зіткнешся 
з його проявами.

Дуже допомагає нам у роботі 
клуб молодих учителів школи 
«Ми — сухомлинці»- Він дає мо
лодим педагогам наснагу, змогу 
знайти себе в складній навчально- 
виховній роботі, ознайомитися з 
творчою спадщиною великого пе
дагога. Часто на засідання клубу 
приходять майстри педагогічної 
справи С. О. Сухомлинсысий. Р. К 
Заза, Г. О. Нестеренко, К. С. Різ
ник, які тривалий час разом з Ва
силем Олександровичем працю-

и>

До шноли 
вчителем

(ІЗ ПІ і

дружніш і жовтенят, керують навчанням 
КОМСОМОЛЬСЬКОГО її піонерсько« о активу. Всі 
загальноиікі.іьні комсомольські збори попи 
ютують разом з учнями.

Найважливіше завдання шкільного комі
тету — боротьба за якість зікщь. Безумов
но, що тут допомога вчіпеля-комсомольця 
неоціненна. Наставники часто разом із чле
нами комітету проводять рейди но домівках 
школярів. їх мета — довідатись, як учні 
виконують режим дня. як готуються до уро
ків. І поради старших не раз уже ставали в 
прій оді школярам.

Баї ато в чому допомагають нам і 
старші колеги — педагоги-ветеранн. У ве
ресні МІІІіу'іГИО року в учительську сім ю 
нашою району прийшли 14 молодих спеціа
лістів. Усіх їх радо зустріли в колективах. 
Не один десяток років працюють па освітян
ській ниві В. П. Щербаков і В. М. Писарє
ва з Покровської середньої школи. І. Л. 
Коваленко з ВеДнкобайраш.кої. О П. Кова
ленко з Оситнязької. подружжя Бандурні» 
із Федоровської десятирічок. Усі вони із ва.- 
доволениям передають свій багатий досвід 
молодим колегам. У школах нашого району 
за кожним молодим учителем закріилено 
наставника. 1.робота настдшшкіи не мішає 

сім'ю

вали, думали, творчо шукали 
шлях до серця дитини. І тоді пе
ред нами постає образ мужнього 
комуніста, хороброго політрука, 
доброї людини, чудового педаго
га, котрий умів бути і строгим і 
ласкавим. Нам вони розповідають 
про нього такого, яким він був, 
яким ЖИВ І ЯКИМ живе СЬОГОДНІ о 
їхній пам’яті. І ми сіарасмось 
вчитись, наслідувати і використо
вувати у своїй педагогічній роботі 
велику спадщину, яку залишиа 
нам Василь Олександрович.

Готуючись до 60-річчя Великої 
Жовтневої соціалістичної рево
люції та йдучи назустріч IV з'їз
дові вчителів України, ми, молоді 
вчителі, як серед шкільної моло
ді, так і виступаючи з лекціями 
серед населення і молоді селища, 
прагнемо у своїй роботі глибоко 
і всебічно розкривати всесвітньо- 
історичне значення Жовтневої 
революції, положення і висновки 
дані у працях В. і. Леніна, в доку
ментах' КПі-’С, у доповідях і ви
ступах Генерального секретаря 
ЦІЇ КПРС Л. І. Брежнєва. Ми, ком
сомольці школи, вчителі, висту
паємо з цікавими концертами в 
Будинку культури селища. А та
кож готуємося зустріти езято но
вими таорчими успіхами в педаго
гічній справі, у вихованні нової 
чудової зміни Країни Рад.

Л. кивгило, 
секретар учительської комсо
мольської організації Павлись- 
кої школи імені В. О. Сухо
млинського.

безслідно. Встигли вже полюбити в Покров- 
ській середнім школі минулорічну випуск
ницю педінституту Наталю Сєдову. Твор
чість — осі, головна риса роботи На салі Ге
оргіївни Вона добре викопує обов'язки 
ерганізаюра позакласийі роботи, на уроках 
математики, які вона веде, учням завжди 
цікаво. В цих успіхах молодої вчительки є 
її заслуга її наставниці, досвідченого педа
гога Валентини Миколаївно Писаревої.

Комсочольці-вчитслІ району беруть активну 
участь у русі «Комсомол — сільськії’- школі». Г> 
січні цьою року рада молодих учителів оголоси
ла конкурс на краший кабінет, оформ чсіііій учнте- 
лем-комсомольцем. Нині ні роботи і» розпалі-

Щоб не працювати, ик-то кажуть, усліпу, ми 
вирішили провести анкетування. Нас цікавило ба
гато питані: чи задоволенні: молодий спеціаліст 
вибраною професією побутовими умовами жит
тя. пні труднощі трапляютіси в роботі, що по
трібно для того, щоб життя стало цікавішим і 
повнокровнішим з ним би пін хотів зустрітися і 
т. іп. Відповіді виявились найрізноманітнішими. 
Ми проаналізували їх усі, і тепер нам уже наба
гато лег.ис планувати свою роботу. Так. тиждень 
молодого вчителя в Вашому районі почнеться 
екскурсією: всі молоді вчителі побувати, у Ііаіі- 
лиськііі середній школі імені В. О Сухомлии- 
ського. Це бажання було записано в більшості 
відповідей на анкету. В травні наші вчителі 
складатимуть норми комп.’ісксу ГГІО. побувають 
у туристській подорожі

Нещодавні’, в лютому, рала молодих учи
телів пре.вела районні комсомольські збори 
МІСІ слів з порядком денним «Комуніст іншу 
ідейність, активну життєву позицію —- кож
ному комсомольцеві». І воііімце раз засвід
чили: молоде ІІОИОВЕСІШЯ гідне ВИСОКОЮ 
звання педагога.

і.'

комсомолу. Жодне 
даний 
дить 
Яківни 
сіївни 
члени бюро шкільного ко
мітету. А іоні лектори 
школи з усіма незрозумі
лими питаннями поспіша
ють до Надії Андріївни 
Коржан, учительки історії 
та суспільствознавства. Во
на керує їхньою лектор
ською групою, завжди до
помагає дібрати тематику 
лекцій, знайти потрібну лі
тературу. Ольга Яківна та 
Надія Андріївна часто ви
ступають на заняттях шко
ли комсомольського акти
ву, готують разом із 
школярами комсомольські 
збори, засідання клубу 
вихідного дня, проводять 
піонерські й комсомоль
ські лінійки.

Наша школа виступила 
ініціатором руху «Зразко 
вому місту — зразкову 
школу». І вчителі-комсо- 
мольці докладають усіх 
зусиль до втілення в жит
тя цього почину. Щоразу, 
коли на чергування вихо
дять загони юних дзер- 
жинців, разом із школя
рами стежать за поряд
ком і молоді вчителі. Не 
обходяться без них і су- 
ботники та недільники по 
благоустрою міста. Вчиге- 
лі-комсомольці разом із 
старшокласниками щоліта 
виїжджають у підшефний 
колгосп, де вже восьмий 
рік підряд працює спор
тивно - трудовий табір 
«Старт».

Щоб навчити чогось до
питливих хлоп'ят і дівча
ток, потрібно й самому 
безперервно вчитися ---
це ще один закон нашої . 
комсомольської організа
ції. Десять молодих учи
телів є слухачами теоре
тичного семінару, а Ада 
Анатоліївна СОонберштейн 
цього року закінчила унн 
верситег марксизму-лені- 
нізму. Виконуючи особисіі 
комплексні плани «Вчимо
ся комунізму, будуємо 
комунізм», молоді вчителі 
вивчають твори В. І. Лені
на, матеріали XXV з'їзду 
КПРС, праці А. С. Мака- 
ренка, 8. О. Сухомлик- 
ського, систематично від
відують уроки 
них учителів.

Усі молоді 
школи взяли 
І Всесоюзному 
рефератів з проблем ко
муністичного виховання 
молоді і виступили з ними 
на педагогічних чигання».

Ленінський райком ком- 
со/лолу підбив підсумки 
огляду роботи комсо
мольських організацій но 
виконанню рішень XXV 
з'їзду КПРС. Серед учи
тельських організацій ра
йону нашу організацію 
було визнано кращою. На 
районному зльоті пере
можців соціалістичного 
змагання на честь 60-рі'і- 
чя Великого Жовтня нам 
вручили вимпел районно
го комітету комсомолу. 
Ця нагорода зобов'язує 
нас працювати ще краще.

ДОС8ІДЧЄ-

педагоги 
участь у 

конкурсі

Л. ХОМЕНКО, 
вчителька Володимирівської середньої 
школи Кіровоградського району, соло» 

ва районної рад» молодих учителі«,, □ к

II. САМСОНОВА, 
секретар учительської 
комсомольської орга
нізації середньої шко
ли Л» 5.

м. Кіровоград.

/



У ЗГОДІ з СОБОЮ

„Молодий комунар" 24 березня року

САХАРОВ- 
Світловодська, 
м. Ульяновки 

професією

Людмила 
СЬКА із 
Люда Г. з 
цікавляться 
модельера.

Її можна 
пивши до Львівського тех
нікуму легкої промисло
вості (м. Львів, вул. Тіміря- 
зєва, 6) на спеціальність 
«Моделювання та кон
струювання одягу».

Читачі Л. ОНОПА із 
села Василівни О ну фрі- 
ївського району, 
СЮРА із села Докуча- 
євого Устинівського райо
ни. Г. ТИТОВА. М. ЛО
ПАТІ НА, С. ВИСОПЬКА 
із селища Володимирівни 
Петрівського району та 
багато інших просять по
відомити, де можна набу
ти професію кулінара та 
кондитера.

Кулінарів та кондитерів 
готує Кіровоградське ко
оперативне профтехучили
ще. Його адреса: м. Кіро
воград, вул. Уфімська, 
22-а.

Світлана ПАВЛЕНКО 
із села Мар’янівки Мало- 
висківського району,
Л. БАХМАЧ, Л. ЧАП- 
ЛИНСЬКА та О. НІКО- 
ЛЕНКО з Кіровограда, 
Марія НЕЧИТАИЛО з 
Олександрійського райо
ну, Людмила КОСТЕЙ КО 
з' Олександрії хочуть ста
ти працівниками сфери 
обслуговування — їх ці
кавлять професії швачки, 
закрійника, перукаря, 
заявниць трикотажних 
робі в.

Бажаючі набути 
професій можуть вступити 
до Кіровоградського тех
нічного училища № 4 
(м. Кіровоград, вул. Гого
ля, 79) і до Кіровоград
ського ПТУ обласного по- 
бутуправління (м. Кірозо- 
град-13, прев. Великовис- 
ківський, 2).

Василь ПРИХОДЬКО 
із села Красносілля Олек
сандрійського району хо
че знати адресу навчаль
ного закладу, де готують 
радіомеханіків по уста
новці й ремонту телевізо
рів та радіоприймачів.

Такий навчальний заклад 
є в Кіровограді. Це техніч
не училище № 1, що зна
ходиться на вул. Ініціатив
ній, 16/32. Тут же готують 
телефоністів та операторів 
поштово - телеграфного 
зв’язку.

Марина РЕДЬКО з Ус
тинівського району. Ніна 
МАКАРЧУК із села Капі
танки. Лариса ЛЬОВІНА 
із селища Нової Праги та 
багато інших 
тачок мріють 
свою долю з небом — їх 
приваблює професія борт
провідниці.

Всім їм треба звернути
ся до адміністрації Кіро
воградського аеропоріу 
із заявою та направлен
ням райкому комсомолу. 
Після проходження ін
структажу дівчата змо
жуть працювати на літа
ках міжміського сполучен
ня. Щоб працювати стю- 

І ардесами на закордонних 
рейсах, необхідно, мати 
вищу освіту і досконало 
знати хоча б одну з іно
земних мов.

набути, Бету-

r. ФЕ-

в’я- 
ви-

цих

наших чи- 
пов'язати

хотілося б жити всім, та чи зав
жди вдається? Якщо подібні пи
тання починають тривожити де
в'ятикласників — значить, вони 
и справді вже не на вищій сходин
ці дитинства, а принаймні на ниж
чій сходинці дорослості (так твер
дить один із кіногероїв).

«Когда уйдем со школьного дво
ра»... Пісня, що звучить за титра
ми, звучатиме й за останніми кад
рами. Що буде з ними, з усіма, хто 
їм дорогий, там, 
за шкільним по
рогом? — віїсту- м
кують молоточки ₽
тривоги. Ще зва- Е
ЄМО, вміємо, змо- • Б 
жемо? — замне- !■
лились діти нє 
діти, дсрослі не Ьваинв 
дорослі...

Комаровський-старший 
го весняного дня раптом 
себе молодшим за свого 
сина. «Запрограмованому» 
статут Олегові важко, 
неможливо зрозуміти, як

чудово- 
відчує 
юного 
на ін- 
навіть 

батько, 
звичайний інженер, у котрого, вва
жає він, навіть хоббі якесь несо
лідне (хіба той, хто поважає себе, 
згодився б грати на трубі просто 
посеред міської площі?), може бу
ти щасливим. Юності завжди була 
властива категоричність — не ав
тори філіму зробили це відкрит
тя... А Комаровський-старшнй, на
звавши сина юнаком, обірве себе: 
куди поділася хлопчача іскра із 
синових очей, чому забуваємо ми 
це славне, дзвінке слово — юнак?.. 
Такої неповторної людської при
вабливості зумів надати Олег Та- 
баков епізодичному, по суті, обра
зові, що останній виходить за 
скромні рамки, відведені йому у

фільмі, запам’ятовується не мен
ше, ніж учні дев’ятого «Б», яких 
грають 11а галка Вавилова, Андрій 
Гусєв," Сашко Жильцов, Коля 
Константинов.

Давно вже помічено, що в ди
тинстві день тягнеться нескінченно 
довго, а потім, з роками, він ми
нає дедалі швидше. Коли людині 
п’ятнадцять, у неї ще лишається 
чимало вільного від занять у 
школі часу. Вільного, та не звіль
неного віл багатьох питань, заро-

ювілею Марії Василівни, вс зумів
ши приборка ги свого честолюбно
го, егоїстичного «я». Клас обурив
ся, ладен був плакати від образи 
за вчительку, від зіпсованого свя
та. А Марія Василівна Девятова 
зробила свій висновок із цього 
уроку моральності. Несподіваніш 
у першу хвилину не тільки для 
екранних героїв — для глядачів 
також. Учителька не може обра
жатися на свого учня. Вона може 
тільки чесно сказати собі і класо
ві: я погано його розуміла, а тепер

вільного часу. Заради неї сидіти- 
меш три години підряд у кімнат/, 
коли на вулиці так сонячно, спаї 
ритимешся, сумуватимеш,-а потім, 
нарешті, щасливо усміхнешся!

Дружба — вона теж перевіряє
ться справою. А з друзями веселів 
іие йти по весняній молодій землі.

Т. ЛЮДНА.

ДНІ, ПРОЖИТІ 1
9 ПРО КІНОФІЛЬМ „РОЗИГРАШ"

ПІСЛЯ УРОКІВ у
ми збираємось в актовому залі і 
всі разом співаємо пісень, які по* 
чули в кіно і полюбили. Цей фільм 

якось непомітно 
й ще тісніше згур- 
я і у вав нас, подру-

Л/1 ! їі Ійїіч ! 1 ЖИВ...

неппх па шкільних уроках. Від то
го, чим заповнюється цей час, за
лежить багато дечого в майбут
ньому,

У п’ятнадцятилітніх появляється 
готовність утвердити свою неза
лежну дорослість. Як? До ладу ще 
ніхто не знає. Може, щось цікаве 
підкаже Олег Комаровський, за
гальновизнаний лідер класу, кра
щий учень?

Підказує пісня: її справжній ав
тор (дехто в клас» одразу догадує
ться) — Ігор Грушко, новачок, 
який приїхав з Новосибірська.

Фільм зроблено, я б сказала, ду
же тактовно — без набридливих 
нотацій і нещирих сентенцій,- з 
хорошою; всеперемагаючою дові
рою до юності. Вони самі вибира
ють, вони самі помиляються. І хо
чуть стані кращими. Навіть Олег 
Комаровський, котрий так грубо, 
так непоправно зірвався в день

рада, що він перестав таїтися, роз
крився з усім, що має на душі. 
Значить, є ще порох у моїх поро
хівницях! Героїня актриси Євгенії 
Ханаєвої каже це прямо її щиро.

П'ятнадцятилітні, яких ми бачи
мо у фільмі, поставленому Воло
димиром Меишовим (не режисер
ський дебют популярного актора) 
за сценарієм кінодраматурга Се
мена Лунгіна. переживають саме 
той момент,'коти деякі їхні понят
тя про честь, мужність, совість ви
росли з коротеньких дитячих 
убрань. Отже, настав час подума
ти, вирішити, як далі жити.

Не один день хлопці, здружені 
піснями Ігоря Грушка, невтомно 
трудяться над створенням вокаль
но-інструментальної групи, зо. по
ри тримаючи в секреті свої плани. 
Музика дає їм щось куди більше, 
ніж просто заповнення вакууму

'Сді/'ійГій и «Розиграш» ди- 
м вилися всім кла- 
| сом. Він — про 
■ наших ровесни-

в’лтого «Б».
ААи побачили себе, своїх учите

лів, сєою школу... Марія Василівна 
Девятова — сувора, але добра в 'вь 
душі і вміє зрозуміти учнів. Вона 
любить їх, як мати своїх дітей. Ця 
вчителька дуже схожа на нашу 
Фіру Семенівну Хуторську. Спо
добались нам і Грушко, Корбуі, 
Нікітін — життєрадісні хлопці, які 
доповнюють один одного, вірні 
хорошій пісні, музиці. . , .

Школа... Ще рік — і ми розлучи
мося з нею під звуки нестаріючо
го вальсу. З однокласниками про; 
йдемо плече в плече десять ро
ків...«Наші розмови на класній гор 
дині, відвідання кіно, театру, цир
ку, прогулянки до лісу по квіти 1 . 
гриби завжди були для нас ма
ленькими святами. Відтепер же 
дні, проведені разом, ми цінува
тимемо ще більше.

Дев'ятикласники середньої 
школи № 14 м. Кіровограда.

ЕЯИСЗЖПКЯПИв

ФУТБОЛ. Посилено готується 
до сорокового чемпіонату краї
ни з футболу кіровоградська 
«Зірка». Як ми вже повідом
ляли, нині вона перебуває на 
навчально-тренувальному зборі 
в Мукачевому. Тут наші земля
ки провели другий контрольний 
товариський матч — із коман
дою «Торпедо» з міста Луцька.- 

Зустріч закінчилася пере
могою «Зірки» — 3:2. Голи в 
нашій команді забили Самофа'у 
лов, Новаковськиіі і Стсцгнко,

НАСТІЛЬНІЇ!! ТЕНІС. У при; 
чішсппі Кіровоградського ме
дичного училища чотири дні 
тривали змагання в залік об
ласної спартакіади середніх на; 
г.чальнн.х закладів, що »ходять 
до товариства «Спартак». В 
іграх узяли участі, десять ко
манд колективів фізкультури’. 
Звання найснльпішіїх заплюва
ли організатори турніру -- май
бутні медичні працівники

Наступний спартакіадний вид
— плавання.

БАСКЕТБОЛ. Черговим видом 
програми сцартакіадн-77 обко
му профспілки робітників бу
дівництва і промисловості Суді.- 
вольних матеріалів був баскет« 
бол. Переможцями в них сталії 
.'портсмеикп комбінату «Кірово- 
градважбуд» та баскетболісти 
тресту «Олекс’анліИяважбуЛ». „ .

ВОЛЕЙБОЛ. Ніл час по. лин- 
ків першості обкому профспіл
ки машинобудівників на волей; 
больиому майданчику не мали 
собі рівних чоловіча й жічочА 
команди кіровоградського заир; 
ду «Червона зірка». Це був 
другий вид змагань обласної , 
спартакіади. Нині турнірну таб- 
їННіо очолюють червонозорівці.

ТИРАЖ 
«СУБОТНЬОГО 
СПОРТЛОТО»

Результати тиражу «Су
ботнього спортлото» (5 з 36), 
який відбувся 19 березня.

1- й тираж: 10 (волейбол), 
31 (важка атлетика), 24 
(ручний м’яч), 14 — (веслу
вання на байдарках і ка
ное), ЗО (стендова стрільба).

2- й тираж: 14 (веслуван
ня на байдарках і каное), 
4 (бокс), 21 (парусний спорт), 
27 (сучасне п’ятиборство), 
29 (стрільба кульова).
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відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова 
Обласного управління у справах видавництв- 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

ПОГОДА
Вдень 24 березня по області та місту передбачається 

мінлива хмарність, переважно без опалів. Вітер змін- 
них напрямків 2—5 метрів на секунду. Температура по
вітря 8 —ІЗ, по місту 9—II градусів тепла.

За даним її Українського бюро погоди 25 та 26 березня 
очікується хмарна з проясненнями погода, без істотних 
спадів, місцями туман. Вітер західний 5—10 метрів на 
секунду. Температура повітря: вночі 1—6 ірадусів теп
ла) вдень С—11 градусів тепла.
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