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ЙД АБУТЬ, ще змалку кожен із нас 
”1 прагне осмислити події і явища своєї 
доби, глибше розібратися в їх суті. На
стає час, ми раптом усвідомлюємо ве
лич масштабів комуністичного будівни
цтва, і радість пізнання перехоплює по
дих, спогнює безмежною гордістю за 
те, що нам випало щастя бути громадя
нами Країни Рад. Країни, яка невпинно 
крокує до вершин соціально-економіч
ного прогресу само завдяки справедли
вості свого суспільного ладу, завдяки 
вірності і відданості ідеям комунізму іі 
господарів. Соразді, всі ми працюємо 
на- себе, на своє суспільство, ми — гос
подарі заводів, фабрик, міст і сіл — 
своєї рідної землі. В основі ж нашого 
соціального стану, способу життя ле
жить соціалістична загальнонародна 
власність на засоби виробництва. Зна
чить, наше головне право, наш головний 
обов’язок — жити, вчитись і працювати 
в ім'я розквіту Батьківщини, наша впев
неність у завтрашньому дні — гаранто
вані, вони законодавчо закріплені в Кон
ституції СРСР.

Візьмемо право на безплатне навчан
ня. Сьогодні ти поспішаєш до школи. 
Правда ж, не завжди маєш вільну хвили
ну, щоб замислитись, звідки ж беруться 
кошти і на твої підручники, і на світі, 
просторі класи, обладнані всім необхід
ним для навчання, і на зарплату вчите
лям, вихователям? Про все це дбає дер
жава. її витрати на кожного, хто вчи
ться, становлять на рік: у загальноосвіт
ніх школах — 170 карбованців, у серед
ніх спеціальних навчальних закладах — 
650, а у вузах — майже 1000 карбован
ців. Ось так!

Твої батьки працюють, вони задоволе
ні своею роботою, бо вибрали професії 
за покликанням. Може, ти інколи диву
вався з того, що їхньої зарплати завжди 
вистачає для задоволення ваших різно
манітних матеріальних і духовних по
треб? А це тому вистачає, що в нашій 
країні держава дбає про достаток і від
починок, про охорону здоров’я і забез
печення в старості, про житло і всебіч
ний розвиток кожної сім’ї, кожного чле
на суспільства. Для цього спеціально ви
діляються суспільні фонди споживання. 
Сума їх рік у рік зростає. І все це пе
редбачено в Конституції — Основному 
Законі нашого життя. Для прикладу роз
глянемо право на житло. За останні 25 
років у нашій країні 
дано сім’ям майже 
тир. Незсажаючи на 
піпшуються житлові 
квартиру лишається 
року. До того ж вона має чисто симво
лічний характер — усього 4 проценти 
загального доходу сім’ї.

Все це дали нам Радянська влада, 
наша Радянська Конституція. Звичайно, 
ти пам’ятаєш ті дні, коли відбувалося 
всенародне обговорення кожної її стат
ті. Всього один рік минув відтоді. Але й 
за цей короткий період виявились ре
альність і дієвість усіх положень Основ
ного Закону. Всемірно зросла трудова й 
політична активність радянських людей, 
їхнє дбання про міжнародний авторитет 
Батьківщини, про зміцнення її еконо
мічної та оборонної могутності. 1 цілком 
закономірно, що сьогодні всі наші по
мисли й енергія спрямовані на те, щоб 
/спішно завершити третій рік п’ятиріч
ки, забезпечити успішний фініш п’яти
річки в цілому. Така моральна норма 
нашого, радянського способу життя. Та- 

■',ч наше появо, такий наш обов’язок.

збудовано і пере- 
55 мільйонів кєар- 
те, що значно по- 
умови, плата за 

незмінною з 1928

Основу економічної системи СРСР становить со
ціалістична власність на засоби виробництва у фор
мі державної (загально-народної) і колгоспно-ко
оперативної власності.

Держава охороняв, соціалістичну власність і ство
рює умови для її примноження. _

(Із статті 10 Конституції СРСР).

І завтра теж свято — Всесоюзний день працівників 
сільського господарства. Трудівники нашого сіеисво- 
го краю зустрічають його вагомими здобутками в 
праці — в" українському мільярді чимала частка і 
їхнього хліба.

Нині хлібороби області складають рапорти про 
щедрий ужинок. Ділиться своєю радістю і комбайнер 
радгоспу «П'ягихатський» Андрій Трюхай, який став 
переможцем соціалістичного змагання молодих жен
ців України. І сьогодні, і завтра, і в день 00-річчя 
ВЛКСМ він з гордістю скаже словами поета: «Радію 
я, це мііі груд вливається в труд моєї республіки^

£* ПОДІЇ, які мовби заново відкрпва- 
’ ють твоє розуміння давно відомих 

явищ і фактів. Сотні разів ти спостері
гав їх, сприймаючи як щось звичне, уста
лене. Та ось настає мить, колії все не її! 
сприймаєш якось по-новому, усвідомлю
ючи справжню його ціпу і значення.

Сталася така подія і в моєму житті.
Були обжинки в рідному селі Гапнівпі. 

де нашому комсомольсько-молодіжному 
колективові довелося збирати-хліб па 
останніх гектарах. Виструнчились толі 
поруч мене молодан комуніст Володимир 
Жих, комсомолець Юрій Розенськнй 
І тут під оплески земляків перший вінок 
із колосків та польових квітів наділа ме
ні моя мати. Не голова колгоспу, не 
бригадир, як годяться за традицією, а 
мати. Подумалось тієї незабутньої-хви- 
мцш. що не мені особисто, а моїм ро
весникам дякують усі матері за вірність 
родинній професії хлібороба, за тс. що 
па зміна їм виросли сипи господарями 
землі.. Саме господарями, а не безтур
ботними споживачами її багатств, дарів.’

Бо тієї миті ми, троє героїв жнив 
ювілейного комсомольського ооку, три
мали. звіт перед батьками, перед дер
жавою про те. як дбаємо про землю. 
Як же?

З чистим сумлінням 
по-господарсьному. не 
синівського обов'язку, 
поикладу хоча б три роки 
п’ятирічки. Врожайність зернових 1976 
року трудівники радгоспу довели до А2 
центнерів з гектара. Навіть несприятли-

харчуванням, молоком і 
спецодягом ще півтисячі
робітників саме за раху
нок фонду суспільного 
споживання.

Зріс у нас і резерв кош
тів. що виділяються на 
преміювання переможців 
соціалістичного змагання 
Нинішнього року перед
бачається витратити на не 
136 тисяч карбованців, ЩО 
на 5,4 процента більше, 
ніж минулого

За рахунок фонду жит
лового будівництва пона* 1' 
140 сімей червонозорівців 
V січні цього ооку стали

можу сказати: 
відступаючи від 
Візьмемо ’ для 

н и н і ш н ьої
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і

Найвища мста суспільного вироб
ництва при соціалізмі — найповніше за
доволення зростаючих матеріальних 
духовних потреб людей

(Із статті 15 Конституції СРСР).

ПРЕКРАСНА
МЕТА
СУСПІЛЬСТВА

щодо погодних умоо минулого ро-вого
ну — по 45 центнерів. Упевнено хліборо
би господарства підвищують урожай
ність озимої пшениці, під якою зайнято 
найбільші площі. Ще позаторік ми зібра
ли її по 40, а нині — вже по 50,5 центне
ра з гектара.

Незабаром відзначатимемо ще одне 
трудове свято — радгосп занінчус вико
нання п’ятирічного плану продажу дер
жаві цукрових буряків. І в тваринництві 
спраси йдуть успішно. Завдання трьох 
квапталів виконали на 104 проценти. 
1973-й, такий багатий на знаменні дати, 
увійде в історію нашого господарства як 
рік рекордного збору зерна: навіть без 
кукурудзи на 101 тонну зерна ми одер- 
жали більше, ніж у найурс-жайніший — 
1973-й.

Ось так хазяйнують мої товариші по 
праці — від ветерана до випускника 
інколи чи техучилища — батьки і сипи. 
Кожного поіменно можна назвати. І ко
жен назве свій внесок V цей спільний 
успіх — внесок, гідпий звання хлібороба. 
З 38 комбайнових екіпажів району, які 
взяли 10-тнсячііип рубіж по обмолоту, 
п’ять — з нашого радгоспу. Нашому 
гс-мсомольсько-молодіжному екіпажеві 
доводилось виборювати першість у до
стойних суперників. Екіпаж С. Г. Овдія. 
наприклад, намолотив 17 710 центнерів 
зерна. Володимира Тншикз — 15 620. 
Ф І. Жанр — 11 073. М. 1. Сусличсшга— 
10 560 центнерів. Усі воин справилися із 
своїми сопіаліспічщімі! зобов'язаннями. 
А поруч досвідчених хліборобів пепегл- 
1:0 пробували СВОЇ СИЛИ ВИПУСКНИК’.1 Г.’.и- 
півської десятирічки. Разом з батьком 
Сергій Мангур комбайном СК-'і намило-

жйвання, розміри викори
стання яких для потреб 
робітників постійно збіль
шуються. Зокрема, поточ- 

і гордістю ного року ці фонди 
підприємстві зросли 
рівняно з 1977 роком на 
8 процентів А це означає: 
більше коштів піде на 
проведення різноманіт
них соціально-культурних 
заходів, на оздоровлення 
і відпочинок трудящих, на 
будівництво житла, на 
розвиток спорту.

За рік з моменту прий
няття нової Конституції 
СБСР завод дістав мож
ливість забезпечити спец- (Закінчення на 2—3 стор.).

КраїНОЮ ІЗ

ДОСІ пам'ятаю жовтне
ві дні минулого року, 

коли «Червона зірка» ра
зом з усією 
захопленням 
схвалювала нову Консти
туцію — свідчення висо
кого розвитку нашого 
суспільства.

Минув рік, лише один 
рік відтоді, як Основний 
Закон СРСР набрав юри
дичної сили. А скільки 
позитивних змін відбулося 
за цей, здавалося б, не
значний період!

На заводі «Червона зір
ка» щорічно утворюють 
фонди суспільного спо- 

тили о62/ центнерів зерна. Юрій Но&юке 
дбіїомагав ветеранові господарства .І.М. 
Сарані намолотити понад б тисяч цент
нерів хліба на машині такої ж марки.

Трудом славна людина. І повсякчас 
держава дбає про те., щоб їй жилося 
Щасливо її заможно Наш радгосп сьо
годні мало чим відрізняється від про
мислового підприємства. За короткий 
строк 24 сім’ї справили новосілля. Квар
тири отримали механізатори, тварпшія- 
кп, спеціалісти. Нині закінчуємо споруд
ження ще п’яти житлових будників. Усе
ляться в них робітники. В салі Гапіпвиі 
діє нова середня школа. А пройдіться 
центральною садибою радгоспу! Торго
вельний центр із трьох магазинів і фі
ліалу районного поб\ткомбіпату, адмі
ністративний корпус та білостінні двопо
верхові житлові котеджі утворюють 
красивий архітектурний ансамбль з ве
ликою площею в центрі. Незабаром при
ємний подаруйся одержать наймолодші 
жителі радгоспу — завершується будів
ництво дитсадка.

Прекрасний Будинок культури, зліша 
смуга для літаків сільськогосподарської 
авіації, v перспективі — булівшшіво 
відгодівсльпого комплексу на 4.5 тисячі 
свиней. Словом, радгосп наш — це 
справжній агропромисловий комплекс.

І за всі ці блага, надані нам держа
ною. хочеться працювати так. щоб як
найбільше користі приносити народові, 
щоб поруч тебе піхто не відставав у тру
ді. Це почуття допомогло мені і моєму 
помічникові Володимиру Жпху тй за
кріпленому за пашим екіпажем водієві 
трудовика Юрію Розснськрму встанови
ти рекорд па збиранні врожаю серед 
ком сом ол і >ськс - м олол і ж п и х екіпажів рес
публіки Воно вело нас до успіху, дода
вало снаги в соціалістичному змаганні 
Кожен жниенпн день запам’ятався. І ко
ли траплялася поломка, і коли за 17 ро
бочих годин намолотили рекордну кіль
кість зерна — І32 тонни, і коли дощ за
важав водити комбайн... Бо ми збирали 
хліб держави, яка в Основному Законі 
таран г\є щастя нашій юності.

А. ТРЮХАН. 
комбайнер радгоспу «П’ятвхат- 
ськнй» Пеірівського району.

на 
по-



-2—3 стор.

ЩАСЛИВА ЮНІСТЬ В ІІАІІіОА
Право па гіращо

Готуючись гідно відзначити День Конституції СРСР, 293 виробни
чих бригад, змін, дільниць і цехів, майже 10 тисяч трудівників Кіро- 
воградщими виконали завдання трьох років п’ятирічки і працюють 
а рахунок 1979 року.__________ ,

ГАРАНТІЯ
МАЙБУТНЬОГО
у СОЦІ.иі[СТИЧНОМУ зма-
* гаяні серед локомотивних 
депо СРСР за підсумками дру
гого кварталу знам яйці посіли 
перше місце. Підбиваються під
сумки третього кварталу. Заліз
ничники вірять, що не втратять 
почесного МІСЦЯ.

Напередодні свята ми побува
ли в трудовому колективі елек
тромашинного цеху, що успішно 
виконав зобов’язання, взяті на 
честь річниці пової Конституції. 
Робітники, а це переважно мо
лодь, добилися значного підви
щення продуктивності- праці, 
зниження собівартості ремонту 
електроустаткування, більшість 
продукції здають з першого 
пред’явлення. А коли додати, що 
майже кожен з працюючих під
вищив свою професійну майстер
ність, оволодів суміжними спе
ціальностями, то легко ДІЙТИ 
висновку, що наше знайомство 
було справді цікавим.

# * *
«Ви часто згадуєте про те, що 

в СРСР та піших соціалістичних 
країнах немає безробіття. Чи не 
суперечить, однак, ваше прагнен
ня забезпечити повну зайнятість 
об’єктивній економічній необхід
ності підвищувати сірекіншшіь 
виробництва і праці.-> — з та
ким запитанням звернувся якось 
до радянських журналістів гро
мадянин ФР11, житель Гамбурга 
І. Шнайдер, прагнучи, очевидно, 
поставній іпд^сумиїв одне з най
головніших надбань соціалістич
ної системи — право кожної лю
дини на працю. Г. Шнайдер не 
один у'гаких міркуваннях, чима
ло буржуазних економістів мір
кують подібно до пана Шнай
дера. Навіть більше того — 
твердять, <цо повна зайнятість у 
країнах соціалізму досягається 
штучно і сковує зростання про
дуктивності праці. Чи є резон-у 
таких міркуваннях?

Щоб розібратися в цьому, по
вернемось до знам’янських за
лізничників, погортаємо соціа
лістичні зобов'язання 32-х моло
дик робітників. Як ставляться 
вони до підвищення продуктив
ності праці:' У кожного вона рік 
у рік зростає. Ось і до / жовт
ня, річниці пової Конституції, 
більшість узялася підвищити 
продуктивність праці на 3 про
центи. Незважаючи на невелику 
цифру, це. дасть вагомий крок 
уперед. 1 ного вже зроблено. 
Спробуємо проаналізувати, як 
саме.

Не секрет, що продуктивність 
праці і якість робо і и — понятия 
нероздільні. Комітет комсомолу 
залізничного депо вирішив поча
ти своє шефство над якістю з 
основ управління нею. Необхід
ність цього диктує життя. За 
пропозицією комітету до програ
ми підвищення кваліфікації вне
сено відповідні теми. Що це 
дасть у перспективі, що це дає 
сьогодні?

Зросла відповідальність кож
ного за загальну справу підпри
ємства. Зросла від знань, від 
розуміння суті справи. Набуті 
знання дали змогу кожному сга
ні не тільки активним, а її ком
петентним учасником вііообипчо- 
го процесу. Зріс і професій
ний рівень молодого робітни
ка. Підвищили кваліфікацію 
Юрій Смик, Петро Лемснтарьов, 
Григорій Сіриченко, оволоділи 
суміжними професіями Володи
мир Клименко, Володимир Бул- 
газ, Олександр Голованов, Сергій 
Еіікігіц — практично кожен дру
гий робітник з електромашинно
го1 Як результат творчого вико-

ристания права на пращо — про
тягом дев’яти МІСЯЦІВ нинішньо
го року 179 робітників цеху по
дали 266 раціоналізаторських 
пропозицій, з яких 237 уже 
впроваджено у виробництво. Цс 
вплинуло на зростання продук
тивності праці, поліпшення якос
ті роботи, дало підприємству 
економічний ефект у СОТНІ тисяч 
карбованців.

Можливість — вибрати роботу 
за уподобанням, гарантована 
Конституцією, стимулює творчий 
підхід до дорученої справи. Ось 
чому в депо, зокрема в елекіро- 
машинному цеху, трудяться лю
ди, залюблекі у свою роботу, за
цікавлені в тому, щоб виконува
ти її якнайкраще. І молодий ко
муніст, майстер цеху Віктор 
Остапов, і слюсарі Володимир 
Нстудїіхатко, Юрій Смик, Мико
ла Губа, на рахунку яких чима
ло раціоналізаторських пропо
зицій, і їхні товариші з інших це
хів — Валентин Лантух, Олек
сандр Озарчук, Валерій Жилков- 
сь’кни, мають можливість підви
щувати продуктивність пращ і 
використовують’. ЦЮ МОЖЛИВІСТЬ 
сповна.

Полемізуючи з паном Шнайде
ром, слід було 6 сказати, що в 
нашій країні вся система вироб
ничих відносин в ім’я ЛІОДШіИ, 
для полегшення її праці, для 
забезпечення можливості працю
вати творчо, зростати .духовно. 
Тому для прискорення зцреган- 
ня продуктивності праці в Зиа- 
м’янському депо, як і на всіх 
підприємствах країни, намічено 
в першу чергу підвищити темпи 
механізації та автоматизації ви
робництва там, де ще велика 
частка ручної праці. Завдання 
це важливе її тим, що пекваліфі- 
кована праця, хай навіть добре 
оплачувана, у нас привертає мо
лодь все менше її менше, і на
впаки — зростає інтерес до 
складної роботи. Це закономір
но — зростають добробут, осві
ченість людей, їхні вимоги до 
зручностей на робочому місці. Б 
нинішній п’ятирічці особливо 
змінилося співвідношення капі-' 
талышх вкладень у вііробніщтво 
нових підприємств і модерніза
цію діючих. Частка нового бу
дівництва трохи зменшилась, 
асигнування на технічне пере
озброєння діючих значно збіль
шилось.

Ясно, що в перспективі інтере
си підвищення ефективності ви
робництва вимагатимуть і скоро
чення кількості робітників на то
му чи іншому підприємстві. Ска
жімо, впровадження па манев
рових тепловозах двох пультів 
управління вже дало змогу ви
вільнити знам’янцям половину 
складу машиністів і їхніх поміч
ників. На Заході це була б тра
гедія для вивільнених робітників. 
Конституційне право на пращо 
гарантує в нашій країні такий 
принцип: у виграші повинні бути 
як ті, хто лицюється па поперед
ньому місці роботи (в нашому 
випадку вони одержали надбав
ку до основного заробітку за ра
хунок зекономлених коштів), як 
і ті, кому випало працювати в 
нових умовах (у нашому випад
ку всі машиністи забезпечені но
вою роботою за тією ж спеціаль
ністю).
ПІДСУМОВУЮЧІЇ сказане, 
11-хочеться наголосити — ефек
тивніше використання робочої 
сили за соціалізму завжди до
сягається при додержанні гаран
тованих Конституцією СРСР ін
тересів трудівника. І в цьому, 
безперечно, чимала перевага на
шого, радянського укладу життя.

Учитись, учитись, учитись.Ці слова червоними літерами написані на першій сто
рінці щоденника дев'ятикласниці КіровсірадськоІ середньої школи № 32 Олени 
Лисенко. І вона вперто йде до своєї мети. Комсомолка Олена Лисенко не тільки доб
ре вчиться, вона й серед фізкультурних активістів міста, двічі на тиждень віднідуо 
заняття легкоатлетичної секції в спортклубі <3ірка», бере участь у міських і облас
них змаганнях, має другий спортивний розряд.

Право па освіт}7 --------------------------
Розмова нашого кореспондента Т. Кудрі з дирек- 

тором Малс-висківської середньої школи № 3, Заслу
женим учителем УРСР Г. М. Перебийносом торкну
лася права па освіту, гарантованого статтею 45 Кон
ституції СРСР.

ЖИТТЯМ
ПРОДИКТОВАНІ
РЯДКИ

Право на охорону зл 
„іилінінУ чи 

Зідаідуючи п°л.л за«'ляДа&м 
дому, ми кіколи н®. вИтрати 
маско про гр»1^ перебУван 
ванні. Тим иас°м кходиться 
дорослої морини о іииіе 
ванціа іцодоои- -* гША тільні 
пах. Приміром, ® _„.е, за зин 
заплатити Ц) Д°л<дт лікари« 1 день перебування » 000 дО.
рація — не елеяіов _ __ ____

ВАРТОВІ 
у білих :
ПО ЦИХ світлих і про

сторих к?рИ^Хн- 
Оле:<сандрізсьК°! - 
ної лікарні цілодобозо 
нають кроки найг/м *__
ших бійців нашого чд 

ПОЗЦІВНИКІВ. медичних ПР^ІМДЄСЯТ 
Кожн<» ДНЯ ^ІЛОСВІЖ- 
лікарту одягаю^ о» 
ні халати, заступаючи н 
варту найціннішо,° п . 
ського скарбу - зА°Р°“ 1 

Великий Жовтень п 
ніс великі ЗМІНИ. 1 яко

— Григорію Миколайо
вичу, а стати 45 ідеться 
при те, що всі і ромаднни 
Країни Над мають право 
нч освіту, причому право 
на безплатну оевку. про
ілюструйте, оудь ласка, це 
по/юиіені;я на прикладах 
вашої школи.

— Майже тисяча учнів 
нашого закладу щодня сі
дає за перти. Висококва
ліфіковані вчителі вчать 
їх грамоти, основ наук. 
Навчальні кабінети, ви
робничі майстерні, бібліо
тека, спортивний зал — 
усе це до послуг дітей. 
Школярі з віддалених сіл 
живуть у чудовому інтер
наті. і теж за рахунок 
держави.

Дальшому вдосконален
ню організації навчально- 
виховного процесу сприяє 
запроваджена а країні за 
новою Конституцією СРСР 
безплатна видача учням 
підручників.

Незабаром у нас відбу
деться велике радісне 
свято — новосілля. Буді
вельники тресту «Кірово- 
градсільбуд» закінчують 
спорудження гарної шко
ли на півтори тисячі учнів.

— Конституція СРСР у 
статті 25 фіксує, що а на
шій країні «існує і вдоско
налюється єдина система 
народної освіти». А яке 
місце тут відводиться за
гальноосвітній школі?

— Загальна середня 
освіта, позашкільне вихо
вання — важлива ланка 
системи народної освіти. 
Школа покликана забез
печувати підготовку моло
ді до діяльності вищого 
ступеня, давати своїм 
вихованцям необхідні 
знання і навики, забезпе
чувати єдність навчання і 
трудового виховання.

Кілька років ми ведемо 
експеримент по вивченню 
громадської активності ді
тей. Його мета — повніше 
залучення школярів до 
самостійної праці. Опера
ція «Чистота», яку ми ре
гулярно здійснюємо в на
шій школі, добре зареко
мендувала себе. В день її 
проведення всі учні за 
півтори години до почат
ку занять працюють На

впорядкуванні пришкіль
ної території. Члени шта
бу операції — комсорги, 
старости класів, голови 
рад загонів. І жодного 
вчителя. Підбиваючи під
сумки, ми враховуємо, хто 
був найчервонішим під 
час роботи (тобто трудив
ся з вогником, енергій
но), своєчасність початку 
роботи, організацію пра
ці тощо.

Дуже приємно й радіс
но стає на душі, коли 
чуєш теплі слова про сво
їх колишніх вихованців 
Таню Сухомлин, Миколу 
Крюкова, Володимира 
Повзуна, Віктора Кузика, 
які працюють у місцевому 
колгоспі «Родина», на за
воді сухого молока.

Щороку збільшується 
кількість випускників, кот
рі йдуть працювати без
посередньо на виробни
цтво. Ось хоча б такий 
приклад. Торік лише 37 
процентів наших випуск
ників пішли на виробни
цтво, а цього року — 
п’ятдесят.

— Сьогоднішні школя
рі — це майбутні робітни
ки, вчені, інженери, агро
номи, лікарі, артисти. Як 
діти розвивають свої на
хили, здібності в школі?

— Нова Конституція на
дає ще ширші можливості 
для плодотворної діяль
ності кожного члена на
шого суспільства, для йо
го творчості і духовного 
зростання. Учні нашої 
школи працюють у сту
діях, гуртках чи секціях, 
які найбільш їм до душі.

Руками наших юних ху
дожників оформлено ба
гато класів, кабінетів, 
шкільних коридорів. Ми 
влаштовуємо виставки, 
конкурси малюнків, гра
вюр, інкрустацій. А учени
ці десятого «Б» класу Оле
на Крутофал та Ірина 
Рештенко працюють уже 
майже на професіональ
ному різні. Одним слозом, 
у нашій школі є все необ
хідне для всебічного, гар
монійного розвитку кож
ної дитини.

— Отут давай зробимо трошки а ад^-ті-
ііії чіткіше, виразніше, — радяться між ерою гоні 
художшщі. учениці 10 -сБ» класу Маловисйвської де
сятирічки Лі 3 Тетяна Рябова та Ірина Реигтецно. 
Споро дівчата закінчать школу, 1 па згадку про себе 
воші вирішили залишити своїм молодиш і друзям 
другокласникам дарунок — панно «Щас.іЖе дитин
ство». Нехай радіє малеча, нехай світло й радісно бу
де їй.

ПРЕКРАСНА МЕТА
СУСПІЛЬСТВА

(Закінчення.
Поч. на 1-й сто?.), 

новоселами чудового ВИ
СОТНОГО будинку з усіма 
вигодами.

Звичайно, не можна за
бувати, що всі ці, перелі
чені мною, досягнення у 
сфері забезпечення ро
бітників творилися пра
цею тисяч червонозорів- 
ців, які брали підвищені 
зобов язання, висували 
цінні ініціативи, виступали 
з цікавими починами.

У нас робітник—госпо
дар, і його труд—то труд 
на себе, на свою держа- 
ВУ< ТРУД — радість.

Вже ні для кого не див
но, що самі робітники 
стають застрільниками

всього нового і ак. на за
воді «Червоні зірка» на 
ознаменуванн’ річниці
Основного Закону СРСР 
бригада фо^Увальникіа 
ливарного ЦвМу Ковкого 
чавуну, очолювана депу
татом Вер<в>тіої Ради 
СРСР В. І. ^ть^анцем, 
виступила з ,н,и>'ативоьо: 
3,5 річної«зр"- виробіт
ку з поч^ЛУ'*' .. ____
до 7 Приклад
правофлангоз насліду
вали 78 бр»'*-3 Д $ коло 
дзох з полов» ою тисяч 
робітників.

Особливо У€ те, Що 
молодь наші к°мсомоль- 
ці, ростуть ГіДИОіо зміною 
ветеранам. ш •ь'~!-4ість ком
сомольсько - м°лодіжних
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ЛПОМУ ЗАКОНІ
Т лпеозхпзхлг Л978 ролу

Святковий репортаж ведуть спеціальні 
кореспонденти «Молодого комунара» Вале
рій ГОНЧАРЕНКО, Василь ГРИВ (фото), 
Юрій ДМИТРЕНКО і Людмила СЕМЕНЮК.

КОМСОМОЛКА ЛЮДМИЛА ЛЖЭВД ПРАЦЮЄ ОПЕ
РАЦІЙНОЮ СЕСТРОЮ В ОЛЕКСАИДРІВСЬКІП РАЙОН- 
1.П1 ЛІКАРНІ. НЕЗВАЖАЮЧИ НА СВІЙ МОЛОДКИ ВІК, 
.ЛЮДМИЛА ВВАЖАЄ СЕВЕ <ВЕТЕРАНОМ» АЛИИ-’ 1’ 
ЦІН ЛІКАРНІ ВОНА ПРАЦЮЄ УЖЕ ДЕСЯТИН РІК

Празо на охорону здоров’я
дом\? ’Ау*°чи поліклініку чи викликаючи лікаря до- 
мавХХ1”4 Ьікалм не заглядаємо до свого гаманця. Не ду- 
вам«° -еошові витрати і на стаціонарному ліму-
Доопг* Тиг« Лісом перебування в лгнарні лише однієї 
вам»; ” людини обходиться державі більше 8 карбо
нах п Зовсім інше — в капіталістичних краї-
запллРИм,Ро»' “ США тільки за прийом лікарю треба 
ден£аЛИТи *10 доларів, за виклик додому — 15, один 
»аніс Єре5Увгння о лікарні коштує Ю0, а проста опе- 

» 1000 доларів.

вартові
у білих халатах
Ііі О ЦИХ світлих і про- 

сторих І коридорах 
Олександр1сдаІ район
ної лікарні цілодобово лу
нають кроки найгумвннг 

бійціа нашого часу— 
медичних працівників. 
Кожм^о дня вісімдесят 
тіікарНз од ягают^біл ос ніж
ні халати, заступаючи на 
варту найціннішого люд
ського скарбу — здоров я.

Великий Жовтень при
ніс великі зміни. І якою б

не видалась сухою мова 
цифр і фактів, що ілю
струють медичне обслу
говування трудівників 
Олександрівського райо
ну, все ж вона животре
петна правдивістю і не
стримним злетом радян
ського сьогодення. Зга
даймо...

В двадцятих роках в 
цьому районі нараховува
лось всього навсього... 
три лікарі (сьогодні їх

»«Я М. 
і»' Ірина Яешт.„™. 
"?■ и» згаДК> п!»о себе 

К°лГм 1 мо подихи ДРУЗЯМ сзсЛМ в* .иіас.чі’ас дитин-

гО ноь°гО . нз за' 
„цаозонз зірка» на 

ВОЛ1мїЄНуваНЯ” Річниці 
ознамє у закону СРСР 
Осноано формувальників 
бригада ^еХУ| ковкого 
ливар^° • оЛ»оэ4ча делу- 
чавунУ' дерХозїоі Ради 
татом Гаманцем,
С?С?* 3 ініціативою:
ВИСТуПиЛ ,.,орм| аиробіт- 
3,5 —
ку з по ^оагнЯ. Приклад 
А° жзанго3”Х насліду- 
празоср-- брига» і коло 
вали _ полози’Ью тисяч 

Р°б’7Нбпиз° рЭ4€ 7е' що
Ос°6 ЧСІІц<з х^сомоль- 

молоДь г«Дк<г зміною 
ці, Р°сТУ\. Б«ЛЬТСТ!» ком- 
ЗЄТЄРаИ<3 ’ - М'ЛОДІЖНИХ

ТРИ ДОЛІ
Робітник
Червона Прєсня, слава барикад. 
З вождем великим незабутні 

стрічі...
Якщо на світі і батат? правд,
То все одно дорожча робітнича... 
Той дивень-день, що з Жовтня 

народивсь,
Мене на світлий труд благословляє, 
На все життя з метою я зріднивсь, 
Яка комуністичністю світає. 
Живу, росту, до зір летять сини, 
З людьми радію і горджусь 

людьми я...

Той завше прагне долі еишини, 
Хто буть землі господарем умієї

Хлібороб
Спасибі долі: виріс і змужнів, 
Виходжу в поле я не милуватись— 
Мій рід увесь одвіку хліб ростив, 
Яким народ мій дужий і багатий. 
Ніхто мені не може дорікнуть 
За родову любов до злотограю, 
З якого творчі радості цвітуть, 
А них не кожен за життя пізнає... 
Нехай і піт і втома на чолі, 
Мої турботи, знаю, недаремні... 
Той, хто довіку вірним був землі, 
У вірності освідчився взаємній! 
Невідомий солдат
Ні, я не вмер! Не вийшов просто 

з бою,

ДОМІ

Право па житло.

У СВІТЛОМУ
ф Коментар депутата

Щоразу, колі: я дивлюсь па корпуси 
нових будннісщ і бачу- щасливі усмішки 
новоселів, 'ір ВСЯ; наша країна здасться 
мені великим світлим будинком. Щасли
вим будинком, де живуть щасливі люди. 
Не оціниш те піклування, яким оточена 
людні а в нашій країні. Про це свідчить 
пат Основний Закон, який гарантує гро
мадянам право не тільки на прзцю, від
починок, тощо, а й право на житло. Це 
право забезпечується розвитком і охоро
ною державного і громадського житло
вого фонду, сприянням кооперативному 
та індивідуальному житловому будів-

колективів узяла підвище
ні соціалістичні зобов’я
зання. Наприклад, комсо
мольсько - молодіжна 
бригада різальників мета
лу з ковальсько-пресово
го цеху, котру очолює де
легат XVIII з’їзду ВЛКСМ 
Леонід Артеменко, зобо
в'язалася до Дня Консти
туції зекономити 50 тонн 
металу.

17 комсомольсько-мо
лодіжних колективів і 550 
молодих виробничників 
рапортували про успішне 
виконання підвищених зо
бов'язань на честь річниці 
нової Конституції СРСР. 
Ось яка у нас молодь!

Ми знаємо, як знижує
ться заробітна плата тру- 
дящих капіталістичних 
країн, яку мізерну частку 
одержують вони за не
людську працю на кон
вейєрах, у шахтах, на бу
дівництві. А ми можемо 

вісімдесят!), ЗО фельдше
рів, акушерів і медсестер 
(сьогодні їх близько чо
тирьохсот!), 2 фармацевти 
(сьогодні їх двадцять ві
сім!), лікарняних ліжок 25 
(сьогодні — триста двад
цять п’ять!).

По цих затишних висо
ких палатах проходять 
уже літні і зозсім молоді 

медичні фахівці. Власне, в 
Олександрівській районній 
лікарні з усіх лікаріз сім
десят процентів — мо
лодь. Колектив, дійсно, 
молодіжний, творчий.

Головний лікар П. О. 
Киреєз з гордістю і теп
лотою говорить про своїх 
колег:

— Люди у нас живуть 
неспокоєм творчих заду
мів, лікарських буднів. 
Ось уже п’ять років ми 
успішно запроваджуємо 
систему виїздних бригад 
лікарів на село. Тому в 
Олександрівському райо
ні немає жодного населе
ного пункту, де б наші 

ніщтву, справедливим розподілом під 
громадським контролем житлової площі, 
а також невисокою платою за квартиру 
і комунальні послуги.

Тільки в цьому році в Кіровограді бу
дівельники здали в експлуатацію близь
ко 1000 квартир новоселам до Дня Кон
ституції. Це 9 нових будинків!

У середньому за кожен квадратний 
метр житла держава за рік доплачує за 
нас по 4 карбованці. І наша квартнриа 
плата не тільки не відшкодовує вартості 
будівництва, а й навіть коштів на утри
мання житла.

Тому вважаю почесним обоз язк.ом 
кожного громадянина дбайливо стави
тись до наданого житла. Інакше й не мо
же бути. Ми — господарі своїх квартир 
і своєї Вітчизни.

Д. МОЗУЛЬ, 
завідуючий відділом обліку і розпо
ділу житлової площі при виконкомі, 
депутат Кіровоградської міської Ра
ди народних депутатів.

сказати: тільки за один
1978 рік середній заробі
ток робітників «Червоної 
зірки» зросте на 2,5 про
цента і становитиме 177,9 
.карбованця щомісяця.

Та хіба мало прикладів 
можна навести, які для 
нас буденні, звичайні, а 
при капіталізмі — абсо
лютно немислимі? А все 
це тому, що немає в жод
ній конституції західного 
світу такої статті, як у на
шій Конституції стаття 15, 
бо ніяке суспільство з іс
нуючих на планеті не ста
вить перед собою такої 
великої й прекрасної ме
ти — все в ім’я людини, 
все для блага людини. Ме
ти, узаконеної нашою но
вою Конституцією.

М. КОВІКА, 
секретар парткому 
заводу «Червона 
зірка».

м. Кіровоград.

медики не влаштовували 
дні прийому хворих. Зви
чайно, піклування про 
здоров’я радянської лю
дини — це справа особ
ливої державної ваги. Ось 
чому ми* надасмо велико' 
го значення профілактиці.

Якщо говорити про ха
рактерну рису нашого ко
лективу, то вона визна

чається перш за все лю- 
боз’ю до своєї професії. 
Важкої, відповідальної і 
благородної. Саме ця лю
бов не дозволяє нам зупи
нятись на досягнутому, 
жити вчорашнім днем ме
дицини. Наприклад, ми 
першими в області почали 
застосовувати лікування 
підводним витягуванням 
для групи неврологічних 
хворих. Першими на Кіро- 
воградщині почали вико
ристовувати при лікуванні 
коктейлі, виготовлені із 
різнотрав’я.

Все це робиться для од
нієї мети, щоб радянська 
людина була здоровою і

прогулянки в цьом, 
ЗАПОВІДНИКУ ЛІСОВОЇ 
ТИШІ І н янкого ЦІЛЮ
ЩОГО ПОВІТРЯ — ЗАПО
РУКА ЧУДОВОГО І ПОВНО
КРОВНОГО відпочинку. 

довголітньою. Так диктує 
радянське сьогодення, так 
диктує наша Конституція 
СРСР...

Золотими літерами впи
сані в нашу свідомість 
рядки з Конституції про 
право на охорону .здо
ров’я: «Це право забез
печується безплатною ква
ліфікованою медичною 
допомогою, що подається 

державними закладами 
охорони здоров'я; роз
ширенням мережі закла
дів для лікування і зміц
нення здоров'я громадян; 
розвитком і вдосконален
ням техніки безпеки і ви
робничої санітарії; прове
денням широких профі
лактичних заходів».

У цьому затишному і 
світлому корпусі Олек- 
сандрівської районної лі
карні, що одяглася в 
ошатне вбрання дерев і 
квітів, цілодобово пильну
ють людське життя варто
ві у білих халатах. Люди 
щедрого серця і світлого 
покликання.

Навік зостався на передовій, 
Щоб вас, живих, прикрить колись 

собою,
Прийняти першим знов

смертельний бій. 
Хгіба шумлять, з мартенів сталь — 

рікою. 
Нове життя і пісня а нім нова. 
Моєю стала теж передовою 
Трудових звитяг передова. 
І я стою, закоханий у весни, 
В строю своїх ровесників стою, 
І в кожнім з них незраджену і чесну | 
Свою безсмертну юність пізнаю!

Михайло РОДИНЧЕІІКО. І 

с. Олексапдрівка
До.ншського району.

Зелені стіни висотних 
дерев, ЩО ВИДЗВОНЮЮТЬ 
хрещатим листям. Сгріль- 
часта мережа стрімких 
алей і барвиста гаптуваїї- 
ка квітників. Свіже, цілю
ще повітря, яке можна пії
ти, мов чудодійний тру
нок, і невисокі, вигадли
вої архітектури, будинки 
під крислатими і розлоги
ми кронами.

Це — Оникіївська ту
ристична база «Лісова 
пісня». Улюблене місце 
відпочинку робітників і 
службовців, студентів і 
колгоспників нашої об
ласті.

...Жовтень встеляє баг
ряними аркушами літній 
майданчик, альтанки, спо
рожнілі лавочки «Лісової 
пісні», де залишило бага
тотисячні автографи золо
таве літо. Адже лише в 
цьому році на турбазі 
23 860 людино-днів засвід
чили неабияку популяр
ність Оникіївської здрав
ниці.

Тут відпочивають хлоп
ці і дівчата (невгамовні 
студенти), поважні молоді 
люди (сімейні, разом з 
дітьми) і трудівники псн-

Право па відпочинок

НЕЛОДІЯ «ЛІСОВОЇ ПІСНІ»
сінного віку. Всім їм тут 
подобається і зелена біб
ліотека лісу, і гарно піді
брана бібліотека турбази, 
рукотворне озеро і неру
котворні краєвиди «Лісо
вої пісні». Все для трудя
щої людини, для її повно
цінного відпочинку...

На яке право відпочин
ку може розраховувати 
безробітний трудії-.ннк у 
капіталістичній країні? Хі
ба що на перепочинок 
десь під парканом чи на 
СХІДЦЯХ ЧУЖОГО ПІД'ЇЗД). 

Що є до його послуг на 
такій «турбазі»? Краєвиди 
смітника і колючий по
гляд поліцейського.

...Щирі відгуки. Тепла 
подяка за турботу і увагу 
працівників і уристськоі 
бази до відпочиваючих ви
повнюють сторінки книги 
відгуків і пропозицій. За 
цьогорічний сезон їх на
раховується більше п’ят
десяти. Ось деякі з них.

«Від імені відпочиваю
чих заводу «Червона зір
ка» корпусу № 90 зварю
вально-складальної о цеху 
виношу щиру подаку 
сг. інструктору Т. П. Чер
ненко за організацію зміс
товних вечорів відпочинку, 
а також за години дозвіл
ля, наповнені цікавими 
вікторинами, масовими 
іграми, тощо.

«Сшгсибі робітникам кух
ні за смачні обіди. Член 
виконкому міської Ради 
народних депутатів Віта
лій Грабовськиії».

«На базі я пробула 15 
днів. За весь час відчува

ла теплоту і щиру увагу 
до себе з боку всіх пра
цівників «Лісової пісні». 
Велике спасибі. їм за це. 
Л. В. Ващук., м. Кірово
град».

«Щиро дякуємо «Лісову 
пісню» за душевність і 
доброту. Сім’я Донесен
ню».

«Тільки в нашій Країні 
Рад’для трудящої людини 
можуть бути створені та
кі чудові умови для зміс
товною і' повіїонраь’ііою 
відпочинку. В наступному 
сезоні обов’язково знову 
приїдемо в «Лісову пісню. І 
Сім'я Іванових».

«Лісова пісня» працює 
круглий рік. Звичайно, • в 
несезонні періоди тут най
більш популярні дводенні 
путівки, що Іургують в 
цьому чудесному куточку 
природи чсрвоііозорівців І 
шахтарів Олександрії, кол
госпників з Новоукраїн- 
ською району і студентів 
Кіровоградського інститу
ту сільськогосподарського 
машинобудування...

Тихо і м’яко падає чер- 
лене ЛИСТЯ' із розліяою 
гілля. У його мрійливому 
шерхоті, « спокійному сві
чаді озера, в мережі ву
зеньких алей вчувається 
радісна і світла мелодія І 
«Лісової пісні». Мелодія 
гостинності і доброзйчли- І 
вост і. Відпочивайте на і| 
здоров'я, наші сланні И 
трудівники. Цс право вам П 
гарантує Консінтуція Со- я 
юзу Радянських Соціа
лістичних Респхблік.
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Інтернаціональний обов’язок громадянина СРСР — 
сприяти розвиткові дружби і співробітництва з наро
дами інших країн...

(Із статті 69 Конституції СРСР).

ОДВІЧНІ
СИМВОЛИ

Нещодавно на кірово- 
градщині побувала

група учнів економічного 
технікуму імені Д. Благоє- 
ва з болгарського "
Толбухіна. Гості 
милися з життям 
градської молоді, відвідали 
ряд навчальних і дитячих 
закладів, улаштували екс
курсію на хутір Надія, де 
поклали ’ 
корифея українського те
атру І ” '
рого.

Про свої враження 
відвідин нашої сб

міста 
ознайо- 
кірово-

нвіти на могилу

К. ' Карпенка-Ка-

;:л в'А 
відвідин нашої області 
розповідає викладач росій
ської мови і літератури, 
секретар партійної органі
зації технікуму імені 
Д. Благоєва Хрипсиме 
Мгрдичан:

— Делегація, в енладі 
якої я приїхала, молодіж
на. Це 32 учениці техніку
му. учасниці популярного 
в Толбухіні ансамблю ро
сійської пісні. Самі ж дів- 

й стали ініціаторами 
Радян-

>-,ата 
нашої поїздки до 
ського Союзу.

Теплоти, з. якою 
мали нас трудящі 
градщини, нам не 
Перебуваючи у вашому чу
довому краї, ми познайо
милися з багатьма хоро 
шими людьми — робітни
ками заводу «Червона зір- 
иа», курсантами льотно- 
штурманського училища,

вихованцями Кіровоград
ського Палацу піонерів. 
Усюди ми почували себе 
серед друзів, братів.

Особливо схвилювала 
нас усіх зустріч з колек
тивом технікуму радян
ської торгівлі. Заочно ми 
знайомі вже шість років, а 
от побачились тільки нині. 

Традиційним українським 
хлібом-сіллю, квітами, щи
рими вітаннями зустрі
ли нас тут. Гпи побували в 
кабінетах, лабораторіях, 
майстернях, побачили, як 
навчаються і працюють 
наші радянські друзі.

Моїх вихованок, як май
бутніх економістів, най: 
більше цікавили кабінет 
економіки торгівлі, діяль
ність комсомольської орга
нізації. Георгія Петрова, 
директора нашого техніку
му, Басила Петкова, вчи
теля історії, захопили ор
ганізація навчального про
цесу, комплексний план 
комуністичного виховання 
учнів, принцип соціаліс
тичного змагання між ака
демічними групами. Його 
ми думаємо запровадити у 
своєму навчальному 
кладі.

Ленінська німната 
справжній маленьний 
зей. Більшість його 
катів виготовили 
учні.

Ввечері, коли ми
шали технікум, я побачи
ла таку картину. Міцно 
єзяешись за руки, біля 
сходу стояли болгарські й 
радянські учениці. Спочат
ку вони про щось жваво 
розмовляли, далі заспіва
ли «Пісню про Батьківщи
ну» і «Мою Болгарію». Єд
ність голосів, єдність ме
лодії пісень — не символ

за-

то 
му- 

ексло- 
самі

зали-

зустрі- 
Кірово- 
забути.

вічної дружби наших на
родів.

Запам'яталися відвідини 
міського Палацу піонерів. 
Ми послухали кілька ні- 
сені? у виконанні дитячої 
хорової капели «Солоиуш- 
ка:.>, побували па репети
ції танцювального ансамб
лю -Пролісок», ознайоми
лися з роботою багатьох 
гуртків Усе побачене тут 
я порівнюю з тою карти
ною. яку мала змогу (по
стерігати в Туреччині і 
Греції, де побувала ниніш
нього літа. Діти трудящих 
цих країн думають не про 
навчання, а про те, де 
можна вигідно влаштува
тися па роботу. Заробітки 
батьків мізерні, 
стачає на прожиття, 
вчання в школі 
надто дорого, тож 
на сім.'я простого 
пика має змогу 
свою дитину...

Кіровоград і Толбухіп — 
міета-побратпмн. Вони ду
же схожі. Чим? Передусім 
людьми. КІровоградці такі 
ж роботящі, життєрадісні, 
як і толбухінці. Для обох 
міст характерний бурхли
вий розвиток промисло
вості. А ще вони схожі че
пурними вулицями, будни
ками, новими школами, 
дитячими садками, новими 
житловими масивами. І в 
Кіровограді, і в Толбухіні 
багато дітей, молоді. Отже, 
наші міста — міста май
бутнього.

Щирі слова, дружні по
тиски рук, радісні зустрі
чі, щасливі усмішки на об
личчі кожного кіровоград- 
ця — їх ми не забудемо 
ніколи.

Часточку своїх сердець 
ми залишаємо у вашому 
чудовому краї і кажемо: 
«Наша дружба навіки, дра- 
гі другари!»

їх не ви- 
На- 

коштує 
НС кож- 
ТРУДІ.В-. 

ВЧИ!II

|Т ОСЕРЕД села стоїть бу- 
*■ динок колишньої церк
ви. Веселим килимом Об
лягли його ромашки і жов
ті квіточки. Призахідне 
сонце, здавалося, хотіло 
розпливтися оранжем на 
стінах, та приміщення 
цернєи лишалося таким 
же білим.

Колись сюди йшли спо
відатися. Йдуть і тепер. 
Тільки вже для того, щоб 
тут, у народному історико- 
краєзнаечому музеї села 
Розумівки, прислухатись 
до голосу предків, аби 
переконатись у правоті 
свого шляху. Ще ж Мак
сим Рильський назав: «Хто 
не знає свого минулого — 
той не гідний свого май
бутнього».

Переступиш поріг му
зею — і прямо у вічі.тобі 
дивляться моменти історії. 
Ось рало прадавнє, он — 
прядка, вишивані рушни
ки... Попурі йдуть з поля 
женці. Поодиіиг несуть 
своє горе до бідацьких 
осель. Десь дівчата завели 
пісню, тужливу й щиру... 
Онде — пожовкле фото 
під.екдом, на якому ма
ленька карета, жінка з па
расолькою та елегантні чо
ловіки, підпис — <Останні 
з Раєііськнх». А далі — 
тезк фотографії. Знімки 
світанкової пори: перші 
колгоспники побіля пер
шої молотарки. перша 
сівба колективна і перший 
колгоспний урожай...

Потім - 
шинель, 
пастсрка. 
медалі та ордени.

У танну горів Іван Федо
рович Зелснько, але повер
нувся по війні до хлібного 
поля. Склав нагороди в 
скриньку і пішов за плу
гом... Стемніло. Він усе 
ступав босоніж по ріллі, 
по вихололій дорогій землі.

Полотно київського ху
дожника Михайла Петрика: 
буйноколосий степ, хлібо
дари йдуть.

Турбота про збереження історичних пам’яток та ін
ших культурних цінностей — обов'язок громадян 
СРСР.

(Стаття 68 Конституції СРСР).

ЦІННІСТЬ
НЕОЦІНЕННА

Права справжні і мнимі

НА РІЗНИХ 
ПОЛЮСАХ

ТРАГЕДІЯ МІЛЬЙОНІВ
ПАРИЖ. Молода людина 

сидить на землі на розі 
двох багатолюдних мі
ських вулиць. Перед нею 
перевернута кепка, в яку 
нинуто кілька дрібних мо
нет. Поруч — плакат: «Я —

безробітний. У мене немає 
даху над головою, мені 
немає на що купити їжу...» 
Щодня цю людину можна 
побачити також у бюро по 
найму серед тисяч тих, 
хто безуспішно намагає
ться знайти роботу.

Безробіття п країнах капіталу г сьогодні долею міль 
йонів. Ось статистика У найбільшій з держав капіталів 
тнчного світу — СІНА і явіть за офіційними даними на
лічується близько 8 мільйонів безробітних. Фактично ж 
їх набагато більше. 1.2 мільйона чоловік охопило безро
біття в Японії, у Франції ця доля спіткала більш як 1/ 
мільйона...

Характерно. ;цг. близько половини цих людей — мо-
лодь віком до 25 рснів.

РОБОТА — ДО ВПОДОБИ
київ, н а польорому ста

ні радгоспу «Требухіс- 
еьиий» Київської області 
двадцяти вилуенникам 
місцевої школи воучено 
трудові книжки. Одержав
ши разом з атестатами 
про середню освіту по-

гвідки трактористів, вони 
вирішили працювати в 
рідному господарстві ме
ханізаторами. Трудову Ді
яльність вони почали на 
жнивах. їм довірили є па
рі з досвідченими комбай
нерами водити степові ко
раблі.

Більш як 50 тисяч юнаків і дівчат з атестатами про се
редню осг.іту поповнили цього року хліборобську сім’ю 
України. Ці факти ми сприймаємо як буденні. Право на 
працю, на вибір професії до вподоби гарантоване кож
ному з громадян Країни Рад. Це право закріплене в 
Основному Законі нашої держави.

«Потрібні.. -. - Погрібні...» такі оголошення зустрічаємо 
щодня, бо народному господарству справді потрібні лю
ди різних професій, різних спеціальностей. ї в цьому 
«Потрібні» — ш.ша сила, наша перевага, спокій за день 
Грядущим.

ДИСКРИМІНАЦІЯ ЖІНОК
ТОКІО. «Вийдеш заміж — 

будеш звільнена!» — так 
заявляють хазяї номпаній 
сотням тисяч японських 
дівчат, які працюють на 
підприємствах. За даними

У загальній чисе.лі пості 
СРСР жінки становлять інші 
понад 13 мільйонів жінок — 
редньою спеціальною 
інженер — жінка, а 
чюють директорами 
пів. начальниками 
адміністративні у
три жінки, а серед 
це птів.

освітою.
більш

- сінна. Вицвіла 
вигоріла гім- 

заржавілі каски,-

Мирного лапу пшениця 
Пісню 'вечірню гойдає...

Сяєзом золотим зблис
кують трудові ордени, ор
дени комбайнерів і жатка
рів за хліб. Тут же під 
склом розгорнута газетна 
сторінка. Вгорі — «Консти
туція (Основний Закон) 
Союзу РСР». Підкреслено: 
«Держава дбає про охоро
ну, примноження і широке 
використання ....... .......
цінностей для морального 
й естетичного виховання 
радянських людей».

...Допізна засидівся я з 
учителем восьмирічки Ва
силем Івановичем Зимен- 
ком коло вікна в шкільно
му гуртожитку.' Ще рік то
му молодий комуніст очо
лював комсомольську ор
ганізацію колгоспу. Зі а- 
дував, як збирати мате
ріали для музею, як заго
рілись юнаки і дівчата ба
жанням зберегти історію 
рідного села. Світла не за
палювали. Надворі лив 
дощ, зрідка небом пробіга
ла, мов судорога, блиска
виця. Тоді окреслювався 
силует колишньої церкви, 
видно було, як тріпотіли 
над ставом тополі.

Є місця, одна .-гадка про 
які відзивається легендою. 
Саме така Розуміння в 
О.чсксандрівському райо
ні, село з родовою уси
пальницею Раєвськпх. З 
цієї сім’ї вийшла ціла

духовних

виховання

• ЧИ ДАЛЕКО ДО ОЛІМПУ?

плеяда діячів, світлу па
м’ять про яких донині бе
реже ікни народ, 
рал — герой 1812

Г(;Н<!*- 
...................... - року, 
соратник ЛІ. Кутузова Ми. 
кола Мііколайрвнч Раси« 
ськш’і. Людина передовая 
поглядів і переконань, ду
же близьких до декабрист
ських. Це йому належить 
вислів: -Мужики більше, 
ніж війська, перемогли 
французів». Дочка генера
ла Катерина — дружина 
першого декабриста М. Ф. 
Орлова. Інша — Марія, 
палко оспівана Пушкіним 
і Иекрасовим, — вийшла 
заміж за декабриста Сер
гія Григоровича Волкон
ського. Після амністії 1856 
року вона заїздила сюди 
вклонитися пам’яті батька, 
який, помираючи, дивився 
на її портрет: «Цс наїіевя- 
тіша жінка з усіх, яких я 
знав».

Роєм образів спливає ба- 
чене. Колишня Хрестовод- 
движепська церква, за
кладена 1833 року.-Дві ко
лони з порталу головного 
входу. Два апостоли з на
стінних розписів. Гравюрд 
Кордрллі. РІДКІСНИЙ бюсг 
генерала в підвальному 
склепі, вмурована дошка: 
-Генерал , від кавалерії 
М. і\І. Раєпськнй...»

Усе то — цінність неоці
ненна. Стаття шістдесят 
восьма Конституції гаран
тує її, загальнодоступність 
і схоронність.

На двох картинах — крі
паки і колгоспники. Та 
різні долі, різні права.

А. СЄРІКОВ, 
позаштатний корес
пондент «Ліолодого 
комунара».
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Перший поєдинок цих 
команд закінчився нульо
вою нічиєю. Повторна зу
стріч. що проходила, на 
кіровоградському стадіон і. 
завершилася теж нічиєю — 
1:1.-

Як же розгорнулися по- 
діїї Прихильніші! «Зірки* 
сподівалися, що їхнгркоман
да після семи поразок під
ряд нарешті покаже хоро
шу гру. На тринадцятій 
хвилині Олександр Але.к- 
ссєп мав змогу взяти воро
та гостей, але пробив е.-іа- 
бо. і м’яч по дістався сіт
ки. Чернігівці діяли актив
ніше. А ко ні йшла сорок 
п’ята хвилина, .за пору
шення правил у бік воріт 
Михайла Михайлова. було 
призначено штрафнії іі. 
Пробив Анатолій Мс-іьіш- 
ков — ,1:0 на користь 
«■Десни»’. «Зірка' в друїііі 
половині гри діяла актив
ніше. Та тільки на 71 хви
лині їй удалось встановити 
рівновагу. Цс зробив Ми
кола /Куравльов. Обидві 
команди мали нагоди 
збільшити рахунок, але 
не скористались ними.

Клуби записали собі по 
очку. У наших земляків 
тепер 43 очка. Вони, як і 
раніше, на сьомій сходпп- 

і ці. їх найближчий переслі
дувач — віпчицькпй «Ло
комотив» — зазнав порал- 

I ки (0:2) в Києві від армій« 
ців. Очолює таблпіио «Ме
таліст.» У нього 65 очок. 
Харків’яни в Кривому Ро
зі перемогли місцевий 
«Кривбас» — 1:0.

Наступний тур—заві ра. 
«Зірка» прийматиме «Фпун- 

' зснсць» із Сум. Матч 
I почнеться о 17 годин).
; $

СПОРТИВНА ГІМНАСТИ
КА. Змагання в залік XV 

) Спартакіади Міністерства 
освіти УРСР проходили в 
Одесі. їх було присвячено 
60-річчю ВЛКСМ. Срібним 

І призером з багатоборства 
стала кіровоградка май
стер спорту Людмила Іва' 
нова. Призерами в окре
мих вправах були майстри 
спорту Олександра Стачп І 
Валентина Добріца. Наші 
дівчата посіли перше міс-* 

! цс. а хлопці десяте. В 
комплексному заліку вихо
ванки тренера Пикодимп 
Гасмана були третіми се
ред дванадцяти колеісти- 

! вів факультетів фізичного 
виховання педвузів рес
публіки. Перше місце ді
сталося одеситкам, дру
ге — харків'янкам.

ФУТБОЛ. У третьому ту
рі осінньої юнацької пер
шості країни з футболу 

' вихованці кіровоградської 
«Зірки» на своєму ста
діоні приймали своїх ро- 

і весників із севастополь
ської «Атлантики». Матч 
спортсменів молодшої ві
кової групи закінчився з 
рахунком 20 на користь 
господарів поля.

---- :------- з

Редактор М. УСПАЛЕНКО.

СВЯТО
ПЕРЕД СВЯТОМ
Три дні в спортивному залі факульте

ту фізвиховання нашего інституту про
ходили змагання з художньої гімнастики 
в залік XV Спартакіади Міністерства 
освіти УРСР, присвяченої річниці Кон
ституції СРСР. У них взяли участь два
надцять колективів педвузів республіки. 
Декілька років підряд на таких турнірах 
кіровоградські дівчата займали другі 
місця.

До цих поєдинків наші гімнасти вели 
вперту підготовну цілий рік. Навіть під 
час нанікул тренування проводились два 
рази на день. І ось свято «грацій» розпо
чалося. йшла вперта гостра боротьба за 
кожний бал при виконанні вправ з м’я
чем, обручем, скакалкою, булавами і без 
ппедметів. Наші дівчата вступили в 
«бій» добре підготовленими. їхніми 
головними суперниками, як і раніше,

були харків'янин. На світловому табло 
спалахують цифри: 8,85; 9,05: 9,1; 9,15 — 
це оцінки першокурсниць Лариси Гор- 
бачової, її подруги Олени Шершньсчої 
і більш досвідчених гімнасток Євгенії 
Дмитренко і Тетяни Осадчєнко. Оцінки 
високі. Це ще один доказ тому, що наші 
дівчата претендують на першість. І еони 
тани домоглись перемоги — вища схо
динка наша: 300 Очок принесено в залі
кову кіровоградську копилку. Чемпіон
ський титул з багатоборства дістався Те
тяні Осадчонно. Вона була першою у 
вправах без предметів, стрічкою і була
вами. Євгенія Дмитренко і Олена Шерш- 
ньова стали третіми призерами. Всі вони 
підтвердили нормативи майстрів спорту 
СРСР. за що одержали додаткові очки. 
А найближчий нам «вічний» суперник — 
команда студенток із Харкова — набрала 
лише 200 очок. Третіми призерами стали 
спортсменки Ворошиловграда.

Кіровоградська команда одержала пра
во демонструвати свої здібності на турні
рі вихованок факультетів фізвиховання 
педвузів країни. Тренування продов
жуються.

Так. у нашому найкращому спортзалі 
було справжнє свято. Свято перед свя
том. І мені дуже приємно за своїх вихо 
ланок, які подарували всім нам перемо
гу. Вони йдуть далі. До гарту, до краси. 

Впевнено і оптимістично. 
Бо їм створено всі умови 
для того, щоб примножува
ти успіхи.

В. ВИКОВА.
ст. викладач педінсти
туту імені О. С. Пуш
кіна, тренер.

міністерства праці, цей 
незаконний і нелюдсьний 
принцип взяли на озбро
єння більш як 2 тисячі 
компаній.

робітників і службовців я 
51 опонент. У країні тепер, 
спеціалістів з вищою і се- 

Кожен третій радянський 
півмільйока з ви:; пра- 

підприємств. радгос- 
колгоєпів очолюють 
чотирьох лікарів — 
становлять 70 про-

я
промисле вих 

будов. головами 
ІІОВН З КОЖНИХ 
учителів ЖІНКО
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34050, ГСП. Кіровогргд-50, вул. Луначарськогс, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу -ічстів і масоеоі роботи—2-45-36, еіддіяу вій- 
єькоео-латріотичного виховання та спорту — 2-46 67.

БК 2І287. Обсяі 0,5 друк, арк, індекс 6Н97,

«молодой КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ г. Кировоград. 
Газе 1.1 печатается 

па украинском языке.

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

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

НА ФОТО: МАЙСТЕР
СПОРТУ ТЕТЯНА ОСАД- 
ЧЕНКО.
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