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чий колектив, що у комбі
наті заздалегідь, не доче
кавшись підсумків, заготу
вали нагороди «штатним» 
передовикам, що там підій
шли без врахування розма
ху комуністичного руху.

успішну працю поєднують з 
відмінним навчанням. Се
ред робітників цього коле
ктиву чимало учасників ху
дожньої самодіяльності. Хо
рошим шефом е зміна для 
вихованців школи-інтерна-

Почесті роздавати по заслузі

"V ЦЕЙ день після зміни 
вони вийшли особливо 

Збуджені й гомінкою весе
лою юрбою простували до 
фабричних воріт. Радість 
видавали стрімкі рухи. Во
на, здавалось, випроміню
валась крізь 

--тонкий шар ву
гільного пилу, 
Що вкривав їх 
обличчя. Так, 
зміна інжене
ра Повстяного відзна
чилась: на календарі бу
ло ще тільки 19 грудня, а 
вони вже несли з цеху 
вість про виконання річно
го плану. їх привітав спе
ціальний випуск комсомоль
ської «Блискавки».

А до кінця року у кож
ної зміни Байдаківської 
брикетної фабрики був та
кий тріумфуючий день — 
дострокове виконання плану 
1961 року. 25 грудня рапор
тувала про це молодіжна 
зміна інженера т. Лещен- 
ка — перший на підпри
ємстві колектив комуніс
тичної праці, який трйва- 
Аїй час був маяком для 
всієї фабрики.

Зараз цю зміну випере
див по всіх показниках ко
лектив, очолюваний М. М. 
Повстяним, але по старій 
традиції всі «лаври» діста
ються колишнім передови
кам. Так трапилось і з від
значенням переможців зма
гання за 1961 рік.

На зборах, що були скли
кані з цього приводу, зміні 
т. Лещенка вручили Почес
ну грамоту гірничорудного 
комбінату. Про тих же, хто 
насправді виборов першість, 
навіть не згадали. І ро
бітники зміни тов. Повстя
ного покидали зал далеко 
не в такому настрої, який 
був у них в день їх тру
дової перемоги.

Погано почували себе 
її ті, на кого звалились не- 
заслужені почесті. А один 
з молодих робітників під
приємства, Олександр 
Скрібцов, хоч сам і не пра
цює у цій зміні, не стер
пів — написав до редак
ції обуреного листа під за
головком: «Чому 
буває?».

Дійсно, чому? 
Адже не тільки 

образили великий

ще так

який народжує нові маяки, 
допомагає стрімко здійма
тись вгору новим і новим 
колективам.

Справа ще й у тому, як 
поставлена організація зма
гання на самій фабриці. 
Тут давно вже забули про 
добрий звичай — вручати 
перехідний Червоний пра
пор змінам і цехам. Давно 
вже лежить він у фабкомі. 
Та й не відомо, кому вру
чати його, бо ж підсумки 
змагання за місяць, за 
квартал не підводяться.

З прикрістю говорить 
про це секретар комітету 
комсомолу фабрики Ста
ніслав Дудник. А хіба 
ж комсомол не причетний 
до організації змагання?

Вже час фабкому проф
спілки та комітету комсо
молу розглянути питання 
про присвоєння звання ко
муністичної зміні інженера 
М. Повстяного. Адже бо
ротьбу за це звання зміна 
веде вже два роки, і тре
ба сказати — вперту, 
справжню боротьбу. Тут 
побачите і комуністичне 

1 ставлення до праці, і риси 
нової моралі. Хто вони, 
ці робітники, що прагнуть 
стати в ряди розвідників 
майбутнього?

Це невтомні винахідники 
Олексій Кранг і Микола 
Бурковський, це Яків Бир
ко, Василь Григораш, Пет
ро М’ягков й інші — чу
дові умільці, що майстерно 
справляються з цілим ря
дом спеціальностей.

До речі, робітники цієї 
зміни, оволодівши суміжни
ми професіями, давно вже 
домоглися повної взаємоза- 
міни.

Тут дружбу шанують, з 
наукою не розлучаються. 
Валентина Дудник, Дмитро 
Числавський й багато інших

через те 
робітни-

Найпривітніший вогник
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НАПИС на черв о н і й 
стрілці «Агітпункт». 

Сюди, в сільську бібліоте- 
у> повсякчас приходять 

трудівники третьої бригади 
колгоспу імені XXI з’їзду 
|{ПРС- Особливо людно ве- 
ил?ами. Кожний хоче по
стати свіжу газету, жур
нал чи брошуру, послуха
ли бесіду агітатора. Один 

найстаріших вибораіів 
Іва" Якимович Шаламай 
Давиться, напр и к л а д , 
“іяаіародними подіями, а

сімдесятивосьмирічний Ос
тап Іванович Герасимчук 
забажав послухати від агі
татора про успіхи трудящих 
соціалістичних країн.

Молоді виборці часто 
затримуються біля книж
кової виставки, присвяче
ної наступним вибооам у 
Верховну Раду СРСР. Тут 
є розділи «Влада радян
ська — влада народна», 
«В ім’я людини, для блага 
людини» та інші.

З метою розширення агі
таційної роботи і якнай
повнішого впливу її на 
трудівників по десятихат- 
ках бригади розкріплено 
сімнадцять агітаторів. Вони 
глибоко вивчають з вибор
цями матеріали історичного 
XXII з’їзду КПРС, роз
повідають про наступний 
Пленум ЦК КПРС, про По
ложення про вибори до 
Верховної Ради СРСР. До
хідливі і змістовні виступи 
в учителів І. В. Омельчука, 
С. Д. Северинчука, М. І. 
Савицької та інших.

І. РОМАНЕНКО.
Новомиргородський 
район.

ту, допомагає вона підшеф
ному колгоспові.

Отож, заслуговують лю
ди шани, доброго слова. 
Ось хоча б сам М. М. 
Повстяний. Вже не першу 
зміну виводить він в число 
передових, переходячи на 
відстаючі ділянки. Так і в

і 3 дипломом про закін
чення вузу, з невичерпним 
вапасом енергії й молоде- 

■ чого завзяття прибув па
Олександрійський кіпзавод

> спеціаліст-агроном Михай
ло Шкурат.

Завоював він авторитет
> не лише серед молоді за- 
I воду, але й всього району.
> Тому-то на останній район

ній комсомольській конфе
ренції обрали його першим 
секретарем Олексаидрій-

; ського райкому ЛКСМУ.
! Гаряче взявся за роботу
і новий секретар, організо-
I вуючи комсомольців на хо

роші діла, на трудові звер
шення.

В числі кращих представ- 
ї ників від комсомолу Кіро-
; воградщннн Михайло Шку-

: рат обраний делегатом XIX
; з’їзду ЛКСМУ.
> На знімку; Михайло
$ ШКУРАТ.

Фото Г. УДОВИЧЕНКА.

цьому вииад- 
а ку сталося.

Зміна, коли він 
прийняв її, 

■ не виконувала 
плану, а те

пер перевиконує його, і 
люди тут незрівнянно ви
росли.

їх працю, їх старання 
потрібно по заслугах від
значати, а не триматись за 
застарілу славу колишніх 
передовиків.

Т. БОДНАР.

БЛИЖЧЕ ДО ЖИТТЯ, ДО ЛЮДИНИ
МСЬОГО один день йшла VII обласна міжспілкова 

конференція профспілок. А скільки ділових про
мов! Успіхи на виробництві і причини невдач, теплі, 
задушевні слова про людей хороших і слушні критичні 
зауваження на адресу господарників, керівників проф
спілкових організацій, цікаві пропозиції і щирі поба
жання звучали у виступах учасників конференції.

Минуло рівно два роки, коли делегати VI конферен
ції говорили про підсумки першого року семирічки, а 
сьогодні багато з них розповідають, хто і коли її закін
чує. Так, так, виконуються плани, передбачені на кі
нець семирічки, хоч пішов тільки четвертий рік.

Багато зроблено профспілковими організаціями облас
ті за минулі два роки. Проте ще немало рубежів по: 
трібно взяти, засвітити нові маяки, повести рішучий 
бій з фактами бюрократизму, байдужості до людей, що 
проявляється з боку окремих горе-керівників. Саме про 
це говорилось у звітній доповіді про роботу обласної 
ради профспілок, яку зробив голова облпрофрадн І. Ф. 
Міхєєв.

Дійове соціалістичне змагання на Семен івсько-Голов- 
ківському вугільному розрізі. Шахтний комітет (голова 
тов. Богданов) вміло організував працю шахтарів, по
дбав про високопродуктивне використання механізмів. 
З місяця в місяць розріз перевиконує виробничі плани. 
За успіхи у передз’їздівському змаганні колектив наго
роджений Почесною Грамотою ВЦРПС.

Доповідач зупинився на досвіді організації соціаліс
тичного змагання робітників швейної фабрики, заво
дів «Червона зірка», «Динамік», агрегатного, Олександ
рійського електромеханічного і Заваллівського графіт
ного комбінату. Робітники цих та інших підприємств 
достроково виконали плани третього року семирічки і 
добре розпочали 1962 рік.

Колектив вагонного депо ст. Знам’янка по підсумках 
роботи за IV квартал 1961 року здобув перше місце у 
змаганні залізничників, йому вручено перехідний Чер
воний прапор Міністерства і ЦК профспілки з першою 
грошовою премією.

Немало славних сторінок у звитяжні діла семирічки 
вписали трудівники села Це їх руками і вмінням виро
щено небувалий врожай — зернових по 25,2 центнера з 
кожного гектара, а кукурудзи по 33,9 центнера з 
гектара на всій площі посіву.

В праці в ім'я народу росте, виховується нова лю
дина.

— Тільки у змаганні за комуністичну працю, — ска
зав доповідач, — бере участь біля ста тисяч робітни
ків і службовців. З кожним днем шириться рух розвід
ників майбутнього. Сотні, тисячі прикладів, коли чле
ни бригад комуністичної праці надають відчутну допо; 
могу відстаючим колективам, підтягують їх до рівня 
передових бригад, цехів, змін, ланок, ферм.

Делегати конференції говорили не тільки про досяг
нуте. У звітній доповіді, виступах учасників піддалися 
різкій критиці профспілкові організації, які допускають 
формалізм у керівництві соціалістичним змаганням, не 
створюють нормальних умов робітникам для виконан
ня своїх зобов’язань.

Наводилась така цифра: 44. Це стільки підприємств 
не виконали виробничий план 1961 року. Серед них — 
Балахівський вугільний розріз, мебльова і кондитерська 
фабрики міста Кіровограда, усі цукрові заводи.

У великому боргу перед державою радгоспи, особли
во ті, що підпорядковані обласному цукробурякотресту 
(керуючий Л. Р. Компанієць).

— Вони, — говорив делегат т. Железняк, — з року 
в рік беруть на себе занижені зобов’язання по вироб
ництву молока і м’яса. Та не тільки зобов’язання, а 
навіть планів своїх не виконують, хоч є у них добра 
кормова база. Куди ж дивилася обласна рада профспі
лок, чому мириться з 'цим? — запитував промовець у 
т. Міхєєва.
■ Радгоспи області, районні відділення «Сільгосптех
ніки» повільно готуються до весни. План ремонту трак
торів виконано тільки на 81 процент. Чомусь це ма
ло хвилює обком профспілки працівників сільського 
господарства та заготівель (голова ОК т. Єршова).

Делегати конференції тт. Руголь, Катеринюк. Козлов, 
Лсошкевич порушили питання про організацію цікаво-

Делегати з'їзду комсомольського
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го, змістовного відпочинку піонерів і школярів. Вони 
критикували обласну раду профспілок, обком комсо
молу і облвно, що піонерськими таборами починають 
цікавитись тільки весною, напередодні їх відкриття. 
Ця невірна, порочна практика приводить до того, що 
кадрами піонервожатих, вихователів табори не уком
плектовані, немає хороших приміщень, з великими пе
ребоями забезпечуються продтоварами.
.3 інтересом, уважно вислухали учасники конферен

ції виступ голови обласної ради ДСТ «Авангард» 
т. Капустіна.

— Серед будівельників, працівників харчової про
мисловості немало любителів спорту, — сказав він. — 
Між тим, профспілкові організації ніскільки не сприя
ють розвитку фізкультури і спорту на своїх промисло
вих об’єктах. Всіляко ухиляється від запитів фізкуль
турників директор Маловисківського цукрокомбінату 
т. Соболь, керівники Кременчуцької ГЕС, Кіровоград
ського агрегатного заводу. Дивну примиренську пози
цію зайняла в цьому питанні президія облпрофрадн.

Профспілкові організації, відзначали делегати, ще 
мало проявляють турботи про молодих робітників, які 
щойно прийшли на підприємство, допускається немало 
фактіз порушення правил технічної безпеки, а також 
законів про охорону праці.

Учасники конференції дали наказ всім профспілко
вим працівникам і активістам свою роботу підпорядку
вати виконанню рішень ХХИ з’їзду КПРС. Треба ви
правдати велику роль професійних спілок як школи 
управління, школи господарювання, школи комунізму.

На конференції виступив з промовою перший секре
тар обкому КП України Ф. Г. Мартинов.

На пленумі головою обласної ради профспілок об
раний П. В, Корнєєв, секретарем Д. Т. Жмак.

V

Всесвітній конгрес 8а загальне 
роззброєння і мир відбудеться 

в Москві
За рішенням Всесвітньої ради миру 9—14 липня цього 

- року в Москві проводиться Всесвітній конгрес за загаль
не роззброєння і мир. У зв'язку з цим Радянський Ко
мітет захисту миру виступив з заявою, в якій відзна
чає. що радянські прихильники миру, вся громадськість 
зустріли це рішення з глибоким задоволенням. Комі
тет вітас і палко схвалює звернення презндента-внко- 
навця Всесвітньої Ради Миру професора Джона Бер- 
нала, в якому він закликав людей доброї волі всіх 
країн підтримати конгрес.

, Радянські прихильники миру висловлюють надію, го
вориться в заяві комітету, що в цьому великому фору
мі миролюбних сил братимуть участь представники 
найрізноманітніших організацій і рухів, які виступають 
за мир. Вони зустрінуть найбільш дружній прийом, 
найтеплішу гостинність з боку громадськості нашої 
столиці.

(ТАРС).
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8 ИбМУІІІІРЯ

У відповідь на наш матеріал «Доки ж триватимуть 
аврали?», опублікований 28 січня ц. р., начальник 2-го 
механоскладального цеху агрегатного заводу В. Кар- 
левко і секретар партбюро М. Голуб повідомили, що 

_ статтю обговорено на зборах цеху, а також проведено 
ї нараду з майстрами змін й намічено заходи по нала- 
е годженню ритмічної роботи цеху. Для ліквідації «вузь- 
® кого» місця на лінії обробки корпуса замовлений дру- 
“ гий алмазнорозточувальний верстат.
• Бригада ремонтників взяла зобов’язання по своє- 
°часному профілактичному ремонту устаткування, що 
4 дасть змогу позбутися простоїв.
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ЦА станційних коліях Кременчуць
кії кого парку стояв готовий до від
правлення локомотив з довжелезним 
составом. Кремезний машиніст і його помічник закінчу
вали останні приготування до рейсу.

— У тебе все в порядку, Олексію? — звернувся водій 
до помічника.

— Здається, все.
— Гаразд, перевіримо.
І пішов ще раз оглядати локомотив. Ця звичка стала 

в нього золотим правилом: не рушати з поїздом до тих 
пір, поки немає особистої впевненості у'повній справ
ності всіх вузлів і механізмів машини. Ось і зараз від 
його натренованого погляду не вислизнула жодна де
таль

— Що ж. тоді в путь!
Протяжний гудок могутнього «ФД» дзвінкоголосою 

луною прокотився над товарним парком станції.
За широким екраном вікна попливли станційні при

міщення, будинки, що немов причаїлися в смарагдовій 
гущавині садків. Зростала швидкість, паровоз качнуло_ 
на вихідних стрілках. Назустріч, зливаючись V суціль
ну сіру масу, стрімголов неслися шпали залізничного 
полотна. Машиніст і помічник, здається, зрослися з ма
шиною, весь час не спускають поглядів з залізничного 
полотна, стежать за сигналами, які горять під насуну
тими козирками світлофорів.

Промайнули знайомі чорно-білі шлагбауми Моро- 
зівського роз’їзду, цегляна станційна будівля, позаду 
залишилася Алеєвка.

Водій зсунув на потилицю кепку, перевірив показан
ня приладів. Все йшло гаразд. На повновидому об
личчі промайнула ледве помітна посмішка цілковитою 
задоволення. Машиніст в котрий раз оглянувся на сос
тав. За тендером тягнулися платсЬорми. цистерни, ваго
ни.
ТІУДЬ-ЯКОМУ водієві транспорту, навіть в^лосипе- 

дисту, знайоме те почуття азаргу, з яким їде він по 
хорошій дорозі, коли попереду немає перешкод і все 
сприяє благополучному фінішу. Хочеться мчати швид
ше і швидше. Таким почуттям був охоплений і Володи
мир. На певних відрізках шляху він збільшував швид
кість. Ешелон слідував з випередженням графіка, і це 
бадьорило всіх трьох. А колеса розмірено вистукували 
на стиках рейок такий знайомий для Володимира мо
тив: «Тільки вперед, тільки вперед, тільки вперед..»

Багато, навіть не злічити отаких рейсів, овіяних ра
дістю стрічних вітрів, має на своєму рахунку бригада. 
Десятки тисяч тонн понадпланових вантажів семирічки 
перевозить вона щомісяця в бік Знам’янки і П’ятп- 
хаток

— Користівку, мабуть, на ходу прослідуємо? — за
питав кочегар.

— Мабуть, що так, — відповів машиніст.
Володимир Михайлович вже давно прекрасно знає, 

що у Олександра Музиченка це не проста цікавість. Як 
і помічник, він. нехай навіть на коротких зупинках, ча
су не марнує. Обом їм ніколи не доводитіся нагадува
ти. що в якомусь місці треба зробити змащення або 
підтягнути кріплення.

Попеоеду заблищала срібляста стрічка Інгульця — 
йрїзд наближався до Користівського моє-'’. Раптом 
натренований слух машиніста крізь ходовий шум поїз
да вловив якийсь підозрілий, схожий на постріл звук. 
Замішання тривало всього якусь мить. Зупиняти состав? 
А може не слід?

— Олексію! Здається. 
Мерщій на площадку!..

О. Єфремов зіщулився 
ї пробирався до насоса, 
в будку.

— Вирвало пробку ходоперемінного золотника 
ряного насоса, — розгублено доповів він.

Ситуація була скрутною—резервного повітря 
резвуарах вистачить не надовго. Машиністові 
було негайно приймати якесь рішення, адже він

щось із повітряним насосом.

від поривів зустрічного вітру 
Через якусь мить повернувся

повіт-

в ре- 
треба 
госпо

дар составу і в рейсі несе персональну відповідальність 
за безпеку руху.

З виключною обережністю в’їхали в Користівку. По
мічник і кочегар, затамувавши подих, чекали, що ви
рішить машиніст. А він зважував всі «за» та «проти», 
думав про те, шо значить затримати бодай на хвилину 
величезний состав. Це виходить зірвати виконання 
якихось планів, порушити ритм роботи певних підпри
ємств. не виконати, врешті-решт, своїх зобов’язань.

Адже він, Володимир Малєєв, вважається в депо 
одним з визнаних майстрів водіння великовагових 
составів на високих швидкостях. Недарма ж він робив 
кілька поїздок з молодими машиністами і практично 
вчив їх прийомам перевозки составів, вага яких май
же вдвоє перевищує вагову норму.

— Будемо слідувати далі, хлопці. Не зривати ж 
поїзд з графіка...
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— А як же з пробкою, щоб їй пус
то було? — полохливо запитав Олек
сій.

— Щось придумаємо. Треба пошукати. Можливо, де 
стара завалялась. А гальмувати будемо аварійним па
ром, приведемо в дію сервомотор.;

ДО Зеленої кожний відчував себе, як на пороховій 
бочці. Вагони тиснули на паровоз, немов вимагаю

чи, щоб він йшов скоріше. Олександр і Олексій обшари
ли всі закутки — ніяких ознак пробки. А тут ще нова 
халепа трапилась — погоріли манжети сервомотора.

Ледве дотягнули до Зеленої — прилади показували, 
що тиск упав до мінімума.

Чергова по станції в цей час давала дозвіл на від
правлення паровозу-штовхачеві. який ішов на П’я- 
тихатки.

— Чіпляйте штовхача в голову нашого паровоза, —• 
благально звернувся Володимир Михайлович до черго
вої.
• — Що трапилось?

— Довго розказувати. Одним словом, поломка...
— А все ж?
— Колись розповім. А тепер дорога кожна хвилина, 

з графіка ж вибиваємось.
Поки подавали штовхач, машиніст тепер сам обниш

порив усі закутки.
— Евріка, хлопці! — нарешті радісно вигукнув він, 

показуючи металеву болванку. — Тепер мерщій за 
діло! ’

Знайдена пробка була від редуктора і виявилася тро
хи меншою. На допомогу була мобілізована колектив
на винахідливість: з консервної банки вирізали жерстя
ну полосу-прокладку, обмотали її азбестом. Поки по
дали другий паровоз, насос вже розмірено качав по
вітря.

— Тепер треба манжети якось полагодити, — стур
бовано сказав Володимир Михайлович, коли состав 
вже наближався до П’ятихаток.

Був саме вихідний день — ні у вагонників, ні у па
ровозників на залізничному вузлі не вдалося нічого 
роздобути. Коли члени бригади проходили повз один з 
квітників на станції, якась жінка поливала із гумового 
рукава квіти.

У Володимира Михайловича вмить сяйнула думка: 
— А що коли з гумового шланга вирізати манжети?

— Справді, здається, можна,—погодився Олексій.
— Тітонько, виручте. Нам би шматок рукава... — бла

гально звернувся до жінки Володимир. — 3 паровозом 
поломка трапилась, а нам ще в Знам’янку поверта
тися...

— В такому разі не можу відмовити, — озвалась по
ливальниця.

— От спасибі вам велике...

V ОЧА випадок цей трапився років зо два тому, про 
нього й тепер пам’ятають усі в бригаді. Бо багато 

в чому він повчальний: машиніст, та й не тільки він, 
а й помічник, кочегар завжди готові до всіляких неспо
діванок у поїздці, у великому і малому проявляють вина
хідливість, кмітливість, вміють прийти на допомогу 
товаришеві. Без цього немислима професія паровозни
ка. Саме ці чудові риси і притаманні водієві Знам’ян- 
ського паровозного депо Володимиру Михайловичу 
Малєєву.

Не збіг якихось обставин, не проста випадковість 
привели Володимира на паровоз. Любив він локомо
тивну справу ще тоді, коли в 1944 році поступив учи
тися в групу слюсарів-ремонтників Знам’янського за
лізничного училища. Друзі-однокласннки ще в школі, 
коли почули, що Володимир вирішив стати паровозни
ком, не двозначно натякали;

— 1 що ти хорошого знайшов в отому мазуті?
— Краще б закінчив середню школу та в інститут 

поступав.
— Комусь треба і паровози водити, а вчитися ніколи 

не пізно,
1 тепер, коли у рівний потік думок цього широкопле

чого. з відкритим вдумливим поглядом очей машиніста 
вплітаються події такого' недавнього минулого, він ми
моволі пригадує скептиків-однокласників. для яких ін
ститут був мало не єдиним шляхом у життя.

А хіба не надійну путівку в трудове життя дало Во
лодимиру училище?

Вийшов з цього комсомольця кваліфікований слю- 
сар-ремонтник. добре обізнаний з паровозною справою. 
Проста робоча спеціальність. Але вона навчила його 
розуміти, що справа, яку він любить, може приносити 
щастя.

Працював спочатку слюсарем у Долинському депо, 
потім пішов на паровоз кочегаром, а через місяць і по
мічником машиніста став. Згодом — заповітна школа 
машиністів, потім служба на підводному флоті. В 1956 
році Володимир Малєєв вже працював машиністом в 
Долинській, а через рік його перевели в Зна’м’янське 
паровозне депо. Він відчув себе господарем свого жит
тя, своєї долі, відповідальним за неї. Так непомітно 
прийшла і трудова зрілість. Він навчився вимірювати її 
саме працею, майстерністю, бо йде по життю своєю об
любованою стежкою.

РПАРАННИИ в роботі, кмітливий, він швидко здобув 
шану всього колективу знам’янських паровозників 

Бригада локомотиву «ФД-2260», на якому 33-річний 
Володимир Малєєв ось вже довгий час працює відпо
відальним машиністом, регулярно водить великовагові 
состави, економить паливо, служить взірцем як у праці, 
так і в громадському житті депо. Спитайте кого завгод
но про цей колектив і ви почуєте тільки хороші відгу
ки як про. машиністів-напарникіп Володимира Шия но- 
ва, Анатолія Квашу, так і про помічників Василя Ца- 
релунгу, Олексія Єфремова, Василя Бережного коче
гара Миколу Покидька та інших. Все це молоді беруч
кі до діла хлопці, для яких робота на локомотиві _
покликання. За досягнуті успіхи і новаторське ставлен»

ня до цргці екіпажу здружених, які вдень і вночі нес 
невтомну вахту на сталевих магістралях, одному з пер
ших в депо було присвоєно звання колективу комуніс
тичної праці.

Посада відповідального машиніста для Володимира 
означає не тільки турботи про справність локомотиву і 
безаварійну роботу. Він несе моральну відповідальність 
і за виховання людей. Тим більше, коли колектив ко
муністичний. Якось став помічати Володимир, що коче
гар Леонід Арнаутов до роботи почав ставитися абияк. 
Бувало, скажеш полагодити щось, а він ніби якусь 
повинність відбуває, неохоче береться до діла. Така по
ведінка не могла не вплинути на інших членів екіпажу.

— Берись за розум, Леоніде. Не можна так. Поглянь 
он, як вся бригада старається, щоб присвоєне звання 
виправдати, — не раз говорив йому Володимир Михай
лович.

— Та вже старатимусь, — якось розпливчасто обіцяв 
кочегар.

— А чому паровоз як слід не витертий? Це ж твій 
прямий обов’язок.

— Хіба в мене десять рук'1* Не встигаю, мабуть.
Довго-таки довелося повозитися з Л. Арнаутовнм, 

щоб він позбувся лінощів. Нічого не виходило. У чло 
нів бригади, нарешті, увірвався терпець: висловилися 
вони за те, щоб перевести Леоніда на іншу роботу.

— Звичайно, це не метод виховання. Але спробувати 
можна. Подивимося, що далі буде.

Адміністрація депо перевела кочегара на паровоз- 
штовхач. Було над чим замислитися Леоніду: адже со 
ромно стало перед товаришами, що не виправдав їх 
довір’я.

Після цього декілька разів заводив розмову з В Я 
Малєєвим.

Я вже не раз, Володимире Михайловичу замис
лювався над своєю поведінкою. Не правий я — М 
точно.

3° чого ж не прислухався до товаришів, коли во- 
нн тпо-дружньому на це вказували?

— Хто його знає. І сам не збагну, як все трапилося. 
А тільки даю слово честі, більше такого не буде. Візь
міть лише на паровоз.

і -- J-----------
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1»О ЛИ ви в Компаніїв- 
I* ці заведете розмову 

про колгосп «Україна», то 
обов’язково почуєте: «Непо
гане господарство. ~ 
там
то.
ють.
ннх 

А
заклади культури? 
дізнатися про це, 
рейдова бригада направи
лася в село Олександрів
ну. Клуб тут світлий і кра
сивий. Керує ним молода 
людина Микола Мичкалов. 
Є у приміщенні і кімната 
для бібліотеки. Заходимо. 
Не віриться, що сюди ко
лись заглядає прибираль
ниця: брудно, холодно. До 
речі, в клубі три печі, та 
вони в цьому році ще не 
палилися.

В бібліотечній кімнаті 
знаходиться близько сотні 
книжок, які туляться в тіс
ній шафочці.

— Скільки у вас читачів?
— Немає жодного, — не 

червоніючи, відповів Мико
ла Мичкалов.

Як кажуть, далі в ліс — 
більше дров. Переглядаємо 
книжковий фонд. Поряд з 
творами сучасних авторів 
лежить кілька примірни
ків застарілого «Довідни
ка бригадира рільничої 
бригади» за 1953 рік. Тут 
же з десяток таких же 
архаїчних примірників «На 
допомогу слухачам політ- 
шкіл» за 1953 р., є й інші 
видання, які треба списати.

Люди 
роботящі. Молоді бага- 
За культуру вболіва- 
Нещодавно три бригад- 
клуби збудували».
як же працюють нові 

Щоб 
наша

•?)
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ТРИВОЖНИМ СИГНАЛ

НА ЗАДНЬОМУ ПЛАНІ
Клуб одержує журнали, 

та всі вони чомусь хова
ються в стару шафу. Як не 
прикро, тут немає жодного 
плаката і лозунга про ви
бори до Верховної Ради 
СРСР.

Крім демонстрування кі
нокартин, нічого в культ
освітньому закладі не роби
ться, і молоді ніде відпо
чивати. На запитання, чому 
так занедбано діяльність 
клубу, М. Мичкалов спо
кійно відповідає:

— Я не давав згоди тут 
поставили 
чому ж я

робити. Але ж 
і платять. То 
повинен відмовлятися від 
трудоднів?..

В селі є 18 комсомольців, 
однак діяльність клубу їх 

’ як мог- 
к о л и 
секре- 

органі- 
Уманець

не 1 
ли 
вже 
тар і 
зації

цікавить. Та й 
поцікавитися, 
кілька місяців 
комсомольської 

бригади г.

: В НЕРУБАИСЬК[и
^СІЛЬСЬКІЙ
в Після трудового дня
□ завжди людно в сільській 
° бібліотеці села Нерубайки
2 Новоархангельського райо-
2 ну. Сюди приходять юнаки 
в і дівчата, щоб вибрати не- 
® обхідну художню літерату-
2 ру, посидіти в читальному
□ залі, де є можливість про-
2 читати свіжі газети та жур- 
а нали.
2 В бібліотеці налічується 
2 4.750 книг. Читачі мають
2 вільний доступ до стелажів.
2 Більше 700 чоловік є по- 
2 стійними відвідувачами біб- 
„лютеки.
2 Завідує цим закладом 
2 культури комсомолка Ва-
2 лентина Рудич, яка після
2 закінчення Одеського
2 культосвітнього технікуму

не збирає зборів? І про все 
це знає секретар комсо
мольського комітету О. Яси- 
ненко, ~
Взагалі робота бригадних 
клубів ‘ ’ 
самоплив.
масовою роботою тут зай
мається сільський клуб.

А хто ж буде керувати 
бригадними клубами? На 

би

Вони були 
ПЕРШИМИ

Та й він мовчить.

артілі пущена на 
Всією полІтико-

бригадними клубами? 
це питання хотілось 
одержати відповідь.

Рейдова бригада: 
П. ГРИЦАЧУК — 
бригадир комплексної 
бригади, А. ОБІДОВ- 
СЬКА — доярка, 
І. МАРТИНОВИЧ — 
член комсомольського 
комітету, А. МІРОШ
НИЧЕНКО — обліко

вець тракторної брига
ди, Д. ВАЛАХ—член 
редколегії багатоти
ражки «Зірка».

Кумачевий вимпел
ЗАГОНУ

УОРОШІ подарунки до 
** 40-річчя Всесоюзної пі
онерської організації готу
ють шестикласники Недо- 
гарської восьмирічної шко
ли. Вони доглядають шкіль
ний сад, який налічує де
сятки плодових дерев. Кож
ний з піонеріз дав слово 
щороку висаджувати по 
п’ять дерев, а також по 
кілька кущів, дбайливо ви
рощувати молоді насад
ження. І зобов’язання свої 
діти виконують сумлінно.

А то якось піонери діз
налися про те, що шістде- 
сїтирічна Д. Котко внаслі
док хвороби втратила мо- 

слух і частково

ІГїНІ ленінці Новгород- 
ківського району роз

горнули активну підготовку 
до славного ювілею піоне
ри. Вони беруть участь у 
недільниках по збиранню 
металолому, саджають і до
глядають дерева, вивчають 
історію рідного краю.

Нещодавно в районному 
Будинку піонерів проведено 
ранок на тему: «Славні 40 
піонерських літ». Учні про
слухали бесіду про хід 
піонерської дворічки в ра
йоні. Потім вчителька Нов- 
городківської школи № 2 
П. Н. Богашова розповіла 
про перші піонерські загони 
в с. Новгородці.

Діти переглянули доку
ментальний фільм про Во
лодимира Ілліча Леніна.

Л. БАЗІВ, 
завідуючий районним 
Будинком піонерів.

----- ©------

Сторінка 
за сторінкою... 
у ПРОСТОРОМУ залі 

залізничного клубу сьо
годні весело Сюди за 
запрошенням дитячого клу
бу імені Леніна прийшли 
учні 4 — 6 класів шкіл 
міста на усний журнал 
«Юний друг».

Годинник показує деся
ту ранку. Під звуки музи
ки повільно відкривається 
завіса. На сцені — учениці 
Валентина Семенова і Ка
терина Алдошнн.т, які ого
лошують першу сторінку 
журналу.

Спочатку піонери міської 
школи № 2 у віршованій 
формі розповіли про те, 
чого вони добилися в ході 
піонерської дворічки.

Потім розпочинаєт ь с я 
друга сторінка усного жур
налу: «Бесіда про піонера 
Володю Дубініиа» Тихо в 
залі. Діти уважно слухають 
розповідь старшої піонерво- 
жатої міської школи № 2 
Світлани Михайлівни Жи- 
вотової про піонера — ге
роя Вітчизняної війни.

А третя сторінка — му
зична, яку виконують учні 
музичної студії залізнично
го клубу. Усний журнал 
закінчується демонструван
ням мультиплікаційних 
фільмів.

Це вже другий усний 
журнал, влаштований для 
піонерів міста.

П. РОМАНЕЦЬ.
м. Знам’янка.

Діти взялися допомагати 
старій жінці по господар
ству: рубають дрова, носять 
воду, топлять грубу. Осо
бливо часто Д. Котко від
відують Наташа Сафронен- 
ко, Тамара Котко, Клава 
Садовнича, Ваня Баклан, 
Вітя Сорочинський.

У вільний від уроків час 
юні ленінці беруть книги 
в сільмазі і продають їх 
населенню, розносячи по 
домівках. Одночасно збира
ють замовлення на книжко
ві новинки.

Якщо завітаєте у про
сторий світлий клас, обо
в’язково зверніть увагу на 
перехідний кумачевий вим
пел, вивішений на видному 
місці. Піонерський загін 
шостого класу завоював 
його відмінною дисциплі- 

а пою, хорошим навчанням, 
2 цікавими справами.

О. ВЕДЕНЄЄВ.
------4--------

працює тут вже шостий рік.
Під керівництвом. В. Ру

дич на громадських заса
дах працює 9 книгонош, які 
обслуговують близько 50 чи
тачів. Добре відзначились 
на цій роботі колгоспник 
Іван Оленич, учень 10 кла
су Іван Бовкун, учениця 
6 класу Катя Слюсаренко, 
телятниця Раїса Мельник.

На знімках: (внизу) біб
ліотекар Валентина Рудич 
(праворуч) радить причіп
лювачу Олександру Полив’
яному прочитати книгу 
Шундика «Швидконогий 
олень». На другому плані 
колгоспник Микола Ковба
са; (вгорі) в читальному 
залі бібліотеки.

Фото В. Ковпака.

Читач порушує питання

Роздуми про бібліотечний
Т>АЖКО уявити собі сучасну людину без книги. І це 
" закономірність. Людство за свою багатовікову іс
торію нагромадило безліч знань, і книга — найкращий 
довідник для того, хто хоче оволодіти часткою цих 
знань або дістати духовну насолоду від творів худож
ньої літератури та мистецтва.

Саме тому в наш час таке велике значення має біб
ліотека — посередник між книгою і читачем.

В. І. Ленін писав, що гордість і славу бібліотеки 
треба бачити не в тому, скільки цінних видань книг 
стоїть на її полицях, а у тому, як ці книги обертаю
ться в народі, скільки читачів залучено до читання 
книг, як швидко задовольняється будь-який попит чи
тача.

Поглянемо з цих позицій на діяльність нашої Кі
ровоградської обласної бібліотеки ім. Крупської (за
відуюча Є. І. Наливайко). У фондах тут налічується 
сотні тисяч томів. Працюють у бібліотеці висококва
ліфіковані фахівці. А чи задовольняє цей заклад зрос
лі вимоги трудящих, чи працює, він так би мовити, на 
повну міру своїх сил?

Абонемент бібліотеки є дзеркалом всієї її роботи 
(принаймні, для кіровоградських читачів). Сюди впер
ше завітає відвідувач за книгою. Тут повинні знаходи
тися правила користування бібліотекою, правила і по
ради для користування систематичним каталогом. Хо
четься, щоб менш підготовлені читачі знайшли тут 
складені рекомендовані списки літератури, бібліотечні 
плакати. Такі плакати є, але зовсім не там, де вони 
потрібні, — в коридорі, що веде в бібліографічний від
діл. А саме туди масовий читач здебільшого не потрап
ляє.

Велике значення для бібліотеки має пропаганда кни- 
Уи> книжкові виставки. Слід відзначити, що книжкові 
виставки на абонементі виготовлені дуже погано. За
головок, кілька книжок і... все. А виставка повинна 
бути яскраво оформленою, з добре підготовленими ма-

теріалами. На виставці, крім цього, можна було б роз
містити цитати з творів, малюнки, лозунги, списки ре
комендованої художньої літератури, відгуки читачів та 
критиків на нові книги.

У нашій бібліотеці спробували організувати вільний 
доступ до книжкових полиць. Спробували... і забули 
про це. Бібліотекарі доводять, що читачі вносять без
ладдя. На мій погляд, самі працівники абонементу 
вносять не менш безпорядку, коли кладуть гори кни
жок для вибору. Замість того, щоб кваліфіковано до
помогти читачеві, порекомендувати певний твір, біб
ліотекар часто каже: «Вибирайте!» І чи не саме тому 
дехто найбільше читає іноземну літературу, яка не 
завжди відповідає інтересам нашого читача. Чи не 
тому величезний попит на так звану «шпигунську», де
тективну літературу?

Подумайте над цим, товариші! Для того, щоб впро
вадити відкритий доступ до книг, замало тільки до
пустити читача до стелажів. Треба проводити бесіди 
про те, в якому порядку книги розміщені на полицях, 
про відділи книжкового фонду і т. п.

Коли буде налагоджена правильна робота з чита
чем, тоді не буде і великих черг у бібліотеці, тобто лю
ди не будуть марнувати свій час.

О. НАУМОВА, 
домогосподарка.

В актовому залі Кірово
градської середньої школи 
№ 11 відбулась тепла зуст
річ піонерів четвертих кла
сів з слухачем Бобрннецької 
школи механізації сільсько
го господарства кубинцем 
Хосе Де-ла-граном. Юні 
ленінці прийняли гостя в 
почесні піонсфи, пов’язали 
йому червоний галстук, під
несли подарунок — альбом 
з видами м. Кіровограда. 
Кубинський друг розповів 
про тяжке життя в дорево
люційній Кубі і про ниніш
ні радісні зміни на острові, 
про те, що у них в респуб
ліці теж 
нізації.
показали 
хороший

є піонерські орга- 
Четвертокласннки 
почесному гостю 

концерт.
Л. РАТУШНИЙ.

♦ * *
Учні десятого класу Олек

сандрійської середньої шко
ли № 6 провели вечір на 
тему: «Моя любима профе
сія», на який запросили 
вчительку Н. Похаренко, 
лікаря І. Задорожнього, ро
бітників рудоремонтного за
воду, колгоспник^. Гості з 
захопленням розповідали 
про свої професії. А потім 
виступили десятикласники. 
Алла Груша поділилася 
своєю мрією — стати літе
ратором. Олександра Губа- 
рьова вже зараз найбільше 
захоплюється фізикою, а 
Микола Юниченко уподобав 
професію токаря, 
слухали виступи 
своїх товаришів ______
механізатори, лікарі, дояр-

Л. СИЧОВА.
---------------«ЖЖ>

Упажно 
гостей і 
майбутні

Ім'я хлопця відоме
З ВЕЛИКИМ інтересом я прочитав нарис «Ле

ніні було дев’ятнадцять», опублікований в «Мо
лодому комунарі» №№ 3, 4. В усій повноті поба
чив я героїзм Леніни Топор, ЇТ відданість справі 
визволення нашого народу з-під фашистських оку
пантів.

Одночасно з висловленням захопленості діями 
наших народних месників хочу повідомити деякі 
подробиці про описані в нарисі події, поскільки де
що про них я знаю. В нарисі говориться, що на Ле- 
ніниному гребінці було вигравійовано ім’я «Коля». 
Хто ж цей хлопець — з нарису не відомо. Це Ми
кола Мельник, який народився в селі Ганно-Леон- 
товичеве Устинівського району. Закінчив він Боб- 
ринецький технікум сільського господарства і пра
цював агрономом у с. Седнівці, де його й застала 
війна. Під час тимчасової окупації нашої області 
він був у групі Василя Репешка. Допомагав разом 
з Леніною втікати військовополоненим з табору в 
с. Седнівці. Микола був комсомольцем. Разом з ін
шими підпільниками його заарештували. Розповіда
ли, що ніби в Леніни при арешті знайшли його фо
токартку. Микола був розстріляний разом з інши
ми підпільниками.

Сестра Катерина, яка під час розкопки розшука
ла тіло Миколи і поховала його, розповідала, що 
хлопця страшенно катували гітлерівці — йому 
викололи очі, відрізали ніс і вуха. Нині мати і се
стра Миколи Мельника проживають в с. Ганно- 
Леонтовичеве.

Дещо хочу повідомити 1 про комуніста Василя 
Панасовича Репешка, який керував групою під
пільників. Після війни працював він у колгоспі 
імені Ватутіна секретарем парторганізації, а потім 
в артілі імені Шевченка. Нині він живе в Ленін
граді, куди переїхав з своєю сім’єю.

. І. РЕПЕШКО, 
секретар комсомольської організації колгос
пу імені Жданова Устинівського району.

«МОЛОДИЙ КОМУНАРА
18 дютого 1962 р., З стор.



заблудив.збився 
інакше.

Та все-таки (парубок я 
сміливий) підходжу до гур-

вам, друзі, від- 
дуже вже люб- 
ходити. Аякже: 
подивишся,

лю в гості 
прийдеш, 
люди живуть, то й собі 
кортить все по-їхньому 
битн. А буває й інакше: 
побачиш що-небудь—за 
лову хапаєш
ся: он лишень
ко, якої та
кої години я 
прийшов сю
ди?! І тоді 
вже даєш волю собі, тоді 
вже пісочиш «героїв» дня...

Так отож, про гостюван- 
нячко. Дізналися долинча
ни -.про мене і відразу ж 
запрошення надіслали: при
їзди, мовляв, Федько, поди
вишся, яке у нас життя- 
буття. Я аж підскочив від 
радощів: оце здорово! Не 
куди-небудь — на будову ж 
запрошують. Та ще й не на 
звичайну — на ударну ком
сомольську.

Швиденько нагострив своє 
перо, взяв блокнота потов- 
ще (щоб усе ж хороше за
писати) та й подався з ві
зитом. Аж ось і Долинська. 
Мене вже й нетерплячка 
бере: хоч би швидше на 
місце дістатися — таке вже 
задоволення передбачаю.

Під'їжджаю — аж 
люся: і машини не 
ються, і кран стоїть 
розібраний, і молодь
туди-сюди, сюди-туди... 
обличчя у всіх злі-презлі... 
Що це, думаю, чи обідня 

у них, може, чи 
ні, уже друга годи-

як 
за
ро
ни 
го-

Як

див- 
мота- 
напів- 
никає

І

перерва 
що? Та 
на дня.

Коли 
стоїть, 
лить, хто, на чому 
стоїть, лається, а 
нудьги позіхає. Диво-дивне 
та й годі. Куди це я попав, 
думаю. Напевне, зі шляху

бачу, група хлопців 
Хто цигарки сма- 

хто, на чому світ 
лається, а хто з

Здоровенькі були! — 
гукаю.

— Здоров, — відповіда
ють. А потім так ото кри^- 
тично оглянули мене і за- 
пнтаннячко дають:

— Що, теж, мабуть, з 
райцентра до нас? Бо тут 
часто такі гості бувають: 
приїдуть, носом покрутять 
та з тим і зникнуть.

Проковтнув я цю пилю
лю. Так ото вже по-друж
ньому і заводжу розмову з 
робітниками. З давніх-давен 
прийнято при зустрічі з лю
диною перш за все «як жи
веш?» питати. Отож і я ско
ристався цією традицією.

— А як бачиш, — відпо
вів один із хлопців. — Бу
дуємо, як єгиптяни, живе
мо, як папуаси. Послухай- 
но, нам все рівно робити 
нічого, підемо з тобою, по
кажемо своє хазяйство.

І вирушили мн в подо
рож. Невідрадна ж картина 
відкрилася нам. Робітники 
відверто лаяли різне на
чальство, згадуючи при 
цьому і чортового батька, і 
бісову матір. І розказали 
вони мені, що отак «пра
цюють» завжди. Бо як є 
цегла — немає води; є во
да — немає електроенергії. 
Та й звідки ж їй бути, ко
ли локомобільна станція, 
яку треба було пустити в 
дію ще в січні, до цих пір 
стоїть? Та ще й збірний за
лізобетон погано постача
ється. Бо директорам Кіро
воградського заводу тресту 
«Цукробуд» т. Топалову та 
Олександрійського — т. Бе- 
ренштаму ніколи думати 
про якусь там будову. І яке 
їм діло до того, що все 
стоїть? Не з них же пита
ють...

Важко зітхнув я 
шоа розшукувати 
Нагу. Є такий

та й пі- 
Андрія 

хлопець на 
будові. Секретарем комсо
мольської організації пра
цює. Та й ця зустріч мене 
не порадувала. Бо таки ска
жіть: ну чого тут радіти, 
коли молодь ніяких справ 
хороших не вершить?

Вкінець розчарований і 
приголомшений попрямував 
я в гуртожиток — подиви
тися, як же живуть буді
вельники. Відкриваю двері... 
Ой, лишенько! Мало з ніг не

гріх, думаю , тому
т. Солощенку (це завідую
чий їдальнею) отакими 
стравами робітників часту
вати? Та й як може т. Ри- 
женко (це голова Долин- 
с ь к о ї 
спокійно 
чи, що на

— Оце так гуртожиток! — 
раділи учні Кіровоградсько
го технікуму Механізації 
сільського господарства на
прикінці минулого року — 
Тепер заживемо...

Та радість була перед
часною. На новому місці 
на всіх напала... безсон
ниця. Так-так,’сон як рукою 
зняло. А винуватцем вия
вився, як це не дивно, ди
ректор заводу «Червоний 
Жовтень» О. О. Козинець. 
Бо в новому гуртожитку 
встановили «першосортні» 
(про це клеймо свідчить!) 
ліжка, яких наклепали на 
цьому підприємстві.

Вже через тиждень ліжка 
почали виходити з ладу 
одне за одним, панцирні 
сітки відривались від рам. 
1 тепер, як тільки 
вечір, 
ється 
були 
літучі майстерні. Дехто на
віть спеціалістом став по 
ремонту злополучних ліжок.

— Хлопці, гайда на під
могу. — кличуть жильці 
четвертої кімнати сьоїх су
сідів. — Розібрали «ложе» 
Віктора Іщенка, а тепер 
ніяк не натягнемо сітку на 
раму. Тільки гуртом треба...

А в іншу кімнату тяг
нуть дріт, якесь залізяччя. 
Трапилось нещасть: Воло
димир Хільченко ліг на 
ліжко, а вставати довело
ся з підлоги.

в кімнатах 
сгук-грюк. 

терміново

настає 
пбчина- 
Всюди 

створені

— і що його робити, — 
бідкається комендант гур
тожитку т. Салтанова. — 
Придбали 200 нових ліжок, 
з них 60 вже поламалися, 
а інші на ладан дихають. 
Мн й позаторік купували 
брак-вироби цього заводу, 
так тоді ламались чавунні 
крюки, на яких тримались 
рами з сітками. А тепер 
ось нове лихо.

Неспокійні сни сняться 
хто придбав ліжма 

«Червоний Жов- 
А на підприємстві 

олімпійськ и й

збили — біжать хлопці, на 
ходу шапки одягають. Лед
ве зупинив одного.

— Куди це ви всі лети
те? — запитую.

— Як куди? — здивував
ся. — Незабаром же шоста 
година!..

— ?!!
— От іще недотепа, — 

це так він до мене. — «Ос
танні вісті» ж передавати
муть. От ми й біжимо у 
двір до репродуктора Це 
так нам начальник -т. Зай
цев порадив. Бо у гуртожи
ток нам радіо ніяк не про
ведуть.

Надивувався я з цієї по
ради та й став продовжу
вати свій шлях. Заходжу в 
одну кімнату, в другу — і 
відкривається моїм очам 
видовище: стіни облуплені, 
V вікна дме, на підлозі ку
пи сміття.

— Що, ие 
тобі у нас? — 
мене Віктор 
ляр. — А ми 
мо: в холоді, 
діо та газет, 
надодачу. Бо 
нас нікудишня. Сходи сам— 
побачиш.

І от я в їдальні. Час був 
уже неранній, і вирішив я 
підвечеряти. Захотілося ме
ні салату з овочів, варени
ків з сиром та молока. Або 
хоч би лимонаду випити 
(дуже вже я люблю такі 
напої). Запитую я про ці 
страви у буфетниці, а вона 
на мене дивиться так, ніби 
я з Марса щойно звалився. 
Навіть образилася:

— Ви що, товаришу, за
були, де знаходитесь? Хіба 
вам не відомо, що у нас 
безалкогольних напоїв (?!) 
та таких страв взагалі ні
коли не буває? Беріть, що є.

Що ж зробиш. Подобає
ться чи ні, а змушений був 
тут-таки вечеряти. 1 хоч ви
тратився добре (бо ціни в 
цій їдальні ого-го-го!), а 
вийшов голодним, тільки 
настрій ще більше зіпсував
ся.

Замислився я дуже після 
тих відвідин. як ото не

ПОДОчІаЄТЬСЯ 
звернувся до 
Тадеуш, му- 
ж оце живе- 

бруді, без ра
те й голодні 
їдальня ж у

тим, 
заводу 
тень», 
зберігають 
спокій, кошмари вночі їх 
не мучать. Виставили свою 
продукцію за ворота, а по
тім хоч і трава не рости.

А. ВОЛОЩУК, 
учень технікуму ме
ханізації сільського 
господарства.

Адреса редакції: м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36.

«Молодой коммунар» — орган Кировоградского областного 
комитета ЛКСМУ, г. Кировоград.

н БУДОВІ

У

ПОСТРІЛИ
р АДЯНСЬКі конструкто- 
■ рн створили пістолет 
дуже великої сили. Від зви
чайної вогнестрільної зброї 
він відрізняється лише 
більш товстим стволом, на 
який настромлений круглий 
наконечник. Але конструк
ція пістолета така, що ви
користати ного можна тіль
ки в мирних цілях. Він не 
стріляє в лю
дину. Із нього 
навіть не мож-

(5 на зробити по- 
у стрілу в повітря. Тому, 
»недивлячись на свою силу, 

ця зброя абсолютно безпеч
на в роботі.

Зараз московські монтаж
ники все частіше -здають в 

кл а д о в і 
шлямбури і молотки, що 
жили на будовах ще з ді
дівських часів. В їх руках 
з’явились нові будівельно- 
монтажні пістолети. Але по
рох викидає із стволів не 
кулі, а спеціальні цвяхи- 
дюбелі.

У вживанні пістолет ду
же простий. Робітник при
тискує до стіни наконечни
ком ствола кронштейн і на-

$— '

райспоживспілки) інструментальні 
спати, 

будову 
зять 
них 
продуктів? Та£ 
що там дов-$ 
го говори-? 

розстроївся я. \ 
радісна думка ї

Не журись, а

знаю-і 
не заво-< 

потріб-і 
харчових'

ти! Вкінець 
Коли раптом 
осінила мене, 
друже, заспокоюю сам се
бе. У тебе є можливість під
нести свій настрій. Ти сьо
годні чудово відпочинеш: 0 
у клубі будівельників 0 4 
сьомій годині концерт^ 
має бути. Артисти з район-4 
ного Будинку культури ви-$ 
ступатимуть. *

Поспішив я до клубу. А'} 
там уже молоді багато, ‘і 
тупцює на морозі (бо клуб д 
же 'замкнений, хоч і сьома' 
година вже минула). На
решті прийшла завідуюча, 
приїхали артисти, всі роз
сілися по місцях. Настроїв А 
і я себе на приємний відпо- 
чинок. Коли це виходить^ 
конферансьє. Привітався, £ 
як годиться. Раптом — що$> 
це? Як пішов, як пішов той (1 
конферансьє — Ь'не зупи-? 
ниш його: так і сипле пош- г 
лими та нерозумними вір-? 
шиками. Слухав я слухав,? 
аж ледве сиджу від обу-* 
рения. Коли це чую слова:' 
мовляв, жінці 
можна вірити, 
станет селен».

— Скажіть,

тільки тоді
«когда она

будь ласка, 
хто це виступає? — питаю 
сусіда.

— Та то ж Володимир 
Горбенко, директор Долин- 
ського Будинку культури!

Леле! Схопився я за го
лову та мерщій тікати з то
го клубу. Не витримав. Не 
зміг далі терпіти такого 
знущання з культури.

Ледве дочекався ранку, 
щоб з працівниками райко
му комсомолу зустрітися. 
Розпорів їм усе (може ж, 
думаю, вони цього не зна
ють). 'Вислухали. Виявля
ється. для них це не було 
новиною. Та тільки, бачте, 
руки до всього не доходять. 
Аж оце пообіцяв секретар 
РК ЛКСМУ т. Мірошник 
вжити заходів, дієвих, як- 
то кажуть. Ну то як, милі 
долинчани? Вжили заходів? 
Дуже

т.

тискає спусковий гачок. 
Відбувається постріл. Тепер 
деталь не можна відірва
ти від стінки. Врізуючись 
в неї, дюбель розпік цеглу 
і намертво зчепився з нею. 
Дуже міцно він тримаєть
ся в металічних і бетон
них основах. Сила удару, 
дюбеля настільки велика, 
що п’ятиграмового заряда 
досить для того, щоб про
бити стальну балку товщи
ною в десять міліметрів.

Важкі роботи, на які ра
ніш йшло багато часу, те
пер проводяться на будові 
з швидкістю постріла.

(АПН).

На рингу—боксери „Авангарда

місті шах- 
дві органі- 
та ТЕЦ-3

(?-• кіровоградці Олеї
4 1 Володимир Смірні 

рій Кошслєв, ___
V Вдовиченко, Валерій 

хоренко та олєксі

мені цікаво це знати, 
повідомте обоь’язко-

Федько КРОПИВА.

культурно-масову 
(З листів до редакції).

В ряді клубів Олуфріївського району (с. Василівна, 
бригада № 3 колгоспу «Зоря» і ін.) 
роботу вкрай занедбаво.

Ой, у нашім клубі, друзі, 
Нема місця смутку-тузі.
Там приділено увагу 
Різним іграм та розвагам.
Ми у клубі залюбки 
Всі відвідуєм гуртки.
А в гуртках отих, їй-право, 
Йде «робота» досить жваво.
Є гурток у нас... курильний. 
Склад його міцний і сильний: 
Як запалимо «Аврору» — 
Дим стовпом іде угору!

Ми із хистом та умінням 
Розважаємось насінням: 
Хто найбільше нялуза — 
Той одержує приза.
Є гурток один постійний. 
Так сказати, професійний: 
В ньому з радості й зо зла 
Забиваємо «козла»!
Ой, у нашім клубі, друзі, 
Не судилось місце тузі, 
Г>о підніс угору клуб 
«Здібний» зав — Іван Кадуб!

В. СТЕПАНОВ.

Є у нашому 
тарському отакі 
зації — СГВР
В перекладі па. звичайну, Є 
людську мову це означає: 0 
Семенівсько - Головківський V 
вуглерозріз і Олександрів- її 
ська теплоелектроцентраль ? 
№ 3. Отож, перший та пос- « 
тачає другій паливо - 
вугілля' високозольне 
низькозольне. А який про
цент зольності має вугіл
ля — це визначається у 
лабораторії, що є при ТЕЦ. 
Проби робляться1 згідно 
всіх встановлених правил, 
і в результаті їх можна не 
сумніватись.

Та начальнику ВТК вуг
лерозрізу т. Усову засіла 
в голову нав’язлива думка: 
«А що, коли обдурюють? 
Коли шахраї там позасіда
ли?» 1 вирішив він керува
тись «золотим» правилом: 
не повірю, поки сам не 
помацаю. А якщо й не сам, 
то, принаймні, хоч руками 
своїх, вуглерозрізівськнх, 
контролерів.

Отож і ходять контролери 
з дня у день з вуглерозрі
зу до лабораторії ТЕЦ — 
перевіряють перевірене. І 
пролягла від однієї органі
зації до іншої широка до
ріженька, протоптана кон- 
тролерівськими ногами. Хо
дять вони по ній, час свій 
вбивають.

Устели, Федоре, оту до
ріжку кропивою жалючою. 
Щоб не ходили! Щоб недо
вір'ям людей хороших не 
ображали.

В Кіровограді закінчила- 
особиста першість з 

биксу серед юнаків облас
ної ради ДСТ «Авангард». 
В змаганнях взяли участь 
спортсмени Олександрії,
Хрущова та Кіровограда.
Після впертих поєдинків на 

І рингу переможцями стали 
' ----------------- Олег Правда,

юв, Вале- 
Володимир 
"І Про- 

. андрійці
( Валерій Сидоренко, Валерій 
( Бондаренко, Федір Гой.

На знімку: поєдинок /
..( спортсмеиіп першої панів- > 

ваги Ковпака У 
Харитонова. У

( середньої 
( (зліва) і
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Поєдинки
ЇІВ

В Олександрійському Пала- 
спорту проведено першість

_ 6 П О 6 д и н к
* $ баскетболісті

Л. ПИЛИПЕНКО.
м. Олександрія.

$
♦ Ц1 ...............області з баскетбола серед жі- 

їючих І чоловічих команд серед
ніх учбових закладів. В змаган- 
'нях взяли участь команди Боб- 

(Іриііця. Олександрії і Кірсвогра- 
^да. Гостра напружена бороть- 
іба серед жіночих команд при- 
«несла перемогу спортсменам 
V торгово-кулінарної школи. Дру- 
()ге місце зайняли баскетеоліст- 
Л ки Олександрійського педаго- 
ігічііого училища.
’ Вперта боротьба за звання 
є чемпіона області проходила і 
уміж чоловічими командами. В' 
/результаті напружених поедин- 
/,ків першість вибороли спортсме
нки Олександрійського педаго- 
ггічного ■ училища.

* 
Г 
І» 
І'

3. ВАСИЛЕНКО.
------0------

ВІДПОВІДЬ НА КРОСВОРД, 
вміщений в газеті 

за 4 лютого 1962
По горизонталі: 5.

іб. Гармата. 8. Грак.
110. Львів 14. ' Актив.

зент. 17. Лисенко. 19. Агроном. 
(21. Остап. 22. Гаиіек. 23. Індія. 
'27. Ягуар. 29. Турбота. ЗІ. Кан
ібала. 32. Трахома. 33. Ліана. 
(35. Карат. 36. Трос. 37. Тара.

' По вертикалі:'' ї." Хорів. 
>2. Бодайбо. 3. Кантата. 4. Змі
їна. - - - - -

------- ... -------------
(13. • Механізатор. 15. Крона. 

ліЯ. Кашалот. 20. Горілка. 24.4а- 
убан. 25. Умбра.
І28. А;' ' -
Іра-Куі

^Редактор

року
Геродот. 
9. Етан. 
16. Бре« 
Агроном. 

Індія.

(бала. 32. Трахома. 33. Ліона.

.38. Нефелін. 39. Пустиня, 
вертикалі: 1. Хорів.

5 Горький. 7. Артишок.
Ідеал. 12. Лексикограф.

15. Крона.

• 26. Кулібін.
Албанія. ЗО. Атрофія. ЗІ. К-т 
гУМ. 34. Атлет. 35. Карта.

П. МАРЧЕНКО.

Редакція працює з 10 години ранку до 6 години вечора, 
Ми завжди раді бачити вас, друзі; в себе!

Кіровоградська обласна друкарня їм. Г. М. Димитрова.
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