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СОФІЯ. Як повідомило Болгарське Телеграфне 
Агентство, Указом Державної Ради НРБ О. М. Ко- 
сигів — член Політбюро ЦК КПРС, Голова Ради 
Міністрів СРСР нагороджений орденом Георгія Ди
митрова у зв’язку з 70-річчям з дня народження І 
за великі заслуги у розвитку і зміцненні болгаро-ра- 
дянської дружби, у розширенні і поглибленні всебіч
ного братерського співробітництва між Народною 
Республікою Болгарією і Союзом Радянських Соціа
лістичних Республік,

(ТАРС).

УРОК- ЗЕМЛЮ —ПІД ПОСІВ

,ЗНАННЯМ
ЖИТТЯ людині дається один раз...» Ці слова з ро

ману Миколи Островського повторюємо часто. 
Особливо ж, коли гозоримо про свою мрію, про 
звершення своєї великої /лети, про красу життя, своє 
місце і призначення в ньому. Коротше кажучи, ко
ли йдеться про час, що обчислюється роками, десят
ками років.

Подумаймо над цими словами глибше. Хіба не го
вориться в них про те що коли ми хочемо, щоб не 
боляче нам було за прожите, то повинні дбати про 
наповненість рщорть великим, значним кожної про
житої нами години, кожної хвилини. Здобуттям знань, 
пізнанням світу прекрасного, власним творенням? Бо 
ж життя наше — сума митей, хвилин. їх безліч. Але 
вони невпинно відлічують час і наближають нас до 
тієї миті, коли ми спитаємо себе: «А що я встиг зро
бити в молоді свої роки?»

Глянемо під таким кутом зору на сорок п'ять хви
лин уроку,'на’наше перебування в стінах школи, вза
галі — навчального закладу. Саме з висоти крила
того корчагінського вислову «Життя людині дається 
один раз...'/

Звичайно, багато залежить від вчителя, викладача, від 
того, наскільки І як можуть вони захопити своею розповід
дю, включати в роботу, прилучати до логічного мислення 
буквально кожного учня, тобто, наскільки ефективна подача 
матеріалу. У навчальних з кладах набуто чималий досвід 
боротьби педагогічних колективів під девізом «Всі сорок 
п’ять хвилин уроку — знанням». Цим можуть поділитися, 
зокрема школи Лї б, 13, 9, 11 міста Кіровограда. Галина Ва
силівна Козак, викладач української мови І літератури з 
СШ № ІЗ добивається того, що її вихованці основний мате
ріал таспоюготь на уроці. Сьогодні можна радіти віддачі 
ефективного ведення закпи, і колега Галини Василівни — 
Ніна Іванівна Рсмбсці.ка, викладач математики цієї ж шко
ли: її вихованні склали найчнелепнішу групу на математич
ній олімпіаді КІрювсьтгого району міста. а член комітету ком
сомолу. учень 8 «В» класу Сергій ТІмошин візьме участь в 
ре публіканських змаганнях сильніших.

Григорій Опсійович Шэхет, зикладач історії се
редньої школи № 9 зацікавлює вихованців уріз- 
иомаяітн'лнлм ферм ведення уроку — конспекту
вання, робота над роздатковим матеріалом тощо. 
Приковує увагу вивчення окремих творів В. І. Лені
на, матеріалів XXIV з їзду партії, питань внутріш
ньої та міжнародної політики Радянської коаїни.

Подібне можна сказати про Богданівську СШ'. Знам'лн- 
сі.кого району. Пявлнеьку СШ Онуфріївськ’ого району. Нов- 
городківську СШ № 2, Маловисківську № 3 та інші заклади, 
де педагогічні колективи прагнуть до того, щоб кожна хви
лина учня в школі виховувала чп давала знання.

І молодим вчителям таким досвідом слід озброюватись з 
перших кроків своєї трудової діяльності.

Отже, незаперечне — ефективність уроку, лекції, семінар
ського заняття залежить, перш за все. від учителя, викла
дача. А від того, кому адресується псе, що дає вчитель? 
Бід учня, вихованця?

...Таїно так і тягло дочитати піпсторіночкн оозділу худож- 
н."01. К,.,.ИГ11, яку взяла в бібліотеці. Вона зробила це на уро
ці хімії, як подававгя новий матеріал. Коли закінчила роз- 
д.л, слухати далі все ж по стала, бо не чула початку мате
ріалу і зараз важко було щось втямити. «Піду увечері до 
Наталки — вона все пояснить», — думала. Але прогу
лянка залишилася лише наміром, як І чеогове заняття п 
гУРукУ. бо Наталка поїхала до бабусі. і Таня 
обійшла трьох своїх товаришів, щоб пояснили, як виконати 
завдання з хімії, а тепер сиділа над книгою, нервувала, бо 
ті товариші значно слабші в хімії, ніж Наталка, І пояснили 
Ти не дуйте зрозуміло. Просидівши над хімічною вправою, 
учениця не встигла добре підготувати українську мову І 
географію... Наслідок — дві трійки, плач, пояснення зі 
сльозами па очах вдома...

Варіанти схожого з цим випадком можуть бути 
найрізноманітнішими, а наслідок один —- марно 
втрачений дорогий час, прогалини в знаннях, обкра
дання себе вільним масел, який міг би використа
тися на заняття спортом, читання цікавої книги і т. ін.

Ось чому, ГОЕОряЧИ про допомогу шкільних ком
сомольських організацій педагогічним колективам у 
їх боротьбі за вагомі, стійкі знання .учнів, ми під
креслюємо ■— поминайте цю допомогу з налагоджен
ня ідеальної дисципліни праці в класі, добивайтеся, 
щоб основна псбота учня здійснювалася тут, ^а пео- 
тою.

Адже факт багато учнів це цінять хвилини уроку, 
часто повз вуха пропускають сказане вчителем, неуважні 
незібрані під час занять, оснор.ку роботу залишають для 
виконання вдома і цим сами.л обкрадають дні своєї юності. 
Таким, як правило, не вистачає часу для гурткової роботи, 
для занять спортам, улюбленою справою — моделюванням 
музикою, співом, колекціонуванням та ін. Здавалось би 
дрібниця прослухав неуважно урок — обертається іноді 
непоправпмнм: значними огріхами в знаниях, гармонійному 
духовному розпитку майбутнього громадянина.

Тож коли, повторюємо, глибоко проаналізувати 
значення тих сорока п’яти хвилин уроку, заняття для 
учня, студента, — вам не здадуться надто «гучніє 
ми» корчагінські слова «Життя людині дається один 
раз...» ’

Вчімося з шкільної парти кожну його хвилину на
повнювати змістом значним — знаннями, захоплен- ’ 
ням красою, доброю справою для інших, відкрит
тям нового світу, радістю творчості.

Секретаріат ЦК ЛКСМ України 
та Колегія Міністерства меліорації 
і водного господарства УРСР роз
глянули підсумки республікансько
го соціалістичного змагання за IV 
квартал 1973 року серед комсо
мольсько-молодіжних колективів 
будівельних організацій, які спо
руджують зрошувальні та осушу 
вальні системи.

По будівництву систем зрошення 
перше місце з врученням перехід
ного Червоного прапора ЦК 
ЛКСМУ та Міністерства меліорації 
і водного господарства УРСР при

суджено комсомольсько-молодіжно
му колективу будівельно-монтаж
ного управління № 3 «Кримканал- 
буд», друге місце з врученням По
чесної грамоти ЦК ЛКСМУ — ком
сомольсько-молодіжному колективу 

. будівельно-монтажного управління
№ ЗО управління «Укрводбуд».

По будівництву систем осушення 
перше місце з врученням перехід
ного Черзоного прапора ЦК 
ЛКСМУ та Міністерства меліорації 
і водного господарства УРСР при
суджено комсомольсько - молодіж
ному колективу будівельників пере-

сувної мехколони № 114 тресту 
«Жнтомирзодбуд», друге місце з 
врученням Почесної грамоти ЦК 
ЛКСМУ — комсомольсько-моло
діжному колективу будівельників 
мехколони № 70 тресту «Во.тянь- 
водбуд».

Республіканське соціалістичне 
змагання за успішне виконання пла
нів будівельно-монтажних робіт, по
ліпшення якості та зниження їх со
бівартості, забезпечення зростання 
продукгизності праці на споруд
женні зрошувальних та осушуваль
них систем триватиме і в 1974 ропі.

РЕТЕЛЬНО ІОТУЮТЬСЯ ДО ВЕСНИ ХЛІБОРОБИ 
ТРАКТОРНОЇ БРИГАДИ КОЛГОСПУ «ПОБЄДА» МАЛО- 
БИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ. ЯКУ ОЧОЛЮЄ ГЕРОИ СОЦІ
АЛІСТИЧНОЇ ПРАЦІ Г. М. КАТАНА. ТУТ ВЖЕ ВІДРЕ
МОНТУВАЛИ ВСЕ ГРУНТООБРОБНЕ ЗНАРЯДДЯ. ПО
СІВНІ МАШИНИ.

НА ФОТО: ГЕРОЙ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПРАЦІ Г. М. КА
ТАНА РАЗОМ 13 МОЛОДИМИ МЕХАНІЗАТОРАМИ 
М. РИБАЛКОЮ. 1. БОНДАРЕМ, П. ТОКАРЕМ ТА В. ВОВ- 
ЧЕНКОМ .ОГЛЯДМОТЬ МАШИНИ.

Фото Ю. ЛІВА ШИНКОВА.

ґ* ЕРЕДНІИ нормовирсбіток у членів 
комсомольсько-молодіжної бригади, 

очолюваної Світланою Пахомовою, за 
IV квартал минулого року становив 261 
процент. Такого показника вдалося до-
сягти завдяки підвищенню продуктивно
сті праці.

ко-мололіжнпх колективів заводу. Ха
рактерно, що монтажники і далі підви
щують показник продуктизності праці. 
3?ряз він зріс на 4,1 процента в порів
нянні з останнім кварталом 1973 року. 
Відповідно росте і кількість випущеної 
. ут продукції. В січні—лютому-бригада

У БРИГАДИ—
НАДІЙНІ
РЕЗЕРВИ

Розраховуючи на свої сили та ще на не 
використані резерви, колектив радіомок- 
тажвпків зобов’язався річне планове 
завдання виконати до 7 листопада ни
нішнього року,.

Зараз бригада по-ударному несе вах
ту на честь XXII з’їзду комсомолу Ук
раїни та äVIT з’їзду ВЛКСМ. :3 а нею 
міцно утрймується перше місце b cdilia- 
лістичному змаганні Серед комсомольсь-

ВЛКСМИЛКСМУ
трудові 
звершення 
з'їздам 
С?©!гї©©/ї©Й©
TVCTtW.-'W-. J J І JVJ ff

виконала план нормовнробігку на 271 — 
276 процентів Вся продукція йде тільки 
з першого пред'явлення. Економічні по
казники досягнень комсомольсько-моло
діжного колективу нерідко стають ілю
страцією ча заняттях в гуртку політос- 
ВІТИ., , •->» - ( - ’ (

•** В. КАЛИНА,
секретар завкому комсомолу Кіро- • 
воградського заводу радіовнробів.

КОМУНІЗМ 
БУДУВАТИ 

МОЛОДИМ
У Полп»ид*вї України 

вийшов у світ українською 
мовою збірник доповідей 
і промов Генерального 
секретаря ЦК КПРС това
риша Л. І. Брежнєва «Мо
лодим — будувати кому«* 
нізм» (переклад з друго
го, доповненого росій
ського видання).

До книги включено до
повіді і промови Л. !« 
Брежнєва за період з 1965 
по 1973 рік. В них по
казано героїчну 'історію 
Радянської країни, істо
рію Ленінського комсо
молу і його завдання в су
часних умовах, теоретич
ну і практичну діяльність 
КПРС по керівництву ко
муністичним будівниц
твом, зміцненню світової 
системи соціалізму, між
народного комуністичного 
руху.

(РАТАУ).

ВІРНІ ’ДЕЯМ 
ХО ШІ МІНА
ХАНОЙ. На національній 

конференції представників 
Спілки трудящої молоді Хо 
ШІ Міна, яка тут проходить, 
з промовою янступив член 
Політбюро ЦК ПТВ, Голова 
Постійного комітету Націо
нальних зборіи ДРВ Чионг 
Тінь.

— Спілка трудящої молоді 
Хо ШІ Міна. — сказав пін, — 
полинна виховувати своїх чле
нів у дусі палкої любові І 
відданості батьківщині. Кож
на молода людина повинна 
краще усвідомити і розуміти 
слова першого президента 
ДРВ Хо ШІ Міна: «Немає ні- 
чого дорожчого від незалеж
ності I свободи». Молодь Пів
нічного В’єтнаму повинна 
неухильно підвпгнгватн рево
люційну пильність і викопу
вати обов’язок по захисту 
батьківщини.

Спілка трудящої молоді Хо 
ШІ Міна повинна виховати 
юнаків і дівчат ДРВ в дусі 
любові до соціалізму, усві
домлення комуністичних ідея- 
зів, підкреслив Чиовг ТІПЬ.

ВИСОКА 
НАГОРОДА

Указом Президента ДРВ 
Тон Днк Тхаша Спілка тру
дящої, молоді Хо ШІ Міна на
городжена ■ орденом Хо ІШ 
Міна- другого ступеня. Високу 
нагороду присуджено за до
сягнуті Спілкою молоді вели
кі успіхя у внробннитпі і бо
ротьбі за незалежність, за 
гідний оклад молоді « справу 
відбиття американської агре
сії та будівництва сопіаліему.

(ТАРС}. ,
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ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ за
вод підйомно-транспортно

го устаткування — підприєм
ство майбутнього. ” —......
виникла і 
точно під 
ним.

Відчутно 
ді знають . _____
розширенням у майбутньому. 
Покладають надії на вивіль
нення робочої площі і вироб
ничий розмах.

Завдання рейдової бригади 
— познайомитись, як викори- 

і стовують резерви підвищення 
продуктивності праці на під
приємстві.

На різних ділянках роботи 
трудяться тут 206 комсомоль
ців. В кожного — особистий 
комплексний план. Але дове
деться зазначити — справді, 
в кожного зокрема. І внести 
уточнення: та ще в двох ком
сомольсько • молодіжних 
бригадах. Лише в двох.

Наша рейдова зустрілась Із 
комсомольсько - молодіжним 
колективом електриків на ек
спортній ділянці кранового це
ху. П'ятеро молодих хлопців 
на чолі з кадровим робітни
ком Семеном Івановичем Ан- 
дреєвим. Охочішим до розпо
віді про трудові будні брига
ди виявився Георгій Олійник. 
Місячині) вклад електриків у 
загальну економію матеріалів 
— майже 900 метрів дроту. 
Згадалась цифра здобутку за 
січень нинішнього року, що 
перевершила І планову, і со
ціалістичні зобов’язання — 
993 карбованці за рахунок 
підвищення продуктивності 
праці.

Відчутно запалився Георгій, 
коли згадував, як гуртом у 
бригаді мізкували над удос
коналенням схеми монтажу 
електромостового крана ди
станційного управління з під
логи. Покладались на свої 
знания. 
редню технічну освіту, двоє 
закінчують технікуми, а Олек
сандр Тяглий навчається у ву
зі. Ефект від впровадження 
цієї схеми приніс підприємст
ву 18 тисяч карбованців ми
нулого року.

Бригада може послужити 
своєрідним еталоном для під
твердження доцільності і не
обхідності подібних їй. Неза
перечний факт — у колективі 
розв'язання проблем виробни
цтва проходить якісніше й 
швидше.

Тож, якщо дзятн до уваги 
чисельність загон>’ заводських 
спілчан, непереконливими, 
безперечно, стають пояснення 
членів комітету комсомолу 
про різні перешкоди для ство
рення нових комсомольсько- 
молодіжних колективів. Це 
розуміє 1 секретар Володимир 
Єрсщенко, тому й беруться 
нині надолужити прогаяне.

На території заводу і, зо
крема, всюди в крановому 
цеху встановлені візки 
збору металевого брухту 
відходів. Пояснення 
лодимнр Єрещспко:

— За ініціативою 
мольців до економії ____ _
ліз ставляться тут дуже ре
тельно. Переглядають зібра
ний металобрухт, відбирають 
і передають Іншим підприєм
ствам Олександрії, де його 
ще можуть використовувати 
як потрібний робочий матері
ал. Лише за січень — 50 тонн. 
Цей факт заслуговує на ува
гу і впровадження на інших 
підприємствах, бо в ньому — 
перспектива все більш повно
го застосування відходів ме
талу як резерву виробництва. 
йлКРЕЛІЕ слопо — про від- 

ділення для фарбування 
готових агрегатів. Що такс 
фарбувальна камера? Це ме
ханізація на папері, відповіли 
б жінки, що працюють у рес
піраторах з пульверизатора
ми. Бо хіба ж їм легше від 
того, що будівельники, вияв
ляється, не розрахували ііло-

Ця думка 
утвердилась оста- 
час знайомства з

було, що на заво- 
і гордяться його

відділення, що 
великої камери 

мостових

щу для цього 
для розмірів 
для фарбування 
кранів непридатним виявилось 
устаткування? Певний час на 
цій ділянці працювала завод
ська бригада електриків, але 
справа не посувалась вперед, 
а згодом і зовсім затихла: ро
бота виявилась безплідною. 
Але ж камеру що пустити в 
дію повинен таки оавод — 
своїми силами.

У крановому цеху підсобни
кам полегшена праця — тут 
все роблять з допомогою ма
шин. Іншу картину довелось 
побачити в обох корпусах ме
ханічного цеху — старих, не
привабливих для людського 
ока будівлях. Захаращеність 
всієї площі приміщень — тут 
неймовірна. Довкола верста
тів, за якими працюють моло
ді, зовсім ще юні, хлопці й 
дівчата, купи стружки та ін
ших відходів.

ЧИ СТАНУТЬ
РЕАЛЬНІСТЮ

Тут час звернути погляд до 
завдань заводського «Комсо
мольського прожектора». Нам 

ли.адалпч» гіл їси«,, „е довелось ПОбачИТМСЬ 3 
Анатолієм Калюжним, на- 

..........."’ ”’ пальником штабу «КП». Про
те факти вміють говорити за 
себе. І не просто говорити. 
Тут вони кричали — без пе
ребільшення.

У віддаленому кутку один 
з підсобників орудував лопа
тою. Шафи для одягу — про
сто в цеху. Спеціально облад
наних побутових кімнат — 
немає. Душових — теж. їх 
«замінюють» кілька кранів. 
Гаряча вода? Начальник ме
ханічного цеху Володимир 
Кирплович Маляр досить не
певно відповідає, що, мовляв, 
гріємо якось. Невеликий ква
драт збитих дощок — лапка 
для перепочинку під час обід
ньої перерви. Тут і перекуси
ти можна з «тормозка». Од
нак «на десерт» доводиться 
ковтати важке повітря цеху. 
В їдальню, хоч і знаходиться 
вона поруч, не всі ходять.

Коментупати описане, здає
ться, особливо не варт.

Трохи поліпшив загальне 
враження Володя Сидоренко, 
молодий токар. Хлопчина 
кілька днів тому вперше став 
до верстата, та вже виконує 
виробничі завдання. Вія від
перто зрадів, коли поцікави
лися його роботою. З усміш
кою називав свої «щаблі» 
«взяття» норми — 330, 450 де
талей і от учора — 500.

На жаль, ніхто не привітав 
Володю Сидоренка з вироб
ничим 
комсомолу, 
заводу, і 
що

дає

для 
ft

Во-

ком со- 
матсріа-
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ПОРІГ

сам господар ні'

успіхом. А комітет 
, «прожектористи» 
очевидно, забули, 

таке «виховання на кра-

іцих зразках». Тому й зазна
чив секретар партійного комі
тету заводу Іван Миколайо
вич Рижов, що «Комсомоль
ський прожектор» тут, м'яко 
кажучи, не досить рішучий. 
ДОБРЕ веде свою діяльність 

рада молодих спеціалістів. 
Старший Інженер контрольно- 
пимірювальинх приладів і 
автоматики Віталій Комнат- 
ний очолює її. Детально опо
відав про обмін досвідом з 
спеціалістами інших підпри
ємств, про поївдку в Кремен
чук на завод, де випускають 
знамениті КРАЗи. Запозичили 
там і планують запровадити 
«вдома» принцип гарячого 
накачування шестерень, 
.тоді спеціалісти подали 
рацпропозиції"!, з яких 
впроваджених дали підприєм
ству річного економічного 
ефекту 12 380 карбованців.

Позитивна відзнака молоді 
заводу — більшість вчиться. 
Завдання сформулював Воло
димир Єрещспко — навчання 
повинно стати вссохоплюю- 
чпм. Зараз близько 40 моло
дих робітників ще не мають 
середньої освіти. Цю прогали
ну хочуть заповнити, бо ни
нішній рівень виробництва ви
магає високої всебічної підго
товки.

На території заводу нам 
постійно зустрічались стенди, 
написи, гасла. Звернули иа 
себе уваїу два, що поперед
жували: кожна хвилина про
стою ливарного цеху варта 5, 
а кранового — 6 карбованців. 
От звідси й треба починати 
розмову з прогульниками чи 
винуватцями запізнень, які 
ще трапляються на підприєм
стві. Щоправда, осуджують їх 
тут суворо, позбавляють пре
мій. Та все ж факти пору
шень іцс не перевелись.

Серед молодих є допризов
ники. Дехто не вправляється 
навіть з виконанням виробни
чої норми. Замість того, щоб 
заслужити щиру подяку стар
ших перед проводами до ар
мії, насамперед добросовіс
ною працею, іноді можна по
бачити байдужість до спіль
них здобутків колективу, мов
ляв, ми ж тут тимчасово. 1 
справа саме комсомоль
ських активістів — довести до 
новачків розуміння важливос
ті завдань, які стоять перед 
кожним на будь-якій ділянці 
роботи.

Спеціалісти підкреслювали 
великою мірою сксперимсн- 
тальиість заводу. Сутність її 
полягає в тому, що підприєм
ство не працює над серійним 
виробництвом хоч би, скажі
мо, протягом цілого року, а 
виконує конкретні замовлення 
по виготовленню різних агре
гатів, які йдуть і на експорт.

Проте й при даних умовах 
на добротно оформлених стен
дах зустрічного плану — зо
бов'язання визначального ро
ку за почином московського 
заводу «Компресор» впадає у 
вічі:

— виготовити додатково до 
номенклатурного плану про
дукції на 62,1 тисячі карбо
ванців;

— за рахунок винахідництва 
й раціоналізації досягти еко
номічного ефекту 13 тисяч 
карбованців;

— викопати план року до 
ЗО грудня.

64 підйомні машини — план 
січня — завод виготовив своє
часно. А могли б і перевико
нати.

ДЕЛЕГАТ З'ЇЗДУ

ВОНА цитувала Чосера і Гарді, роз
повідала про Теккерея. А дівчата 

між собою:
_  Добре їй хизуватися, коли навіть 

кокні — лондонський діалект знає.
— І зовсім вона не хизується. Це ж 

для нас. Щоб допомогти...
Перед заходом сонця до неї прийшли інші 

подруги: ___  ___

ВИСЛОГУЗОВ заРейдова бригада: М.
ступнім начальника штабу «КП» міста Олексан
дрії, слюсар-інструментальник Олександрійсько
го електромеханічного заводу, В. РАК — стар
ший інженер-технолог Олександрійського заводу 
ПТУ, В. ТАРАНДО — завідуючий відділом ком
сомольських організацій Олександрійського МК 
ЛКСМУ, А. НЕЧИТАЙЛО — спецкор. «Моло
дого комунара».

— Давай разом... Кажуть, хто з тобою готу
вався до сесії, залік складав одразу. От нам 
би про американський паріант англійської мо
ви. Цс ж твоя гема в гуртку.

— Добре. Підемо в лабораторію. Можна ще 
й послухати записи на плівці. Я минулої не
ділі цілих три години там просиділа.

— Три години? А ми думали, тобі 
десять хвилин вистачить.

— Перед практичними заняттями я й 
по шість годин не вставала від столу... А 
ви думаєте, Вадим Наумов чи ГаляЖер- 
новенко менше?

І тоді між ними почалась суперечка 
про зразкового абітурієнта і середньо
го студента.

— От є в нас такі, хто склав вступні 
екзамени до інституту добре, а студент 
поганенький вийшов — після сесії бор
ги з усіх кінців тягнуться. І тоді всі ка
жуть: «Помилковий вибір професії, не 
тим шляхом пішов...»

А Валя:
— От і не так. На курсі у нас немає 

невдах. Просто не кожен зумів приму
сити себе перейти незвичний поріг, ін
ші, безумовно, здібні і вольові, пізно 
наблизились до того порогу. А тепер 
мчать навпростець і гублять дорогоцін
ні зерна.

Вона розгорнула свій записник і пере
читала К. Ушинського: «Голова, напов
нена уривчастими, недоладними знан
нями, схожа на комору, в якій все □ та
кому розгардіяші, що 
чого не знайде...»

— Отже, ти за якусь
— І самодисципліну. 

Треба пізнати кінцевий 
наперед. 1 викласти всі «але» на одній 
лінії...

—> Виходить, якщо ти вирішила стати 
вчителькою англійської мови, то думай, 
перш за все, про транскрипцію... По 
шість годин.

ВІДПОВІДІ не було на таку репліку. 
Тільки згодом всі почули з уст сек

ретаря комітету комсомолу педінституту 
Валентини Жусової:

— В нас знову є Ленінський стипендіат, цс 
— студентка третього курсу факультету ан
глійської мови Валентина Косянчук, відмін
ниця вже третій рік. Від фізиків чула, що 
крім гуртка математичної лінгвістики і лабо
раторної фонотеки її нічого не цікавить. Ось 
вам новина — на факультеті створено сту
дентський клуб. І його президентом обрано 
Валю Косянчук. Вона запропонувала органі
зувати в нас гуртки за інтересами, інтерклуб. 
Стала ініціатором проведення вечора-зустрічі 
з випускниками факультету. Чули про Героя 
Радянського Союзу льотчицю Галину Джан- 
ковську? Вона вчилася в нашому інституті 
після війни, к її Золоту Зірку всі побачили 
тільки на випускному вечорі... А знаєте за
хоплення Валентини Косянчук?..

І мені цікаво було знати про це.
Після анкетних

відь:
«...Грім і тиша музики 

виразні барви, сонячність 
Але ним я захоплена як 
стійкістю, мужністю його...»

чітку систему? 
Тільки не сліпу, 
момент ситуації

запитань була відло

Бетховена, її
і свіжість... 
людиною —

«...Читаю Пришвіна... Простота захоп
лює понад усе. Зрозумілий кожен ню
анс... І треба ж так уміти спостеріга
ти!..»

«...Чим близький Сухомлинський? Лю
дяністю!.. Він пізнав дітей своєю лю
бов’ю до них... Вчитись у нього бачити 
дитячу душу...»

«...Після англійської мови вибрала б 
психологію і педагогіку... Як це цікаїо: 
рука людини ледве може дістати гілля 
дерев, а своїм чолом людина хоче 
торкнутись поверхні зірок!..»

І вже потім були думки вголос. Висту
пала член комітету комсомолу педінсти
туту, делегат XXII з'їзду ЛКСААУ Вален
тина Косянчук:

— Я відповідаю за учбово-виховну 
роботу. Донині ми дбали про взаємови
ручку, відмінники допомагали відстаю
чим. Але це вузький крок. А давайте 
створимо раду відмінників — їх в нас 
двісті. І огляд успішності треба провг^ 
дити не лише на початку семестру. Біль
ший контроль потрібен перед сесією — 
виявимо відстаючих і допоможемо.

Міркувала про дискусійний зал сту
дентського клубу, театр мініатюр, його 
репертуар. її хвилювала проблема орга
нізації відпочинку студентів:

-— Хорова капела і танцювальний ан
самбль — прекрасно. Але там десятин, 
нас же — сотні.

Далі про гуртожиток;
—- Не всі вміють там як слід викори

стати свій вільний час. І до семінарів го
туються так-сяк... £ застрільники хоро
шого, і є протилежне...
д ПЕРЕДІ мною вона сидить зніякові- 

ла і тиха. Тільки часом легка по
смішка торкається її уст. Це тоді, коли 
мова зайшла про Сема Уеллєра...

— Дива на світі творяться, а ми їхнє 
знаємо... Скільки ми ще не знаємо!..

М. ШЕВЧУК.
лі. Кіровоград.

НА АТЕЇСТИЧНІ ТЕМИ ■

«КІМНАТА ЩАСТЯ», ХРЕСТИНИ ТА ЯКІСТЬ ЛЕКЦІЙ
ПЕРШИЙ секретар Маловис- 
“ * ківського райкому комсо
молу Анатолій Федай визнав 
відразу; «Так, до атеїстичної 
пропаганди останнім часом 
увагу ріайком послабив». Це 
дійсно так: минулого року, як 
і десять років тому, в районі 
хрестили дітей у церкві. Тіль
ки от 1973 рік «відзначився» 
ростом числа хрещених — на 
сорок п’ять випадків більше, 
аніж в 1972 році. А оскільки 
весілля та народження — пре
рогативи життя молодих, то 

■ райком комсомолу несе від- 
шовідальність за антирелігій
ний характер цих заходів, 
Вникнемо в суть справи.

Перше. Оскільки громадськість 
зараз не особливо прихйлыю ста
виться до хрещень, то влаштовува
ти «святу купіль» .ІІСМОВЛИТПМ ві
руючі (а особливо ті, які своїх 
переконань не афішують) їздять у 
сусідні приходи, наприклад, в Но- 
поукраїнського району у Злинку 
Маловискіпського. Вони, стверджує 

і перший секретар райкбму комсомо
лу, І дають таку високу кількість, 
Ллє, розвиваючи цю думку, з Ma- 
-foï Виски набожні їдуть у Ново-' 
Миргород, де цифра хрещені, теж

висока, отже, навряд чи перше 
твердження щось змінює.

Хрестять не самі батьки, а бого
мільні бабусі, тітоньки та інші ро
дичі. Часом і без відома перших. 
Це друге твердження і його не 
можна не враховувати, тим більше, 
що майже всі випадки хрещень 
знаходяться під контролем райко
му (контролю, як кажуть', 
фактум», вже по записах 
ковній книзі).

Атеїстичну роботу, яку 
райком разом з іншими 
мадськими організаціями, ра
зом з первинними комсомоль
ськими організаціями, не відки
неш. Райком вибрав правиль
ний напрямок 
поширення нових 
рядів. ■

Анатолій Федай 
лєнням відзначив, 
кість вінчань у церкві з року 
в рік зменшується. Це законо
мірно, бо молоді атеїсти ра
йону протиставляють церков
ним обрядам обряди нові, на
ші, радянські. І в райцентрі, і 
в Злинці (де діють церкви), і а 
інших селах в^ни разом; з пра
цівниками культури влаштовуй

«пост- 
у цеп-

веде 
гро-

пропаганду та 
свят і об-

із задово 
що кіль

І 1

ють величальні новорічні щед
рівки, веселі проводи зими 
(якраз на колишню «масляну), 
красиві і ліричні свята Івана 
Купала.

А особливо вдало проходять ком
сомольські весілля, на яких вже ни 
робились і свої ритуали І прижи
лись нові обряд». У ТІЙ ЖС ЗЛИНЦІ, 

у «Кімнаті щастя- 
назва, чи не так?) 

відбуваються справді 
приносять

наприклад, 
(красномовна 
реєстрації 
урочисто. Тут молоді 
клятву на вірність новоствореній 
сім’ї, тут вони чують тепле поздо
ровлення від депутата районної 
Ради, голови виконкому сільради 
Я. С. Усенка, чи під депутата сіль
ської Ради, секретаря парткому 
колгоспу «Перше травня» І. М. Ко
вальова, чи від будь-якого з депу
татів Ради, які охоче беруть на се
бе цей приємний обов’язок — при
вітати молодят. В «кімнаті щастя» 
молоді колгоспники «Першого 
травня» отримують подарунок від 
колгоспу, а потім ідуть до пам'ят
ника односельчанам, які полягли у 
Великій Вітчизняній' війні.

Але чому ж так багато хре
щень? Тут і живуча формула 
ігна всяк випадок», і відчай 
недосвідченої молодої матері 
перед хворобливістю дитини

і ще безліч причин. Але го
ловна з них, думається, та, що 
в районі лекційна атеїстична 
робота ведеться надто слабо. 
Якраз вона покликана форму
вати світогляд людей. Бо якщо 
нові свята зробившись весе
лими і цікавими, можуть 
курувати з релігійними 
ка разів на рік, то щоб взагалі 
відвернути людину «від бога», 
треба переконувати її постій
но, щодня. Це та ділянка, де 
нові обряди (форма роботи 
не універсальна) не завжди 
ефективні. Тут би ударити з ін
шого флангу — якомога біль
ше хороших лекцій. 
ПЕКТОРСЬК/Х група райкому 

комсомолу не н змозі охопити
Л иеєь район змістовною атеїстич
ною роботою. Тут лише п’ять ЛСК- 
’®рі“'атс,сіг,в„ Всі “ 3 Малої Вис
ки. (Це в районі, де діють тои 
церкви!). Кількість лекцій значно 
менша від кількості проповідей, 
якими кожен священик «потчує» 
с“?к',Іа,;тпУ-.. головне, ще низька 
ЯКІСТЬ лекцій. Ось і виходить, що 
коли прибуває в село лектор, клуб 
порожніє. Невіруючі тікають, бо 
ЇУ?.. ,УДЬГа' НЭЧ1 (а до них прп- 

)НС ЙАУП> ТУА"’ С<> 
скаже краще»..

Можна поспівчувати моло
дим лекторам. За два минулі 
роки а райком з обласного 
центру н® прийшло жодної

кон- 
кіль-

вдалої розробки 
атеїстичні 
складати їх самим, часто бє^. 
змістовної літератури, часто 
без узагальнюючих прикладів« 
А якщо врахувати, що лекто- 
ри-атеїсти, це, в переважній 
більшості, вчителі (і на свою 
педагогічну 
ло), то стає 
скільки такі 
ні. Але не 
чому ж в 
райкому комсомолу не прозо* 
дяться рецензування лекцій 
або їх колективне обговорен
ня. Адже обговорення — ие< 
в першу чергу, допомога, по
ради, оцінка збоку. Не можна 
зрозуміти і того, чому так рід
ко проводяться семінари лек- 
торів-атеїстів. За 1973 рік їх бу
ло лише чотири.

Втім, на ці питання знаходив 
відповідь, коли дізнаєшся, Щ° 
стан та заходи атеїстичної про* 
паганди в районі бюро Малось 
висківського райкому ком^’ 
молу обговорювало ще... 9 
1972 році...

лекції на 
теми. Доводиться

літератури, часто

роботу доби ма* 
зрозумілим, на* 

розробки необхіД" 
можна зрозуміли, 
лекторській груш

М. ВІДЕНКО, 
спецкор «Молодого ко
мунара».

Маловнскївськнй райрп.
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В ШКОЛІ 1 ЦЕХУ - УДАРНО!
• ЗАВТРА - ЗЛІТ УЧНІВ ШКІЛ РОБІТНИЧОЇ МОЛОДІ м. КІРОВОГРАДА

ПІДРУЧНИК 
ПОРЯД 
З СПЕЦІВКОЮ

Шіукатури закінчили робо
чий день. Дівчата з веселим 
гомоном переодягаються, че
пуряться.

— Дівчатка, не забули, що 
сьогодні заняття? — подає го
лос комсорг екіпажу Надія 
Кучеренко. Кілька років тому, 
ця репліка з уст Надії викли
кала б подив. Але зараз... •

Дівчина прийшла на будову 
з нцзакінченою середньою ос
вітою. Вчитися далі не зби
ралася. 1 спеціальність шту
катура вибрала розмірковую
чи, приблизно так: справа, не 
з мудрих — кидай розчин на 
стіни, стелю, розтирай порів- 
іііш. Справлюсь.

А на ділі виявилося, що 
штукатури зараз працюють 
зовсім не так. Як і всі буді
вельники, вони озброєні 
складного технікою.

Безумовно, машина полег
шує працю робітника. Але він 
повинен уміти повністю вико
ристати її силу. А як викори
стати її без глибокого знання 
устаткування, фізичних про
цесів, що відбуваються в ма
шині?

Надія Кучеренко зрозуміла 
це. Не одразу. Не без допо
моги Gpnt адира, комсомоль
ського активу, профгрупорга. 
Пішла в школу. І в міру то
го, як оволодівала знаннями в 
дев’ятому, десятому, одинад
цятому класах, зрозумілішою 
ставала робота машини, все 
менше траплялося простоїв, 
росла продуктивність праці- 
Стала одним з кращих спеціа
лістів у бригаді, передовиком 
виробництва. Колектив вису
нув її кандидатом у депутати 
міської Ради, комсомольці 
обрали комсоргом.

Після закінчення робочого 
дня в класи вечірньої школи 
направляється близько двох
сот молодих будівельників 
комбінату «Кіровоградваж- 
буд» і його підрозділів — бу
дівельних управлінь. Питання 
про їх навчання — під не
ухильною увагою. Найзручні
ша для регулярного відвіду
вання школи змінність праці 
узаконена наказами по буді
вельних управліннях. В гур
тожитках обладнано класи 
для занять. На кошти адмі
ністрації для них закуплені 
підручники, наочні посібники.

Активно працюють комісії 
сприяння школі. Одну з таких 
комісій очолює комсомольсь
кий ватажок будівельного 
управління еЦниільбуд» Ана
толій Бурченко. На боротьбу 
за стопроцентне відвідування 
і успішність у школі він на
цілив усіх комсомольців.

При комітеті комсомолу 
комбінату створений сектор 
по навчанню молоді. Щовів
торка його голова — Ганна 
Дяченко — інформує комітет 
про шкільні питання. Тут же 
вони оперативно вирішуються.

Партійна, профспілкова і 
комсомольська організації 
працюють у тісному контакті 
з дирекцією і багатьма вчи
телями школи. Так, у грудні 
минулого року відбулось роз
ширене засідання президії 
об'єднаного будівельного ко
мітету профспілки комбінату 
«Кіровоградважбуд», на яко
му анрішувалось, як провести 
огляд під девізом: «Кожному 
молодому виробничнику —се
редню освіту».

Перед новорічними святами 
в школі відбулись відкриті 
партійні збори. Питання — 
поліпшення відвідування і ус
пішності учнів. Голова об’єд
наного комітету профспілки 
комбінату Григорій Святун і 
секретар комітету комсомолу 
Михайло Шеремет разом з 
комуністами школи обговори
ли виниклі проблеми, а потім 
до їх розв'язання підключили 
профспілковий і комсомоль
ський актив.

А невирішеніїх питань у нас 
ніс чимало. В будівельних 
управліннях комбінату чима
ло молодих робітників ще но 
мають середньої освіти. Серед 
них багато молоді, яка не ус
відомила потреби навчатися. 
Деякі так і заявляють — то
му н пішли працювати, що не 
хотіли вчитися, набридло хо
дити до школи.

Як показує практика, під 
Дією активістів, іромадськості 
такі переконання змінюються, 
але для цього доводиться про
водити копітку Індивідуальну 
роботу, потрібен час.

в. волков, 
інструктор об’єднано
го комітету профспіл
ки будівельного управ
ління «Кіровоградваж-

IX АСАМПЕРЕД статистика! Нині кожен 
** четвертий атестат про середню осві
ту отримують еипускники вечірніх та 
заочних шкіл. Тільки в Кіровограді без 
відриву від виробництва навчаються по
над 5 тисяч чоловік. Працюють заочна, 
6 вечірніх шкіл і 7 їх філіалів на най
крупніших підприємствах.

І поряд — дані зовсім інші. Близько 5 
тисяч юнаків і дівчат віком від 20 до 28 
років ще не мають середньої освіти.

Життя видозмінило звичне поняття робіт
ник. Рядовому армії труда асе частіше дово
диться мати справу не з простими інструмен
тами, а з складними механізмами.

І КОНТРОЛЬ,
І ДОПОМОГА-

А для цього потрібні знання, освіта. 
Здобути її робітникам допомагають ве
чірні і заочні школи.

Якщо проаналізувати роботу вечірніх 
і заочних шкіл Кіровограда за перші ро
ки п’ятирічки, то можна відзначити чи
мало успіхів. Тисячі молодих робітників 
уже отримали середню освіту. Сотні з 
них вступили до вищих і середніх нав
чальних закладів, стали хорошими спе
ціалістами, керівниками колективів.

У цьому, звичайно,велика заслуга педаго- 
іічних колективів закладів. Проте досвід 
підка»уе, що розв’язати всі проблеми, які 
стоять перед вечірньою I заочною школою од
ні вони не можуть. Адже жчгтя псчіринкіп і 
заочників проходить у двох колективах — на 
виробництві І в школі. Тому найкраще питан
ня осьітн поставлені там, де розв’язуються 
вони спільно. Прикладом .можуть служити 
відносини вечірніх шкіл № 1 і № 2 з базови
ми підприємствами.
А ДНАК такі умови існують не скрізь. 
” У важкому становищі опинилися уч
ні вечірньої середньої школи № 8. 
Класні кімнати обладнано погано, не по

лагоджено опалення. Шефи з автопід- 
приємства 10661 майже забули про учнів 
школи. Із 124 чоловік, які не мають ос
віти, тут подали заяви до школи тільки 
47, але й ті нерегулярно відвідують за
няття.

Значну кількість вечірників становлять 
учні професійно-технічних училищ. По
єднувати загальноосвітню і професійну 
підготовку не дуже легко. Тому коміте
там комсомолу ПТУ і керівництву ве
чірніх та заочної шкіл слід потурбувати
ся про сприятливі умови для навчання 
учнів.
Г>А ПАРТАМИ вечірньої і заочної шкіл — 

робітнича молодь. Тому турбота про цей 
контингент юнаків і дівчат — одна з найго
ловніших Для комітетів комсомолу підпри
ємств. Але в умовах проведення огляду «Кож
ному молодому виробничнику — середню осві
ту» важлива роль відводиться і роботі поза- 
статутних комсомольських організацій. Ство
рити такі потрібно в усіх школах 'робітничої 
молоді.

На жаль, далеко не всі комітети ком
сомолу дбають про молодь, що навча
ється. У вересні—жовтні цього навчаль
ного року міський комітет комсомолу 
проводив рейди-перевірки відвідування 
занять учнями вечірніх середніх шкіл 
міста. Було встановлено, що близько 400 
юнаків і дівчат систематично пропуска
ють заняття без поважних причин. Най
більше прогульників на меблевій фабри
ці, засоді кулькових ручок, тракторних 
гідроагрегатів, а^топідприємстві 10661.

Активісти виробничих підприємств по
винні серйозно зайнятися проблемами 
підшефних вечірніх і заочної шкіл. Слід 
постійно пам’ятати, що тільки спільними 
зусиллями громадських організацій, пе
дагогічних колективів, при активному 
сприянні самих учнів можна розрахову
вати на успішне виконання завдань, на
родної освіти поставлених партією та 
урядом.

Л. СМИКОДУБ, 
секретар Кіровоградського міськко
му комсомолу. ' • _

54 ПАРТАМИ-РОБГГНИНИ
Школа наша почала пра

цювати в 1944 році, одра
зу після звільнення Кіро
вограда від німецько-фа
шистських загарбників. 
Спершу тут здобували 
освіту ті, кому перешко
дила вчитись війна. Всього 
за 30 років свого існування 
школа дала освіту майже 
2500 робітникам і служ
бовцям.

Василь Олександронич Су- 
хомлинський говорив: «Ма
буть, у нашому учительсько
му житті найважче побачити 
плоди праці... Ми творимо 
найважливіше... Людину, кот
ра може бути і слюсарем, і 
академіком, і державним дія
чем». При всій універсальнос

ті цих слів, стосуються вони 
швидше наших колег з ден
них шкіл. Адже до нас, у ве
чірню, приходять вже сфор
мовані дорослі люди, які ви
значилися в житті. Наше зав
дання — допомогти їм лікві
дувати деякі прогалини в 
знаннях, розширити еруди
цію, підкрнтн шлях до даль
шого навчання. З цією мстою 
п школі розроблено чітку на
вчально-виховну систему.

Робота по комплектації 
класів починається зазда

легідь, На заводі радіови- 
робів, ремонтному заводі 
«Укрсільгосптехніка», пан
чішній, взуттєвій, швей
ній фабриках, будівельно
му управлінні № 1 «Сіль- 
госпбуду» обладнано ку
точки «Кожному молодо
му виробничнику — се
редню освіту». Тут же 
працюють пункти, в яких 
можна записатися до шко
ли, отримати консульта
цію.

Належні умови для ус
пішного поєднання робо
ти з навчанням створено і 
в школі. Діють кабінети 
фізики, математики, істо
рії, української, росій
ської та іноземних мов, 
географії. Обладнати їх 
допомогли шефи з заводу 
радіовиробів, швейної 
фабрики, будівельного уп
равління № 1 «Кірово- 
градсільбуд».

Діяльність педагогічно
го колективу особливо по
жвавилася під час Всесо
юзного огляду «Кожному

молодому виробнични
ку — середню освіту». Ди
рекція, вчителі школи ак
тивно включилися в його 
проведення і за підсумка
ми обласного огляду в 
1972—1973 навчальному 
році були визнані пере
можцями і премійовані.

Однак дапеко не всі 
шефи добросовісно вико
нують свої обов’язки. 
Особливо незадовільно 
працюють в тролейбусно
му управлінні. Судіть са
мі. На підприємстві багато 
молоді, яка не мас серед
ньої освіти. Однак цього 
року заяви до школи по
дали лише 17 чоловік, а 
навчаються нині тільки 4. 
Начальник підприємства 
В. І. Пересунько і комі
тет комсомолу (секретар 
В. Чабаненко), зовсім не 
цікавляться відвідуванням 
і успішністю своїх учнів. 
Можливо вважають це 
завданням другорядним?

А. СУ1ЦЕВЛ, 
вчителька Кірово
градської вечірньої 
середньої НІКОЛИ 
№ 2.

Тільки-но закінчується робоча зміна, до будинку на вулиці Фрунзе прямують юрби юна-- 
Кіп і дівчат Тут міститься середня вечірня школа 5» 1. На знімку ви бачите один момент 
із життя шкоти. Учні Іі класу (зліва направо): Тая КОРОЛІ», ра.щ МОТОРНА, Віктор ТУП- 
ЧІЄНКО ГсннаДНі ПУПИ на консультації а фізики у викладача Д. Г. ГЛАГОВСЬКОГО.

■ : і < Фото ІО. ЛІВЛШНИКОВА.

ЖИТІЯ ВИРОБИЛО в її характері своєрідний іму
нітет —- стійку несприйнятливість до різних «сюр- 

призів», які підготувала їй доля. І тс, що не знала 
вона, що то за щастя — материне ласкаве, слово чи 
батькова розсудлива порада (росла сиротою), що 
вже довгим час тяжко вхоріє і іцо на запитання На
талочки і Океании «мам, а де наш тато» їй доводить- 
ся повертати розмову па інше —• все це вважала за 
належне. «Людям буває тяжче, — думала вона. — 
Переживу». До одного лиш була дуже чутливою і 
непримиренною — до несправедливості. Ось чому в 
ту ніч у її кімнатці робітничого гуртожитку до ранку 
горіло світло. Вперше, мабуть, вона плакала так гір
ко і безутішно. Думки не в’язалися. Літери стрибали і 
розпливалися плямами у сльозах, що разом з образою 
лягали на напір.

На ранок принесла в редакцію лист і доповнила 
його ще й усним поясненням.

Важко було повірити в те. що до матсрі-одніїачкн, па утри« 
манні якої двоє малих дітей, яка тринадцять років иезмін. 
по працює на заводі, з них багато років чекає житла, за- 
стосували таку міру покарання — пересунули в черзі на 
квартиру з дев’ятого місця на чотирнадцяте. Так 1 вчула, 
лоск, що в цехкомі скажуть: «Трапилось непорозуміння. Роз« 
беремось і вирішимо все позитивно».

Ллє надія на цс розвалилася, як піщаний будино
чок, при першій же зустрічі з головою цехового ко
мітету В. І. Дехтярем. Вислухавши суть справи, він 
одразу ж пояснив:

— Так. Рішенням комітету ми «посунули» Шуру в 
черзі па квартиру. Треба ж, врешті, її привести до 
порядку.

МЕТАМОРФОЗИ 
1 І ТАБЕЛІ

І для підтвердження категоричної відповіді почав 
порватись у шухлядах столу, діставати звідти пап
ки з протоколами.

Останнього, найсуворішого, який мав засвідчити 
стійку переконаність у правильності попереднього рі
шення цехового комітету, тобто, покарати штампу
вальницю ковальсько-пресового цеху О. Бабік саме 
таким чином, прочитати не довелось. Бо, за словами 
голови, протокол був «іце не оформленим».

Протокол передостаннього засідання цехкому (Лгз 4 
від ЗО жовтня 73 р.) вже акуратно покоївся 'у пап
ці. В ньому читаємо: «Слухали: начальника прогону 
тов. Кравченка про порушення трудової дисципліни 
тов. Бабік, яка зробила прогул 9.Х. Постановили; за 
допущений прогул перенести її чергу для одер
жання житла на 5 чоловік.»
ЩО И КАЗАТИ! Покарання жорстоке. Але ж с й пропина, 

Л раз так, то, мабуть, тут поставлений надійний шлаг
баум на шляху до різного роду порушень, і вони п цеху — 
пнище поодиноке. Ця думка спростовується одразу ж після 
знайомства Із списком «Стягнень робітників. 1ТР і службой- 
цій КПЦ (ковальсько-пресовий цех) за 1973 Рік». Його по« 
казала нормувальниця цеху (вона ж І член цехкому) ||. І» 
Сухонос. До того списку занесено немало-небагато — 11К 
прізвище порушників трудової дисципліни. Серед них зи;ь 
ходимо І О. Бабік. Але Дивна річ. Проти її прізвища про
гул за 9.Х, який викликав таку бурхливу реакцію з боку цс» 
хового комітету, не значиться.

Поцікавилась, до кого ще з такою суворістю підійшли.
— Ні до кого, — без вагання відповів Дехтяр. -п 

До Шури першої. Бо той, хто стотїь у черзі на квар-і 
тиру, трудову диснАплійу не порушує.

. — Л це ж як зрозуміти? — вказую йому на прізвін 
та Курятенка (в якого значиться один прогул і поят 
Еа в нетверезому стані), Лдабірова (два прогули), 
Ткаченка (два прогули і два передчасні виходи з ’ро
боти), Артеменка і ряд інших робітників, які водно
час числяться і в списках на одержання квартири, і 
в списках порушників.

— Так ми ж її за інші прогули розбирали, — намат 
гається «.виручити» Дехтяра все та ж Сухонос. --ч 
Цей список — на позбавлення «тринадцятої зарпла
ти».

І попа розкриває інший «талмуд». Там стоять тільт 
кн їй відомі якісь позначки, червоні палички.

— Ось, будь ласка, шість прогулів за березень, —• 
підрахувавши, сказала.

Виявляється, тут порушення розкасировапі за категоріями. 
Так би мовити, на кожен випадск життя. Тому для з’ясуван
ня справжнього стаі:у речей довелось звернутись до єдиного 
фіксатора різного роду порушень — картотеки «Стягнень І 
заохочень», що знаходиться у секретаря цеху. Але тут нічо
го нового не знаходимо: записи аналогічні із тими, що і а 
попередньому списку.

Тоді звідки ж взялись березневі прогули, про які інформу
вала Сухонос? А якщо вони є, то чому ніде не зафіксовані? 

Вияснення цього питання можна було не ставити 
за мету, якби не «Протокол № 9 від 20 березня 73 р.», 
в якому записано: «Слухали; доповідну записку змін
ного майстра тов. Красюка про порушення трудової 
дисципліни робітницею Бабік, яка допустила прогули 
1, 2, 5, 0 і 9 березня. Постановили: за порушення тру
дової дисципліни позбавити тов. Бабік звання .«Удар
ника комуністичної праці».

Безпідставність цього рішення цехкому, неза
перечно доводиться. Варто тільки навести слова 

із пояснення О. Бабік: «1 березня, йдучи на другу 
зміну, я впала і вибила руку. Чотири дні була 
на лікарняному листку, якого потім віддала майстру. 
Але незабаром мені його повернули. Забери, кажуть, 
він до оплаті! не підлягає, .бо .травма твоя не вироб
нича, а побутова. Якщо так, я, із злості, взяла і по
рвала тон листок. Після цього і поставили мені про
гули». •

’ — Нехай не вигадує. Ніякого лікарняного у неї не 
було, — заперечує Дехтяр.

— Якщо він у неї був, —- доповнює ного Сухонос, 
— то чому вона про нього не говорила, коли ми її 
«розбирали?»

ІІЄ знаю, чи підозріовалн члени цехового комі готу, 
що цим діалогом вони заперечили самі собі. Бо якби 
у ніїх був протокол засідання цехкому не формаль
ний а з виступами ноисутніх пояснення тоїо, кого 

(Закінчення на 4-й стор.).
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— Комуністі — крикнув 
один з них, діставши з ки
шені оодія-механіка пар
тійний квиток А коли дру-

1 гий гітлерівець подав із
2 люка кувалду, — вдарив 

нею по голові Кравченка,
— КапутІ — закричав 

фашист, зробивши те са
ме з лейтенантом.

— Капут! — вбили 
Книся.

І а цю ж мить вибухну
ла їхня «тридиятьчетвір- 
ка». Німців повбивало, а 
Зернова, який без свідо
мості лежав у цей час за 
«Тигром», за кілька годин 
підібрали свої.

...Серце розривалось 
на шматки. Яка дорога ці
на перемоги! Кнись, не
щодавно одержавши ме
даль «За храбрость на 
поле хвалєм», говорив, що 
служитиме в армії доти, 
доки буде жити на землі 
бодай один імперіаліст. 
Сергій Тайгіних будував би

На кілька секунд Зсрнов 
остовпів. Ного глибоко вра
зив цей передсмертний крик. 
Він передбачив, що гітлерівці 
можуть не послухати делега
тів, можливо навіть приму
сять разом з ними стріляти у 
радянських воїнів до остан
нього патрони. Але, щоб уби
вати своїх!...

Вій вискочив з укриття, 
упав на землю і поповз. Ту
ди, де в диму під пострілами 
кричали поранені, де, приги
наючись, з непритаманною їм 
прудкістю бігли назад стари
ки, де корчились від болю 
поранені жінки. Поминувши 
кілька мертвих тіл, він почув 
неподалік зойки. За кілька 
метрів від нього, між залити
ми кров'ю трунами німців, 
лежала жінка. Та, яку Зер
нов І Леся умовляли не йти 
з делегзцкю. Але вона не по
слухала, пішла. Разом Іа сво
їм немовлям.

Зернов підповз ДО 
жінки...

Першотравневого дня 
1945-го року радянський 
лейтенант Зернов вряту
вав життя німецькій жінці 
на ім’я Інгеборг. А сине 
її, Манфреда, винесла з 
вогню і диму санітарка 
Леся.

(Закінчення в наступному 
номері). 1'

затори росірваних мін. А ось 
і та струнка жіночка з малим 
на руках, пку нещодавно на
годувала Леся, і яку відмов
ляли йти до оточених: адже 
у неї дитина, а там — хто 
зна, що може трапитись.

Спостерігаючи з вікна 
напівзруйнованого будин
ку, Зсрнов хвилювався. 
Делегація повинна була 
переконати, що, окрім 
неозброєного німецького 
населення, в строю нікого 
немає. І незабаром люди 
перешикувались у дві ше
ренги і у такий спосіб 
продовжували рухатись.

Делегація німців роз
горнула транспаранти. На 
них був заклик припинити 
безглуздий опір. З транс
парантами старики і жін
ки ішли до тих, хто ще 
тримав у руках зброю.

І раптом — удар. Гіт
лерівці вдарили по своїх, 
по німцях. З усіх видів 
зброї, що була у них. У 
найостанніший момент, 
коли їхні батьки, матері, 
сестри підійшли зовсім 
близько і їх було видко 
кожного зокрема,

повоєнні міста. А Крав
ченко! Земле, скільки 
сіячів залишилось без рук 
твого робітника...

Ззрнов кілька днів під
ряд скручував одну за 
однією товстенні цигарки. 
І курив, курив... Він чув 
їхні голоси, биття їхніх 
сердець. Але друзів уже 
не було серед живих.

Та не існувало в світі 
сили, здатної зупинити 
наступ. У повітрі у три 
яруси йшли на захід чер
вонозорі бомбардуваль
ники, четвертим —- вини
щувачі. Стальною лави
ною рухались танки. Роз
гортались на бойових по
зиціях гармати.

ПЕРШОТРАВНЕВИЙ 
Берлін 1945-го...

— Товаришу лейтенанті 
— звернувся до Зернова 
рудуватий розвідник. — 
Зоологічний парк взяли! 
Залишається Тіргартен!

Бій продовжувався. По
переду —- група оточених 
гітлерівців, які ще фана
тично відстрілювались. 
Було зрозуміло: лігвище

фашизму ось-ось впаде. 
То ж чи потрібне зайво 
кровопролиття?!

У розташуванні наших 
військ — мирне населен
ня. Вони згодні умовити 
тих, хто стріляє в радян
ських воїнів, скласти 
зброю. Могутні динаміки, 
спеціально обладнані, по
чали передавати звернен
ня до гітлерівців. Підхо
дячи до мікрофона, жін
ки і старики повідомляли, 
що через двадцять хви
лин вони підуть до оточе
них, просили їх не стріля
ти, говорили, що між ни
ми не буде жодного ро
сіянина.

Зернов, як і всі інші 
командири, одержав на
каз гарантувати безпеку 
німців. Початок штурму 
визначено на дев’ятнад
цяту годину. Але, щоб 
не допустити, зайвого кро
вопролиття, оточених на
магались умовити скласти 
зброю.

—• Ахтунгі — востаннє по
чулось у 18.00. Біля мікрофо
на стояв священник. Він 
звернувся до гітлерівців. Тут, 
на Унтер-ден-Ліпден, біля 
Брандеибурзьких воріт, біль
ше не чулось ніяких звуків. 
Вогонь припинено. З-за воріт 
будинку почали виходити лю
ди в чорному. Попереду — 
патер. Потім і жінки. Ступа
ли повільно: під ноЛмн то 
тут, то там салялпсь стабілі-
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слухають, то не було б цієї розмови. Те ж, „що в їх 
розумінні іменується «протоколом» (із записами «слу
хали», «постановили») — інакше, як чистої води фор
мальністю не назовет. '

Але як бя там не було, я знову опинилась, пк між двома 
вогнями. Кому ж вірити? Довелось звернутись до нейтраль
но” стогони — в лікарню.

Заступник головного лікар* медяко-санітарної частини 
О. Г. Пепенко. довідавшись про мету візиту, охоче взялась 
допомогти.

— Так. точно, — погортавши об’ємнету книгу реєстрації 
видачі лікарняних листків, мовила вона. — Бабік був вида, 
ний листок непрацездатності на чотири дні з 2 березня з 
приполу пошкодження руки. Можете навіть номер його запи
сати — 076519.

Далі Ольга Григорівна пояснила, що, хоч травма була І 
побутовою. а сона оплаті пе підлягає, людина до категорії 
пргту.-: пяків ніяк не належить.

Отже, чотипи березневі прогули, можна сказати, 
ліквідовані. Звідки ж взялась решта? Для з’ясуван
ня нього питання звертаюсь до табелю за минулий 
рік. І ось піо довелось тут побачити: в табельній кни
зі .за беоезень чиєюсь рукою проти прізвища «Бабік» 
неохайно витерті умовні позначення «8», а на їх місці 
наведені літери «П» (тобто прогули). Якраз за ті 
дні, які фігурують у протоколі (1. 2, 5, 6, 9).

Ситуація склалась така, коли кажуть: «коментарі зайві». 
Але у тому-то й увесь секрет, що вони, як ніде, доречні.

За давністю часу т-’пер важко встановити наявність про
гулів, або ::: їх відсутність. Цілком логічно можна заперечи
ти їх (зз 5 І п березня). По-перше, тому що Тх відмітки під
роблені і прогули не знизаться ні в списку, ні в картотеці 
попущень. А. по-друге, піти за тни, що чотири попередніх 
спростовуються документально. Але припустимо, що вони 
були... То чп виправданим буде покарання у такій мірі жін
ки. яка по-тійно перевиконує виробничі завдання? Тим біль
ше карати П тричі зз одну провину (позбавили «тринадця
тої зарплати», зняли звання ударника комуністичної праці 
1 пепесунули я черзі на кнаргнру)? І це а той час. коли и 
цеху с куди більш злісні порушники трудової дисципліни! 
Адже майстер цеху А. Т. Кузьмі» відверто сказав:

— Я особисто не згоден із рішенням цехкому. Таку міру 
покарання треба було б застосувати. Тільки не до Шурн.

Приблизно так висловився і змінний майстер О. М. 
Рябовол.

В ході довгого розслідування листа Олександри 
Бабік, я не раз ставила собі запитання: чи ж справ
ді ця жінка потребує отаких методів виховання?

— Можливо, норму не виконує, план назад тягне?
— Такого не можпа сказати, — заперечує Н. І. Сухонос. 

Шура за три роки виконала п’ятирічку. Плвп минулого ро- 
му п неї складає ЇМ проценти, за січень — 182.

Так в чому ж справа?
Припустимо, члени цехового комітету вирішили у такий 

спосіб боротись із прогульниками, бо прогули — це й справ
ді велике зло. яке потребує докорінного викорінення. Але чи 
ж варто було починати Із жінки, яка вже виконала за
вдання п'ятирічки, тим більше задля цього підтасовувати 
факти? Адже відомо, що покарання лише тоді досягає мети, 
коли воно рівнозначне провині.

До печі. п запитала Дехтяра:
— Ви коли-небудь слухали на засіданні комітету про на

дання ШурІ допомоги чи якихось пільг?
_ ні, — відповів пін. — Вона до нас ніколи Із цим не 

зверталась.
11 АЛО вірнться, що й звернеться коли-небудь. Ду- 
• же вже несправедливо обійшлись це.хкомівці з 
робітницею. Дали привід для нездорових розме# у 
цеху.

Задля справедливості припустимо: цехком виніс неоо єк- 
тизка рішенпя, Шура на нього бурхливо зреагувала. 
Першому не вистачило часу ще раз розібратись у ситуації, 
що склалась. ШурІ ж зайва гордість не дозволила прийти, 
пояснити все, вибачитись, принаймні, або ж довести свою 
правоту.

Як би там не було, цехкому варто було о розібоатиеь в 
самій людині, подивитись, чим зумовлене порушення, яке 
вона допустила, і чг траплялось перед цим подібне, як ка
жуть, зважити всі «за» і «проти».

І коли б тут підійшли з такою міркою, то повз ува
гу членів комітету не пройшло б те. шо Щура, крім 
систематичного перевиконання норм, врятувала пе 
одне життя людям, оскільки довгий час є донором, 
що житейські незгодп не притупили в ній потяг до 
знань (вона закінчила 10 класів вечірньої школи).

А тому, нам здається, що цехкому потрібно ще раз 
переглянути це питання 1 поставити чітке співвідно
шення між проступком (якщо він є) і покаранням.

Г. ГОНЧАРЕНКО, 
спецкор. «Молодого комунара». 

Завод «Червона зірка».

СПОРТ:

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Ран- 
копа гімнастика. ІМ). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Для
школяоіп. «Лети, наша піс
не». (М). 10.15 — Для школя
рів. Телеспектакль. «Шестеро 
вийшли п дорогу». Части
на 11І. (М). 11.35 - «Шкіль
ний екран». Російська 
ратура для V ' 
О. М. Толстой «Ходіння 
муках». (К). 13.45 — «Росій
ська мопз». (М). 16.30 — Для 
дітей. «Оповідання старого лі
су». (Кіровогоад на Респуб
ліканське телебаченпя). 17.00 
— Наш огляд — резерви на 
службу виробництва. (Воро
шиловград). 17.25 • — Для 
школярів. «Увага, свисток!».

(Одеса). 18.00 — «День за 
днем». (Кіровогоад). 18.15 — 
Кольорове телебачення. Для 
літей. а Бобреня Чука». (М).
48.30 — «Світ соціалізму». 
ЇМ). 19.00 — Кольорове теле
бачення. Чемпіонат світу з 
біатлону. (М>. 19.25 — «Екран 
заппошуг». ^Кіровоград). 19.55
— Художній фільм «Чорні 
ангели». 2 сепія. іБолгар'я). 
21.00 — Програма «Час». (М).
21.30 — «Вартові Вітчизни».
(К). 23.00 — «По сторінках
«Голубого веника». (М). 23.50
— Новини. < М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 — 
Тслепісті (К). 11.15 — Теле
фільм. «Порт призначення — 
Сургут». (К). 16.30 — «Моск
вичка». Телеклуб. (М). 18.00
— Реклама, оголошення. (К).
18.30 — Фі.т м-г.оНпеот. «Та
тарські мелодії». (К). 19.00 -*• 
Програма «Вісті». (К). 19.45— 
Концерт комсомольської пісні. 
(Львів). 20.15 — «Телешкола 
механізатора». «Порали ку- 
курудзоводам». (Дніпропет
ровськ). 20.45 — «На добраніч, 
діти’». (К». 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Кольоро
ве телебачення. Вечір гумору. 
(М). 23.00 — Тележурнал
«Старт». іК). 23.4-5 — Вечірні 
новини. (К).

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.95 - 
Кольорове телебаченпя. Гім
настика для псіх. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебаченпя. Для дітей. 
«Приходь, казко». (М). 10.00
— Кольорове телебачення. 
«Співає народна артистка 
СРС.Р Євгенія Мірошниченко». 
(М). 10.45 — «Для пас. бать
ки». (М). П.39 — Теле урнал 
«Скарби — народу». <К). 12.00
— «За накресленнями XXIV 
з'їзду КПРС. «Товари — на
роду». (Дніпропетровськ). 
12.35 — «Календар малечі». 
(Донецьку. 13.05 — Художній 
телефільм. «Глек». (К). 13.45
— «Пошта програми «Здо
ров'я». (М). 14.15 — Концерт 
популярної класичної музики. 
(М). 14.45 — Кольорове теле
бачення. «Більше хороших то
варів». (М). 15.15 — «Очевид
не — неймовірне». (М). 16.15
-* Кольорове телебачення. Ін
тербачення. Міжнародні зма
гання з легкої атлетики 
СРСР - США. (М). 17.15 - 
Політичний оглядач Ю. А/ 
Жуков відповідає на запитан-

ня телеглядачів. (М). 18.00 
Новини. (М). 18.15 — Кольо
рове телебачення. Програма 
мультфільмів. (М). 18.40 —
■ Вогні цирку», (М). 19.45 — 
«Співає Анна Герман». Кон
церт. (Польша). 19.45 — Ко
льорове телебаченпя. Худохс- 
ній телефільм «Кчпчат раху
ють посени». (М). 21.00 —
Програма «иас». <М). 21.30 
Концерт. (М). 22.55 — Спор
тивна програма. (М). 23.45 — 
Ноннин. (М). •

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.15 — 
«Дні нашого жнттп». (Хар
ків). 11.00 — Фіяьм-кониерт. 
«Щасливі о’тропн». (К). Н-30
— «Три зустрічі». (М). 13.00 — 
«Музика сьогодні». (М). 13.45
— «Трибуна письменника».
І Ворошиловград). 14.15 —
Для юнацтва. «Музична ен
циклопедія». (К). 15.15 —
А. Піичух. «Лейтенанти». Ви
става. (Львів). 17.30 — «Теле
школа передового досвіду». 
(К). 18.00 — Художній фільм 
«Дві усмішки». (К). 19.10 —
Програма «Вісті». (К). 19.40 — 
Концерт (К>. 20.45 - «На доб- 
раніч, діти!». (К). 21.00 —
Програма «Час». (М). 21.45 — 
«Актори і ролі». (К). 22.45 — 
Вечірні новини. (К).

Завітавши в Кіровоградську СШ № 11, ви одразу 
переконаєтесь, що тут фізкультура і спорт в неаби
якій пошані. В коридорі — стенди, плани роботи 
спортивних секцій, фотознімки кращих спортсменів, 
дошка рекордів і показників спортсменів 
міських змаганнях.

Велику увагу викладач фізкультури А. 
приділяє впровадженню в життя нового 
ГПО. 122 учні вже стали значківцями, 
отримали золоті значки Сергій Дадонов. Віра Петро
ва. Ігор Михайличенко. 280 юнаків та дівчат, підго
тувавшись до заліку з фізичної та військово-техніч
ної підготовки, складають останні нормативи ком
плексу. Потім кращі значківці школи візьмуть участь 
у змаганнях з багатоборства ГПО на призи «Комсо
мольской правды». До Дня. Перемоги в школі буде 
проведено спортивне свято за програмою комплексу 
ГПО.

Л. Півень 
комплексу 
Першими

А. ПЕЧЕНІОК, 
наш громадський кореспондент.

НА ЗНІМКУ: краща тенісистка школи Ганна ГОРОБЕЦЬ. 
Новий комплекс ГПО допоміг їй підвищити загальний фі
зичний гарт і здобути првзопе місце на республіканських 
змаганнях.

ПОПЕ£ЕДУ- 
КОВАЛІ

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу«

316050. ГСП, Кіровоград-50, еул. Лу каїрського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій» 
ськово-патріотичного виховання та спорту •— 2-46-87,' 

= „___________ - - - ---------- ’--------- ■ ■■

Друкарня їм. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництва,. 

і поліграфії' І книжкової торгівлі, г ■. , > .
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.’

Зам. № 13096.

Десять команд колекти
вів фізкультури цехів і 
відділів брали участь в 
командній першості з ша
шок (перша група), ре
зультати якої входять до 
заліку ювілейної спарта
кіади кіровоградського 
заводу «Червона зірка».

Вперто точилася бо-

ротьба на шашкових дош
ках між представниками 
ковальсько-пресового, ли
варного, ковкого та тре
тього механоскладального 
цехів.

Ковалі та ливарники на
брали однакову кількість 
очок — по 31. Але в зу
стрічі між собою верх 
взяли ковалі. Вони і ста
ли чемпіонами спарта
кіади.

В ТВЕРДОСТУП.
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