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ШИРИТЬСЯ ЗМАГАННЯ КОМСО
МОЛЬЦІВ І МОЛОДІ ЗА ПРАВО ПІД
ПИСАТИ РАПОРТ ЛЕНІНСЬКОГО
КОМСОМОЛУ XXV З'ЇЗДУ КПРС 

СЬОГОДНІ ДЕВІЗ кожного 

РЕКОРД ГЕРОЇВ ПРАЦІ 
МІЛЬЙОНАМ!

XXV з’їзду 
високу якість роботи,

ударну працю, 
відмінне

навчання.

*

ТВОРЧІСТЬ

@ ЗАГОТІВЛЯ 
КОРМІВ — 
УДАРНА 
СПРАВА 
МОЛОДИХ

Л. БІЛОУС, 
групкомсорг комсомольсько-молодіжного ко
лективу АІТФ колгоспу «Дніпро» Оиуфріїв- 
ською району.

Щоміснції перевнко'і}югь планові завдання комсомолки Олен 
сандра Криворот і Віра Л> »омська. В цеху № І Олсксандрііі 
ського електромеханічного заводу, де працюють дівчата слюса 
рпмн-м лпажинцями, обидві завоювали почесні звання ударниці, 
комуністичної прачі. В дні вахт,! на честь XXV з’їзду КПРС по
їш добиваються найвищої трудової продуктивності. От і сьо
годні хороший настрій у молодих робітниць — добре йдуть 
справи, до кіннії зміни завдання викопають на 120 процентів.

На фото: О. КРИВОРОТ та В. ЛУКО.МСЬКА монтують 
апаратуру.

Фото М. ПАЛЬЧИКА.

ПЕРШ ЗА ВСЕ

ЗАПАС
НА ПІВТОРА
РОКУ

Дбаючи про сигу і теплу зимівлю худоби, члЬни 
нашого колективу вирішили, то кожен у вільний від 
роботи час допомагатиме кормодобувній бригаді і 
здасть для переробки на вітамінізоване борошно дві 
іоннії різнотрав’я. Цей почин підтримали всі юнаки 
і дівчата господарства Якщо врахували, що в кол
госпі близько 150 комсомольців, то ясно, то молоді 
працелюби подадуть значну допомогу кормозаготі- 
всльникам, які дбають про півторарічний запас віта
мінізованого борошна.

і!

Ми — на фініші п ятирічки. І ко
жен робочий день — наші будні, 
сповнені турботою про її успішне 
завершення. Розуміємо: щоб стати 
правофланговим, слід не тільки пе
ревиконувати завдання, а й творчо 
ставитись до праці. Ця думка — у 
постанові Центрального Комітету 
КПРС «Про соціалістичне змагання 
за гідну зустріч XXV з’їзду КПРС». 
Вона ж ніби адресована саме нашій 
комсомольсько-молодіжній зміні, 
де я старшим майстром.
і В переддень 40-річчя стаханов- 
ського руху/ ДА відзначили одну 
іьодію. Рік тому наш колектив вико
нав свою п'ятирічку. Роковина ста
ла не просто пам’ятною датою в 
Ї:итті зміни, вона відзначалася в 

ас трудової вахти на честь наступ- 
ого з'їзду партії. Цей збіг ще раз 

рримусив не тільки констатувати 
досягнення, а й прискіпливо огля- 
нути наші «тили». Поміркували і ви
рішили — на честь XXV з’їзду 
КПРС план завершального року п’я
тирічки виконати до 7 листопада 
(на початку року цей термін визна
чали: до 20 листопада). В наших 
традиціях — від даного слова не 
відступати.

Які ж резерви плануємо вико
ристати? Великої уваги вимагає про
цес різання металу на нашій дільни
ці. І все ж за останні місяці ми до
билися збільшення виходу готової 
продукції на одного працюючого 
майже на 10 процентів! З'явилися 
й перші рекорди за зміну. Групком
сорг Петро Єременко вже кілька 
разів нарізав за зміну на 25 про
центів металевих пластин більше, 
ніж встановлено нормою. А нещо-

давно вже цей рекорд перевершив 
молодий комуніст Віктор Чурахоп. 
Утвердилася чомусь така думка, ко
ли працюєш на верстатах-автоматах 
і напівавтоматах, то не може йти 
мова про нарощування темпів у ви
робництві, бо швидкість виготов
лення продукції запрограмована за
рані. Дійсно, так. Та до тієї ж про
грами можна підійти по-різному. 
Ось хоча б такий приклад. Якось 
вже згадуваний Петро Єременко 
спробував закріпити злиток перед 
порізкою при нижчій температурі. 
Якість кріплення виявилась хоро
шою, а в результаті зменшився час 
на нагрівання і охолодження заго
товок металу, швидше можна брати 
в роботу наступну заготовку. За 
прикладом групкомсорга вже пра
цюють всі хлопці. В кінці кожно
го робочого дня маємо 25 процен
тів надпланової продукції.

До кожного процесу, навіть в ав
томатизованому виробництві, мож
на підходити творчо, з думкою про 
завтрашній день. Ось звичайне на
строювання ріжучого інструмента. 
Здавалося, що тут придумаєш ново
го? А виявилося, можна цей процес' 
виконати за 15—20 хвилин, а можна 
швидше. Досвід, помножений на 
майстерність, допомагає скорочува
ти час, встановлений нормами. Тож 
намагаємось, щоб у мас кожен був 
кваліфікованим робітником. І сьо
годні при' п’ятирозрядній мережі 
різчиків кожен у зміні має четвер
тий розряд, а Віктору Чурахову 
присвоєно п’ятий.

З підвищенням майстерності кож
ного в колективі з’явилося нове в 
змаганні, характерне саме дня/л пе-
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ЙОЗПОВІДАЄ 'ПОЛОВА ’ЦЕН ГРАЛЬНОГО ШТАБУ 
«СОЮЗНОГО ПОХОДУ КОАІСОЛЮЛЬШВ

1 МОЛОДІ ПО МІСЦЯХ РЕВОЛЮЦІЙНОЇ. БОНОВОЇ 
] ТРУДОВОЇ СЛАВИ РАДЯНСЬКОГО.НАРОДУ 
МАРШАЛ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ V ЇСбЛГрАМШ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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спортивної слави. А паймасові- 
програ.мсю комплексу ГПО Ко-

редз їздівської вахти. Розповім про 
це на прикладі. На дільницю прихо
дять в основному нестандартні за
готовки. Доводить їх до потрібних 
параметрів на спеціальному верста
ті Іван Єременко. Донедавна він 
був незамінним у нас. І ось вперше 
молодий комуніст Іван Карпов 
освоїв роботу на цьому верстаті і 
одночасно обслуговує ще й свої 
два різальні верстати. Тепер в цеху 
вже троє «багатоверстатників».

Ми критично оцінюємо свої до
сягнення. І бачимо: ще не всі ре
зерви збільшення виходу готової 
продукції поставили на службу. По
ки що не вистачає допоміжного об
ладнання і інколи доводиться чека
ти, поки дійде черга на право ко
ристуватися ним. А це — незапла- 
новані втрати робочого часу. Тому 
у нас серйозні претензії до поста
чальників заводу: потрібно швидше 
викочувати замовлення на нове об
ладнання.

Все частіше сьогодні поряд зі - 
словом «труд» звучить слово «твор
чість». І це не випадково. Бо в твор
чому підході кожного з нас до своєї 
роботи — запорука успіху виконан
ня зобов’язань. Дуже почесних і 
відповідальних, Адже, виконуючи 
їх, ми готуємо свій дарунок наступ
ному з'їздові комуністів країни. 
І хочемо, щоб цей даоунок був ва
гомий.

В САВЧЕНКО, 
старший технолог дільниці рі
зання металу цеху № 6 орде
на «Червоного Прапора» за
воду чистих металів імені 
50-річчя С.РСР.

м. Світловолськ

и РАЇНА готується до XXV з’їзду КПРС. Цю велику по-
1 дію в житті партії і народу виробничі колективи 

прагнуть відзначити новими досягненнями в праці. Вої- 
'ни Радянської Армії і Військово-Морського Флоту ус
пішно оволодівають бойовою технікою і сучасною 
зброєю, підвищують бойову готовність частин і з єднань. 
Готується до з'їзду і молодь — юнаки і дівчата, які 
приймають естафету від старших поколінь,

В такій обстановці високого політичного і трудойоґб

: (Закінчення на 2-й сюр ).
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ОГО ОБКОМУ АКСИУ
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ЇП ДЯКУВАЛИ, поздоровляли 9 черговим чемпі- 
■ омським титулом шкільних легкоатлетів. А вона 

відповіла коротко:
— Та хіба ж все це моя заслуга? Ось їм почесті...
І вчителька фізвихопання Кіровоградської серед

ньої школи № 5 Л. М. Коляда показала на гурт 
старшокласників:

— Це мої фізорги, громадські інсіруктори, судді. 
В мене зараз урок. То вони самі візьмуться за справу.

І почались «веселі старти* наймолодших спортсме
нів школи. їх влаштували юнаки та дівчата, які вже 
перемагали иа 
міських і об
ласних змаган
нях, в складі 
збірних команд 
Кіровоградиїв- 
пи під час рсс- 
публіканськ и х 
поєдинків.

Завіт а й т е 
будь-коли в 
спортзал шко
ли Тут нікол:і 
не буває 
якщо не 
такіадпі 
гания, то 
нуюгься 
насти, якщо по 
показові висту
пи чемпіонів 
міста, ю вечір 
ші поєдинки — за . .
жен комсомолець склав залік з фізичної та військо
во-технічної підготовок. І навіть під час літніх кані
кул триває навчально-тренувальний процес. У складі 
табору «Старт», куди юнаки та дівчата виїжджають 
працювати в колгосп «Україна» Знам’янського ра
йону.

А запитайте випускника Світ.Юводської середньої 
школи № 4 Олександра Соз’яка, звідки починається 
сходження спортсмеиа-розрядннка І він скаже: 
х— 3 першого класу я зрозумів, що спорт — це кра

са і мужність Спостерігав за своїми старшими това
ришами і заздрив їм. коли воки так швидко долали 
стометрівку їй високо стопбялн. А вчителі фізкуль
тури наставляли: «Тільки через роки приходить ви
сока спортивна майстерність. За неї треба боротись».

Таких, як Ссв’як.д цій школі десятки.
Вміло зорієнтували.ж комсомольські та фізкультура 

пі активісти міста Світловодськз. працюючи з школя
рами в повозбудованому Палаці спооту заводу чис
тих металів. Першими тут почали тренуватись малю
ки в групах плавання Після уроків приходять в за
ли палацу жовтенята ії піонери їм тут найбільша 
увага Тож не дивно, що піл час обласних змагань 
з багатоборства ГПО па призи «Комсомольской прав
ды» за програмою всіх ступенів комплексу у світло- 
волськпх спортсменів найвищі ноказники Бо тут дба
ють про будівництво спортивних споруд, збірні' 
команди іикоіярів тренують кращі фахівці.

Свій Почерк у бобпинчвв Тут комсомольські орга
нізації колгоспів взяли шефство над місцевими шко
лами. Для учнів молоді хлібороби спорудили легко
атлетичні комплекси, обладнали місця для склалапн.ч 
нормативів ГПО Країні сільські спортсмени прихо
дять в спортивні секції шкіл і стають тут наставни
ками. В суботні і недільні дні між шкільними і кол
госпними командам)' футболістів, волейболістів лег
коатлетів влаштовуються товариські зустрічі, юні 
спортсмени вдосконалюють свою спортивну майстер
ність. Саме завдяки шефській допомозі сільських 
комсомольців пожвавилась спортивно-масова робота 
в Роша.хівськіп. Олексіївс'ькій. Мйколо-Баб’анській, 
Тарасівськіїї і БобрипепькіГі № 4 школах.

Проте, дивну відповідь можна часом почути у ко
лективах фізкультури підприємств і колгоспів Віль- 

■ папського. ЕІовгополкіпського. Кодіпаиіївського та 
волинського районів, коли запитати, чему гака низь
ка масовість і погана Майстерність піл час змагань за 
місцем проживання:

— Та це ж вчорашні школярі виступають.
Нарікання дозолиться адресувати комсомольським 

і фізкультурним активістам, голи йде перевірка фі
зичної та військово-технічної готовності гопаків, яким 
треба йти через кілька місяців ло армії Нерідко на
віть ті хлопці, які отримали значки, не підтверджу
ють нормативних показників То невже проти їхніх 
імен ставляться високі цифри, щоб тільки прозвїту- 
вати гожим рапортом?

Нині в школах області триває огляд учнівських 
комсомольських організацій. Він має сприяти успіш
ному виконанню комсомольцями рішень XVII з’їзду 
ВЛКСМ, залученню кожного члена Спілки до актив
ної участі в житті організації, прозеленню обміну 
КОМСОМОЛЬСЬКИХ документів Обов’язок комсомоль
ській активістів загальноосвітніх шкіл в тому, пюб 

’ докласти максимум зусиль, аби < в справі фізичного 
виховання учнів були пагомі зрушення Бо віл того, 
як загартується молода люлпча те я іикільної парти, 
залежить її завтрашній лень Адже перед нею нелегкі 

і. здолати їх-може тільки, силі па. здо
рова; я високим фізичним гартом людипи.,
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НОГО обрали секретарем комсо
мольської організації другого 

відділка на центральній садибі рад
госпу «Інгульський» вияснити не 
вдалося. Називали Петра Приход- 
ченка, Володимира Миколюка, 
Олександра Яловенка. Найточнішу 
інформацію дав би секретар ком
сомольської організації господар
ства Анатолій Берест, який був на 
звітно-виборних зборах. Але в кон
торі повідомили: зранку збирався 
в далеку дорогу, тепер не швидко 
повернеться.

— Завжди так у Береста. Не пер
ший раз його шукаємо, — згадував 
другий секретар райкому комсомо
лу Володимир Федоренко. — Ніко
ли в господарстві не доповість, ку
ди іде.-

Лише на МТФ, де зібралися май
же асі комсомольці відділка, дові
далися: обрали секретарем В. Ми
колюка.

Ті збори мало кому запам’ятали
ся. Виступили на них лише двоє — 
Валентина Солонська та 'Микола 
Шевченко.

Микола Шевченко:
і— Я похзалив Анатолія Зиму, 

Який добре працював на косовиці 
ранніх зернових, Володимира Ми
колюка — кращого серед фуражи- 
рів. Про що я ще міг сказати? Ком
сомольських доручень нам майже 
Не давали, збиралися рідко.

.Чому ж /довчали інші? Невже 
Юнаки та дівчата байдужі до того, 
.Цим живе колектив? Бо опісля вони 
висловлювали свої думки, спереча
лися. їхню пасивність на зборах 
Рібжна пояснити тим, що в звітній 
Доповіді мало прозвучало критики, 
Йо відбулася предметна розмова 
Про невирішені справи.

— Зранку 1 вересня приїхав Ана
толій Берест, — згадує колишній 
секретар комсомольської організа
ції другого відділка Петро Приход- 
Ненко. —■ Сказав, що сьогодні про
ведемо звітно-виборні. Я, було, йо- 
Му про підготовку. А він: «Графік. У 
(замком звітувати потрібно вчасно».

Оповістили усіх, явка була хороша, 
а акіивність...

Скажімо, П. Приходченко і 
М. Шевченко похвалили А. Зиму за 
ударну працю. А чи були вони по
слідовними в своїй оцінці заслуг 
товариша? Адже юнак членські 
внески сплачуваз не систематично, 
часом знаходив причини, щоб не

$ ЗВІТИ І ВИБОРИ 
В КОМСОМОЛІ

аяэ

йти на збори. Порушує вимоги Ста
туту й Станіслав Стасенко. А його 
теж хвалили, бо перевиконує пла
ни. Бажання комсомольців сказати 
теплі слова на адресу тих, хто 
ре працює, мабуть, зрозуміле кож
ному. Але дивує: добрі поривання 
проявляються всупереч принципо
вості: ще ніколи на відділкових збо
рах порушникам статутних вимої
но пропонували тримати відповідь 
перед товаришами. Про критику й 
самокритику тут забули.

Валентина Солонська:
— Говорити про недоліки в ком

сомольській роботі мені було недо
речно, бо я стала на облік лише два 
тижні тому. Вважаю, що до зборів 
не готувалися, а критики не було 
тому, що вміння критикузати у нас 
ще не вистачає,

Зауваження слушне. Вміти крити
кувати по-діловому, тобто пропону
вати конкретні рішення, які допо
можуть ліквідувати ті чи інші недо
ліки, у комсомольців відділка ще 
не виробилося. Цьому потрібно 
ВЧИТИСЯ.

Критичні зауваження щодо ком
сомольської роботи стосуються кон
кретних недоліків. Виправлення їх 
потребує і постійної уваги, і конт
ролю з боку комітету, чималу до; 
помогу в цьому має надати молоді 
дирекція радгоспу. Однак, все 'Це 
тільки бажане. Насправді ж: «Наві
що критикувати? Хіба допоможе?»— 
скаже з кінці нашої розмови 
П. Приходченко. Мовляв, на загаль- 
норадгоспних зборах не раз нама
галися розв’язати питання явки. 
І нічого не вийшло. До центральної 
садиби сім кілометрів, на збори по
везуть, а назад — пішки. Он Вале
рій Луценко (на обліку вже стоїть 
понад рік) навіть образився: «Од
ного разу поїхав на загальнорад- 
госпні комсомольські збори, і ті на 
відбулися, бо погана була явка. До
дому, як завжди, пішки добирався». 

Не прийшли на ті збори керівни
ки радгоспу, як і взагалі не по
цікавилися запитами молоді. А у 
комсомольців до голови робітничо
го комітету, наприклад, було чима
ло запитань про організацію відпо
чинку.

доб- \/ ГРАФІКУ проведення звітно-ви- 
кож- ■* борних зборіз зчасно з явилася 

ще одна відмітка. В райкомі комсо
молу задоволені. Але підстав для 
цього, як бачимо, мало, бо збори у 
другому відділку радгоспу «Інгуль
ський» не принесли бажаного 
ефекту, пройшли пасивно. Це ха
рактерне й для звітно-виборних ба
гатьох інших комсомольських орга
нізацій. Адже члени райкому ком
сомолу рідко бувають на зборах 
не знають дійсного стану справ. 
Перед поїздкою до радгоспу В. Фе
доренко засвідчив, що збори у дру
гому відділку підготував інструктор 
райкому Петро Птухін. Виявилося 
що ні на зборах, ні під час підго
товки до них, П. Птухіна не було. 
От і маєш..,

Ю. Л1ВАШНИКОВ, 
спецкор «Молодого комунара»* 

Радгосп «Інгульський» 
Устинівського району.

-----------13 вересня 
піднесення почнеться 17 ве
ресня VII зліт переможців 
Всесоюзного походу комсо
мольців і молоді по місцях 
революційної, бойової і 
трудової слави радянського 
народу. Цьому молодіжно
му рухові нині минуло де
сять років, високу оцінку 
йому дав товариш J1. L 
Брежнєв у Звітній допові
ді Центрального Комітету КПРС XXIV з'їздові партії,

За минулі десять років похід став ще більш ме.совимг 
цікавим і корисним. Народившись туристською експеди
цією, він перетворився у великий патріотичний рук, 
спрямований на глибоке вивчення героїчної історії пар
тії Леніна, соціалістичної Батьківщини, виховання юнакіф 
і дівчат на трудозих і ратних подвигах радянських лю
дей.

Сьомий етап походу відбувається у 30-у річницю ГІіргмої* 
радянського пароду у війні проти фашистської Німеччини. Цю 
знаменну дату в історії нашої держави навесні широко і уро
чисто відзначила прогресивна громадськість усього світу. В під
готовці і проведенні свята Перемоги брали учасп. мільйони юна.-' 
ків і дівчат. Девіз «За себе і за тог-о хлопця», який народився 
серед молодих робітників Москви, справнії значний вилив і па 
поліпшення військово-патріотичної роботи І на підвищення тем
пів суспільного виробництва. Багато славних справ на рахунку 
тих, хто діяв під девізом:«У лрчіці як в бою», «Станемо врівень 
з героями», «Рівняння па Прапор Перемоги», «Дню Перемоги -і 
перемоги трудові».

З особлизітм задоволенням хочеться відіїїачитп успіхи моло
дих, які відгукнулися па заклик ветеранів минулої війни почати 
змагання за право сфотографуватися біля Прапора Перемоги; 
Цей прапор став символом могутності нашої Батьківщини і П 
Збройних Сил, найціннішою реліквією радянського народу Такс 
право заслужил:! сорок тисяч молодих гвардійців дев’ятої п'яти
річки, цдміиііиків прані і навчання.

Дев'ята п’ятирічка, остан.ііїї рік якої збігся з 30-річчпм Вели*« 
кої Перемоги, — час великих звершень. Всюди, в будь-якому 
робітничому строю.є молодь. Беручи участь у Всесоюзному со
ціалістичному змаганні, багато з іпіх одночасно борються зі 
при мі і премії імені ветеранів праці і війни, героїв перших п’.й, 
тнрічок. У Дмятрізсько.му управлінні бурових робіт об’єднанії-,і 
«Тапіафта» встановлено приз імені Максима Белоглазова, пер'; 
того швидкісника в бурінні, у Горлівці — при і імені Микити 
Ізотона? Сільські механізатори Оренбуржя змагаються за право 
зберіїачнн прапора ЦЦ ВЛКСМ, врученого в 1941 році фронто"- 
вій бригаді Федора Сальцева. Таких прнклаїиз безліч. Кожен і 
них переконливо свідчить про живий зв’язок справ минулих |. 
сьогоднішніх, ветерапіи і моюднх.

Переможці сьомого зльоту — вони зберуться у Вол-“ 
Гограді — проаналізують досягнуте в період підготов
ки до 30-річчя Перемоги, визначать програму дій на 
майбутнє. Наступні етапи походу вже видно. Молоді Fit’ 
присвятять XXV з'їздові КПРС І 60-річчю Великого 
Жовтня. Як і раніше, в поході по шляхах слави старшин 
поколінь молодь вчитиметься комунізмові:

(TAPQ

ЛЯКАЮТЬ
ІМІЛЬЦІ
. ( В ОЛЕКСАНДРІЇ ВІДБУЛАСЯ МІСЬКА 
КОНФЕРЕНЦІЯ ВИНАХІДНИКІВ І РАЦІО
НАЛІЗАТОРІВ, в якій взяли участь спе
ціалісти підприємств, голови профміс- 
цевкоміз і ВТВР, новатори.

‘ На порядку денному стояло питання? 
пГІро хід виконання постанови ЦК КПРС 
і Ради Міністрів СРСР «Про дальший 
і . «'
розвиток винахідницької споази в кра>- 
ні, поліпшення використання в народно
му господарстві винаходів і раціоналі
заторських пропозицій та підвищення їх 
ролі в прискоренні науково-технічного 
Прогресу» і завдання раціоналізаторів 
.та винахідників міста Олександрії». З до
повіддю виступив секретар Олександ
рійського міськкому Компартії України 
В. Ф, Овчаренко.

1, Йелику увагу учасники конференції

звернули на участь комсомольців та ро
бітничої молоді в розвитку технічної 
творчості, ^окрема, зупинялися на пи
таннях залучення молоді до республі
канського тематичного конкурсу ні 
кращі молодіжні пропозиції, спрямова
ні на механізацію ручних процесів, під
вищення продуктивності праці та якості 
продукції,

Голова обласної ради ВТВР Г. І. Білан 
у своєму виступі критикував первинні 
організації товариства та комсомольські 
організації за низький рівень організації 
оглядів, конкурсів, виставок та вечорів 
зустрічей 3 передовиками виробництва,

Учасники конференції прийняли звер
нення до всіх робітників, інженерно-тех
нічних працівників, раціоналізаторів і 
винахідників міста Олександрії із закли
ком спрямувати всі сили, вміння на до
строкове виконання соціалістичних зо
бов'язань, взятих на честь XXIV з’їзду 
КПРС.

А. колодяжиии,
Інженер обласної ради ВТВР

І
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Ф Честь 
змолоду А ЩО ДЛЯ МАТЕРІ?
НІЛЬКА місяців тому

Сергій вперше пере
ступив поріг прохідної. І 
вже зстиг звикнути до гу
лу верстатів, завжди слуш
них зауважень майстра 
Анатолія Михайловича 
Гаркавенка, до жартів 
слюсаря Віктора Момен- 
ка. З усіма в бригаді по
дружився юнак. А ось пе
ред своїм вчителем і на
ставником завжди ніяко
віє.

Ще вчора Степан Фео
фанович Дробот йому по
дружньому усміхався. За
раз у його погляді осуд. 
Тільки зрідка кине декіль
ка слів: зроби, мовляв, 
отак і отак. Що ж сталося, 
чому Степан Феофанович 
не задоволений своїм уч
нем?

Сергій Яблонський виріс 
у робітничій сім’ї. Бать
ко — шахтар, мати пра
цює на Олександрійсько
му рудоремонтному заво
ді. Закінчив Сергій серед
ню школу і теж поступив 
на рудоремонтний.

—- Знаю від матері, що 
бажаєш слюсарем ста
ти, — звернувся до хлоп
ця Григорій Леонтійович 
Терновський — начальних 
механічного цеху. — На
правляю тебе до Степана 
Феофановича Дробота, 
одного з кращих слюсарів 
заводу.

— Чув про нього.
Ці слова не здивували 

майстра.
—- Степан Феофанович 

на підприємстві людина 
шанована, — розповідав 
начальник цеху. —• Май
стер «Золоті руки». Вже 
понад двадцять п'ять ро
ків на підприємстві. Має 
найвищий розряд. Раціо
налізатор. Тільки за два 
минулих роки у вироб
ництво впроваджено біль
ше десяти його винаходів.

Коли мати довідалась, 
що оволодівати профе
сією слюсаря синові до
помагатиме С. Ф. Дробот, 
задоволено повчала Сер
гія:

— Шанований він на за
воді, з тих, на кого рів
няються. Під час Великої 
Вітчизняної нагороджений 
дванадцятьма орденами і 
медалями. Ось такий у те
бе вчитель,

Сергій добре пам’ятав 
настанови майстра, матері 
та батька. Своїм учнем 
був задоволений і Степан 
Феофанович. Через три 
місяці він рекомендував 
атестаційній комісії прий
няти у юнака екзамен і 
присвоїти розряд.

Дехто з членів комісії 
вагався: чи можливо за 
такий короткий час стати 
кваліфікованим слюсарем? 
Та все ж у юнака екзамен 
прийняли, бо знали, що 
рекомендує С. Ф. Дробот.

Сергій Яблонський доб
ре склав екзамен і став 
слюсарем другого розря
ду. Працював поруч із на
ставником і ось... підвів 
його. Днями пішов на 
обід, зустрівся з хлопця
ми і прогуляв більше 40 
хвилин; Наставник запро-

(Закінчення, Початок на 1-й стор.),

підійди-но 
наставник.

і керівни- 
про ті со-

. Фате В, КАЛІ НІНА.
ДПН,

понузав: дізнайся,
скільки продукції виготов
ляє цех за 40 хвилин.

Невдовзі Сергій приніс 
вчителеві зошит. Степан 
Феофанович уважно про
глянув, а потім запитав:

•— Що ж маємо, Сер
гію? Тепер уяви собі, 
скільки втратимо, коли ко
жен робітник цеху про- 
байдикує по півгодини... 

Юнак задумався. Ось 
до чого може привести 
марнотратство робочого 
часу. Сором людям в очі 
глянути. Особливо настав
никові. Адже він вчив 
його гордо нести робітни
чу честь.

Тут хлопець побачив як 
до наставника підійшов 
майстер цеху А. М. Гарка
венко, почув, що Еьнитель 
назвав його прізвище, по
думав, що вже 
ки цеху знають 
рок хвилин.

— Сергію, 
сюди, покликав__________

Хлопець йшоз, а серце 
билось від хвилювання. 
Він навіть не відразу зро
зумів, що майстер розпо
відав про те, що вийшов 
3 ладу фрезерувальний 
верстат. Завдання відре
монтувати його він оце

зараз дає Степанові Фео
фановичу та йому, Сергію, 

— Можливо хтось ІН- 
ший вам допомагатиме?— 
не вірячи в таке довір’я, 
звернувся юнак до вчи
теля.

— Мені видніше, — від
повів той, — бери швид
ше інструмент.

Через півтори години 
верстат працював. А після 
зміни, коли Сергій і 
Степан Феофанович їхали 
разом додому, наставник 
запитав:

•— Зарплату отримав?
— Вчора.
— Що матері купив? 
«— Шерстяну хустку,
— Добре. — похвалив 

старший, а після паузи 
знову поцікавився.

•— Як там з інститутом?
— Готуюсь в гірничий, 

на вечірнє відділення.
На зупинці Сергій ви

йшов з автобуса і пішов 
широкою вулицею. На 
серці було легко й радіс
но: нехай він ще не зро
бив нічого значного, але 
обов’язково зробить. Як 
його наставник і вчитель— 
Степан Феофанович Дро
бот.

€. ХАЛАБЕРДА.
м, Олександрія.

КІНОАКТРИСА 
СТАЛА 

АКАДЕМІКОМ
Понад 40 років тому па 

екранах Радянського Союзу 
демонструвався фільм «Се- 
віль». Головну роль у ньому 
виконувала нікому тоді неві
дома Іззст Оруджева. Фільм 
розповідав про життя жін- 
кн-азериайджаккн, яка по
встала проти жорстоких за
конів предків. Скинувши 
чадру, Севіль їде навчатися, 
її доля вразила сучасниць. 
В кінозалах валялись зірва
ні з облич покривала. Ім’я 
актриси стало популярним і 
улюбленим.

І всеж іззст Оруджева 
не стала кіноактрисою. Вона 
закінчила Інститут нафти і 
хімії і пішла на завод інже
нером - технологом. Доню 
працювала в науково-дослід
ному інституті Академії на
ук А ісрбайджапа, захистила 
докторську дисертацію, була 
обрана академіком. Зараз 
Іззст Мірза Ага кн.зи Оруд 
жева керує лабораторією в 
одному з дослідницьких ін
ститутів. Вона має понад 
200 наукових праць. 22 ав
торських свідоцтв. За досяг
нення в науці академіку Із- 
з^т Оруджсвій пшісуджено 
крайня лауреата* Діфміавної 
премії Азербайджана.
і Н а ’ ЬіНТЬі академік Із
гої ОРУДЖСКА керує ве
ликою лабораторією, де ви
рішується широке коло тех
нічних проблем.



і
і

5
:

4
j

■
5

;
-
і
х

з

ііУ .

J
■?

1

■-
і

«

З стор

і спразі кінець.

ПАРО

ф ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

до

честь XXV з'їзду

продуктів 
року і за- 
підрозділ 
підвищені

Ф КУТОЧОК 
КОЛЕКЦІОНЕРА

В. МАНУХ1Н, 
відділом робіт-

за-
ко- 

, Та

Л. ПОЛІЩУК, 
наш громадський 
кореспондент.

НА ЗУСТРІЧ з новим 
ДНЕМ.

Фото
Л. МИРГОРОДСЬКОГО.

морального роз- 
зреагувати вчасно,

зав.
ничої .і сільської мо
лоді обкому Л КСМ 
України.

М. НОЖНОВ, 
позаштатний інспектор Кіровоградського об
ласного Товариства охорони природи.

світ» дзі точки

13 вересня 1&Т& рожу

Івоя хата 
скраю?

/^ХЗИЛЮВА.В мене матеріал «А поча- 
лось не з вулика». Особливо ж ряд

ки: «ніби й не помічають цього ні комсо
мольські активісти, ні керівники вироб
ничих дільниць. Бачать це і члени ко
лективу, в якому працю? така людина,'і 
теж проходять з байдужістю...». Фактич
но — закривають очі на негідну пове
дінку знайомих людей, котрі, працюючи 
поруч, таки, не одвернуть голови і но 
заткнуть вуха пальцями, коли звернути
ся до них добрим словом поради чи 
підтримки.

Звичайно, на відстані, лише з фактіа, 
наведених у газеті, повною мірою суди
ти про ситуацію, що склалася у Великий 
Троянах, важко. У всякому випадку, не
просто, ! все ж гадаю, що можна про
вести паралель з життям а інших колек
тивах, «витягнути на 
зіткнення — «осо
ба — колектив». 
Гармонійні стосун
ки тут ніколи не 
складаються сти
хійно, самі по со
бі відразу ідеаль
но.

Дивись, та й з’я
виться «отой Пет
ро». Тому, надзви
чайно важливо не 
прогледіти його 
перших кроків 
до духовного за
непаду. далі — до 
тління. Бо коли не —/в„.„ 
ТОДІ і процес оздоровлення всього мік
роклімату в колективі, і перевиховання 
однієї людини, яка »спіткнулася або й 
вчинила злочин, стає набагато складні
шим.

Наш цех невеликий. Всього близько 
я ятдесяти чоловік. Люди, здебільшого, 
молоді, енергійні. Вміють, якщо коротко 
про це, і працювати добре, і повесели
тися як спід. Відпочинок, 
вважаємо 
проблем справою виховання

і дівчат.
Так от,

нас трудову дисципліну чи громадський 
Порядок. Скажу відверто, подібний вчи
нок викликає хвилю обурення в колек
тиві. Люди з цеху, підкреслюю це із 
вдячністю до них. з неприхованим осу
дом ставляться до порушників, Виноси
мо. питання на розгляд зборів. Обгово
рюємо подію, слухаємо винуватого, на
магаємося завжди знайти, як кажуть, ко
рінь зла. І що хотілося б зауважити — 
все це доброзичливо, щоб не настроїти 
проти колективу самого порушника. 
Стежимо, аби на зборах не пішла «гра з 
персони», коли з псування суті, причин 
негідною вчинку підмінюються шкідли
вим «ламанням списів» та взаємними 
образами. Хай навіть не висловленими

вголос, а прихованими, затаєними а ду
ші. 5о від такого виховання, від самої 
форми зплиау — користі мало.

В інших організац’ях, доводилося чути 
не раз, з порушниками обходяться кру
то. буває й так, коли, не вникаючи в 
суть., «рубають з плеча», — оступився 
товариш — мерщій звільняють з роботи. 
Це далеко не кращий метод виховання, 
тим більша — перевиховання. У нас 
уже стало загальноприйнятим: боротися 
за кожного робітника, за кожного члена 
колективу. Закликаємо на поміч кращі 
риси його характеру, на його ж очах 
підносимо в ньому людське, вище і про
тиставляємо позитивному оте несправж
нє, а в молодих — часто наносне. При
знатися щиро, це дуже складно —« 
розумно зачепити струни гордості, чи й 
самолюбства, щоб людина образилася 
на себе саму., щоб подивилася на себе 
очима товаришів, яких вона підводить.

була в нас така історія. Робітник П.— 
ьЗопот: руки», за яку справу не візьме
теся —- все в нього

ДВІ 
ТОЧКИ

до речі, мм 
невіддільною від виробничих 

юнаків і

трапляється, порушить хтось у

І

5
і
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4 березня цього року 
в «Молодому комунарі» 
була опублікована кри
тична замітка «Перебор
щили». В ній ішлося про 
те, що жителі села Жу
равлиним Голованівсько- 
го району довгий час 
жили без світла. Набрид
ло їм таке, і вони поча- 
ли,писати, просити. І 
бились свого.

23 жовтня нарешті 
горілись ліхтарі на 
лись темних вулицях, 
тільки радість журавлин- 
ців була передчасною. 
Бо скоро ось вже рік 
глине, як ліхтарі ці нз 
гаснуть ні вдень, ні вно-

{ МАРКИ ПРО ВСЕ, 
Г ВСЕ ПРО МАРКИ

виходить якнайкра
ще. І, до того ж, 
з душею брався 
за діло. Але ж бі
да — мав велику 
пристрасть до чар
ки. Скільки ми з 
ним не говорили" 
— не допомагало. 
Що робити в тако
му випадку? Зна
йшлися голоси, які 
підказували;

— Досить голо
ву з ним морочи-

ти, Виганяйте —
Ми ж ззяли на озброєння інший ме

тод Почали клопотати перед судом про 
примусове лінування цього робітника. 
І результат не забарився. Вже декілька 
рокіз наш П. з числі кращих людей це
ху, навіть зазоду. Як зрозуміє читач, з 
відомих причин, не хочеться називати 
його прізвища. Людина, покінчивши із 
згубною ззичкою, віднайшла себе.

Заводу нашому завжди потрібні робіт
ники, І до нас приходить багато молоді. 
Може доведеться повторитися, але все- 
таки є сенс наголосити ще раз: колек
тив — то зелика сила. Особливо ж. ко-• 
ли навколо молодої людини — друзі, 
яким не байдужий кожен її крок, кожне 
слово, кожен жест,

«Хто він, цей новоприбулий, які плани 
5 нього, які проблеми?..» — такі питання 
зазжди стоять перед комсомольською 
організацією, цехкомом при першому 
знайомстві.

Огдк побільше уваги до новачка, тур
боти про нього і, дивись, у відповідь 
прогляне з очах тепло, на обличчі засві
титься впевненість. А зазгра він буде 
господарем на своєму робочому місці, 
прийде з цікавою пропозицією в комітет 
комсомолу.

А. МОЖЕЙКО, 
голова цехкому заводу сМеталісі». 

м. Кіровоград.

чї, Летять, у повному 
розумінні цього слова, 
на вітер кіловати, не ви
тримують напруги лам
почки. Непокояться жи
телі села, з острахом по
глядають на ліхтарі, які 
один за одним лопаю
ться від прренаванга- 
ження на лінії,

Та чому ж з таким 
елегійним спокоєм спо
глядає це начальник Го- 
лованівської районної 
електромережі М, О. 
Пересунько?

ПОШТА—
ОХОРОНІ 
МОРІВ

Новими цікавими серіями ра« 
дянських поштових марок мо
жуть поповнити свої альбоми 
філателісти. Перша з них ви- 
яуіцеиа на честь Всесвітньої 
виставки «Експо-7.-», яка про
ходить на японському острові 
Окінава і присвячени пробле
мам збереженая фауни і Фло
ри світового океану. ї її ро
боті беруть участь понад ЗО 
країн та 5 міжнародних орга
нізацій. СРСР, Болгарія-. 
1ІДР, Куба,*'Угорщика та інші

ХРОНІКА 
комсомольського 
життя

8 селі Кальниболот 
Нозоархангельського ра
йону відбулися урочисті 
збори воїнів-автомобі- 
лістіа, які працювали в 
нашій області на пере
везенні урожаю 1975 ро
ку. Перед присутніми 
виступив перший секре
тар обкому комсомолу 
М. Скляниченко. Він щи
ро подякував воїнам за 
їхню невтомну працю,

Перехідним Червоним 
І прапором ОК ЛКСМУ 

був нагороджений під
розділ офіцера М, Г. 
Клімова Вимпелом

«Кращому водієві» наго
роджені рядовий В. Спа- 
сіненко, сержант А. Ше- 
кіра, водій В. Пойманоз, 
рядовий С. Гуртовий.

Перед присутніми ви
ступила секретар райко
му Компартії України 
Р. М. Онищук, яка за 
відмінну роботу в Ново- 
архангельському районі 
від імені бюро РК Ком
партії України вручила 
воїнам почесну грамоту.

Офіцер А. Т, Юшко 
висловив щирі слова по
дяки кіровоградцям за 
всебічну допомогу вої
нам під час роботи на 
перевезенні сільськогос
подарських 
врожаю 1975 
певнив, що 

Я виконає взяті 
К соціалістичні зобов’язан- 
И ня на 
Я КГІРС.

Q КОСЬ повертався 
* • додому після робо
ти. На проспекті «Прав
ды» дорогу мені пере
йшов чоловік середніх 
рокіз зі стопкою старих 
журналів. Він підійшов 
до бункера для сміття, 
відкрив кришку і опус
тив туди ношу,

— Це ж макулатура, а 
не сміття! — не витри
мав я. «Так, —- пого
дився чоловік, — Але ку
ди її дівати? У нас маку-« 
латуру раз або двічі на* 
рік забирають школярі. 
Не чекати ж, поки вони 
заглянуть? Та й звідки їм 
знати, що саме у моїй 
квартирі для них знайду
ться старі журнали? От і 
доводиться...».

Близько* ЗО тисяч речей 
виробляє промисловість із 
деревини. Щоб забезпечити 
одну людину протягом 
життя усім необхідним, 
потрібно зрубати близько 
400 дерев. Вироби із 
наперу, картону, що відслужили свій.строк, паперові і кар. 
тонні відходи — пезціїїеііна сировина для нашої промисло
вості Продукція із макулатури в 1,5—2,5 раза дешевша, ніж 
з дерева. До тою ж. одна її тонна дозволяє зберегти для 
народною господарства І кубометри деревний. придатної 
для найрізноманітніших Цілей і, в такий спосіб, скоротити 
вирубування лісів.

Роздумуючи, не помітив, як підиясся на п’ятий поверх І 
переступив поріг квартири.

—- Тільки, закінчила прибирати, — зустріла мене дружина.
— Будь даска, винеси в смітниковий ящик ось цей мотлох, 

а я стіл накрию. ~
ІІа підлозі лежали, зв’язані шпагатом, старі газети, чер< 

ііетки рукописів і ескізів, шматки звичайного і гофрованого 
картону.

— Так це я: макулатура! — обурився я.
— Так піди й здай. — спокійно відповіла дружніш.
Здати? Але куди? Скляний посуд приймають майже 

на кожному кроці. А де у нас, в Кіровограді, є пункт 
прийому макулатури? Ось, приміром, у великих міс
тах той, хто здасть певну кількість макулатури, отри
мує талон на придбання дефіцитних книг. Не секрет, 
що більша частина сміття установ — знову ж гаки 
папір і картон, придатний для перероблення. Існує 
навіть машинка, що подрібнює спрацьований папір, 
але мені не доводилося її бачити в жодній установі 
нашого обласього центру.

Непогано у нас вирішили питання із харчовигли 
відходами. Поряд з бункерами для сміття стоять 
бункери менших розмірів для харчових відходів, 
Тут й табличка з роз’ясненнями, що до чого. Зроб
лено по-господарськи. Чому б тепер не потурбувати
ся і про макулатуру? Для цього затрат майже ніяких 
не потрібно. Варто лише один із бункерів відвести 
під макулатуру, зробивши на ньому відповідний на
пис. Промисловість додатково одержить чудову си
ровину, і сміття доведеться вивозити менше. Не ко
жен понесе 2—3 кілограми паперу на приймальний 
пункт, яких не так вже є густо в нашому місті. Проте 
більшість опусі ять його у відведений бункер. Над 
цим варто подумати.

соціалістичні країни предста
вили свої експонати в павіль
йонах виставки. Нова серій 
поштових мініатюр присвяче
на зональним просторам мо
рів, що (Лишають СРСР. На 
кожній марці на фоні моря — 
зображення тварини чи риби, 
характерної для того чи іншо
го басейну. В правому верх
ні ому кутку марки міститься 
емблема виставки

На трнкопісчній марці зо
бражено осетра — жителя 
Каспійського моря. Чорно- • 
морськії рапанз намальована 
ira марці номіналом 4 копійки, 
а старожила Балтійського мо
ря—вугрі — філателісти знай
дуть на шестпкопкчпій марці. 
Морянку та камчатського кра
ба. котрі ВОДЯТЬСЯ у ПІВНІЧНИХ 
ті далекосхідних морях, ху- -

дожннк зобразив ії'а марках 
номіналами 10 і а 16 копійок 
А екзотичну хризнптеру пока
зано па кольоровій поштовій 
мініатюрні, вартістю 20 кой.

У цю ж серію входить 60-ко- 
пієчпий поштовий блок. На 
ньому розміщені дві марки з 
малюнками дельфіТіа та ем
блеми міжнародної виставки 
сЕкепо-7г». Вгорі зліва на 
блоці наводиться текст: «Мо
ре і його майбутнє», понизу 
справа: «Всесвітня пиставкт 
1975. Окінава. Японія»,

Філателіст може помітити, 
що марка із зображенням 
Хрпзііпті-рп неначе випадає Із 
загальної .манери виконання 
всієї серії. Цю марку нама
лювали радянський художник 
Гермйг Комлей- та японський 
Кітамура Косіро, а решту

створив автор багатьох пош
тивих мініатюр Микола Лит
винов.

В нинішньому році минає 
століття від дня народження 
відомих радянських художни
ків €. Є. Лансере, К. Ф. 
Юоп.а та М. П. Ульянова. Се
рія з шести радянських марок 
присвячена цим латам. Номі
нали поштових мініатюр — і, 
2, б, )0, 16 та 20 копійок. На 
них відповідно зображені ре
продукції відомих каргпн ху
дожників: К. Ф. Юопл «Парад 
на Красній площі в Москві 
Т лііЬтопада 1911 року», «Ра
нок індустріальної Москви», 
Є. Є. Лансере «Бійці біля 
трофейних гармат» та «Про
хідка шахти метро», М. II. 
Ульянова «СУ. Є. Пушкін і 
її. М. Пушкіна на придворно-

І
му біілу» та «Лорістон у став 
ні Кутузова».

Картина «О. С. Пушкін і 
II. М Пушкіна «а придворно
му балу» зберігається у Все
союзному музеї О. С. Ііушкі- і 
па и Ленінграді, решта поло і 
тсіі, репрбдуктоваїиїх па цих ; 
марках, експонуються у Дер
жавній Трстякопській галереї, •

Поштові мініатюри випуще
ні аркушами по 16 марок. В 
кожному аркуші — 4 купони, ■ 
розміщені п центрі.

ЛІ. ГРИГОРЕНКО.
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«СЕКРЕТУ НЕМАЄ»
— Поділіться, Степане Федоровичі', 

своєю тпєміїицею ::ілвпше:пія жир- 
поеті молока, — запропонував голо
ва колгоспу завідуючому фермою.

— А таємниці немає
— В чім же. толі річ?
— В курях

Ви годуйте корів курятиною?!
— Ні Відвіз десяток курочок ла

борантці. яка бере молоко па аналіз.
В. ЧОРНОГОР.

Нова Прага 
Олександрійського району.

і

У «Молодому кому
нарі» від 19 липня про
читав замітку про те, 
як працівники кірово
градського заводу 
«Ремлобуттехніка» під
дали «домашньому 
арешту» жителя м. Зна
м’янки Я. Рибачука 
Він звернувся до них з 
проханням відремонту
вати холодильник, І в 
марному чеканні май
стра просидів вдома 
15 діб. Такий же випа
док стався і зі мною. 
Але. хоч яка 
історія Я 
все ж вона 
веселіша від
він чекав лише 
надоять діб, а я — всю 
свою профспілкові від
пустку. тобто місяць.

• УРОК
ПОВТОРЕННЯ

«НАВЧІТЬ
ЇХ ЧЕМНОСТІ»
1 теж марно. Поки що 
температура в моєму 
” ° повністю

і ■

служить' тон агрегат 
лише столиком для та
рілок. Цікаво, від чого 
ж залежить активність 
ремонтників? Вони і 
не приїздять, і не від

повідають. Шановна ре
дакціє, навчіть чем
ності керівників заво
ду сРе.міюбуттехніка»!

КАЗКАР-

ЧАР1ВНИК

«•Крнсіалі-3» 
залежить від погоди

В. ТІОКОВ, 
житель м. Знам’янки.

сумна
Рибачу ка, 
набагато 
моєї. бо 

п'ят-

ВІД РЕДАКЦІЇ: Аналогічна ситуація склала
ся і в жителя м. До.ішіської А. Шгсюка. З квіт
ня цьою року він ніяк не може відремонтувати 
свого холодильника, хоча звертався в «Рсмпо- 
бут техніку», і теж переконався в тому, що керів
ники заводу люди, дійсно, нечемні. Нам здає
ться. то тепло своєї турбо і и про людей дирек
тор заведу 1. І- Міишна тримає... в холодильни
ку. І працює він напрочуд добре. Холодно, дуже 
холодно від такої турботи...

Сорока мовами народів СРСР 
читають діти казки великого 
датчанина Ганса Хрнстіана Ан
дерсена. Але без перебільшений 
можна сказати, що багато його 
казок діти чують раніше, ніж 
найматься читати. З поколіннії 
в покоління — від бабусь і діду
сів до онуків, від батьків до дітей — переходять книжки Андер
сена.

сто років миную від дня народження Андерсена, а ного каз
ні зоерєтлн ту ж чарівність, воин вчать людей бути добрими і 
працелюбними, ненавидіти зло І несправедливість. Про те, як 
люблять ного в СРСР. говорять самі цифри: «Казки і історії» 
видавались 400 ра іін, а загальний тираж книг складає понад 
42 мільйони екземплярів.

II а ф о і о: '
В одній із дитячих бібліотек з’явилась новинка — двотомник 

І анса Хрнстіана Андерсена. Андрійко АБАСОВ (на фото) — най
активніший читач і прихильник Андерсена. Йому першому і 
дісталось попе видання.

Фото Л ЧГІ*»»о-'

лродук- 
Пізніше 

мій шлу-

ЇТ 3О ТОЙ шніцег.ь, кот- 
’■ рий я «лав нещастя 
з їсти у Кіровоградській 
їдальні № 3, скажу корот
ко: поганий. Нічого спіль
ного з м'ясною 
цією він не мав. 
це підтвердив
нок, котрий категорично 
відмовивсь прийняти «да
рунок» кулінарів.

Підбурюваний цілком 
справедливим прагненням 
врятувати інших від «шні- 
цєлевої» загрози, я вирі
шив занотувати свої від
чуття у книзі скарг. Та 
нехай мій приклад засте
реже вас від таких необ
думаних вчинків. Колектив 
їдальні грудьми став на 
захист тієї книги.

— Навіщо вам книга 
скарг?—поцікавилась жін-

ка, котра назвалась заві
дуючою виробництвом.

— Хочу висловити в ній 
свою думку про шніцель.

— А звідки я знаю, то ви 
у нас обідали?

— Дайте книгу. я в ній по
клянусь

• — Та ви знаєте, яке нам по
гане м’ясо постачають?

— Псе одно дайте кишу!
— Тоді пішли в бухгалте

рію! — з загрозою промовила 
вона.

— Ну. скажіть йому, як у 
пас готують? — звернулась 
.іані.ттюч.і до колективу іфа- 
ціпинкіп

— Добре!!’. — п один голос 
ВІДИОПІВ колектив.

Мені вже стало незручно 
під своєї впертості, Пте новий 
приступ кольок в шлунку при
мусив наполягати.

— Такий молодий, а хоче 
ліодим настрій зіпсувати. — 
втрутилась у розмову одна, 
працівник бухга.чтерії

— Та б нього, мабуть, 
шлунок не працює, хєо-

рий еін, мабуть, — додала 
інша. — У мене син такий, 
як би, і йому подобається 
тут харчуватись.

Словом, переконали во
ни мене. Може, дійсно, 
неповноцінна я людина. 
Такі хороші люди працю
ють у трегій їдальні, а я 
до*них — по книгу скарг. 
Тож 
пізно, 
бою», 
книги, 
вище 
ництвом. Та вона не змог
ла перебороти притаман
ної їй скромності і назва
тись відмовилась. А пра
цівники бухгалтерії в один 
голос відповіли, що цієї 
жінки не знають. Втім, 
пізніше Тамара Миколаїв

вирішив, поки не 
покинути «поле 

Я вже не вимагав 
запитав лише пріз- 
завідуючої вироб-

Ж ЗАРАЗ Лмшро Оі.исцмовіі-’ 
-* є’папте.інчсно згадує події тієї 
суботи Вони були настільки неймо
вірними. що якби не здоровенний 
лантух солі в сінях. об котрий раз 
по раз спотикався, день тон здавав
ся б жахним сном...

. — Ми по. ти б збігав у лавку, 
кушів солі пачку, — сказала вранці 
дружина. — Йодованої спитай

Дмитро Онисимовші знехотя одяг
нувся і. бурмочучи щось про гаран
товані вихідні, побрів до крамниці.

«Якось незручно, — подумав 
він. — один серед жінок \ і завів > 
сусідкою дипломатичну розмову про 
моголу. А черга хоч і була невели
кою. рухалась повільно, отже, воші 
встиглі! не лише пріпадатп. що та
кої спеки давно не пригадують, а її 
скласти прогнози погоди на далеке| 
майбутнє. Та ось сусідка, вже ску
пи впійсь, сказала: лей пр і ли

— А в Казахстані. чули, геть усе • Рсилсіим 
вщент позаливало.

І пішла до дверей. ®
— Сіль тільки на вагу. Пі. йодо

ваної немає. — відповіла прода
вець. І знервовано долала: — Бе
ріть, беріть, а то її такої скоро не 
буде. • ,

Дмитро округлив очі.
— Що ви на мене дивитесь? — 

кинула продавець. — Самі бачите, 
що т кліматом робиться То вам да
вати кіло?

«Ну, придумає ж клята жінка»,— 
думав Дмитро, простуючи вули
цею — «Вигадати таке! Це щоб 
сіль віл спеки не вродила!» 
— Чув, Михайле?— привітавшись, 
сказав він кумові. — Оп Марина, що 
в лавці, каже, що солі скоро не ста
не Пече дуже, мовляв! Ха-ха!

— Ха. — сказав кум. — То що ж. 
Ельтон і Баскунчак пересохнуть? А 
як пересохнуть, то соті більше буде.

— Та вони якраз не пересохнуть 
Там зливи, кажуть, — срркастшшо 
посміхнувся Дмитро. — вони пере
повнитись МОЖУТЬ.

І ТУТ його КОЛЬНУВ перший СУМНІВ 
«Мало іцо' А раптом?.» Сумнів 
більше зріс, колії кум Михайло, 
якось похапцем попрощавшись, по
спішив до крамнині.

<Гх, треба було хоч два кіло ку- 
пнти!» — пошкодував він.

— О, цс дійсно господар. — ві
та юч і Дмитра Оиіісимсвшіа. кивну- 
<а па «авоську» жінчина подруга 

Настя.
. — Та. кажуть, дефіцит скоро па 
сіль буде, — озираючись, повідомив 
Дмитро. — В Казахстані все поза
ливало. І солі тес... Розумієте?

Настя засміялась і запевнила, то 
цс вигадки, але піп почув, як вона

страви, 
вміти 
честь

смачні 
лише 

захистити

КЛІЄНТ^

І ЗНОВУ

„КРИВБАС"

РЕПЛІКАСПОВІДЬ
на все ж назвалась. Дику- 
сар її прізвище. І завідую
ча вона тимчасово.

Довго вас пам'ятатиму, 
Тамаро Миколаївно! І не 
лише через шніцель. Ви 
мене переконали, що для 
того, щоб бути відмінним 
кулінаром, не обов'язково 
готувати 
Потрібно 
будь-що 
мундира!

І. КАБАКОВ.

з хати вже посилала доньку по сіль. 
■'Ні. треба три кіло взяти, по мен

ше». — прикинув Дмитро Оніюи.мо- 
внч. І рішуче повернув до магазину 

Від колишньої впевненості, що 
чого-чого, а солі в магазині виста
чить, не лишилось і сліду. Випадко
вим 
нові докази того, що скоро доведе,- 
ться звикати до прісного.

А вже у чималенькій черзі почув 
і підтвердження своїй думні.

. — Он брат писав, — сказав 
хтось, — що у місті вже давно сіль 
зникла.

— Мені пуд зважте, — попросив 
Дмитро Оппспмоьші у здивованої 
несподіваним соляним «бумом» про
давця.

— Не більше п’яти кілограм в од
ні руки! — захвилювалась черга. — 
Нехай усім вистачить, кожен хоче 
солоненького!

■ Що ж мені п’ять кілограмів? — 
розмірковував Дмитро, поспішаючи 
додому Він уявив прісний борщ, 
уявив зиму без квашених помідорів, 
несолону гірку цибулину і вирішив:

перехожим він наводив нові іі

звикати до прісного.

«Поки є у крамниці, треба хоч мі
шок наповнити»...

Втретє до магазину Дмитро Опи- 
сд.мович вже біг. А позаду чимчику
вала дружина.

Біля крамнині вирував цілий на
товп. і цс ще більше перекопувало, 
що із сіллю нього року буде сутуж
но. Але її тепер Дмитру пощастило. 
Ту годину, котру втратив у черзі, з 
лишком компенсували п’ять кіло
грамів «дефіциту».' Починаючи з 
дружини, котра стояла позаду, по
чали продавати вже по три кіло. 
Гак вирішила черга.

Дмитро повертався до магазину і 
втретє, і вчетверте, щоразу несучії 
звідти жадані торбинки Він допо
магав продавцеві переносити зі 
складу мішки з сіллю, бігав за' під
водою. щоб підвезти нові лантухи, 
за що йому, як активісту, крам від
пускали поза чергою Але щоразу 
доводилось питати крайнього знову 
Страшенно хотілось їсти, бо зранку 
і ріски не було в роті, кортіло пали
ти, бо так до пуття і цигарки не ан- 
смоктав за біганиною, гуділи від 
утоми ноги Але думка, іио вдома 
лантух із сіллю ще не заповнений, 
приммшмвгла терпіти.

■' Ille двічі — тричі сходимо з дру
жиною. та її досить», — рішуче по
думав він І простягнув торбинку.

— Все. Солі більше немає, — спо
вістила продавець.

Дмитро Онисимович з образою 
подумав, то зранку нічого ис їв, то 
її газету за впхідшпї не почитав, що 
продавець либонь, пару лантухів 
приховала для себе під прилавком, 
та сказати нічого не встиг. Йому 
раптом стало млосно і земля по
пливла з-під ніг...

. Перше, що він відчув, очуняв
ши в лікарні, був якийсь задушли
вий запах.

— Що не \ вас таке важке повіт
ря? — запитав у нянечки, котра, 
сердито соваючи тазиком, мила під
логу.

— Дихай, дихай, чоловіче, а то 
скоро її такого ис буде! — кинула 
попа, та її вийшла з палати.

М. ВІДЕНКО.

Як ми вже повідомля
ли, в черговому турі 
чемпіонату країни з фут
болу серед команд дру
гої ліги класу «А» кіро
воградська «Зірка» про
грала ужгородській «Го- 
єерлі» з рахунком 2:0. А 
«Кривбас» виграв у 
Хмельницького «Дина
мо» — 1:0. І турнірна 
таблиця знову змінилась. 
«Зірка» після 24 ігор з 
29 очками перемістилась

на друге місце, а «Крив
бас» повернувся на вер
шину, ставши знову пер
шим лідером.

Нагадуємо уболіваль
никам, що 16 вересня 
наш| земляки прийма
ють на своєму полі, ве
теранів київського «Ди
намо».

ПОЄДИНКИ — НА ВОДІ
Минулої недіті на воіній станції морської школи 

ДТСА.АФ проведено обласні змагання з водно-моторно
го спорту. Це були особисто командні поєдинки Високі 
технічні ’результати показали кандидат у майстри спор
ту Володимир Угепкоп. першорозрядники Станіслав 
Чорний. Володимир Третяк, Віктор Косолапой та Віктор 
Чспіленко. Па цих змаганнях С. Чорний та В Третяк 
викопали нормативи кандидатів у майстри спорту.

В. МАШУК, 
старший інструктор обкому ДТСААФ.

внЕіззетгагіЕзввгтягЕияи
ПЕРША ПРОГРАЛ1А. 9,00
— Новини. (М). 9 10—к т 
Гімнастика. (М). 9.30 —-

к. т Мультфільм. (М) 9 50 —
к т 'біепидие — неймовірне». 
CM) 10.15 — к. т. 'Клуб кіііоио- 
дг.рожей». (М) 
афіша (К) 
шокласппків 
покликання» 
«XXV з’їзд’.-

15
та

Газета виходить 
V вівторок, четвер, 

суботу.

316050. ГСП, Кіровоград.50 дул Пуначарського. 36. 
іелефони: відпоеідального секретаря та відділу 

комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій* 
ськсво-латріо.ичного виховання та спорту — 2-46-87.: ■

«МОЛОДОП КОММУНЛР» - 
орган Кироногралскпго обкома 

ЛКСММ г. Кировоград.

Друкарня ім. Г. М, Днмитроіва 
обласного управління у справах видавництв?, 

поліграфії і книжкової торгівлі.
м Кіров'град, сул. Глінкік?. .,

15.55 — Наша 
16.00 — Для етап- 
«Моя земля — моє 

(Л-к). 16 30 —
КІІРС — гідну зу

стріч» «Соц портрет колекти- ■ 
ву виробничо-технічного об'єд
нання сЕлфсгрбії» Передача 1. 
(Львів). 17 00 — -Екран моло
дих». (Донецьк) 17.30 — Для 
дітей Муз фільм (К) 18.00 —
«Лені, за днем» (К-л) 18.15 — 
•'Піп і Гпііі» Мультфільм (М). 
18.25 — Концерт (К-л) 19.10 — 
к т. Міжнародний фестивалі, 
телепрограм «Райдуга». СРГ.Р. 
(М). 19 45 — Тел багатоссрііі- 
ний худ. фільм «Варіант «Оме
га» 1-а серія (М) 2100 —
«Час»* (М) 2130 — Вечір» ар
тистів Ташкентського академіч
ного російського те.-ппу драми 
ім Горького к. т (М). 22.40 — 
к т. Спортивна програма. По 
зокінчепчі — попиті. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11,35 -

А
ПІКІЛІ.ІІІІН 'екрян» . ' '1>і піки для 

учнів 10 класу. (К). 1'2.10 — Для 
дітей Худ. фільм «.Матрос Чи* 
жик»,- (К). 14.15 — Тел. док.
фільм (Mf. 11.30 — «Мамина 
школа». (М). 15.00 — 'Кутузов». 
Худ фільм. (М). 10 15 — Іптср* 
оргтехіііка-75», (М) 17.30
■УмІ/.І руки» (М). 18,00 — Кой* 
порт української народної ніс* 
пі. (Одеса) 18.30 — «В Ім’я ми» 
РУ». (К). 18.45 ~ Фільм-копцсрт. 
••■День пісні». (К) 19.00 — <Віс*

GK), -...............
■■ГлобуЦ 
v.yV ffj '
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(><)■ 29 45 - «11.1
«МІГ діпВ-.. ;(К). ?1.0О -
<Час»:.»їм). Н '«Ч'і-'і -лаіібх 
республіки»; ' (Лlinin'). ’ 9І.45 -4 
•Мистецтво народу», (К). 22.45 
— Попиті <К).

I ■.'■I'J W ЦПЯІ і
Редактор М. УСПДЛЕНКО» 1
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