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І В СПРАВАХ, 
І В ПОМИСЛАХ

Місяць залишився до завершения дев’ятої п’яти- . 
річки, трохи більше часу відділяє пас від початку ро
боти наступного XXV з’їзду КПРС. Цими подіями 
живе сьогодні молодь ІІовоархангсльського району, 
вони в ділах і помислах кожного юнака та дівчини. 
Завітаєш па підприємства, на ферми, в тракторні 
бригади — всюди кумачево пломеніють лозунги, за- 
.клики: «П’ятирічці — ударіїип фініш! XXV з’їздові 
КПРС — достойні трудові дарунки!», «Вишиємо свій 
рядок в Рапорт Ленінського комсомолу XXV з’їздо 
ні КПРС!». Це відповідь трудової юні па постанову 
Центрального Комітету партії «Про соціалістичне 
змагання за гідну зустріч XXV з’їзду КПРС».‘Це її 
поступ, відповідна поступу доби.

Нині молоді хлібороби і робітники району дають прискіп
ливу оцінку своїм досягненням за, роки п’ятирічки. Адже з 
вершин сьогодення краше видно і успіхи, і ирерахуики, і 
йти до завтрашнього дня, звичайно, найліпше, відштовхую
чись від набутого досвіду. і

Комітети комсомольських організацій постійно стояли біля 
джерел народження ініціатив і починань, спрямовували нер- 
иііііні до пошуку найбільш ефективних форм і методів робо
ти з молоддю. Особливо їх роль., керівника і організатора, 
проявилася у вііріик-нні питані, трудового виховання юнаків 
тз дівчат.

Похід за механізаторський всеобуч в цьому розрізі 
і займає провідне місце в планах і ділах комітетів. .3 

року в' рік в районній комсомольській організації 
росте кількість комсомольців-механізаторів. Порів- 

• няйтеі в 1971 році їх налічувалося трохи більше 
трьохсот, минулого року — 478. .Загалом за п'ятиріч
ні в члени ВЛКСМ влилося 413 трактористів, ком
байнерів, водіїв.

При райкомі створений і діє штаб механізатор
ського всеобучу.. Працюють такі штаби безпосередньо 
в колгоспах. Вони підбирають молодь для навчання 
на курсах при раноб’єдіїапні «Сільгосптехніка», фі
ліалі Ульяновського автомотоклубу, в СПТУ області. 
За комсомольськими путівками щороку їдуть оволо
дівати професіями механізаторів понад двісті юнаків. 
Вдвічі більше цієї кількості молодих хліборобів що
року проходять професійну перепідготовку на курсах 
підвищення кваліфікації, в школах передового досві
ду. Райком ввів в практику створення нозасіатутішх 
комсомольських організацій па час роботи курсів.

Є внполвдлпа закономірність в тому, що, як прави
ло, патріотичні ініціативи і починання народжуються 
само в молодіжних колективах механізаторів 1972 
рік — комсомольсько-молодіжні тракторні бригади 
колгоспу «Зоря комунізму», де бригадирами Герой 
Соціалістичної Праці В. 1. Моторний і В. 1 ІОхпмсп- 
ко, закликали своїх товаришів по праці виступити в 
похід за високу культуру землеробства. 1974 рік — 
комсомольсько-молодіжна ланка Валентини Єфре- 
мепко з колгоспу ім. Леніна виступила з ініціативою 
боротися за.100-це.чтперні врожаї качанистої на кож
ному гскгаоі. А зовсім недавно, ставши на вахту до 
XXV з’їзду КПРС. 22 молодих механізатора колгоспу 
імені Енгельса зобов’язалися підвищити свсіо плас
кість. Зараз почин цей обговорюють в комсомоль
ських організаціях району і знаходить послідовників.

Приклади комуністичного ставлення до праці сьогодні де
монструють молоді трудівники па кожному робочому місці. 
В районі шириться соціалістичне змагання за право підпи
сані Рапорт Ленінського комсомолу XXV з’їздові КПРС. 
На правому фланзі цього трудового суперництва крокують 
доярка Олена Юхимснко з колі оспу «Зоря комунізму» — 
надоїла за десять місяців по 4190 кілограмів молока від 
кожної корозії, тракторист Володимир Гбур з колгоспу іме
ні Ецгельса — трактором МТЗ-5 виробип 1035 гектарів умов
ної оранки, пташниця Валентина Мазура з колгоспу імені 
Литвинова — отримала майже 770 тисяч штук пень валового 
збору та багато їх послідовників. Комітети комсомолу уза
гальнюють їх досвід, розповсюджують його п молодіжних 
трудових колективах.

Л. РОД1ОК, 
перший секретар Новоархангельського рай
кому ЛКСМУ.

Жити завтрашнім днем — горда традиція хліборо
бів. Ще не звезений в комори урожай нипішпюго ро
ку, а дума вже про майбутній ужинок. І щедріє нива 
до тих, хто думу цю ділами утверджує. 11а повну си
лу, з горінням в серці й помислах. Як щедра вона до 
комсомольсько-молодіжної тракторної бригаді: з кол
госпу «Зоря комунізму», де бригадиром молодий ко
муніст Василь Юхимеико. Колектив зайняв перше 
місце в області серед споріднених в соціалістичному 
змаганні за підсумками трьох кварталів року. Пере
мога далася нелегко, вона була заслуженою, бо зви
тяжна праця і хліборобська майстерність стали ко
лективною рисою характеру бригади Про це й за
свідчує трудовий щоденник комсомольсько-молодіж
ної в дні вахти на честь XXV з’їзду КПРС.

Травень. В «зелі засі
дань», так тепло назива
ють у нас черЕОний куток 
будиночка механізатора, 
ніде голці впасти. Збори 
вирішують плани на пе
ріод підготовки до наступ
ного ХХУ з'їзду КПРС.

Вже, здавалося, обговори
ли кожну цифру, всі стро
ки, занесені в нові, підви
щені зобов’язання, а «під
вести рису в списку висту-
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про Пищи Центрального Комітету Комуністичної партії Радшьного ішзу

1 грудня 1975 року відбувся Пленум Центрального 
Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу.

Пленум заслухав доповідь Генерального секретаря 
ЦК КПРС гов. Брежнєва Л. І. про питання чергового 
XXV з’їзду КПРС.

Пленум прийняв відповідну постанову, яка публі
кується сьогодні в пресі.

Пленум заслухав доповіді заступника Голови Ради 
Міністрів СРСР, голови Держплану СРСР тов. Бай

бакова М. К. «Про Державний план розвитку народ« 
ного господарства СРСР на 1976 рік» і міністра фінан
сів СРСР тов. Гарбузова В. Ф. «Про Державний бюд
жет СРСР на 1976 рік».

На Пленумі виступив з великою промовою Генераль
ний секретар ЦК КПРС тооариш Брежнев Л. В.

Пленум ЦК КПРС прийняв у цих питаннях відпо
відну постанову, яка також публікується в пресі.

На цьому Пленум ЦК КПРС закінчив сеою роботу«

ПОСТАНОВА ПЛЕНУМУ ЦК КПРС, 
прийнята 1 грудня 1975 року
Питання чергового XXV з’їзду КПРС

1. Затвердити такий порядок ден
ний чергового XXV з’їзду КПРС:

1) Звіт Центрального Комітету 
КПРС і чергові завдання партії в 
галузі внутрішньої і зовнішньої по
літики — доповідач Генеральний 
секретар ЦК КПРС тов. Бреж
нєв Л. І.

2) Звіт Центральної Ревізійної 
комісії КПРС — доповідач голова 
Ревізійної комісії тов Сизов Г. Ф.

3) Основні напрямі) розвитку на
родного господарства СРСР на 
1976—1980 роки — доповідач Голо
ва Ради Міністрів СРСР тов. Ко- 
енгіп О. М.

4) Вибори центральних органів 
партії.

2. Встановиш норму представ 
ництва на XXV з’їзд КПРС: один 
делегат від 3000 членів партії.

3. Делегати на XXV з’їзд КПРС 
обираються згідно з Статутом партії 
закритим (таємним) голосуванням 
на обласних, крайових партійних 
конференціях і з’їздах Компартій 
союзних республік Вибори делега
тів на з’їзд КПРС від Компартій 
України, Білорусії. Узбекистану і 
Казахстану проводяться на облає 
них партійних конференціях.

Комуністи, які перебувають у пар 
тійвих організаціях Радянської Ар-

мії, Військово-Морського Флоту, 
внутрішніх і прикордонних ВІЙСЬК, 
обирають делегатів на XXV з’їзд 
КГІРС разом з відповідними терито
ріальними партійними організація
ми на обласних, крайових парт- 
конференціях або з’їздах Компар
тій союзних республік

Комуністи, які перебувають у 
партійних оріанізаиіях частин Ра
дянської Армії і Військово-Мор
ського Флоту, розташованих за кор
доном, обирають делегатів на XXV 
з’їзд КПРС па партійних конферен
ціях відповідних військових з’єд
нань. -

П’ЯТИРІЧКА—РУКАМИ МОЛОДИХ

ШЦЮЄИО н одній з пін і
року, 

серед-
Квітувала весна сімдесятого 

Групу випускників Микольської 
ньої школи запросив до себе в кабінет 
голова колгоспу імені 40-річчя Жовтня 
В. Д Лазаревнч.

— Будемо споруджувати колгоспний 
консервний завод, — сказав. — До бу
дівництва приступимо дсіцо пізніше, а 
ось кваліфікованих спеціалістів готувати 
пора. Є бажаючі працювати па майбут
ньому заводі?

Згоду дали вісім чоловік. За рахунок 
господарства у Дмнтрівську однорічну 
сільськогосподарську школу на відді
лення майстрів по переробці плодів і 
овочів направили вчитися комсомольців 
Ганну Савельєву, Єлізара Рудова, Ма
рію Іоііову, Парасковію Тихапську, Фе
дора Савельєва, Пслагію Гребешок, Ган
ну Ссдвєву і Віру Воробйову.

Швидко промайнув час. На перших 
порах молодим спеціалістам довелося 
перекваліфікуватися в будівельників. 
Росли корпуси заводу, надходило склад
не обладнання. Хлопці готували основу 
під фундаменти овочепереробних кон
вейєрів, закладали бетон, брали участь 
у монтажних роботах, дівчата — фар
бували вікна, двері, вивозили будівельні 
рештки. Працювали дружно, з вогником. 
У цей період не спасував ніхто. Ніби в 
одну сім’ю згуртувалися ентузіасти.

Скільки радості було, коли, нарешті, 
пустили в дію першу копвейєрну лінію 
натуральних консервів!

— Працюватимемо всі в одній змі
ні! — запропонував Федір Савельєв.

— Звичайно, в одній! — ного підтри
мали одностайно.

Освоєння технологічного пронесу три
вало недовго. Федора призначили змін
ним майстром. Ного товариші працюва
ли лаборантами, стерилізаторииками, 
вакуум-апаратпиками, закатникамв Мо
лодим виробничникам в усьому допома
гали механік К. К ІЦукін, досвідчений 
технолог В О. Ярош.

Зараз діє вже чотири конвейєрвпх .лі
нії. Завод випускає томатний, яблучний

і вишневий соки, консервовані й марино
вані помідори, огірки, кабачки, салат за
кусочний. перець фарширований тощо. 
З початку липня видано більш як 850 
тисяч умовних банок консервів, що біль
ше, ніж передбачалося річним планом.

Завод нарощує виробничу потужність, 
до колективу вливаються новачки. Але 
тон у роботі тут завжди подають комсо
мольці і молодь. Комсомольська група 
консервного заводу — краща в колгоспі.

Юнаки і дівчата не лише добре пра
цюють. Вони підвищують рівень своїх 
професійних знань, беруть активну 
участь у громадській роботі. Нещодавно 
повернулися з курсів при Республікан
ській лабораторії по визначенню якості 
сільськогосподарської продукції Ганна 
Савельєва і Марія Бсззубчеі-ко. СтавСавельєва і Марія Беззубчеі-ко. 
комуністом Федір Савельев, готуються 
до вступу в члени партії Єлізар Рудов і 
Марія Іонова. В молодіжному колективі 
немало здібних спортсменів, самодіяль
них артистів. Так, Федір Савельев і Єлі
зар Рудов нещодавно зайняли другі міс
ця з кульової стрільбі) на обласних зма
ганнях, Марія Іонова входить до складу 
вокальної групи при сільському Буднику 
культури...

У міжсезоння молодих працівників 
консервного заводу можна побачити на 
різних ділянках колгоспного виробни
цтва. Більшість з них оволоділи суміж
ними професіями. Посвідчення тракто
риста мають Федір Савельев, Єлізар Ру
дов і Андрій Рубанов. Вонн зарекомен
дували себе вправними стрій алямп 
овець. Дівчата з охотою працюють у го
родній бригаді.

Як і всі трудівники колгоспу, консерв- 
ннкн борються за виконання завдань 
п’ятирічки, готують гідну зустріч на
ступним XXV з’їзду КПРС і XXV з’їзду 
Компартії України.

А. ШУЛ1МОВ, 
наш громадський кореспондент.

с. Мнкольськ
Світловодського ранову.

782-й супутник із серії «Цос- 
мос», який стартував 25 лис
топада з одного з радянських 
космодромів, почав унікальну 
вахту на орбіті — біологічпу. 
Лабораторію спорядили в по
літ, учені Радянського Союзу, 
Чсхословаччннн. США і Фран
ції. В дослідженнях візьмуть 
участь також спеціалісти 
Угорщини. Польщі та Руму
нії.

На навколоземній орбіті по
чалася перша велика иі ж на
родна програма, в ході якої 
вчені сподіваються одержати 
всебічну інформацію пре особ- 
швості біологічпнх процесій
i умовах космічного польоту.

На борту супутника — різ- 
іоманітні представники 
тинного і рослинного 
іаАпростіш) біолоіічні 
гурн, рослинні клітини.

Уперше на борту орбітйль- 
юго апарата, в умовах, де 
іапуе невагомість, за до помп
ою центрнфуїв створено нор

мальну земну вагу. Одній гру-
ii піддослідних тварин і рос
ши 
юзві’ватися в умовах неваго- 
чосіі, 
сому 
Іругу 
совій 
‘творюсгься прискорення 
•.<> ДО ОДИНИЦІ.

Проводиться також експери
мент. який дасть змогу вияви
ти вплив невагомості па меха
нізм старіння живого організ
му. Для дослідів відібрано 
спеціальних комах (муха дро
зофіла). які за час польоту 
дадуть потомства б мілька по
колінь. Передбачається також 
дістати детальну картину біо
логічного впливу важких пдер 
галактичного випромінювання

І па одноклітинні організми і 
насіння рослин.

І Проводяться й інші науко«? 
І експерименти.

тва- 
світу, 
ігуль-

учені '.запропонували» 

помістивши її па меру- 
■іасгкпу центрифуги.

— розмістили на обер- 
частині апарата, де 

від

(ТАРС).
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ХРОНІКА
НЕЗАБУТНІХ ДНІВ
(Закінчення. 
Поч. на 1-й crop.).
лаючих ніхто не пропонує. 
СІМ раз відмір... — у нас 
прорахунки непростимі. 
От і бригадир знову про 
кукурудзу: «Суперфос
фат, селітра калійна—все 
вже готове. Але їх треба 
вносити, а не тягати гона
ми машину з забитими 
бачками». Слушне засте
реження. Ще раз перед 
виходом в поле перевіри
ли техніку, під час посів
ної встановили контроль 
за роботою агрегатів. На
передодні Анатолій Са- 
лецький, Петро Семенчен
ко —. члени комсомоль
сько-молодіжної механі
зованої ланки по вирощу
ванню качанистої побува
ли в гостях у своїх супер
ників — в бригаді Героя 
Соціалістичної Праці В. І. 
Моторного. Вивчали дос- 
йід ЇХ кукурудзоводів.

Червень. Якесь особли
ве хліборобське чуття у 
нашого головного агроно
ма Прокопа Артемовича 
Писакова. Що йому підка
зало засіяти площі під 
Озимі раннім сортом — 
сОдеською-51»? Однак 
розрахунок був вірним — 
на прогадали. Ми дотри
мали всіх вимог агротех
ніки. посіяли в стислі 
Отроки по виграшних по
передниках: на площах
Після гороху, однорічних 
трав, силосної кукурудзи. 
Масиви сходів вийшли з 
»ими в «хорошому бойо
вому стані», — так у нас 
говорять. Настрій у кож
ного в бригаді, що треба. 
Ось лише недовго він 
тримався. Дощові хмари 
минали наші поля, а сонце 
пекло, як розігрітий мо
тор. Вчора наш ветеран 
Опанас Іванович Панчен
ко — 34 роки вже працює 
механізатором — приніс 
кілька зірваних колосків. 
Обступили його. «Тільки 
Ж наливатись почала» — і 
витрусив на долоню запе
чені «худі» зерна. Довко
ла запала тиша. Довкола 
все кричало: «Тільки ж 
наливатись почала»...

25 червня. Почалися 
жнива. «Темпи вирішують 
долю врожаю» — пишуть 
газети, і ми це добре ро
зуміємо. Комбайнер стає 
віднині головною фігурою 
на полі — щось на зразок 
головнокомандуючого в 
час бойової обстановки. 
Створили комплексний 
механізований загін, напе
редодні ще раз перевіри
ли комбайни в роботі. Ні
би влаштували собі екза
мен, адже ремонт робили 
Малими затратами, тобто 
Ціляхом реставрації зап
частин. Кілька років прак
тикуємо цей спосіб — ви
правдовує себе: прино- 
еить економічну вигоду, 
Отримуємо не менше мо
ральне задоволення від 
того, що самі повністю 
відповідаємо за збираль
ну техніку.

Першим завів «Колоса» 
0 загінку молодий кому
ніст Леонід Петрусевич.

28 червня. Хлопці ста- 
раїоться, як ніколи. Від 
роси до роси всі в полі, в 
майстернях бригади. По
ле, машина, польовий 
Стан — тепер наше робо
че місце, наш другий дім. 
Кожного наступного дня 
вже знаємо, як працюва
ли вчора. І це дуже допо
магає берегти час — від
став На два центнери від 
товариша, завтра будь-що

наздоганяєш. А у виграші 
від цього всі. Лише тре
тій день жнив, а нам уже 
поздоровлення. Сьогодні 
перший секретар райко
му партії І. С. Зубець вру
чив його прямо в полі. З 
хвилюванням читали по
тім ще раз в червоному 
кутку: «XXV з’їздові КПРС 
— гідну зустріч! Бюро Но- 
воархангельського РК 
Компартії України та ви
конком районної Ради де
путатів трудящих визнали 
Вас переможцем в соціа
лістичному змаганні серед 
комплексно - жниварських 
загонів району. На Вашу 
честь піднято районний 
прапор переможців...».

29 червня. Іменинником 
на четвертий день жнив 
став Опанас Іванович 
Панченко. Комбайном 
СК-4 з подрібнювачем 
встановив перший рекорд: 
скосив зернових на площі 
14 гектарів і намолотив 
780 центнерів.

Липень. Через сім з по
ловиною робочих днів 
Леонід Романенко вивів 
комбайна із останньої за
гінки. Інструктор райкому 
комсомолу Олександр 
Бойко — ще недавно член 
нашої бригади — тут же 
вручив перехідний вим
пел як переможцям в со
ціалістичному змаганні 
серед комсомольсько-мо
лодіжних тракторних 
бригад району. Жнива — 
за тиждень... И самим тро
хи не вірилося. В зобов’я
заннях давали слово впо
ратися за- десять днів і 
знали, як нелегко буде 
вкластися в ці строки. По
тім, коли аналізували на
ші жнива, зрозуміли: 
бригада виробила свій 
досвід швидкісного зби
рання ранніх зернових. 
Він в тому, що комбайни 
працювали від роси до 
роси, що трактористи 
Михайло Юхименко, Вік
тор Ярошенко, Василь 
Гаврилко, Іван Осадчий, 
ставши підмінними на час 
збирання, досконало зна
ли комбайн і будь-якої 
миті готові були сісти за 
кермо, що вся технічна 
служба знаходилася біля 
агрегатів.

Серпень. В Будинку 
культури дев’яти нашим 
товаришам секретар парт- 
організації колгоспу В. Г. 
Баул вручив знаки «Пере
можець соціалістичного 
змагання» і медалі ви
ставному ВДНГ.

Вересень. Є у нас по
повнення — Віктор Свер- 
ленко. Після школи закін
чив чотиримісячні курси 
трактористів. Досвідчений 
механізатор Ю. Д. Скрип- 
ниченко запропонував 
стати Вікторовим настав
ником.

Листопад. Партійна І 
комсомольська групи 
бригади — в центрі полі- 
тико-масового життя ко
лективу. Анатолій Скрип- 
ниченко — групкомсорг— 
приніс свіжий номер «Кі
ровоградської правди» із 
зверненням маловисків- 
ських механізаторів. А 
увечері відбулися бригад
ні збори. Ми вирішили 
скоротити строки ремонту 
посівної і збиральної тех
ніки. Поставимо на ліній
ку готовності машини і 
пристосування не до ЗО 
грудня, як закликають ма- 
ловисківці, а до 10.

Див 3 стор.

В ЦІ ДНІ 70 років тому набрала 
великого розмаху Перша бур

жуазно-демократична революція в 
багатонаціональній Росії, населен
ня якої царизм прагнув розколоти 
па великодержавну націю та «іно
родців*, посіяти між ними розбрат 
і ворожнечу. Він цсрстборив країну 
в тюрму народів, адже 57 процен
тів населення її становили пригноб
лені нації і народності. В цих умо
вах ленінська партія високо піднес
ла прапор пролетарського інтерна
ціоналізму. У боротьбі проти вели
кодержавного шовінізму і місцевого 
націоналізму вона зміцнювала ін
тернаціональний союз робітничого 
класу і селянства всіх націй та на
родностей країни. Разом з цим, 
уважно й обережно ставилась до 
національних почуттів трудящих, 
враховувала різний ступінь їхнього 
розвитку на шляху до інтернаціо- 
ігальног єдності. Цю різницю В. І. 
Ленін пояснював поділом націй на 
пригноблюючі та пригноблені, поси
ленням нерівномірності їх розвитку 
з насганпям епохи імперіалізму.

Для зближення трудящих різних 
націй російський пролетаріат на чо
лі з ленінською партією самовідда
но і рішуче боровся проти імперіа
лістичної політики царизму, невтом
но й до кінця відстоював право при
гноблених і залежних націй па полі
тичне самовизначення, а робітники 
останніх — за єдність і об’єднання 
з російськими пролетцріями, проти 
місцевого націоналізму. Під час 
революції пролетаріат багатонаціо
нальної Росії продемонстрував 
нездоланну силу його інтернаціо
нальної єдності. В. І. Ленін вказу
вав, що «п'ятий рік об'єднав робіт
ників уфх націй Росії».

У ПЕРШИХ лавах борців за єд
ність дій з російськими пролета

рями йшли пролетарі України. Па 
власному досвіді та під впливом 
більшовиків вони переконувалися у 
тому, що переможна революція 
можлива лише при єдності дій все
російського пролетаріату. Невпинно 
зростали свідомість і організова
ність пролетарів України, їх само
відданість і рішучість у боротьбі за 
повалення царизму як ворога со
ціального і національного прогресу. 
Все гучніше лунав серед них заклик 
більшовиків до єднання. Вій дохо
див і до віддалених куточків, яким 
був тоді і Єлисаветград.

У Кіровоградському державному архіві 
зберігається копія листівки, з якою біль
шовики міста звернулися 9 липня 1905 
року до робітників і селян повіту Із за
кликом до активізації революційної бо
ротьби. Листівка відзначається глибоким 
розкриттям значення інтернаціонального 
єднання пролетарів І селян багатонаціо
нальної Росії для перемоги революції. 
Вона докладно розповідає про її перші 
успіхи і уроки. Виступ робітників Пе
тербурга палко і повсюдно підтримали 
псі демократичні верстви країни. Вони 
виявили здатність і рішучість спільно 
боротися за повалення царизму — воро
га рівноправності і вільності її націй і 
народностей. За прикладом передових 
робітників листівка вчила трудящих дія
ти разом, бути вірними прапору проле
тарського інтернаціоналізму, неприми
ренними до національної обмеженості і 
виключності: закликала до поглиблений 
класової солідарності і розгортання 
спільного наступу.

Листівка роз’яснювала, що неви
черпним джерелом СИЛИ і могутнос
ті пролетарів є їхня свідомість і 
організованість, войовнича непри

миренність до будь-яких проявів 
шовінізму і націоналізму, здатність 
давати рішучу відсіч реакції. Вона 
попереджувала робітників, що тон, 
хто послаблює інтернаціональний 
союз пролетарів усіх націй Росії, 
допомагає царизму, ворогам де
мократії і соціалізму. У листівці го
ворилося: «Бачить російський цар, 
що робітники усіх національностей 
дружно ведуть свою боротьбу 3 ка
піталістами і самодержавством..., 
що усі разом, пліч-о-пліч, йдуть у 
бій, разом вмирають, разом горе і 
радощі ділять; бачить, що у цьому 
єднанні робітників — могутня сила 
і що не зломити йому цієї сили, по-

иа загальний. Солдати відмгвилнея за 
стосувати зброю проти страйкуючих. Ре
волюційна група солдат на чолі і 
М. Смоленським і Г. Нсдодаївігі. роз
горнула роботу у військових частинах. 
Вона закликали солдат приєднатися до 
революційних робітників і селян. Приед- 
иавшнсь до них, солдати 130 Таганрозь
кого полку оголосили, що «всією душею, 
всіма помислами па боці народу, який 
бореться за свободу».

Могутня рука пролетаріату у всіх 
куточках Росії зупинила промисло
вість, торгівлю і державне життя. 
Країна завмерла перед бурею. Вна
слідок спільних зусиль трудящих 
усіх націй і народностей царизм 
змушений був відступити. Царський
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ки не зруйнує вій союзу робітників 
усіх національностей».

Для цього царизм розпалював 
чвари і недовір’я між націями і на
родностями, щоб відвернути маси 
від революції і утвердити своє па
нування, створював чорносотенні 
спілки для організації погромів і 
переслідувань справжніх інтерна
ціоналістів. Листівка застерігала 
трудящих, .що зараз майже в усіх 
містах і селах Росії є чорні сотні 
хуліганської поліції, яка сплітає ме
режу наклепів, брехні і людинонена
висництва Ганьбою затаврували 
більшовики Єлисаветграда органі
зацію царизмом тагаро-вірмснської 
різні, погромів у Кишиневі, Гомелі і 
Житомирі. Вони-нещадно викривали 
українських буржуазних націоналіс
тів, які силкувалися відвернути тру
дящих від боротьби з поміщиками і 
куркулями, обмежити її домагання
ми національно-культурної автоно
мії. «Де не можна взяти сплою, — 
зазначалося у листівці, — там ору
дують темні лицарі підлоти». За не
повними даними, лише за 7 місяців 
1905 року було заарештовано понад 
50 тисяч революційно настроєних 
робітників і селян повіту.

АЛЕ це лише помножило прагнен
ня трудящих повіту до єднання 

з російськими пролетарями, викли
кало нову хвилю обурення п про
тесту. Листівка висловлювала пере
конливу впевненість у неминучій за
гибелі царизму внаслідок спільних 
ударів революційного пролетаріату 
і селянства.

15 (28) серпня за закликом більшовиків 
почався загальний політичний страйк ро
бітників Єлисаветграда па знак солідар
ності з революційною боротьбою росій
ського пролетаріату. Він сколихнув се
лянство повіту. Селянський рух набирав 
масопого політичного характеру. Херсон
ський губернатор прохав дозволу оголо
сити у повіті військове становище. Єли- 
саветградський комітет РСДРГІ закликай 
робітників помножити зусилля і приєд
натися до підготовки всеросійського ло- 
літнчило страйку. За прикладом заліз
ничників Москви застрайкували 12—13 
(25—26) жовтня 1905 року залізничники 
Знам’янки та навколишніх станцій. До 
них приєдналися робітники Є.тнсаветгра- 
да. 17-30 жовтня страйк перетворився

маніфест 17 жовтня 1905 року 
В. І. Ленін оцінив як першу велику 
перемогу революції, яку завоював 
об’єднаний пролетаріат усіх націй 
Росії. Для повної перемоги револю
ції необхідне було дальше помно
ження революційних сил, піднесен
ня їх активності у спільних діях. На 
чолі мас .йшли більшовики. їх зу
силля були спрямовані н.і повален
ня царизму за допомогою збройного 
повстання. Лише воно здатне було 
зламати збройний опір царизму. У і 
цьому переконував маси кожний | 
крок просування революції. Мирна; 
демонстрація робітників міста була; 
розгромлена 18 (31) жовтня «зброє-І 
ними групами чоріїссотенців. За за
кликом *Єл пса Белградського коміте-. 
ту РСДРП робітники міста оголоси- І 
ли 21 жовтня (3 листопада) страйк 
протесту. Застрайкували робітники 
заводів Бургадта, Шкловського, 
Яскульського, будівельники, пекарі. 
З лозунгами, що були спрямовані 
проти чорносотенців, духовенства, 
погромників, воші вийшли на вули
цю. Для охорони страйкуючих ко
мітет створив з кращих робітників 
бойові дружини, організував їх 
озброєння, навчапня військовій 
справі.

Посилюється революційна актив
ність селян. Серед них зростають 
солідарність з політичними вимога
ми пролетарів, інтернаціональні по
чуття. Резолюція, яку схвалили 
представники сіл Захарівни, Анто
нівки, Іванівни, Ссменастого, вима
гала організації селянських союзів 
і місцевих комітетів, амністії усім 
борцям за свободу.

У горнилі революції міцніли узи 
дружби і братерства трудящих", гар
тувалися їх почуття пролетарського 
інтернаціоналізму. З часом вони пе
ретворилися в нездоланну і життє
дайну силу в боротьбі за соціалізм.

Л. ГЛАЗОВ, 
завідуючий кафедрою історії 
КПРС Кіровоградського ін
ституту сільськогосподарсько
го машинобудування, доцент, 
кандидат історичних наук.

Тих, хто над усе любить ма тюків, хто може цілими дні-мн й" годинами буг.ч 
серед «буквариків», об’єднує міська рада друзів жодтепят, яка працює при 
кіровоградському Палаці піонерів. Таня ВОЛКОВА — п’ятикласниця тридця
тої школи — саме з таких піонерів. Фотоапарат зафіксував ту мить, коли вона 
допомагала своїм підшефним виготовляти іграшки на одному з святкових 
райків. >

Фото В. ЛАСУНА.

«Три року тому ми за« 
кінчили восьмирічку і за« 
раз працюємо. Але у пасе 
заповітна мрія — ходити 
в далекі плавання.

Повідомте, будь ласка, 
адресу учбового закладу, 
де можна набули спеці* 
альпості радиста, щоб за 
цією професією працювати 
на судні.

Галина РУДЕНКО, 
Раїса СИДОРЕНКО.

м. Бобринець».
Професією радиста ці

кавляться також десяти« 
к.тасники СШ с. Камбурс 
ліївка Онуфріївського ра< 
нону.

Шановні дівчата! На пи
тання, яке вас цікавить, 
дає відповідь начальник 
Кіровоградської радіотех
нічної школи ДЇСААФ 
Є. С. Довненко.

«До нашої школи прий
маються юнаки і дівчата, 
котрі закінчили 8—10 кла- 
сів. Заняття проводяться 
без відриву від виробни
цтва тричі на тиждень з 
18-ї години.

Школа готує радіоопв« 
раторів 2—3 класів».



»Молодий комувлр<( З стер.

П’ЯТИРІЧКА — НАМ

* ■ІДУКИРІ!
• В КОЛЕДЖІ 

«ДОНГ ХДНЬнНОВА ШКОЛА ВІЛЬНОГО ПІВДНЯ
Традиційний для учениць наряд— 

наглухо закрите плаття з розрізами 
і шаровари, важка хвиля розпуще
них кіс. У погляді — усмішка, ува
га, але немов затрималась десь у 
глибині певнмбвлеиа печаль.

Випускниця жіночого коледжу 
«Донг Хань» Ле Тхі Кім Тхі веде 
урок співів у молодших класах. 
Ніжна мелодія, дзвінкі дитячі голо
си. Ще кілька місяців тому’ пісшо 
«Бак Хо» — «дядечко Хо» — про 
вождя в’єтнамського народу Хо Ші 
Міна співали на таємних сходках. 
Тхі знає цю пісню давно — адже 
вона учасниця революційного під
пілля в Х’юе.

Поки триває урок, я знайомлюсь 
з коледже», В ньому 3027 учениць 
— від шостого до дванадцятого 
класів, 93 викладачі. Коли частини 
Народних збройних сил звільнення 
наблизились до Х'юе, маріонеточні 
війська стали насильно вивозити 
населения. Десятки тисяч жителів 
Х’юе, відірвані від рідних осель, 
опинились в Данангу. Серед них бу
ли і учениці та викладачі коледжу 
«Донг Хань». Лише після звільнення 
вдалось повернутись до лому. За
няття відновились.

Встановлена у всьому Південно
му В’єтнамі Народна влада нала
годжує мирне життя. Один з голов

них об’єктів — система шкільної 
освіти. Треба перебудувати її так, 
Щоб школа виховувала патріотів 
своєї батьківщини, свідомих будів 
ників нового суспільства, залучала 
учнів до національної культури і 
літерагуріг, давала глибокі і міцні 
знання.

...Галерея, яка облямовує впуі 
рішпій дворик коледжу, наповнює 
ться маленькими стрункими фігур 
ками в білому. Урок закінчився, і 
ми знайомимось з 18-ти річною ви 
нускпицею Тхі.

НОВОБУДОВИ 
НА ЩАСТЯ 
• ВІДКРИТИЙ лист

К?^?АОЛЬЦІВ 1 А*°ЛОДІ КОЛГОСПУ 
«ДРУЖБА» ,
НОВОАРХАНГЕЛ ЬСЬКОГО
РАЙОНУ РОВЕСНИКАМ ОБЛАСТІ.

Велику радість, як крилатого птаха, при собі не 
втримаєш. А це .хороше людське почуття ОХОПЛЮЄ МО
ЛОДЬ нашою колгоспу щораз, варто лише вийти за 
поріг дому. І пе тому, шо більшість із нас тут наро
дилися і виросли, стали нарівні з батьками і старши
ми брагами н сестрами трудівниками ланів, ферм. 
Є серед нас чимало приїжджих з інших країв. Однак 
любимо ми наш колгосп. Хорошіють села його прямо 
па очах. І в ньому вбачаємо велику турботу про 
нас молодих, турботу про‘добробут майбутніх по
колінь.

Ніби так недавно на загальних колгоспних зборах 
голова господарства Степан Трохимовцч Кривопиский 
знайомив хліборобів з планом забудови сіл. Багато 
юнаків і дівчат були на тих зборах. Проходили вони 
в приміщенні старого клубу, обладнаного, як куль
турний заклад, іце сільськими комсомольцями в 1924 
році. Благеньке приміщення — і такі сміливі перспек
тиви^ що про них говорилося на зборах — все це 
сприймалося за здійснене, але в далекому майбут
ньому. Мова про те майбутнє йшла на початку 1971 
року. Мова йшла про плани зростання добробуту се
ла, намічені XXIV.з’їздом К.Г1РС.

Швидко збіг час. 1 ніби вчора заворожено слухали 
про майбутні «обнови» вулиць наших сіл. А сьогодні 
ці «обнови» зустрічають нас на кожному кроці, до 
деяких вже й звикнути встигли.

В селі Підвисокому збудовано Будинок культури 
на 600 місць, у Володимирівні — на 150. Першого 
вересня цього року в колгоспі майже тисяча школя
рів відсвяткували новосілля. Будівельники здали в 
експлуатацію школу-деся гнрічку в селі Підвисокому 
і восьмирічку в селі Розсохуватсць. Нещодавно за
кінчили спорудження ще однієї середньої школи на 
470 місць в селі Копенкуватс. Потурбувалися в кол
госпі і про молоді сім’ї/Вступили в дію дитячі ясла 
в селі Володимирівні, а в селі Копенкуватс закінчує
ться будівництво двоповерхового дошкільного комп
лексу."

Сфера обслуговування колгоспу за роки п’ятирічки, 
можна сказати, дугке наблизилася до міського рівня. 
В центрі Підвисркого працює двоповерховий універ
маг, нові магазини з’явилися в селах Борщова" і Роз- 
сохуватець. А в Підвисокому збудована своя авто
бусна станція. Незабаром вступить в дію телефонна 
ртаяція на 200 абонементів.

Для нас асі новобудови — відчуваєш це иоєсякчае. 
І коли просто йдеш вулицями села, і коли дорога ве
де на роботу. Ось для молодих вчителів в Коїіенку- 
ватому збудували жит'ловнй будинок... Ще більший 
зводиться в Підвяєокому... В цьому ж селі виростає 
корпус гуртожитку інтернату для школярів. Згідно 
плану асфальтуються центральні вулиці всіх сіл кол
госпу. А на господарських подвір’ях четвертої ферми 
в селі Розсохуватець і п’ятої в селі Копенкувате дів
чата ходять в черевичках на високих каблуках.

Турбота про нас, про тс, щоб умови праці, побуту 
і відпочинку для молоді нічим пе відрізнялися від 
міських, або ж максимально наближалися до них, 
Стає найкращим агітатором за оволодіння сільськи
ми професіями, служить закріпленню юнаків і дівчаг 
на селі. За п’ятиріччя майже половина випускників 
шкіл залишилися працювати в рідному колгоспі. Після 
служби в лавах Радянської Армії хлопці, як правило, 
теж повертаються додому.

Озираючись на минулі роки, ми з почуттям вдяч
ності рідній партії і радянському народові говоримо: 
«Синівське спасибі за турботх про нас — молодих 
хліборобів!».

Механізатори: Д. ДІГТЯРЕНКО. А. КОНО
ВАЛОВ, В. КОЗАЧЕНКО, доярка Н. БОН
ДАР, водій П. КАТЕРИНИ1!, агроном по за
хисту рослин М. РУДЕНКО, ветлікар ЛІ. ШЕ
РЕМЕТ, вчителька Підвнсоцької СШ Л. ТИ- 
М’ЯНСЬКА, інженер по ремонту сільськогос
подарських машин В. ЯРОВИЙ, вихователька 
дитсадка В. КРАВЧУК та решта комсомольців 
і молоді колгоспу «Дружба».

Ольга ТРОФИМОВА.
Сайгой — Москва.

Трудове снято прийшло в час псредз’ТздівськоТ нами :на 
Новбарханіельський сирзавод. Колектив підпр''^’с^т 
шого грудня, на місяць раніше строку, завершіФ " ят 
ний план реалізації готової продукті. Разом ЗІ ®?р‘ у 
товаришами по роботі цей трудовий дарунок наступному 
з’їздові рідної партії готували комсомольці та 7°Д°ДЬ’

На фото: біле машини розливу і упаковки п.-етєри.о 
ваиого молока та кефіру комсомолки ударніші ,?даядкпрс 
РНЧ та Ніна МАГАГ. Дівчата на честь XXV з їзду М 
взяли підвищені соціалістичні зобов’язання, виконують 
усі,1шно- ФОТО п. ЦЯ .'КАХОВСЬКОГО.

Фото ЦБ - АПН.

РЕФОРМА
КУБА: НАВЧАЄТЬСЯ КьЖЕН ТРЕПИСИСТЕМИ

ОСВІТИ

3d
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і 100 
Число

ТАРС 
ЦСІІТ- 

нитаїїі, 
В. Л.

Мирне життя прийшло у 
міста і села Республіки Пів
денний В’єтнам.

На фото: учні однієї із 
шкіл Дананга гаряче віта
ють бійців Народних зброй
них сил визволення.

.. - V., wx-.V^'r .<«:<»!

> ",,f 4-і1 і' ' ■
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• ЗЛ МАТЕРІАЛАМИ ГАРС I АПН.

В цьому році в ряді шкіл 
Індії введена лова експери
ментальна система навчан
ня. З проханням розповісти 
про це кореспондент 
звернувся до голови 
ральної комісії з 
шкільного навчання 
6АКХШІ.

—За роки незалежнос
ті в системі освіти до
сягнуті великі успіхи, 
сказав він. Число освіче
них в Індії виросло з 16 
процентів в 1917 році до 
ЗО процентів і заслуга в 
цьому перш за все індій
ської школи. В країні на
раховується 450 тисяч 
початкових шкіл 
тисяч середніх.
учнів в Індії наближає
ться до ста мільйонів. 
Поставлено завдання: в 
найближчі п’ять років 
охопити загальною по
чатковою освітою всіх 
дітей віком від 6 до 16 
років. Вперше на потре
би розвитку освіти уряд 
Індії виділив па період 
п’ятої п’ятирічки (1974— 
1979 рр.) величезну су- 
іу — 2 мільярди рупій.
— "Прогрес, звичайно, знач
нії. — продовжує д-р Бакх

ій і. І все ж Індія стоїть ще 
в ряді країн з найвищим 
процентом неписьменних. ЗО 
процентів — цс значить, ІЦО 
всього 180 мільйонів із 600- 
мільйоїшого населення вмі
ють читати їі писати, остан
ні 420 мільйонів — непись
менні. При цьому треба вра
ховувати. що населення 
країни щорічно збільшується 
на 13 мільйонів чоловік.

«Два 
мільйони 
англійців 
не в змозі 
це читати...».

Кожного, хто вперше лоїралпяє в 
Гавану, вражає кількість шкіїт. Дорожні 
знаки з кубинській столиці час від ча
су попереджають азтомобіліс гіз: 
сОбережно! Шкільна зона1» Особли 
во багато школярів у синьо-блакитнім 
формі бувають в місті s субоїу і неді
лю, коли погертеються додому учні 
польових середніх иікіл-ініернаїів. В 
цих школах, розташованих у сільській 
місцевосіі, навчання поєднується з су
спільно корисною працею, крім занять, 
діти працюють під керівництвом дос
відчених спеціалістів на кофейних і тю 
гюнових плантаціях, доглядають 
цитрусовими.

Комуністична ІІ.ЦПІІІ і РіЧ-.С.ІЮИІІ.ІІИЙ 
надають великої е зііа іепн-і ро шістку «сніп 
п к|> іїііі. У найближчу п’я і ирічіїу лише па 
будіїї’їнцтко шкіл вирішено і снпіуіі іт.і 
І мільярд 100 мільйонів песо. За роки народ
ної влади Куба ш-ріцою u Латинській Амс

рнці ліквідувала неіінсіїмеїінкть, створила 
ігайшнршу на континенті мережу шкіл дня 
дорослих. Практично зараз навчається ко- 
жеи третій кубинець. Ці успіхи стають ще 
ііаочиїшимн. коли -.гадати, що до революції 

. • вміли читати і писати майже третина до
рослого населення країни. А п сільській міс
цевосіі іию.іу не могли відвідувати понад 
і(і цро> сшів дітей шкільного иіку.

В галузі освіти Куба плідно співро
бітничає з Радянським Союзом. Наша 
країна, — заявив кореспонденту ТАРС 
В. М. Луканін, керівник групи радян
ських спеціалістів, які працюють в мі
ністерстві освіти Куби, — надала Кубі 
широкої можливості готувати націо
нальні кадри. Щороку Куба може на
правляти в СРСР близько тисячі своїх 
громадян для навчання, наукового 
стажирування. в аспірантуру. Між ба
гатьма кубинськими і радянськими ву
зами встановились міцні зв язки.

ВИ ЗШ.ІЬШШІ
27-річнніі американець Норман Вейс ті.іьк і- 

ио закінчив свій перший рік роботи никлада; 
чем у початковій шкс.ті в Окленді. Однак цен 
рік може виявитися останнім. Адже п Окленді 
у цьому році пже звільнено 185 вчителів. Веґіс 
ще не втратив надії влаштуватися на роботу, 
директор однієї із шкіл пообіцяв дати йому 
місце. «Мені ще пощастило — я одинак. Але 
серед моїх товаришів, звільнених з роботи, 
багато сімейних».

Про безробіття десятків тисяч вчителі» В 
США розповідає журнал «Тайм», інфляція на
несла удар школам американських міст, дер
жавна фінансова допомога різко скоротилась. 
Цс привело до масового звільнення викла
дацького складу. Тільки в Мічії ані без роботи 
залишилися (і тисяч вчителів, а її Нью-Йорку— 
її. Представник профспілки вчителів У. Грейо.т 
підтверджує, шо «Становище вчителів в США 
зара : найгірше за останні 25 років».

Невдоволення серед вчителів Америки зро
стає. Президент Американської асоціації вчи
телів Альберт Шапклер передбачає в недале
кому майбутньому «масові протести виклада
чів по всій країні».

«Спочатку вчителі, звільнені із шкіл, на
діялись, що хтось опуститься до них з небес 
і дасть їм роботу, — говорить учитель Із 
Нью-Йорка Рональд Джонс. — Зараз часи мі
няються. Викладачі починають розуміти, що 
без боротьби вони залишаться безробітними».

В. МАК-МГЛЛІН.

У статті під таким заголовком журічл «ДсйлІ 
телеграф* пише про те, як люди вже похилого 
віку починають з великим трудом оволодівати 
грамотою, про те, як добровольці із числа сту
дентів. вчителів, акторів, чиновників навчають їх 
грамоти;

«Дейлі телеграф* при цьому обходить одну 
проблему — чому виник «лікбез» па Брнтапсікнх 
островах? Між тим. розслідування, проведені п 
останні роки в Англії, свідчать гро те, що основ-

В КРАЇНАХ КАПІТАЛУ ДІТИ ПОЗБАВЛЕ
НІ МОЖЛИВОСТІ ВЧИТИСЯ. СЛОВО 
•ШКОЛА® - ДЛЯ НИХ НЕЗРОЗУМІЛЕ.

Фото з журналу НБІ. (НДР).

ним постачальником є сама англійська школа. 
Багато шкіл переповнені, вчи гелів не вистачає, а 
головне, тести на перевірку «природних здібнос
тей», ставлять бар’єр багатьом тисячам школярів 
для продовження навчання, В пресі наводиться 
чимало фактів, коли в результаті цього 15-річниЯ 
підліток читає і пише гірше, ніж робив ко » 
9-ріічпому віці.

Е.ЧЕПОРОВ.
м. Лондон.
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Уроки цивільної оборони

І МУЖНІСТЮ
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• ДО ПОЧАТКУ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 
З ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ

Потім мені
на

класними 
радилися з учнями.

Чому вчить історія про те, як дивно ділили гроші, як дивно прижилася 
пасивність і про тс закономірне, що з цього вийшло.
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орган Кировоградскою обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоірад.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

Загадка?
Приводом для поїздки став лист: 
«У 1975 році. — говорилося в ньому, 

— нас, учнів Знам’янського сільськогос
подарського технікуму, здивували, при
наймні, двічі. Вперше, коли в минулому 
семестрі надали стипендію всім, навіть, 
тим, хто міг про неї тільки мріяти. І 
вдруге — на початку цього навчального, 
коли стипендії познімали навіть з тих, 
хто її заслуговує. Чим пояснити такі 
вільності фортуни щодо нас?», 

Загадка
Вже перше знайомсто з бухгалтерськи

ми документами дало привід для дво
яких почуттів. Передовсім заспокоїло 
те, що з стипендіальному фонді не було 
«щілини», куди б кошти просочувались 
на інші цілі. Всі гроші благополучно по
трапили в руки учнів.

Але, справді, здивувало те, як вони 
розподілялися. У другому семестрі ми
нулого навчального державну стипен
дію отримували 379 чоловік, у першому 
ж цього року—226. Не важко підрахува- 
ти.що після такого «відпливу» щедрості 
«на мілині» лишилося більше 150 юнаків 
і дівчат. А яка це «мілина», свідчить хо
ча б те, що більшість з «обділених» не 
мають гуртожитку і платять готівкою за 
квартири.

Чому ж так сталося?
Насамперед відкинемо версію про 

те, що приводом для «врізання» стипен
дії послужило зниження успішності і 
громадської активності. Вона на тому ж 
рівні, що й торік: у технікумі немає не- 
встигаючих, тільки шоста частина учнів 
навчається на трійки. Тоді чому ж?

Вияснити це не так просто.
— Таємницю своєї фінансової тактики 

забрав з собою у відпустку колишній
К виконуючий обов’язки директора техні

куму Т. М. Прокопенко, — пояснили ме-

ні. — Це згідно його наказів утворилася 
критична ситуація.

В бухгалтерії теж нові люди і ніякої 
певної відповіді. Але ж с й інші відпові
дальні за призначення і виплату стипен
дій? І ось наступні розмови відкрили не 
менш дивні речі.

— Жодного разу не була на засіданні 
стипендіальної, — пояснює секретар 
комітету комсомолу Олександра Саква. 
— А підпис? Секретар принесла, я про
читала список і підписала.

— Ніколи ніхто не запрошував мене 
на розгляд питань про стипендії, — це

пояснили, що підра- 
основі пропозицій, 
керівниками, а ті,

Папери і люди 
Варіація перша

Згідно з відповідною інструкцією, 
стипендія учням технікуму мас призна
чатися стипендіальною комісією. Така 
комісія організовується під головуван
ням директора строком на один рік. 
До її складу входять завідуючі відділен
нями по спеціальності, представники 
партійних, профспілкових, комсомоль
ських організацій, бухгалтерії, навчаль
них груп.

Чи с така комісія в технікумі? Є, хоча 
мені так і не довелося побачити спи
сок затверджений директором. Зате є 
документи про роботу цієї комісії. І один 
з них, датований 22 лютого 1975 року 
і с рішення про ту незабутню, роздачу 
стипендій, яка сталася в другому семес
трі. Під протоколом засідання комісії 
— сім підписів. Можливо ці люди пояс
нять свою надмірну щедрість? Адже ди
ректор має право тільки затвердити чи 
не затвердити рішення комісії?

слова колишнього голови студпрофкому 
технікуму С. Пижова.

— Не була я на засіданні комісії, не 
кликали,—зізнається колишній головний 
бухгалтер навчального закладу Л. О. Мі- 
лінська.

Щоб не затруднювати увагу читача, 
поставимо краще традиційне «і т. д.», бо 
ж могли б навести під подібними відпо
відями не тільки ці прізвища.

Папери і люди 
Варіація друга

Ну тоді, можливо, восени зібралася 
комісія? Ситуація ж бо критична — в 
дефіциті понад 100 стипендій.

Знайомим уже способом дізнаємось, 
що й інший протокол засідання стипен
діальної комісії від 22 вересня ц. р. не 
більше, аніж вправа з машинопису. Засі
дання, як такого не було. Єдиний досто
вірний документ, який лишився з тої по
ри — чорновик колишнього в. о. дирек
тора технікуму Т. М. Прокопенка з під
рахунками: скільки потрібно, скільки

зняти... 
хунки ці велися 
поданих 
мовляв,

Є й другий документ — витяг з прото
колу засідання комсомольського бюро; 
Але це вже цілий літературний твір. Є 
в ньому і хід обговорення,! списки тих, 
йому надбавили стипендію і кого по
збавили. Є навіть ліричні відступи, як-то: 
«Хорошу справу зробила дирекція, при
ставивши на розгляд комітету комсомо
лу розподіл стипендій...»

Тільки от у розмові автори «реприз» 
чомусь ніяк не могли пригадати своїх 
слів.

— І не можуть згадати, —пояснює 
Олександра Саква, секретар комітету 
комсомолу. — Бо ж не було ніякого об
говорення. Запропонували мені «офор
мити витяг», дали списки стипендіатів 
погоджені з класними керівниками, от 
і все...

Перші висновки
Саме перші, бо ж сподіваємось 

цього питання ще повернуться (і набага
то предметніше) відповідні керівники, 
громадскість.

Але вмовчати не можна от про що. На
яву грубе порушення «Інструкції про по
рядок надання і виплати стипендій учням 
середніх спеціальних навчальних закла
дів», Порушення ці коїлись на очах 
всього колективу технікуму. Чому ж тіль
ки «ЧП» привело до того, щоб із зло
вживанням почали боротись? Як могли 
миритися члени комісії, з такою ультра- 
пасивною позицією: «Не покликали, — 
і нехай...» Як могли ставити підписи під 
документами, знаючи, що це — фікція, 
що це попрания їх же прав,нехтуван
ня встановленими нормами?

О. РАКІН, 
спецкор «Молодого комунара».

Зііам’япськнй район.

Навчання школярів цивільній обороні з кож
ним роком набуває все більшого значення в си
стемі підготовки населення країни від зброї ма
сового ураження. 1 загальноосвітня школа здат
на дати своїм вихованцям необхідні знання та 
навички. Можливості в цьому напрямку безпе
рервно розширюються, накопичується досвід, 
закріплюються нові форми і методи навчально- 
виховної роботи, створюється добра навчально- 
матеріальна база.

Минулий навчальний рік в системі цивільної 
оборони був роком особливим. Практична підго
товка учнівської молоді за навчальними програ
мами проходила в обстановці високого патріо
тичного піднесення в зв’язку з святкуванням 
30-річчя Перемоги.

Органи пародиої освіти, педагогічні колективи шкіл 
разом з штабами і курсами цивільної оборони провели 
відповіді,у роботу в справі організації занять.

Військові керівники і викладачі краще готувались до 
занять і проводили їх більш результативніше.

Разом з тям н: можна не помітити істотних недолі
ків, певних труднощів і невігрішеннх проблем. Деякі 
керівник’!, не маючи необхідної підготовки і досвіду, 
надмірно захоплюються переказом разючих факторів 
дії ядерної зброї, мало приділяй її, уваги вивченню 
засобів захисту від неї. практичному користуванню 
дозиметричними приладами, виготовленню підручних 
засобів захисту органів дихання, будівництву сховищ 
найпростішого типу. Наочні посібники і технічні засоби 
навчання на уроках використовуються недостатньо, 
практичні заччття замінюються теоретичними (Кірово
градський, Комнаніївський, Петрівськнй райони).

Заняття з цивільної оборони в п’ятих класах 
деяких шкіл плануються недостатньо чітко, то
му створюється враження про необов’язкове їх 
проведення, контроль здійснюється слабо, в ре
зультаті чого якість навчання помітно Знижує
ться (Гапнівська, Грузчанська, ІванКовецька, 
Олександрійська № 10, Піщанобрідська, Торго- 
вицька середні школи).

ІІа заняттях з друїокласяпками багато пасу 
витрачається па отримання, підготовку і здачу 
протигазів, (респіраторів). Місцеві органи охоро
ни здоров’я нерідко середнім школам не виді
ляють кваліфікованих медичних працівників і 
табельного майна для підготовки санітарних 
дружин. Заняття з ними проводять, як правило, 
фельдшери, медичні сестри і рідко лікарі, ТОМУ 
організація їх — низька, а якість підготовки уч- 

. вів неповністю відповідає вимогам програми.

Та її методична робота з військовими керівни
ками в окремих районах ведеться недостатньо 
цілеспрямовано. Інструктивно-методичні заняття 
і відкриті уроки з цивільної оборони з ними про
водяться рідко.

Навчально-матеріальна база в ряді шкіл, 
особливо сільських, вимагає значного поліпшен
ня і удосконалення. Відділи народної освіти, ке
рівники шкіл ще мало приділяють уваги будів
ництву і обладнанню навчальних містечок, на
турних ділянок.

З 1976—76 навчального року всі середні школи пере
йшли на нові програми з цивільної оборони. Кількість 
навчальних годин у дев’ятих класах зменшилась. Од
нак нова програма і підвищені вимоги до практичного 
навчання, значно ускладнили завдання військових ке
рівників шкіл, так як за менший час треба буде дати 
учням більший обсяг знань і особливо практичних па
вичок.

Підготовка з цивільної оборони учнів п’ятих класів 
середніх і восьмирічних загальноосвітніх шкіл в поточ
ному навчальному році проводиться в обсязі 
ечальних годин за діючою нроїрамою. Заняття 
ми цих класів організовуються в ноіаурсчннн 
лами класних керівників.

Вже протягом п’яти років з учнями других __
проводяться бесіди по ознайомленню їх з деякими пи
таннями захисту від зброї масового ураження. Спла
нувати і проводити їх треба з початку другого півріч
чя навчального року. В програму проведення внесені 
деякі зміни. З мстою більш економного витрачання 
навчального часу, кількість уроків з учнями других 
класів зменшено до 6 годин на рік і надалі кожне за
няття слід проводити тривалістю -15 хвилин.

Нові програми, підвищені вимегп навчання 
зажадали і перебудови навчальної матеріальної 
бази, оновлення фонду методичних матеріалів, 
перепідготовки вчительських кадрів.

В усіх середніх і більшості восьмирічних шкіл 
проведені огляди-конкурсп на кращу матеріаль
ну базу з цивільної оборони. Можна з певністю 
сказати, що такі школи, як Кіровоградська шко- 
ла-інтерпат № 2, Помічиянська № 2, Паї’.півськз, 
Оиуфріївська, Лвпнязька і Войнівська та ряд ін
ших прийшли до початку навчального. року в 
повнії! готовності до навчання за новими про
грамами. В ІІовгородківській № 1, МалоБиеків- 
ській № 4, ІІовомнргородській № 2. Кіровоград
ській № 6 і в багатьох інших школах переоблад
нані кабінети, розроблені методичні матеріали з 
окремих тем, створений фонд наочних посібни
ків, підготовлені технічні засоби.

Цивільна оборона — важлива ділянка роботи 
відділів народної освіти, керівників шкіл, до
шкільних і позашкільних установ. 1 воші мають 
приділяти більше уваги поліпшенню навчання 
учнів, постійного складу формувань, удоскона
ленню всієї системи цивільної оборони.

Новий рік, нові завдання потребують цікавих 
педагогічних пошуків. Без них неможливі-успіхи 
в навчанні.

П. ВАНДШИН, 
інспектор шкіл облвно.

Є ПУТІВКА У ФІНАЛ
У кіровоградському спор

тивному залі заводу «Черво
на зірка» відбулася зональна 
республіканська першість
.зв'язківців України з волей
болу. В іграх брали участь 
жіночі команди Ворошилоп- 
грпдської. Закарпатської, 
Хмельницької. Кіровоград
ської областей та міста-гсроп 
Севастополя. Без жодної по
разки провели зустрічі воро- 
шиловградки. Вони з однако
вим рахунком (2:0) перемогли 
всіх своїх суперниць. Напру
женою була боротьба за дру
ге місце (тут — путівка до 
фінальних поєдинків) між на
шими землячками і представ
ницями Хмельниччини. На во- 

. лейболыюму майданчику 
йшла вперта боротьба. Першу 
партію з результатом 16:14 
виграли хмельппчапкп. а в 
другому періоді з таким же 
рахунком сильнішими вияви
лися кіровеградки. . В третій 
партії паші дівчата проде
монстрували ніс вишу полю 
до перемоги і виграли її •— 
159. Загальний рахунок 2:1 
на їх користь. Тепер вони ра
зом з ворошиловградками 
візьмуть участь у фінальних 
поєдинках, які па початку 
грудня відбудуться у місті 
Ворошіїлошраді.

€. ХРОМОЧКіН, 
суддя республікан
ської категорії.

командна першість па кубои 
обласної ради профспілок з 
шашок. З самого початку тур
ніру боротьба за звання пай- 
сильнішого колективу розгор* 
пу.члея між снартаківцями . ,ї 
авангардівцямн. Коли сУддІВД 
ська колегія підвела підсуну 
ки. рахунок виявився нічнії?’ 
НЕМ - по 15.5 очка. ПріїЗШІ* 
чепо додатковий матч, який 
добре провели представники 
«Авангарду». Результат 
5:1 па їх користь. Переможця] 
ми — призерами па окремії? 
дошках вийшли: з міжнароД* 
них шашок — першорозрядни/тґ 
ки «Авангарду» — світлово»? 
чаннії В. Лєтпіков та кіров«^. 
градець В. Віпіченко, з росік 
ських шашок—майстри спорту 
СРСР з «Спартака» А. СвегіУ’ 
лікоп і А. куліш, авангард« 
нець В. Гончаров, а серед »4? 
пок його одноклубниця 
К. Ерпст. 3

316050. ГСП. Кіровоград-50, вул. Луначарсьного, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій- . 
ськово-латріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах вндавннцто, 

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

В спортивному залі кірово
градського заполу тракторних 
гідроагрггптіп протягом семи 
днів проходило традиційна

Вже стало традицією 
кожного року паприкінцї 
осені проводити змагання 
з шахів на кубок обласної 
ради .профспілок. В цього
річній першості, що про; 
ходила в Кіровограді, за 
цей почесний трофей вели 
боротьбу сім колективів- 
З самого початку турніру 
лідирували представники 
ДСТ «Авангард». Вони ин 
кому не поступилися 
цем до фінішу. Мабравівн 
35 очок, аваїїгардівні. ПЕ 1 
в минулому ропі, стали 
володарями кубка.
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