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В ТРЬОХ УПРАВЛІННЯХ,

НАША ланка буряководів 
не комсомольсько-моло

діжна. Працюють разом з 
нами молоді жінки і літні 
колгоспниці. Але тон в ро
боті все ж задаємо ми, ком
сомольці. Так було на сівбі.» 
коли молоді механізатори 
перевиконували норми ви
робітку. Так було і на про
ривці, букетуванні буряків. 
Так буде і на збиранні ко
ренів.
лавки 
центнерів буряків на кожно
му з 20 гектарів) спонукає 
нас працювати енергійно.

. Мірилом нашої роботи є 
комсомольська совість. І 
неодмінно виходить так, 
що дівчата завжди по
переду. Соромно було б 
вам, молодим, відставати. 
Ми цілком згодні з висту
пом Надії Григорівни За- 
гладн. Кому, як не молоді 
наслідувати її поради, під
тримати її правильні висло
ви щодо честі хлібороба. 
Адже ми стаємо на місце 
наших батьків.

* Не перший рік возять 
буряки наші шофери

а

Іван Чорногуля, Григорій 
Грабовський, Григорій Па- 
шинюк. Разом з вантажни
ками, теж комсомольцями, 
Миколою Варченком, Леоні
дом Криворучком, Григо
рієм Рокочуком, вони пока
зують, як потрібно працю
вати.

Дисципліновані, чесні, 
завжди сумлінні, яку б ро
боту вони не виконували. 
Тому ми впевнені — хлоп
ці не підведуть. Першістю 
не поступляться.

Вже почали копати коре
ні, але точної цифри вро
жайності назвати поки що 
не можу. І все-таки ми

ТІ А битих шляхах, на степових дорогах області все 
-И- частіше зустрічаються машини, вантажені кукуруд
зою, цукровими буряками, а подекуди н насінням со
няшника. В останні дні помітно збільшилась кількість ав
томашин, що направляються на хлібоприймальні пункти 
з урожаєм «королеви полів».-

і ось серед величезної низки автотранспорту з напи
сами на бортах «кукурудзяна», раптом трапляються 
машини з щебенем і вугіллям, брикетом і глиною...

Помахом жезла автоінспектор просить зупинити ма
шину на обочині шляху. Водій «ЗІЛа» В. Боринюк по
мазує путівку; вантажна автомашина «ТФ-44-26» Зна-

ЗА ВЕЛИКІ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
Батьківщиною
В зв'язку з шістдесяти

річчям з дня^ народження 
першого секретаря ЦК КП 
Грузії, кандидата в члени 
Президії ЦК КПРС тов. 
Мжаванадзе В. П. Цент
ральний Комітет КПРС і 
Рада Міністрів СРСР по
здоровили його і побажали 
довгих років життя, добро
го здоров’я і дальшої пло
дотворної роботи на благо 
радянського народу, в ім’я

торжества комунізму в на
шій країні.

Відзначаючи великі заслу
ги тов. В. 77. Мжаванадзе 
перед Комуністичною пар
тією і Радянською держа
вою, Президія Верховної 
Ради СРСР Указом від 21 
вересня 1962 р. присвоїла 
тов. Мжаванадзе Василеві 
Павловичу звання Героя 
Соціалістичної Праці з вру
ченням йому ордена Леніна 
і Золотої медалі «Серп і 
Молот».
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впевнені — по 300 центне
рів буде! Не може наша 
праця, праця інших колгосп
ників пропасти даремно. Бу
ряки у нас хороші. А з та
кими комсомольцями, як 
Галина Баран, Діда Каба- 
цюра, ланкова Діда Пала
маренко можна працювати 
швидко, вчасно зібрати вро
жай. Отже, комсомольці не 
підведуть.

Л. ПІДДУБНЯК, 
член ланки буряководів, 
секретар, комсомольської 
організації артілі «По 
шляху Леніна» 
нівського району.
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ДРУЖЕ! Сьогодні часу не гай

м’янського автопарку призначена для транспортування 
кукурудзи, а використовується на перевезенні щебеню.

Подібні непорозуміння в Знам’янському районі не по
одинокі. Тут занадто вже повільно збирають і очищають 
качанисту. Ось тому третина машин, виділена під куку
рудзу, перевозить цукрові буряки, а ще, в гіршому ви
падку, виконує роботи, які зовсім не пов’язані з сіль
ськогосподарськими.

18 вересня на хлібоприймальний пункт в Знам’янку 
прибуло всього-на-всього ЗО автомашин. Артілі імені 
Шевченка та імені Жданова відправили лише по дві 
тонни кукурудзи, а з колгоспу «Шлях до комунізму» ні 

17-го, ні 18-го вересня на хлібоприймальний пункт не 
надійшло жодного кілограма кукурудзи, шість машин 
в артілі «Шлях до комунізму» марно гаяли час.

У більшості колгоспів району транспорт вантажиться 
недопустимо повільно. За словами водія т. Василенка, в 
третій бригаді артілі «Правда» (голова т. Сатир) авто
машини простоюють під навантаженням по півтори го
дини, в колгоспі «Зоря комунізму» — дві години. Якщо 
врахувати погану дисципліну окремих колгоспників на 
осінніх роботах, то закрадається сумнів, що збирання 
кукурудзи буде закінчено за 30—35 днів.

Сотні машин сходяться на розвилку доріг, що ведуть 
на хлібоприймальний пункт станції Щасливої. Але на 
сьогодні лише одиниці їх вантажені кукурудзою. В 
Олександрійському виробничому управлінні збирання 
і перевезення качанистої проводиться недопустимо по
вільно. Машини не закріплені за господарствами і на
віть за окремими агрегатами. Якщо в одній артілі не 
вистачає кукурудзи, водії самоправно мандрують з

(Закінчення на 3-й стор.).
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МОЖЕ кому і зухвалим здався вчинок молодого 1 
комбайнера, але Володимир Юркевич вірив у 1 

себе, коли викликав на змагання Героя Соціаліс- | 
тичної Праці Василя Бойка.

Додавала впевненості механізаторові і думка, що ф 
.тут, на ланах колгоспу імені Суворова, виборов сла

ву Героя його нинішній суперник В. Бойко, який за 
раз працює в колгоспі імені XX з’їзду КПРС Бобри- 
нецького району. І він, Володимир, теж 
чок

У цьому році колгосп одержав нову техніку, яку, 
звичайно, доручили кращим, перевіреним механіза
торам. Отоді-то й Володимир одержав новісінький 
«Херсонець», на якому має намір ставити рекорди 
на кукурудзяних жнивах.

Перші дні збирання кукурудзи принесли Володи
мирові успіх. За зміну він скошує своїм комбайном 
біля семи гектарів кукурудзи.

На знімку: комбайнер колгоспу імені Суворова 
Бобринецького району Володимир Юркевич.

Фото В. Ковпака.
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О АВЖДИ жаданою по- 
рою були для хлібороба 

жнива. Особливо 
сам сіяв, сам 
плантацію.

Отож і я 
пінням, шоб 
комбайна на 
ділянку кукурудзи, яку 
весни засівав, 
розрахунки зробив, зобов'я
зання прийняв: зібрати 250 
гектарів кукурудзи на зер
но, щоденно скошуючи по 
5' гектарів. І дуже прикро, 
що з першим же виходом у 
поле плани мої почали ла
матись. Зібрав я лише три 
гектари, та й то, як ка
жуть, з лихом навпіл. У чо
му ж річ?

Виділили до кожного 
комбайна по одній автома
шині й одному трактору з 
причепом. Машина підбирає 
подрібнені стебла, трзктор— 
качани. Відвозити качани 
потрібно на тік, за п'яіь 
кілометрів. І здебільшого 
так виходить, що поки 
тракторист подолає то від
стань, у полі на нього ком
байнер чекає. Іноді виван
тажуємо качани на машину, 
а силосну масу 
на землю. Це хоч на якийсь 
час скорочує простої. А три-

ж, коли 
обробляз

з нетер-чекав 
вивести свого 
комсомольську 

з 
Заздалегідь
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ДОЛИНСЬКА. Комбайнер | 
колгоспу імені Шевченка 
Віталій Зарубенко довів що
денний виробіток на збнран- 2 
ні до семи гектарів.

На знімках: збирання ку
курудзи на зерно в колгоспі 
імені Шевченка. Ліворуч — 
Віталій ЗАРУБЕНКО. ’

Фото В. КОВПАКА.

Що ламає мої плани 
вають вони хвилин по трид- 
цять-сорок. І повторюють
ся ці вимушені перерви 
стільки разів, скільки ходок 
робить трактор — 8—9. О’-

- же, порахуйте: години чоти
ри, а то й п’ять втрачаємо. 
Хіба ж це робота?

Сидиш біля машини, слу
хаєш, як шарудить пошерх
лим листом кукурудза,’ і 
аж сум бере. А неподалік 
другий комбайнер, Федір 
Дубайськин, таким же чи
ном «загоряє». І це у такий 
час гарячий...

Ми розуміємо, що у кол
госпі зараз великий збіг ро
біт, що н в інших місцях 
трактори потрібні.

Але ж не такий вже бід
ний тракторний парк у на
шій третій бригаді: 13 ма
шин, немало причепів. По
трібно б правлінню колгос
пу подумати, як вивільнити 
для збирання кукурудзи ще 
декілька машин. Нема нині 
ударнішої ділянки, ніж зби
рання качанистої.

Що ж до нас, комбайне
рів, то можу сказати: ми го
тові попрацювати на всю 
потужність машин і на ком
сомольську совість. В ми
нулому році за успіхи у 
збиранні врожаю на респуб-. 
ліканській нараді молодих 
кукурудзоводів мені вручи
ли значок «Відмінник соціа
лістичного змагання». Хо
четься і в цьогорічних жни
вах не осоромитись, бо ве
ликі завдання стоять перед 
нами.

Євген КОВАЛЕНКО, 
комбайнер колгоспу 
імені Леніна Ново- 
празького району.

просто
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НАШ КОМПАС
ЯКОСЬ товариші по ро

боті мене запитали:
— Славо! Як ти розумієш 

моральний кодекс будівни
ка комунізму?

І, знаєте, я одразу не 
знайшов, що й відповісти. 
Почав говорити казенними, 
сухими фразами. Довго був 
невдоволений собою після 
тієї розмови. Ну, як це 
так? Не зміг висловити 
власних думок! Адже на- 
самоті я неодноразово за
мислювався над цим пи
танням. І лише згодом зро
зумів: те, що заховано десь 
глибоко-глибоко, те, що від
чуваєш серцем, завжди 
важко передати словами.

В 1958 році я закінчив 
технічне училище і почав 
працювати на заводі «Чер
вона зірка». В ремонтно- 
механічному цеху мене, 
новачка, прийняли, мов рід
ного. Кожний з товаришів 
прагнув чимось допомогти, 
підказати, навчити. Хай ще 
тоді ми мало знали про 
принципи морального ко
дексу, але хіба саме не во
ни проявляються у наших 
взаємовідносинах? Звичай
но, вони! Завдяки постійній 
підтримці більш досвідче

них робітників, Я досконало 
оволодів професією тока
ря, здобув почесне звання 
ударника комуністичної
праці, вчуся на третьому 
курсі вечірнього політех
нічного інституту.

Зараз, ставши більш-менш 
кваліфікованим робітником, 
в свою чергу прагну пере
дати свої знання менш дос
відченим хлопцям. Так зо
крема було з Валентином 
Дорофеєвим. Він прийшов 
у наш цех учнем. Його при
ставили до мого верстата. 
Зараз Валентин — хорошим 
токар.

Звичайно, кожного дня 
комсомольці - червонозо- 
рівці не повторюють вго
лос: «Моральний кодекс...», 
«Будівник комунізму...». Але 
всі наші д:ла, все наше 
буття підпорядковані висо
кому змісту цих слів. Ве
личезна любов до рідної 
Батьківщини, відданість
справі комунізму, почуття 
дружби і поваги до країн 
народної демократії харак
терні для кожного з нас.

В нашому цеху, мабуть, 
не знайдеш людини, яка б 
не перевиконувала свої 
завдання. І з кожним днем

прагнемо трудитися асе 
краще і краще, бо наша 
праця наближає омріяне 
багатьма поколіннями світ
ле майбутнє.

Хлопці нашого цеху ре_ 
монтують устаткування. |н. 
КОЛИ стає трохи прикро; 
«Он на інших дільницях за
воду випускають сівалки, 
або, принаймні, деталі до 
них. А ми тільки ремонтом 
займаємось». А коли поду. 
маєш, образа проходить. 
Адже саме на тому облад- 
наниі, яке виходить з на
шого цеху, роблять сівалки. 
Приємно, що ці машини по. 
тім йдуть в країни соціа
лістичної демократії, на 
острів свободи — Кубу.

Можна було б ще бага
то розповідати про те, як 
моральний кодекс входить 
в наше життя. А втім, ска
жу коротко: він компас, 
який допомагає нам йти 
вперед, долати труднощі.

В. ПРАВДА, 
токар ремонтно-меха
нічного цеху заводу 
«Червона зірка», удар
ник комуністичної пра
ці-

ЛАСТИ ЗАВЖДИ 
/*1Е 1 Гу попереду

ДНІ, тижні, місяці минали в напруженій праці, пошу
ках, роздумах. Люди якось внутрішньо підтягну

лись, перебудувались. Вони ставали зосередженішими, 
уважнішими, вимогливішими до себе. День у день зрос
тала продуктивність праці.

І ось, нарешті, мети досягнуто. Бригаді присвоєно ви
соке звання колективу комуністичної праці. Той день 
був великим святом для дівчат.

Потім — знову будні. Але як жити і працювати да
лі? Якщо звання присвоєно, то не почувати ж себе на 
недосяжній висоті, перетворитись у пасивного спостері
гача навколишнього життя.

— То був лише полустанок, — розповідає бригадир 
Поліна Чернова, — на якому ми взяли ще більший роз
гін. Хіба ми могли зупинитись? Морального права на 
це не мали. Ленін, більшовики ніколи не вдовольнились 
досягнутим. То хіба ж це могли зробити ми, продовжу
вачі їх справи, будівники комунізму? Безумовно, ні!

Тонкі і надзвичайно складні операції складальників. 
Тут потрібні спритність, великий досвід. Вони є. До дів
чат бригади, звичайно, вміння приходило з часом. А за
раз вправності рук складальниць, їх точному оку може 
позаздрити кожен. Всі п’ять операцій: вивід трансфор
матора, збирання каркасу, первинна і вторинна намотки, 
складання трансформатора, обтиск його обоймою — 
тісно пов’язані між собою. Підсумок роботи за день 
залежить від продуктивності кожної зокрема.

— Про це ми завжди пам’ятаємо, — говорить Вален
тина Курилова. — Тому стараємося освоїти всі опера
ції, щоб в разі потреби робітниця могла підмінити ін
шу, чи просто допомогти.

Ось хоч би і вчорашній день. Раптово перегорів ти
гель. Первинну намотку робити ніяк. Чекати поки від
ремонтують тигель? Час же йде. І Міла Стовба відразу 
перейшла на заготівлю виводів.

Чіткий розподіл обов’язків, знання кожним членом 
бригади кількох операцій і забезпечують успіх. Вироб
ничі завдання з місяця в місяць перевиконуються. Ось 
лише в серпні бригада склала на три тисячі трансформа
торів більше, ніж передбачалось планом. Чи не найпер
шими на заводі дівчата відгукнулись на заклик москви
чів — випускати продукцію лише відмінної якості.

Дівчата бригади — ощадливі господарі. Завдяки їх 
старанням, зекономлено чимало олова, шнура, клею.

Важкувато робилась вторинна намотка. Невеличкий 
иерстат приводився в рух руками.

— Бувало, — згадує Надя Шульцева, — прийдеш до
дому і рук не чуєш. Вирішила сама подумати, як удос
коналити свій верстат. Не чекати ж, поки хтось прийде, 
допоможе.

Уважно вивчила обидві операції намогки. Раніше 
шпинделЬ-стояв на шарикопідшипниках. Надя пропонує 
замінити їх двома шестернями. Так заявився у пластма
совому цеху мініатюрний прес, який збільшив продук
тивність у 3,5 раза.

Працювати і жити по-комуністичному — це значить 
невпинно підвищувати свої знання, свій ідейно-політич
ний, загальноосвітній і культурний рівень. Дівчата з 
бригади Поліни Чернової щороку охоче відвідують 
гуртки комсомольської політосвіти. Більшість з них за
кінчила десятирічки. Комсомолка Віра Потапенко вчи
ться у восьмому класі школи робітничої молоді.

Увечері дівчат часто можна бачити разом у завод
ському клубі. Комсомолка Женя Торчакова ось уже 
п’ять років відвідує танцювальний гурток, Алла Стрель
никова і Галя Пугаченко перевагу віддають хоровому.

Відмінною працею, щирою дружбою, дзвінкою піснею 
прославляють невтомні трудівниці нашу Вітчизну, 
йдуть вони від успіху до успіху, від рубежу до рубе
жу. Бо мета завжди попереду.

Н. ШУРАПОВА.
Кіровоградський завод «Динамік».

ІІ/ИТИ за принципами мо- 
гп рольного кодексу будів
ника комунізму — це один з 
пунктів у зобов'язанні чле
нів бригади комуністичної 
праці імені ХХИ з'їзду 
КПРС, яку очолює молодий 
комуніст Володимир Бубел
ло.

Всі шість членів цього 
колективу живуть за зако
нами майбутнього. Сумлін
но працюють. Вчаться. Во
лодимир Бубелло — в ма
шинобудівному технікумі, 
Анатолій Черичанський — в 
політехнічному інституті, 
Іван Бубелло — на курсах 
технічного навчання. Всі 
займаються стрілецьким 
спортом, вже й розрядники 
є серед них. І, звичайно, всі 
вони активісти в громад
ському житті, зразкові лю
ди в побуті.

Хлопці з бригади В. Бу
белло — це люди комуніс
тичного завтра, люди, які 
ввібрали в собі кращі риси 
наших сучасників.

Шестеро їх тільки в одно
му колективі... А таких кцм- 
сомольсько-мо л о д і ж н и х 
бригад на Кіровоградському 
агрегатному заводі 17. 
Кожна з них набагато біль
ша, ніж колектив В. Бубел
ло. Це й бригади Михайла 
Береста з другого механо
складального цеху, Анатолія 
Донченка з першого меха
носкладального... Це, на
решті, пресувально-заготов-

•S -

* В цьому році по комсомоль
ських путівках на ударні будо
ви виїхало: на «1ртншгссбуд> — 
100, на спорудження Криворізь
кої доменної печі—16. на мета
лургійний комбінат ім. Ілліча в 
м. Жданові — 35, на електрифі
кацію дільниці залізниці ГГяіи- 
хатки—Знам'янка — 12, на бу. 
дівнпцтво Долннського цукро
заводу — 268, на будівництво 
Новоукраїнського цукрозаво
ду — 108 юнаків і дівчат облас
ті.

* Понад 600 механізаторів Кі- 
ровоградщини виїжджали вліт
ку цього року на збирання ці
линного врожаю

ЗА ЗАКОНАМИ МАЙБУТНЬОГО
чий цех комуністичної пра
ці, де секретарем комсо
мольської організації Петро 
Ракуленко.

На заводі 370 комсомоль
ців та молодих робітників 
працюють за планами осо
бистого вкладу в будівни
цтво комунізму. Вони теж 
взяли на озброєння мораль
ний кодекс будівника кому
нізму. Отже, не одиниці ро
бітників, а сотні юнаків і 
дівчат лише одного заводу 
за взірець свого життя взя
ли принципи кодексу висо

кої моралі, гармонійно по
єднують духовне багатство, 
моральну чистоту і фізичну 
досконалість.

Велику роботу по пропа
ганді морального кодексу 
проводить комітет комсомо
лу заводу. Цьому підпоряд
кована вся масово-політич
на та виховна робота. Ком
сомольські пропагандисти, 
агітатори в бригадах, змі
нах, лектори в цехах розпо
відають про колективи, що 
живуть за законами май
бутнього. Про це часто за

ходить мова також на ком
сомольських зборах. В за
водському Будинку культу
ри імені Калініна- прочитано 
цикл лекцій про моральне 
обличчя молодого будівни
ка комунізму лекторами То
вариства для поширення по
літичних та наукових знань.

Принципи кодексу висо
кої моралі стають нормою 
поведінки комсомольців і 
молоді заводу.

В. ЧАБАНЕНКО, 
наш позаштатний ко
респондент.

механізатор комплексно-механі-

ського райкому Чехословацької Спілки Молоді Вац-

У
0 І В ОНИ зустрілись вперше, 
її І У Вожак колективу кому-

£ ністичної праці з колгос
пу «Росія» Новоукраїн-

* Зараз в області трудиться 
210 комсомольсько-молодіжних 
бригад і 1080 ударників кому
ністичної праці. За почесне 
звання змагається 461 колектив 
і 4027 виробничників. Всього в 
області комуністичним рухом 
охоплено 25813 юнаків і дівчат.

Вчитель Староосотської шко
ли Андрій Панасович Стусь 
тільки-но закінчив купання. 
Несподівано з протилежного бе
рега ставка пролунали схвильо
вані голоси.',

— Рятуйте! Тоне! Дитина 
тоне!

Андрій Панасович обернувся 
на крики. На березі безпорадно 
тупцювали якісь люди, роз
махували руками. їх погляди 
були спрямовані на воду. Там 
то виринала, то знову зникала 
голова дівчинки. Не гаючи ча
су, А. П. Стусь поплив до пото
паючої. Невдовзі він виніс її 
на берег. Але що це? Дівчинка 
не подає ознак життя. Андрій 
Панасович кинувся робити вря
тованій штучне дихання. Неза
баром вона відкрила очі, глибо
ко дихнула. Життя дівчинки 
(нею виявилась десятирічна 
Ліда Рудь) було врятоване.

Олександрійський район.
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ВЧИТИМУТЬСЯ ВСІ 
ГОЛОВНЕ завдання, яке

поставив нині перед со
бою наш фабричний комітет 
ЛКСМУ — дійти до серця і 
розуму кожної людини, до
битися, щоб ВСІ КОМСОМОЛЬ
ЦІ вчилися. І відразу ска
жу: перші наслідки нашої 
роботи радують.

На фабриці трудиться 140 
комсомольців. З них 46 чо
ловік навчається в школах 
робітничої молоді, 15 — у 
вузах. З перших же днів 
вересня члени комітету 
ЛКСМУ цікавляться нав
чанням і відвідуванням за
нять нашими робітниками. 
В школу будемо навідува
тись часто і надалі, ради
тимемось з педагогами, як 
підняти успішність учнів. 
Окремих учнів слухатимемо 
на засіданні комітету. Все 
це робитиметься з метою, 
шоб не допустити відсіву, 
щоб не було невстнгаючих.

В новому навчальному ро-

ІНІЦІАТИВА й ТВОРЧІ ПОШУНИ

МІСЬКИЙ ПІОНЕРСЬКИЙ
Ні краще працюватимуть і 
гуртки комсомольської по
літосвіти. їх у нас буде два, 
в кожному по 25 чоловік. 
Називаються наші гуртки 
«Біля карти світу». Яке зав
дання перед ними? Прище
пити молоді любов до га
зет, інтерес до міжнародно
го життя, до подій, що від
буваються в нашій країні і 
за рубежем. Заняття пла
нуємо проводити так: бере
мо певну країну, вивчаємо 
її політичний і державний 
лад, економіку, роль на між
народній арені, побут і куль
туру.

Заняття в гуртках прово
дитиме член комітету інже
нер Тала Личманенко і я. 
Тала вже має чималий дос
від. До цього вона два роки 
читала в цехах короткий 
курс економіки. Я ж в 1961 
році закінчила університет 
маркснзму-ленінізму.

І для неї, і для мене

ЗВ ТРЬОХ УПРАВЛІННЯХ
НА ТРЬОХ ПРИЙМАЛЬНИХ пунктах

і

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

одного колгоспу в інший, де, за словами їх колег, е 
очищені качани.

Голова Олександрійського райвиконкому т. Малюк і 
йото заступник т. Шрот охарактеризували колгосп імені 
Котовського, як «найважчий» в районі. Не даремно го
лова райвиконкому поїхав туди уповноваженим. Та н 
він нічого не може вдіяти. 18 вересня шофер Олександ
рійського автопарку т. Босий одержав (до речі, лише 
вранці) наряд на перевезення силосної маси від комбай
на. Виїхав на поле, але збиральний агрегат не працю
вав. Об Іі-й годині шофера «перекинули» на транспор
тування зерна. Та на тік не з’явилися вантажники. 
О 13-й годині машину вирішили завантажити коренями. 
Водій прождав членів ланки до трьох годин. Лише о чет
вертій прибув на Щасливський приймальний пункт. На 
цьому й закінчився робочий день шофера.

Керівники Олександрійського територіального управ
ління, очевидно, забули про постанову бюро обкому 
партії від 22 лютого ц. р. про раціональне використання 
автотранспорту в період масових сільськогосподарських 
робіт. В ній особливо наголошувалось, що окремі керів
ники районів турбуються лише про розкріплення авто
транспорту по господарствах, а продуктивністю, заван
таженням машин не цікавляться.

Ось уже кілька днів підряд в другій бригаді артілі 
імені Чапаева кожна машина вантажиться по півтори— 
дві години. Більше того, 19 вересня на хлібоприймаль
ний пункт ця артіль відправила два потужних «ЗІЛи» 
без відповідних накладних. Вантаж не приймали. Во
діям М. Телятнику та 1. Вечірку довелося умовляти 
працівників пункту, щоб ті відшукали дёсь чисті бланки, 
заповнили їх і не затримували машин. Адже авто
транспорт прибув за 36 кілометрів.

Нам довелося спостерігати, як більшість автомашин 
ирииувають на пункт завантажені наполовину. Майже 
на третині колгоспних машинах не нарощені борти, тран
спорт не забезпечений скребками, 2,5-тонні «газони» пе
ревозять лише по півтори тонни кукурудзи. Не нашиті 
борти на окремих машинах автотранспортних колон 
Олександрійського автопарку і Дніпровського вироони- 
чого комбінату.

Колгоспи району «за браком матеріалів» відмовляю- . 
ться нарощувати борти. В той час, як за вказівкою го
лови Українського об’єднання «Сільгосптехніка» і за
ступника голови Укрраднаргоспу, артілі, автотранспорт 
яких залучається на перевезенні кукурудзи, повинні за 
безпечити нарощення бор'тів автомашин зі своїх мате
ріалів, обладнати їх скребками. Такі заходи тільки пі
дуть на користь: збільшиться вантажопідйомність тран 
спортних засобів, зменшаться втрати під час перевезен
ня зерна. „ пп

Олександрійське територіальне управління, повоге р 
гіївське виробниче управління, як і хлібоприймальні пунк
ти, що знаходяться на станціях Щасливій і Павлиші, не 
контролюють роботу автотранспорту. Тут навіть не ду
мають застосовувати товаротранспортні накладні т 
відповідні документи, в яких відмічається час при утт , 
простої і розвантаження машин. Тому авт ' 
ні господарства не мають можливості і
контроль за роботою транспорту на лініях. Керівни 
спеціалісти Олександрійського та Новогеоргнвсь 
виробничих управлінь, таким чином, не виконують 

) Зівок обласного комітету партії. А вони стосуються, = 
речі, і обласної контори Держбанку та оолста у Р 
ня, на яких покладено відповідний контроль за 
ням правил товаротранспортної документації. Д У 
лише, що в тт. Саяпіна і Струца ніяк не доходять Д 
цього руки.

Стоїть тепла, суха осінь. В таку днину ко*иа 
шина-на обліку, кожний «ентНеРа1ніУРхлібо’приймальні 
нии для відвантаження на державні кі к 
пункти, не повинен осідати на токах. Транспорту' 
качанистої повинно проводитися Ханойському
ми. Такі можливості 
і в Новогеоргіївському, 
робничих управліннях.

а

е і в Олександрійському 
і в Олександрівському ви-

М. БУРМАК, 
засгупкнк начальника^ ;

спецкор «Молодого комунара».

справжнє «бо
йове хрещення» 
на ниві пропа
гандист с ь к о ї 
діяльності по
переду. Про 
нашу р о б о- 
ту слід суди

ти по результатах. Якщо в 
колективі справи йдуть доб
ре, — значить пропагандист 
добре справляється зі сво
їм завданням, а якщо є ви
падки порушення трудової 
дисципліни, поганої поведін
ки слухачів — це вже сиг
нал про брак в пропаган
дистській роботі. Підводячи 
підсумки своєї діяльності, 
ми повинні подивитись: з 
чим людина прийшла в гур
ток, якою вона була і що в 
ній змінилось? Якщо намі
чається нехай навіть неве
личкий прогрес, його пот
рібно закріпляти й розвива
ти далі.

Помічники майстрів — 
комсомольці будуть вивчати 
«Економіку промислових 
підприємств» в гуртку пар
тійної політосвіти.

Подбали ми і про людей 
сімейних, у яких мало віль
ного часу і які не можуть 
залишатись після роботи. 
Вони вчитимуться в цехових 
гуртках «Короткої економі
ки», що працюватимуть під 
час обідньої перерви в це
хах.

Так що різними формами 
навчання у нас охоплені всі. 
Але тут не можна підходи
ти формально, по шаблону: 
записали, де хто вчиться і 
все. Справу потрібно поста
вити так, щоб учились всі, 
щоб хлопець чи дівчина не 
залишались поза вечірньою 
школою чи політгуртко.м. Як 
це ми робимо і будемо ро
бити — я вже розповіла.

О. ГУЦАЛЮК, 
пропагандист, секре
тар комітету комсо
молу Кіровоградської 
панчішно - шкарпет- ' 
кової фабрики.

•------ -----------

СЕМІНАР 
пропагандистів 

|>ІДБУВСЯ обласний семі- 
нар пропагандистів ком

сомольських політгуртків 
«Комунізм — моє практич
не завдання».

Учасники семінару про
слухали лекції на такі теми: 
«Розвиток соціалістичної 
промисловості і її роль V 
створенні матеріально-тех
нічної бази комунізму», 
«Всебічно розвинуте сіль
ське господарство — обо
в’язкова умова побудови 
комунізму», «Методика про
ведення занять в політгурт- 
ках» та інші. Пропагандис
ти обмінялися досвідом ро
боти.

В роботі семінару взяв 
участь секретар обкому 
ЛКСМУ т. Неділько. Він 
підбив підсумки роботи се
мінару, розповів про ті зав
дання, що стоять перед об
ласною комсомольською ор
ганізацією.

що 
за 

«по-

III Т А Б
1

СІАРЛЗ уже й важко пригадати, хто 
саме запропонував створити мі

ський піонерський штаб. Пригадую тіль
ки, що ініціативу подав хтось із старшо
класників. Коротка історія штабу почи
нається з березня цього року. Спершу 
зав’язали переписну з Ленінградським 
піонерським штабом. Без допомоги дру
зів, без їхнього досвіду нам було б 
скрутнувато. Який зробити перший крок? 
З чого почати? Всі погодились на тому, 
що варто взятися за наведення чистоти 
в місті.

Створили піонерські патрулі. Попро
сили всіх жителів дбайливо підтримува
ти порядок. Коли забуяла весна-красна, 
на вулиці вийшли з саджанцями і лопа
тами в руках не тільки піонери, а й ба
гато мешканців. Кожний школяр взяв 
шефство над кількома молодими дерев
цями і доглядав їх ціле літо, поки ті не 
прийнялися.

Не тільки змагання на найзеленішу 
вулицю захопило піонерів. Діти з енту
зіазмом взяли участь у спортивних по
єдинках. Кожна вулиця виставила шаш
кову, шахову, тенісну, волейбольну, 
баскетбольну і футбольну команди. Для 
тренувань самі обладнали найпростіші 
спортмайданчики, поділили місто на дві 
зони. Почали проводити ігри на зональ
ну першість. Командн-переможниці ви
борювали кубок піонерського штабу, 
який, між іншим, власноручно виготови
ли гуртківці Будинку піонерів.
Дружню підтримку штабові в бага

тьох його починаннях подала парторга- 
нізація Новомнргородського автопарку. 
У розпорядження штабу парк передав 
ленінську кімнату, телевізор. І за 
найбільше вдячні піонери, так це 
транспорт. Час від часу виникав 
пнт» на машину, і діти ніколи не мали 
відмови, 
мало. То 
стати, то 
датися? І 
господарство автопарку. Воно й небага
то треба, а все ж на дорозі не знайдеш.

З свого боку, і піонери не залишили
ся в боргу. Засукавши рукава, прибра
ли двір, розбили квітники. Приїдуть во
дії з рейсу, а квіти ніби втому зніма
ють, енергії додають, око милують. На
багато кращого вигляду набрала зайня
та дітьми ленінська кімната. Вона зазе
леніла від квітів, прибралася святкови
ми барвистими плакатами. Біля однієї з 
стін часто почали збиратися гуртом шо
фери: там з’являвся черговий номер 
стіннівки. Редколегія штабу, до складу 
якої ввійшов і фотокореспондент, пра
цювала планомірно.

Кожні два. тижні голови відповідних 
комісій штабу звітували перед штабіста
ми. Йшлося не тільки про спортивні 
змагання, бо школярі з однаковим ус
піхом захоплювались і художньою само
діяльністю. Щоб гідно оцінити таланти 
кожної вулиці, повсюди провели огляди. 
Про майстерність і підготовку юних 
аматорів судили спеціально створені 
жюрі з представників різних вулиць і 
провулків. Кращі номери ввійшли 
програми концерту, що зібрав на 
ському стадіоні багато глядачів.

Успіхом користувалася і виставка 
тячих робіт, організована штабом в при
міщенні читального залу районної біб
ліотеки. В цій справі активну участь 
взяли старшокласники. А навколо них 
згуртувалися навіть ті діти, що залиша
лися поза гуртками Будинку піонерів і 
шкіл. Вийшло так, що піонерські ради, 
створені на кожній вулиці, розбудили 
здібності, стерли наліт пасивності. Саме

Інших послуг теж подано чи- 
виявиться, що фанери ніде ді- 
фарба знадобиться. Куди по- 
щоразу на виручку приходить

до 
мі-

ди-

Це було в роки Великої Вітчизняної війни

ГЕРОЇ КОМСОМОЛЬСЬКОГО ПІДПІЛЛЯ ДОНБАСУ
ДОНЕЦЬК, 20 вересня. (РАТАУ). Трудящі Донбасу 

відзначають 20-річчя створення прославленої «Молодої 
гвардії» — підпільної комсомольської організації шах
тарського міста Краснодона. У своїй боротьбі молодо, 
гвардійці були не самітні. В ці дні жителі всесоюзної 
кочегарки дізнались ще про одну комсомольсько-моло
діжну підпільну патріотичну групу, що діяла з листопа
да 1941 року в іншому донецькому місті — Дружківці. 
Ця організація мала назву «Ленінська іскра». Очолював 
її 23-річний офіцер Радянської Армії кандидат у члени 
Комуністичної партії Павло Ілліч Гребенюк, який утік з 
полону.

Документи архівів, розповіді численних очевидців від
творюють картину героїзму і мужності, виявлених юни
ми патріотами в період фашистської окупації.

Спочатку їх було одинадцять чоловік — молодих ро
бітників, учнів шкіл — переважно комсомольці. Юнаки і 
дівчата з допомогою своїх батьків, старших товаришів 
випускали листівки, в яких викривали фашистську про
паганду, організовували втечі військовополонених. Учас
ники групи дістали гвинтівки, гранати, патрони, пляш
ки з горючою сумішшю і влаштовували сміливі диверсії, 
знищували ворогів.

Сміливці з «Ленінської іскри», пробравшись на завод, 
надовго вивели з ладу мартенівську піч, підготовлену 
фашистами до пуску. Вони підірвали міст і пустили під 
укіс три ешелони з боєприпасами та продовольством.

Надовго запам'ятали окупанти подвиг відважних ра
дянських патріотів в селищі Сурове. Там учасники «Ле
нінської іскри» зруйнували величезний сарай, перетворе
ний на гараж, знищили 27 автомашин.

На лютий 1942 року а «Ленінській іскрі» уже налічу
валось приблизно ЗО учасників. Тільки зрадництво про
вокатора, що проник в організацію, припинило дії від
важних радянських патріотів. 28 лютого 1942 року два
надцять найактивніших учасників організації були роз
стріляні, а її керівник Павло Гребенюк був замордова
ний в катівні гестапо. Лише двом активістам підпілля 
вдалося втекти.

В Дружківці вирішено встановити меморіальні дошки 
на згадку про подвиги героїв комсомольського підпіл
ля — славних братів безсмертної «Молодої гвардії»,

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 23 вересня 1962 р. З стор.

колгоспами району. Організував 
зустрічей на підприємствах, вн- 
дитячнх самодіяльних колективів 
робітниками. Він же й дозори по

займається «всевладний» штаб.

в цьому одна з переваг піонерської ро
боти за місцем проживання дітей.
II КУ ж роль відіграє міський штаб в 

житті школи? Він керує і спрямовує 
всю піонерську роботу в кожній дружи
ні. Жодного разу штабісти не збиралися 
на свої засідання без активістів шкіл. 
Комісії штабу провели огляд ленінських 
куточків, ранків, присвячених дню на
родження В. І. Леніна. В піонерських 
дружинах проведена також естафета 
«Наші цікаві піонерські справи». Пред
ставники міського піонерського органу 
бувають на всіх масових заходах, що 
проходять у школах, цікавляться шкіль-. 
ними стіннівками. До Дня радянської 
греси штаб підготував виставку-конкурс. 
Представлені були шкільні і загонові га
зети, гурткові і сатиричні листки, що
денні «блискавки». В ті ж дні відбувся 
зліт юнкорів міста, а також зустріч з 
людьми старшого покоління — колиш
німи юнкорами.

Штаб взявся зміцнити зв'язки між 
піонерськими дружинами і підприємства
ми та 
кілька 
ступи 
перед 
догляду за кукурудзою створив, посилав 
їх у приміські колгоспи.

В руках штабістів сконцентроване все 
керівництво дружинами і загонами. 
Систематично звіти рад піонерських дру
жин заслухуються на засіданнях. Тут 
не погладять по голівці ні «двійочції- 
ків», ні тих, хто занедбав шефство над 
дитсадком. Навчанням піонерського ак
тиву — редакторів стінгазет, голів заго
нових рад, горністів та барабанщиків —• 
також
Зараз налагоджується випуск радіолпс- 
тівок.

З ініціативи штабу в місті створено 
бюро добрих послуг: в «штаті» — юні 
книгоноші, носії свіжих газет і журна
лів, розповсюджувачі літератури. З чис
ла кращих піонерів-актнвістів затверд
жено юних «дублерів» для працівників 
районного кінотеатру: є контролер, чер
гові по залу та вестибюлю і навіть ди
ректор.

Якщо вже зайшла мова про піонер
ських культпрацівників, то згадаю і про 
дитячий майданчик, споруджений з до
помогою шефів з автопарку. Майдан
чик. розташований у одному з парків 
міста, все літо приваблював дітлахів.

Надовго також запам’ятаються юним 
митцям і глядачам вдало організовані 
штабістами свято дружби шкіл міста, 
конкурси на кращу шкільну і загонову 
пісню, на відмінний духовий оркестр.

Навіть пере/іік всіх справ, занесених 
у літопис діяльності штабу, зайняв би 
чимало місця. Тут і свята малюків, і 
огляди квітників біля шкіл та по вули
цях міста...

На закінчений розповім про те, як 
піонерський штаб готує юних ленінців V 
комсомол. Ось як створювали, наприк
лад, комсомольську організацію в школі- 
інтернаті імені Гагаріна. Засідання бю
ро райкому комсомолу відбувалося в 
приміщеннРшколи. Піонерська організа
ція дала чудову рекомендацію одному з 
класів, загону-«супутинку семирічки». 
«Кожний з учнів активною участю в 
громадській роботі заслужив звання 
комсомольця», — до такого висновку 
прийшли і члени бюро. Всі піонери за
гону по черзі були прийняті до лав 
Ленінського комсомолу. Прийом прохо
див в присутності піонерської дружини, 
в урочистій обстановці. Клас став гор
дістю школи, всієї піонерської організа
ції міста. На нього тепер рівняється 
кожний загін.

/

Н. КІЗІЛЬ, 
директор Новомнргородського ра
йонного Будинку піонерів.
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ЧОМУ вони 
СТАЛИ

“СІЛ Я готелю стоїть дна 
чоловіки. Про щось ра

дяться.
—Ти, 

раптом 
Тоді не поспішай, — хитру
вато підморгує один. — 
.Чергової все одно немає...

Змарнував я близько го
дини, а чергова так і не на
відалась. Нарешті, 
після обідньої 
влаштувався на 
поверсі. Готель як готель. 
Всі прикоманднровані... Та 
ось надвечір повертаюсь у 
свій номер і ще на подвір'ї 
чую якісь дивовижні звуки. 
Чийсь простужений бас хри
пить: «І-і-і... взяли!». «Ще 
р-раз взяли...». Я прошми
гую в коридор і натикаюсь 
иа двох чоловіків.

— Що за фізкультурні 
вправи? — запитую в черго
вої Л. Лнповської. — Наві
що вони ламають двері? 
Скажіть їм, щоб...

— У вас те ж саме, не 
хвилюйтесь...

Внхорем злітаю на другий 
поверх. Двоє моїх знайо
мих, натискують плечима на 
двері десятої кімнати. «І-і- 
і... взяли!» Двері не витри
мують, і з жалісним пис
ком падають на підлогу.

— Ху-у, — полегшено 
>ітхають «фізкультурники».

— Ну, от тепер влашто- 
спо- 

вільні

щось ра-

Федьку, в готель?— 
запитують

— Бачите, один з мешкан
ців необачливо прихопив з 
собою ключа і пішов у кі
но на десяту годину.

Ця курйозна історія мог
ла і не трапитись, коли б... 
директор Ульяновської кон
тори комунгоспу Георгій 
Петрович СавотГн частіше 

десь убував у підлеглих йому по- 
перервн 
другому

мене.

До Маловисківського районного відділу 
культури зайшла Антоніна Сташук, заві
дуюча Розсохуватськнм сільським клубом. 
На очах у неї сльози.

— Звільняйте мене з роботи, —: сказала.
— Як, чому? — від здивування праців

ники відділу не знайшли більше що сказа
ти. — Освіта у вас є, моло
да, працьовита, і раптом... 
звільняйте.

— Е-е! — важко зітхну
ла Антоніна, — коли я по

дступала на роботу, голова 
колгоспу т. Скрипник і го
лова сільради т. Дейкун 
обіцяли мені золоті гори. 
А тепер... Не можу більше 
таким клубом завідувати, 

і Дивитись на нього бридко, 
(не те, що... — махнула без- 
і надійно рукою дівчина. 
І Це правда. Такого клубу, 
(як в с. Розсохуватці, не те 
)іцо в районі, в області не 
^знайдеться. Обдерте, з на- 
(півукритвм солом’яним да- 
>хом, приміщення зовсім не 
1 схоже на клуб.

13 РАНЦІ, 12 червня 1962 
** року жителі села Кру- 

ітеньке Голованівського ра- 
|йону були вражені несподі- 
Хваною звісткою: вночі неві- 
•домі злодії обікрали два ма- 
ігазини №9 і № 2 робітни
чого кооперативу Перего- 
• нівського цукрокомбінату. 
а Всіх непокоїла одна дум- 
Тка: хто міг зробити таке? 
(Незабаром виявилося, що 
^крадіжку вчинено мешкан
нями цього ж села Дмит- 
»ром Чепилем—1939 року на
родження і Василем Мель- 
♦ником—1941 року народжен- 
Уня. Шукати злочинців довго 
І не довелося. Слід розгубле

них товарів тягнувся у двір 
Чепиля, а самого Чепиля' і 
Мельника застали за пляш
кою самогону. Злочинці 
вкрали з двох магазинів 
різних товарів на суму біль
ше трьох тисяч карбованців.

11 Кіровоградський обласний'.. а А мривиі райським иилакнипНе раз А. Сташук нагаду-, £ Чепиля і Мель-
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ЗЛОДІЯМИII
як єдиний пра- 
годувальник у 

ї. Він, член ВЛКСМ з 
І року, працював їздо-

куйтесь. — І чергова 
кійно показує на 
ліжка.

... Що трапилось?
Необхідність примусила меш
канців ламати двері в сво
їх номерах? Відповідь чер
гової досить лаконічна: в 
готелі десять кімнат, а 
«лючів до них тільки... три.

— Тоді ж навіщо зрива
ти двері?

Яка

ГУМ0РЕСК1

НОВИЙ директор кіноте
атру Аполон Оверко

вич Шик був людиною з 
великим життєвим досві
дом. Починаючи діяльність 
на новій посаді, він, перш 
за все, скликав розширену 
нараду. Тут і 
з колективом 
музикантами 
оркестру...

Ця зустріч 
всіх учасників 
враження. Особливо 
смаку припала промова но
вого директора. Він про
аналізував роботу колекти
ву і накреслив шляхи н 
удосконалення.

— Я лише кілька днів 
працюю з вами, — сказав 
Аполон Оверкович, — але 
вже встиг помітити окремі 
вади у роботі деяких това
ришів. Так-так! Мене ніхто 
не проведе. Як керівник, я 
людина досвідчена і бачу 
дуже далеко... так...

Ну от взяти хоча б 
естрадний оркестр, 
знаєте, товариші, у 
просто викликає обурення 
така, з дозволу сказати, 
робота. Ну куди воно го
диться, отака гра! По-пер
ше, музиканти грають ти
хенько і мляво якось, знає
те... Крім того, ті, що на 
скрипках пиляють, надто 
часто відпочивають. Отак 
гра-гра, а раптом зупинив
ся. Чогось чекає... Чого! 
Так, знаєте, не годиться. 
Холм вже взявся грати, —.

познайомився 
кінотеатру, з 

естрадного

справила иа 
незабутнє 

ДО

наш
Ви

мене

бутових установах. У Геор
гія "—'--------- ---- -
два
квартири. Так що, на вся
кий випадок, йому не до
ведеться ламати. двері

А хто
псоване
Георгій 
вважає 
державне, то й гроші на ре
монт покалічених дверей— 
державні.

Ф. КРОПИВА.
Селнше Ульяновка.

Петровича, 
ключі... від

ж платитнме за зі- 
державне 
Петрович, 
так: якщо

вала голові сільради і голо
ві артілі про необхідність 
підготувати клуб до зими.

— Що. клуб?—посміхаю- 
правда, ться тт. .
власної (куп, — що нам, раз-раз... і 

(буде він, як нова копійка.
( Досі й потішають молодь 
(обіцянками, солодкими сло
вами':
> — Ось-ось розпочнемо 
; вже ремонтувати ваш клуб. 
'Дістанемо будівельні мате-
< ріали, тоді й за діло...
< А коли вже буде оте ді- 
>ло, — запитай уже ти
> Федьку.

ннка до 8 років позбавлен
ня волі кожного.

І Під час розгляду справи
Ю. клуо. посміхаю- 1СуД і присутніх цікавило го- 
'• Скрипник та Ден- ловне питання — чому Че-

майно? 
мабуть, 

майно

іх.

Т. ІВАНКО.
к Маловисківськнй район.

пиль і Мельник, молоді, пов- 
I ні енергії хлопці, опинилися 
і на лаві підсудних? Що їм 

завадило чесно і сумлінно 
працювати, культурно від- 

I іпочивати?
Щоб відповісти на ці пи- 

1 тання, треба розібратися, 
І що являють собою підсуд

ні. Чепиль в 1961 році демо
білізувався з лав Радян
ської Армії, почав працюва- 

' .ти у колгоспі на різних ро
ботах. Мельник в армію не 

1

Дивна позиція
Т ТЕ ДАВ НО в нашому колгоспі спа- 
П лахнув «Комсомольський прожек
тор». Був створений штаб, який випус
тив дві спеціальні стіннівки. Знайшлися 
хулігани, які зірвали їх. Видно, декому 
не до смаку припали дошкульні замітки 
та карикатури.

А як же на це реагував штаб «Ком
сомольського прожектора?». Замість то
го, щоб розшукати хуліганів і притягти 
їх до відповідальності, штаб, по суті, 
згорнув свою роботу. Перестала виходи
ти газета. «Комсомольський прожектор» 
не подає ніяких ознак життя. Дивну по
зицію зайняли комсомольці з штабу.

Л. БЛІТМАН, 
керівник сількорівського поста в 
колгоспі імені Енгельса Новоук-
.раїнського району.

то грай увесь час. Нічого 
симулювати. За те тобі й 
гроші платять. А коли не 
хочеш, то ми можемо тебе 
звільнити за власним ба
жанням!

— Дозвольте, — кинув 
репліку керівник оркестру 
Лев Фадієзов, — вони гра
ють правильно, відповідно 
до партитури. Так написані 
ноти...

— Ну й що ж, що ноти!! 
То хіба іх не можна напи
сати по-іншому! Хіба не 
можна ущільнити робочий 
час скрипаля! За це ж ми 
боремося!

— Пробачте, — знову пе
ребив Фадієзов, — ви про
сто... ну... не розумієте...

— Що значить, не розу
мію! Прошу не розмовляти 
зі мною таким тоном! Я все 
розумію і все бачу. Мене 
не проведеш. На те я й 
директор. Ні-ні! Ви мені 
баки не забивайте. Що я 
скажу за того, що на бара
банах вибиває! Нічого пога
ного!
тоди 
сно 
Грає 
го ж 
тор. Аякже! У нього і ве
ликий, і малий барабани, і 
різні там ударники і оті 
мідні...

— Літаври, — підказали
2 3*пї-

Я встиг вивчити ме- 
його роботи. Оце дій- 
усидливий музикант! 
безперервно. До то- 
він ще й раціоналіза-

І— Саме так, літаври... 
він чудово з ними справ
ляється. А головне — грає 
гучно! Бубон чути аж на 
вулицю. Як ударить — шиб
ки бряжчать. Оце, товари
ші, і < музика. Оце і є при
клад хорошого ставлення 
до роботи!

Присутні здивовано пере
зирались, перешіптувались. 
А дівчата щоразу пирска
ли од сміху.

А новий директор 
довжував:

— Товариші! Я тут 
креслив деякі заходи 
покращення роботи нашого 
оркестру. Це термінові за
ходи, їх треба негайно про
вести в життя. По-перше, 
про скрипки. Скрипки, ска
жемо прямо, у нашому ор
кестрі дуже малі. В одно
му оркестрі я бачив ота
кі — великі, солідні...

У залі хтось чмихнув. А 
всі присутні ледве стриму
вали сміх.

Аполон Оверкович про
довжував:

— Отакими скрипками я 
пропоную укомплектувати 
наш оркестр. Далі про тру
би. Оті маленькі мідні труб
ки нас не задовольняють. 
Дитяча іграшка! У інших 
оркестрах великі. Такі, знає
те, що на плечах носять. 
.Ото розмах! Вже як заграє,

про-

на- 
для

то й глухому чути. Час по
думати і нам про такі. Аяк
же! Техніка ж зараз росте, 
прогрес в усьому, а в нас... 
Неподобство. Далі, як я 
вже говорив, треба серйоз
но подумати про ущільнен
ня робочого часу музикан
тів. Так діло не піде. Хай 
товариші не звалюють на 
ноти. Це необ’єктивна при
чина. Хай грають увесь час. 
Годі симулювати. Так-так! 
Як кажуть у народній при
казці: або грай, або гроші 
віддай!

Присутні реготали.
А директор продовжу

вав:
— Аякже! Прийшов на 

роботу — грай, не відкла
даючи смичка. Не бійся пе
ревитрати каніфолі! А ви, 
товаришу Фадієзов, напи
шіть їм нові ноти. Та дай
те, нехай друкарка розмно
жить їх на машинці. Так- 
так! Чого ви смієтеся! Щоб 
у кожного були. І ще треба 
завести облік, щоб можна 
було підрахувати, скільки 
музико-годин у середньому 
припадає у нас на людино- 
глядача...

Тепер вже всі присутні 
щиро реготали.

«Термінові заходи» ново
го директора припали всім 
до смаку. І навіть коли 
Аполона Оверковича «пе
рекинули» на іншу роботу, 
його промову ще довго ко
ментували співробітники кі
нотеатру.

В. СТЕПАНОВ.

призивався, 
нездатний 
сім’ї.
1961 
вим у відділку радгоспу Пе- 
регонівського цукрокомбіна
ту. Обидва не одружені.

З’ясовуючи причини, що 
привели Чепиля і Мельника 
на лаву підсудних, можна з 
впевненістю сказати, що 
злочин був обумовлений 
двома умовами. Перше і го
ловне — це необмежене 
пияцтво. Друге — недостат
ня робота на селі культур
но-виховних закладів і ком
сомольських організацій 
відділку бурякорадгоспу та 
колгоспу «По шляху Лені
на».

Перед тим, 
злочин, 
ніякого наміру обікрасти ма
газин не мали. Почалося з 
того, що ввечері вони роз
пили пляшку горілки і піш
ли гуляти. По дорозі зайш
ли в буфет і випили ще. По
вертаючись 
жадали ще 
був пізній 
працював.

Саме тоді, коли Чепиль і 
Мельник були в нетверезо
му стані, коли вони не здат
ні були розсудливо мислити, 
правильно оцінювати і конт
ролювати свої дії, вони ви
рішили полізти в магазин 
за горілкою.

Прихильністю до пияцтва 
Чепиль і Мельник «зобо
в’язані* дорослим. Зокрема, 
батько Чепиля — Макар 
Чепиль пиячить безпробуд
но. Безумовно, що цьому 
сприяє і самогоноваріння, 
яке ще має місце в селі 
Крутенькому.

Мельннк — член первин
ної комсомольської органі
зації відділку бурякорадгос
пу, його комсомольська 
діяльність полягала лише в

------- -ф.---------

30 ТИСЯЧ КІЛОМЕТРІВ 
НА ВЕЛОСИПЕДАХ

ВЛАДИВОСТОК, 20. (ТАРС). 
Сюди прибув незвичайний 
спортсмен-велосипедист, слюсар 
заводу «Металіст» з міста 
Стрий Львівської області Вік
тор Климов. Із Стрия він ви
їхав 20 квітня. За п'ять місяців 
Климов проїхав на велосипеді 
«Турист» Харківського велоза
воду понад 16.000 кілометрів. 
Він побував у Львові, Бресті, 
Мінську, містах прибалтій
ських республік, у Ленінграді, 
Москві, проїхав через міста По
волжя, Уралу, Сибіру, Далеко
го Сходу і досяг тепер Тихо
океанського узбережжя.

Дальший його маршрут прой
де через острів Сахалін, потім 
спортсмен побуває 
мол ьську-на-Амурі, 
Климов мае намір . _
свого «Туриста» на південь, до 
республік Середньої Азії і За
кавказзя. Далі — Україна, 
Київ і Львівська область. За
гальна довжина маршруту ста. 
новитиме близько ЗО тисяч кіло
метрів, а це — віддаль майже 
для кругосвітньої подорожі.

тому, що він лічився на 
обліку та вносив членські 
внески. Ніяких доручень він 
не мав з часу вступу до лав 
влкем.

Велика провина в тому, 
що сталося, і первинної 
комсомольської організації 
та Голованівського райкому 
ЛКСМУ, які недостатньо ці
кавляться життям і діяль
ністю комсомольців, недо
оцінюють ролі культурно- 
виховної роботи. Про це 
свідчить той факт, що Мель
ник з часу закінчення ним 5 
класів в 1954 році, не прочи
тав жодної книжки.

Зараз кожний радянський 
юнак і дівчина повинні бу-

’ ти активними будівниками 
комуністичного суспільства. 
Перед нашою молоддю від
криті широкі двері до пра
ці, навчання і культурного 
відпочинку.

А Чепиля і Мельника 
тільки й цікавила випивка. 
Результат їх захоплення 
«зеленим змієм» плачевний.

як вчинити
Чепиль і Мельник

з гуляння, за
виляти, але вже 
час, буфет не - Недарма народна мудрість 

гласить: від вина до вини— 
один крок.

В. ФРОСИНЯК, 
член Кіровоградського 
обласного суду.

ст. Плетений Ташлик,

в Комсо- 
Л ПОТІМ 
повернути

НА ХОДУ ПОЇЗДА
КОНОТОП» Сумської області. 

(РАТАУ). Великоваговий поїзд 
йшов за маршрутом хутір Михай- 
ловський — Конотоп, коли ма
шиніст Михайло Маленко помі
тив на одній з платформ соста
ва хмарку диму. Вона розрос
талась, крізь димову завісу уже 
почало прориватись полум’я, го
ріли дошки. Поряд з палаю
чою платформою були цистер
ни з бензином. Що робити? По
мічник машиніста П. Волевич 
і кочегар В. Сербія вирішили 
на ходу поїзда добратися ио 
дахах вагонів до платформи, що 
горіла. Вони вступили в єдино
борство з вогнем. Незабаром до 
них приєднались і інші члени 
поїзної бригади. Пожежу було 
ліквідовано.

------♦•—
Зухвалі дії 

повітряних піратів
ГАВАНА, 21. (ТАРС). Міні

стерство революційних зброй
них сил Куби повідомило, що 
вранці 14 і опівдні 15 вересня 
військові літаки США вчинили 
обліт іноземних торговельних 
суден, що прямували на Кубу. 
Провокаційні польоти повітря
них піратів здійснювалися на 
висоті менш як ЗО метрів. Сьо
годнішні гаванські газети публі
кують фотографії, на яких відо
бражено моменти обльоту суден 
американськими літаками.

14 і 15 вересня п’ять військо
вих реактивних літаків США 
три рази порушили повітряний 
простір Куби. Літаки пролетіли 
над пунктами Ьаракоа, Пуерто- 
Боніто, розташованими в про
вінції Орієнтс.

Редактор П. МАРЧЕНКО,

гол. 45 хв. вечора. Иа літньому 
майданчику початок о 8 годині 
вечора.

Кінотеатр «Сивашсць». Для 
дітей. «АТЕСТАТ ЗРІЛОСТІ». 
Початок о 10 год. ранку та о 12 
год. дня. «ЛЮДИ І ЗВІРІ» 
(перша серія). Початок о 2 та 
4 год. дня, 6, 8 та 10 гбд. вечо-‘ 
ра. Перед останнім сеансом до
даткові фільми «ДОВІР’Я» та 
«ЗАЙВА ЧАРКА». На літньому 
майданчику «ЛЮДИ 1 ЗВІРІ». 
Початок о 8 год. 30.xв. вечора.

. ". ’ і
хронікально-докумен т а л ь н н х 
фільмів: «ПЕРШІСТЬ СВІТУ З' 
СПОРТИВНОЇ ГІМНАСТИКИ»,' 
«АВТОГРАФИ НА .ЛЬОДУ», 
«НАУКА І ТЕХНІКА», «НОВИ-. 
НІІ ДНЯ». Демонструються без 

перерви з 10 год. ранку до 9- 
год. вечора. Художній фільм 
«РОЗДУМИ». Початок о 9 год.; 
30 хв. вечора.

Кінотеатр «Мир». «МИШКО, 
СЕРЬОЖА І Я». Початок о 9 
год. ЗО хв. ранку, I) год. 20 хв., 
1 год. 10 хв., З год. дня, 4 год. ... .... -------- „ --------  ------г-.
50 хв., 7 год. та 9 год. 20 хв. ве- • Кінотеатр «Хроніка». Збірник 
чора. Перед останнім сеансом ..... ..........
додаткові фільми 
КОНСЕРВАТОРІЯ» 
ДЯНСЬКА ВИСТАВКА В РіО- 
де.ЖАНЕИРО».

Кінотеатр імені Дзсржиисько- 
го. «ЛЮДИ і ЗВІРІ». Початок 
1 та 2 серії о 9 год. 30 хв. ран
ку, 1 год. 15 хв. дня, 5 год. та 8

«ПЕРША 
та «РА-

м. КІРОВОГРАД, пул. ЛУНАЧАРСЬКОГО. ЗО. 
Телефони: редактора — 56-12, відповідального секретаря 

БО 14, відділів — БО 24. .
Газета виходить у середу, п’ятницю І неділю.
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