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ТРУДОВИЙ РИТМ ( 
XII П'ЯТИРІЧКИ І

Рішенням керівництва і, 
партійного комітету По- 
мічнянського локомотив
ного депо в цеху експлуа
тації всі комсомольсько- 
молодіжні колективи ло- 
комотивників об’єднано в 
одну КОМСОМОЛЬСЬКО-МО-І 
ЛОДІЖНУ локомотивну КО- І 
лону, яку очолив меши- 

)(^нст-інструктор комуніст 
Віктор Миколайович Мі- 
тус, групкомсорг — Сер-, 
гій Пивоваров.

У складі локомотивної, 
КОМСОМОЛЬСЬКО - МОЛОДІЖ
НОЇ колони працює 100 
чоловік, із них 68 — ком
сомольці. Відгукнувшись 
конкретним ділом на рі
шення XXVII з’їзду КПРС, 
кращі молоді виробнични
ки С. Роман, Ю. Погреб
няк, М. Яценко, Ю. Запа
ра, Б. Нанівець, В. Коміса- 
ренко, О. 
В. Шевченко, 
ський та інші 
ціаторами підвищених соц- 
зобовязань і._ ------- —
го професійного свята — 
Дня залізничника. Чле-1 
нами КМК тільки в пер
шому кварталі ниніш
нього року проведено 697 1 
великовагових поїздів. До-Р 
датково перевезено 51 169 г 

народногосподар- V 
ських вантажів. Р

Члени комсомольської Р 
колони завжди в дорозі, Р 
І на комсомольські зборні 
не завжди можуть зібра
тися повним складом (то-1 
му й доводиться групком- 
соргу 
рову їх 
водити 
ремо).

Комсомольці - локсмо-І 
тивники зобов'язалися! 
привести в належний ви-1 
гляд стадіон, пожвавити і 
організаційно-масову ро-і 
боту в гуртожитку, де 
проживає близько 70 чле
нів колони. І все це буде. 
Не тільки добре працюва
ти, а цікаво й змістовно1 
жити, відпочивати покли-1 
каний будь-який комсо-' 

-^Польсько-молодіжний ко
лектив. Досягти цього по
ставили за мету члени 
створеної комсомольсько- 
молодіжної колони По- 
мічнянськсго локомотив
ного депо.

О. КОРНІЦЬКИЙ.
ДобрОВеЛИЧКІЕСЬКИЙ І
район.

Кузьменко,
І. Пирогов-1 
стали іні- 

на честь сво-

колони С. Пивова- 
дублювати — про- 
с кожній зміні ок-

«Про
людину
намить

Про сінокіс у радгоспі «Кіровський» можна сказати одне — проходить високо- 
організовано. Заздалегідь подбали тут про те, щоб прискорити і полегшити роботу 
нормачів, зменшити втрати на заготівлі сіна — раціоналізатори приварили до 
прес-підбирача ПС-1,6 сіргу з таким розрахунком, щоб чіпляти до нього причіп, 
зробили пристрій для механічної подачі тюків.

На знімну: комсомолець Степан ЧОВПУН. Він один із тих, хто мав змогу 
оцінити пристосування сільських раціоналізаторів в роботі.

Фото В. РЕШЕТНИКОВА.
Кіровоградський район.

— - .... ----------- ---- ■

СПРАВИ-РІЗНІ,
МЕТА-ОДНА

Аварія на Чорнобиль
ській АЕС не залишила 
байдужими І трудівників 
Вільшапського району. Ра
зом з усіма радянськими 
людьми вони активно 
включилися у роботу по 
Ліквідації наслідків аварії.

Завершено ремонтні та 
опоряджувальні роботи в 
міжколгоспному піонер
ському таборі «Космос», 
що у с. Калмазовому. В 
неурочний час і у вихідні 
працювали тут робітники 
районного міжколгоспбу
ду та працівники райкому 
комсомолу. Молодь рай
центру подбала також про 
обладнання 
спортивних
Нині табір готовий прийня
ти 120 дітей із району Чор
нобильської АЕС.

У ці весняні дні всі віль
ні від роботи комсомольці 
Вільшанської
сапають 
на полях 
40-річчя

II ДРОБИВ клопоту кад- 
“ ровикам Запорізького 
титано-магнієвого комбі
нату прийнятий на «робо
ту» робот. Довелося зні
мати'розклеєні по всьому 
місту оголошення «Термі
ново потрібні апаратни
ки...».

Замість розповіді про 
достоїнства створеного ви
сокоефективного маніпу
лятора керівник творчої 
груші молодий інженер

більш досконале устатку
вання. Комсомольці вирі
шили поправити справу 
власними силами.

Комітет комсомолу під
тримав починання. На 
зльоті молодих раціоналі
заторів було визначено 
«вузькі місця» допоміжно
го виробництва. Удоско
наленням недавнього ус
таткування і розробкою 
нових механізмів заііпя-

Ц А ОБЛІКУ в ксмсомоль- 
“ ській організації кол

госпу «Зоря комунізму» 
сьогодні 66 членів ВЛКСМ. 
Є серед НИХ ТЕарИННИКИ і 
механізатори, водії і бу
дівельники. Але все мен
ше залишається молоді на 
селі. Чому? Незадовільна 
профорієнтаційна робота 
в школі? Ні. Разом з учи
телями і вихователями уч
ні Інгуло-Кам’янськоі се
редньої школи бувають на 
фермах і б тракторних 
бригадах господарства, ви
ступають там з концеріа- 
ми, запрошують на зустрі- 

. чі в школу кращих доярок 
і механізаторів, уважно 
слухають їх розповіді, 
обрати їхні професії 
поспішають.

Чому? Насамперед — 
результат повільного 
ціального розвитку

с 
молодь‘

оДиби
Ж ЕІД-

прекрасних 
майданчиків.

райлікарні 
цукрові буряки 
колгоспу імені 
Жовтня. Загін,

очолюваний комсомоль
ським секретарем Анею 
Соломоновою, працює з 
високою якістю. Спілчани 
зобов’язались заробити і 
перерахувати у фонд до
помоги потерпілим під час 
аварії на Чорнобильській 
АЕС 3600 карбованців.

Комсомольці колгоспу 
імені Димитрова вирішили 
перерахувати 
фонду свій 
заробіток.

Вільшанський

до того ж 
одноденний

Наш нср. 
район.

яку
Са-

А 
не

ЗНАЙШЛИСЬ
АДРЕСИ

КОМСОМОЛЬСЬКИХ
СПРАВ

РОБОТУ РОБОТА
.Анатолій Томін запро
понував кореспондентові 
РАТАУ позмагатися з ро
ботом. Ні він, ні я не ма
ли-навичок, а треба було 
освоїти операцію- різання 
зливків кремнію. Встанов
лення п’ятнадцятпкілогра- 
мового «блока» і маніпу
ляції алмазним кругом на
силу дались мені. Але у 
робота вийшло ще гірше: 
рухи його ппевмозахватів 
мали просто безпомічний 
вигляд. Однак торжество 
перемоги над машиною бу
ло передчасним. Механіч
ний суперник, одержавши 
«консультацію» Томіна, по
чав працювати більш впев
нено, а незабаром новачок, 
який не знає втоми, пере
гнав навіть найдосвідчені- 
шііх апаратників дільниці 
фізичних вимірювань.

У ході триваючої 
комбінаті докорінної 
конструкції основного
робіїпцтпа перебудовують
ся багато допоміжних 
служб. Для них необхідне

на 
ре- 
ви-

про людство»
Понад 50 років видав

ництво < Молода гвардія» 
випускає книги з біогра
фічної серії -/Кнзнь заме-

нательных людей», 
заснував М. Горький, 
мс цій серії була присвя
чена читацька конферен
ція для старшокласників 
під назвою «Про людину— 
значить про людство», що 
відбулася в нашій бібліо
теці. її працівники розпо
віли про людей, котрим 
присвячені книги серії, 
про їх авторів, а старшо
класники — про те, що їх 
зацікавило в тих книгах. 
Запам'яталися, схвилюва
ли ї.х життєписи Н. К. 
Крупської, С. М. Кірова, 
Ф. Е. Дзержинського, К. Е. 
Ціолковського, О. С. Пуш-

кіпа, Леонардо да Віпчі, 
котрі внесли неоціненний 
вклад у історію та мис
тецтво. Обговорення з чи
тачами книг серії «ЖЗЛ» 
ми практикуватимемо 
далі. І

н. ЛИСЕНКО, 
старший бібліотекар 
обласної юнацької біб
ліотеки імені О. Бсй- 
чениа.

Й

Звучали
сурми

Цілий травень ва ста
діонах 21 району та 4 міст

лись організовані творчі 
групи, консультаційні пунк
ти. Впровадження нови
нок у виробництво — пер
шочергова робота членів 
ради молодих спеціалістів.

— Така організація спра
ви стимулювала технічну 
творчість юнаків і дівчат,— 
говорить секретар коміте
ту комсомолу Геннадій 
Леоптьєв. — Тільки торік 
загін молодих новаторів 
підприємства виріс майже 
на третину. Більш як пів
тори тисячі їх розробок до
помогли істотно підвищи
ти рівень механізації до
поміжного виробництва.

Надійні «тили» ,лають 
змогу комбінату по мірі 
реконструкції стабільно 
нарощувати пппуск тита
ну, магнію і напівпровід
никових матеріалів, таких 
потрібних багатьом галу
зям народного господар
ства.

В. ФІЛІППОБ, 
кор. РАТАУ.

Запоріжжя.

нашої області звучала му
зика — цс у рамках дру
гого Всесоюзного фести
валю народної творчості, 
присвяченого 70-річчю Ве
ликого Жовтня, проходи
ли марш-паради ' духових 
оркестрів «Сурми п’ятирі
чок».

Цс свято проходить уже 
одинадцятий раз. З кож
ним роком усе більше ама
торів беруть у ньому 
участь. Нинішньої весни 
глядачі аплодували більш 
як 13 тисячам учасників 
свята.

Г. ХАРИТОНОВ.

це 
со- 

села, 
створення побутових умов 
для праці і відпочинку 
трудівників. У селі взага
лі відсутні дороги з твер
дим покриттям, лазня, пе
рукарня, з перебоями 
працюють магазини, комп
лексний приймальний
пункт. Графік руху авто
буса до райцентру часто 
порушується.

Усе гострішою стає кад
рова проблема навіть на 
центральній садибі госпо
дарства, яке спеціалізує
ться на виробництві м’яса. 
Одна з матерів, що пра
цює дояркою, скаржилась: 
«Недавно син Сергій за
кінчив сільськогосподар
ський технікум, одержав 
диплом і спеціальність аг
ронома. Мав бажання пра
цювати в рідному колгос
пі. Але коли постало 
тения забезпечення 
житлом, молодому 
ціалісту відмовили, і 
вуючи тим, що його 
жина не працює 
гослї. Син виїхав і працює 
тепер у сусідньому госпо
дарстві, де йому правлін
ня допомагає будувати 
житло».

Ось так ще на одного 
молодого спеціаліста ста
ло менше в господарстві, 
ще одна молода сім’я за
лишила село.

На віддалених вулицях 
центральної садиби тва
ринники й механізатори 
нарікають на бездоріжжя 
в негоду й на те, що да
леко ходити дітям до шко
ли і в дитячий садок, а 
транспорту для них не еи- 
діляють. І це змушує мо
лоді сім’ї шукати зручні
ших місць для проживан
ня.

А що вже говорити про 
відділки господарства — 
села Спільне та Новоми- 
колаївку! За останні п ять 
років, скажімо, у Ново/ли- 
колаівці молоді стало 
вдвоє менше. Частина юна
ків і дівчат влаштувалась в 
оізних організаціях район
ного центру, міст Кірово
града. Олександрії. Части
на жителів, маючи власні 

.будинки в селі, щодня 
їздить на роботу е рай
центр, відстань до якого 
6—7 кілометрів До оечі.

одна 
Віктора

не

пи- 
його 
спе- 

моти- 
дру- 

в кол-

до центральної 
господарства така 
стань. Добираються на ро
боту е райцентр здебіль
шого власним та попутним 
транспортом. Вигідно це? 
Звичайно, ні.

Ось ще приклади. Про
живаючи в НовоминолаЇЕ- 
ЦІ, В Новгородківській р8Й- 
сільгоспхімії працюють Во
лодимир Палій та Микола 
Юхименко. Василь Бур- 
ковський залишив свою 
хату, Биїхавши б Олександ
рійський район...
•З А П’ЯТИРІЧКУ колгосп 
*-* звів у селі лише один 
будинок (та й тс будів
ництво його ще не завер
шено). А власними сила
ми за цей період побуду
валась всього лише 
сім’я — водія 
Мельниченка.

Чому молоді сім’ї 
будуються? Механізатор 
Іван ОЕерченко каже: «Не
має перспективи залиша
тись в цьому селі. Б дит
садку есього півтора де
сятка дітей, у восьмиріч

ній школі — менше ЗО. Моя 
дружина працює вчитель
кою. Навіщо ж мені, на
приклад, будуватись, янщо 
тут скоро не буде НІ шко
ли, ні дитсадка? Он хлопці 
з армії повертаються, а 
жоден не залишається в 
селі».

«Будинок побуту, 
потрібні СЬОГОДНІ Б селі,— 
додає механізатор П. Л. 
Палій. — Тоді молодь три
матиметься. А то ні холо
дильника, ні телевізора ні
де відремонтувати».

Вимогливими стали сіль
ські жителі. А надто — 
молодь. Сьогодні її вже 
не задовольняють умови, 
в яких живуть і працюють 
батьки. І побутові умови 
хоче мати країні, і дозвіл
ля своє хоче проводити 
змістовніше. А не бага
тьох фермах залишаються 
старі приміщення, трудо
місткі процеси не механі
зовані. Корми завозять в 
приміщення ПІДВОДОЮ, 8 
воздають вручну. Вручну 
прибирається і гній з при
міщень. Така роботе, ясна 
оіч, не приваблює молодь. 
Тому серед тваринниць 
мало молодих. Лише не 
свинокомплексі. де трудо
місткі процеси механізо- 
єані, молоді побільше.

«Не дбають в колгоспі 
про людей», — скаржи
лись Й новомии.олаївські 
механізатори.

А. РИБАК.
Колгосп «Зоря комунізму» 
Човгороднівсьиий район.

лезня
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Думки переростають у роботу
Слухачі школи комсомольської політосвіти ремонтно-тракторного підпри

ємства Вільшанського РАПО, якою керує пропагандист К. С. Колісниченко, 
вивчають цього року курс «Науково-технічний прогрес і економіка». З особли
вим інтересом підійшли вони до вивчення матеріалів XXVII з’їзду КПРС, ад
же сподівалися знайти у них відповіді на безліч злободенних питань, які хви
люють тут кожного робітника, кожного комсомольця. Про тс, в якій мірі ви
вчення матеріалів партійного форуму вплинуло на активність життєвої позиції 
кожного спілчанина, як відгукнулося у ставленні людей до роботи і громад
ського жптгя, йдеться у розмові кореспондента «Молодого комунара» з про
пагандистом інколи К. С. Колісниченком:

КОР.: Костянтине Савело- 
вичу, недавно у вас відбу
лося заняття, яке підбило 
певний підсумок вивченню 
матеріалів з’їзду — воно 
було з основному при
свячене обговоренню І роз’ясненню 
промови товариша Горбачова М. С. на 
зустрічі з трудящими міста Тольятті...

К. С. КОЛІСНИЧЕНКО: Це було, скажу 
□а/л відверто, незвичайне заняття. Як 
пропагандист, я надавав йому особливо
го значення вже тому, що в промові 
Михайло Сергійович Горбачов чітко 
роз'яснив, чому нам, нашому суспіль
ству потрібен був саме такий з’їзд, ще 
раз наголосив на масштабності змін, 
зв'язаних з втіленням його рішень і на 
відповідальності кожного колективу, 
кожної радянської людини-трудівни- 
ка за втілення а життя завдань партії.

КОР.: Повно, не випадково розмова 
перейшла на конкретні справи й проб
леми колективу вашого підприємства’

К. С. КОЛІСНИЧЕНКО: Мені здається, 
що саме такий поворот заняття засвід
чив, наскільки глибоко сприйняли наші 
комсомольці стратегію соціально-еконо
мічного прискорення, крутого перелому, 
розроблену партією на XXVII з'їзді 
КПРС. До цього заняття вони підійшли 
вже збагачені знанням документів і ма
теріалів з'їзду, які вивчали на поперед
ніх заняттях, і це було одним із факто
рів високої активності усіх без винятку, 
коли зайшла моза про конкретні справи 
нашого колективу і про проблеми пере
будови на нашому підприємстві.

КО?.: Ви перший рік працюєте пропа
гандистом і вам, певно, довелося нема
ло попрацювати, аби протягом навчаль
ного року пробудити активність у слу
хачах!

К. С. КОЛІСНИЧЕНКО: 3 самого по
чатку я постановив собі не змушувати 
слухачів до занять, а зацікавлювати. Цьо
го намагався добитися не лише за раху
нок того, що тісно пов’язував наші бе
сіди з життям колективу, але й залучен
ню самих слухачів до підготовки, орга
нізації занять. Багато проблем, які по
рушували на них, знаходяться на стику, 
так би мовити, виробничих інтересів на
ших слухачів. Скажімо, для хлопців-шо- 
феріз (вони складають у школі біль
шість) характерне добре знання техніч
ного боку різних технологічних нововве
день, а комсомолка Людмила Задонна, 
яка працює головним бухгалтером РТП, 
може їх прокоментувати з економічної 
точки зору. Нерідко це призводить до 
суперечок, під час яких до істини дохо
димо всі разом.

КОР.: Пезно, без цього не обійшлося 
й на занятті, зі згадки про яке почалася 
сьогоднішня наша розмова і яке прохо
дило активно!

К. С. КОЛІСНИЧЕНКО: Останнім ча
сом, долаючи труднощі реорганізації,

до пр/іішняпя
ми намагаємося своїми си
лами вдосконалювати тех
нологію ремонту сільсько
господарських машин та 
тракторів. Досі ми у своїй 
реммайстерні намагалися 

добитися зростання продуктивності праці 
за рахунок організаційних заходів, а от 
технологія роки, а то й десятиліття за
лишалася практично без змін. Нині так 
бути не може. Механізацію всіх вироб
ничих процесів у майстерні слід провес
ти якомога швидше. Нині монтуємо уста
новку для миття машин, нову естакаду 
для технічного огляду автомобілів тощо. 
Всі ці заходи служать головній меті: ра
ціоналізації, вдосконаленню технології.

Слід сказати, що такий підхід до спра
ви дисциплінує робітників. Не випадково 
на занятті, про яке ви кажете, комсо
молець Микола Коробейник не просто 
закликав покінчити із недбайливим ви
користанням паливно-мастильних мате
ріалів, а й розказав, як можна зробити 
пристрій, що дозволить економніше ви
трачати солідол. А Михайло Задонний 
наголосив на необхідності посилити 
контроль саме в плані економії ПММ 
при випуску автомобілів на трасу. Адже 
не секрет, що механіки нашого КТП, 
перевіряючи щоразу справність автомо
біля, не звертають належної уваги, ска
жімо, на витікання масел...

Цікавою мені видається й така зако
номірність: якщо раніше під час бесід 
зі слухачами помічав, що вони більше 
цікавляться питаннями, не зв'язаними з 
виробничою діяльністю, — скажімо, 
охочіше говорять про організацію до
звілля, ніж про роботу, то нині ситуація 
міняється. Цікавою, зацікавленою, на
віть пристрасною вийшла розмова про 
наші виробничі завдання і проблеми.

Втім, я переконаний, що одними роз
мовами ми не обмежимося. Скажімо, і 
я, як головний інженер РТП, і мої слуха
чі, обговоривши, підтримали пропозицію 
комсомольця Анатолія Малаховського 
(він є заступником пропагандиста у на
шій школі) про запровадження міжсе
зонного ремонту, який дозволить вирів
няти «піки» завантаженості нашої ре
монтної майстерні, відтак дозволить 
підвищити якість ремонту. Будемо пра
цювати і над іншими пропозиціями — 
зокрема, Олександра Новака та Ігоря 
Єнчева — про те, щоб оплату праці ре
монтників підприємства. поставити у за
лежність од коефіцієнта готовності ма
шинного парку...

Стратегія крутого перелому ставить 
перед кожним завдання збільшити свій 
вклад у загальну справу. А це змушує 
перш за все задуматися, придивитися до 
всього нового, кращого і підтримати йо
го. А з усим застарілим, віджилим — 
нещадно боротися.

П. СЕЛЕЦЬКИЙ.

ПЕРЕД ЕКЗАМЕНОМ. Мал. В. ШУЛЬГИ.

а« ОЧЕСНИЙ читацький 
абонемент сиписано □ 

бібліотеці Палацу культу
ри імені В. І. Леніна ви
робничого об’єднання <>Во- 
рошиловградтеп л о в о з». 
Призначений він колекти
вові ремонтно-механічного 
цеху заводу імені Жовт
невої революції. Тут, на 
колишньому паровозобу
дівному заводі Гартмана, 
працювали на початку сто
ліття К. Є. Ворошилов і 
його товариші. Вони від- 
нрили в 1906 році безплат
ну бібліотеку професійного 
товариства робітників і 
стали її першими читача
ми.

ПЕРШИЙ ЧИТАЧ-КЛИМ ВОРОШИЛОВ
За порадою В. І. Леніна 

більшовики Луганська роз
горнули в той час активну 
культурно-освітню роботу. 
Створена ними бібліотека 
перетворилась в одну з 
найбільших на підприєм
ствах царсьної Росії. За 
три місяці було видано 
3500 книг, у тому числі і 
нелегальних, читачами ста
ли понад тисячу трудівни
ків заводу.

Ніби естафету, передава
ли з рук в руки і донесли 
до наших днів ленінську

настанову покоління за
водських бібліотекарів. Ба. 
гаторазовий переможець 
всесоюзних оглядів, біб
ліотека тепловозобудівни
ків, як і раніше, с базовою 
в області. її фонди, збере
жені робітниками в роки 
Великої Вітчизняної війни, 
становлять більш як 190 
тисяч примірників, а кни
говидача перевищує 300 
тисяч.

Л. ТКАЧЕНКО, 
кор. РАТАУ.

к £3

ЦЯ СПРАВА за № 33-251 
вмістила в себе чимало 

сторінок. Наполегливі по
зивачі залишились нездо- 
волені рішеннями район
ного і обласного судів. 
Вони намагались довести, 
що адміністрація підпри
ємства, де вони працю
ють, протизаконно накла
ла на них дисциплінарне 
стягнення...

Виробничий конфлікт 
виник на початку грудня 
минулого року. На Кіро-

як фахівця, постійні по
ступки, на які йшли щодо 
нього і майстри, і началь
ник 
свою 
кевич 
честь 
сунув 
ритетних робітників 
ниці. Через це для нього 
як грім з ясного неба про
звучало розпорядження 
начальника цеху В. Г. 
Ужевка: «За невиконання 
вказівок майстра і началь-

ЗС о л о
воградському чавуноли
варному заводі сталася 
поломка обладнання. Під 
час вибивання днищ не 
спрацювала автоматика на 
відкриття однієї з вагра
нок плавильної дільниці. 
В ній залишились шматки 
захололого металу, решт
ки шлаку і коксу. Ситуація 
вимагала невідкладних дій, 
простій вагранки влітав у 
копієчку, адже продуктив
ність вагранки — до 20 
тонн за годину.

— Візьмеш із 
Анатолія Врадія, 
Кондратенка і Віталія Ко- 

звернувся до 
комплексної 
плавильників

собою
Ігоря

валя, — 
бригадира 
бригади 
С. Міткевича майстер М. І. 
Зубейко, — і займетесь 
ліквідацією аварії. Ви мог
ли б і вдвох упоратись, та 
вчотирьох — усе ж швид
ше.

— Взагалі це справа 
слюсарів-ремонтників або 
мулярів-пічників, — запе
речив Станіслав. — Я по
балакаю з хлопцями, та 
боюсь, нічого не вийде.

Хлопці категорично від
мовились. Очевидно, була 
домовленість зарані. Це 
з’ясувалось у розмові з 
начальником плавильної 
дільниці В. С. Тричевим.

— Треба, хлопції — по
яснював він. — Як не ви, 
то хто? Це ваш перший 
обов'язок!

— Чи ми дурніші від 
усіх? — перебив його Міт- 
кевич. — До цього ви й 
інших умовляли рубати 
вагранку, а вони відмови
лись. За так вам ніхто ні
чого робити не буде!

І відмовились від робо
ти по ліквідації поломки.

Положення про бригад
ну організацію праці в ча
вуноливарному цеху, роз
роблене економістами і 
затверджене адміністра
цією та профспілковою 
організацією заводу, уві
йшло в силу 7 квітня. Са
ме там розписані від «а» 
до «я» обов'язки плавиль- 
ників-вагранників у розрізі 
колективного розподілу 
заробітку і преміальних. 
Чітко визначена і роль 
бригадира. Адміністрація 
цеху, звичайно, робила 
прикидку, що з перехо
дом на нову форму про
гресивної оплати праці 
Станіслав Міткевич зали
шиться на місці організа
тора молодих виробнич
ників, адже працює біля 
гарячого литва на заводі 
з 1976 року. Працює за
хоплено. Передає свій 
досвід учневі плавильни
ка — Віталію Ковалю.

Не помітили лише у 
Станіслава Леонідовича 
однієї вади — самовпевне
ності. Не виключено, що 
відчуття ним своєї ваги

а а

дільниці, зробили 
згубну справу. Міт- 
почав забувати про 
колективу, який ви- 
його у число авто- 

діль-

одна балаканина — роби- 1 
ти нічого.

У лютому відбулося за- “ 
сідання заводського проф- | 
спілкового комітету. Мова $ 
йшла про незадовільну в 
трудову дисципліну та мо- . 
рально-психологічний клі
мат у ливарному цеху. Го
лова профкому В. М. Лу
ценко, член профкому 
О. Б. Новиков та інші за
значали, що ливарно-пла
вильний цех погано справ
ляється з планом через

ІЗ ЗАЛУ СУДУ

вагранка |«
ника дільниці по усуненню 
аварії бригадою плавиль
ників тов. Міткевичу, Кон- 
дратенку, Врадію і Кова
лю винести догану і по
збавити премії за грудень 
кожного, а виплату за п'я
те грудня не виконувати».

Так і закрутилася вере
мія. її могло й ке бути, 
коли б не підлив масла у 
вогонь 
профспілки, 
л. с. ' -

цеховий комітет 
очолюваний 

Фабелем. Замість 
того, щоб серйозно вник
нути в суть справи і вка
зати 
неправомірність їх 
ку, розмова 
звелася до того 
вильники 
дочекатися на 
роботи спеціального 
казу-наряду 
та, який би провів з ними 
інструктаж. Члени 
кому, аби зайвий раз 
страхувати 
вислухали 
Міткевича, через які 
не міг прийняти 
про ліквідацію аварії. Ні
хто з присутніх на цехко
мі тоді так і не заглянув 
у регламентовані папери, 
де чорним по білому бу
ло написано, що вибиван
ня днища вагранки після 
плавки — прямий обов'я
зок плавильників, точніше, 
тих, хто її експлуатує! Сто
совно техніки безпеки, 
(знову ж відмовка Мітке
вича): на заводі він не 
перший день і певне ж, 
знає, яких запобіжних за
ходів треба вжити перед 
початком подібних робіт. • 
Крім цього, Станіслав ваг
ранник шостого розряду. 
У Кондратенка і Врадія — 
кваліфікація плавильників 
п’ятого розряду. А ви
бивка вагранки не вхо
дить в окрему операцію, 
вона залишається однією 
із складових усього тех
нічного циклу!

Дивує й інше. Міткевич 
заявив на суді, що розпо
рядження про позбавлен
ня преміальних 
день він 
ним, бо 
розпис, І 
ним. Як 
майстер 
майстри 
ко та О. О. Сулименко, по
дібне розпорядження було 
зачитане на черговій пла- 
нірці 19 грудня. На цю 
планірку Міткевич прийти 
відмовився (не за руку ж 
його тягти?), бо й до цього 
нерідко ігнорував необ
хідністю бути й на інших 
планірках. Мовляв, там

виробничникам на 
»чин

на цехкомі 
, що пла- 

повинні були 
виконання 

на-
і спеціаліс-

г.роф-
за-

себо, охоче 
«аргументи» 

він 
рішення

за гру-
і вважає недійс- 
він особисто, під 

не ознайомився з 
свідчить старший 
О. В. Дмитрієнко, 
цеху М. І. Зубей-

моральних 
стимулів 
змаган- 

робітників,

те, що на дільницях вини
кають простої обладнан
ня. Через слабку трудову 
дисципліну допускається 
високий процент браку. 
В цеху траплялись випадки 
появи на робочому місці 
робітників у нетверезому 
стані. Тому й не дивно, що 
в такій несприятливій ат
мосфері міг виникнути 
конфлікт між робітниками 
і адміністрацією цеху.

З судової практики мож
на було б навести не один 
приклад конфліктування 
робітників і службовців з 
адміністрацією підпри
ємств. Вони виникають не 
на безплідному грунті. 
Окремі організатори ви
робництва не дбають про 
вдосконалення 
і матеріальних 
соціалістичного 
ня, виховання
а обмежуються лише гро
шовими подачками та роз
носами окремих порушни
ків трудової ' дисципліни. 
Тому й складається в ок
ремих виробничників спо
живацька психологія: що 
мені до інтересів вироб
ництва — тут аби з будь- 
якої нагоди увірвати свіжу 
копійкуі

У матеріалах XXVII з’їз
ду КПРС вказувалося, що 
ставлення до праці трудя
щих особливо яскраво ви
являється у масовому роз
витку соціалістичного зма
гання, яке повинно постій
но вдосконалюватись і 
розвиватися в трудових 
колективах. Тому й не мож
на допускати на підприєм
ствах «виводилівци»’, 
плати незаслужених 
мій і незароблених 
шей. Труд добросовісного 
і недбайливого працівни
ків не повинен однаково 
оплачуватись — адже це 
порушення принципу со
ціалізму «від кожного — 
по здібностях, кожному — 
по праці».

Справа була вирішена 
на користь адміністрації. 
Та й після цього у нас ли
шається занепокоєння. 
Трапляються. к ще. люди, 
котрі в будь-якому випад
ку хочуть поживитися за !Ї 
рахунок держави, за раху
нок людей, котрі працю-і 
ють з ними поруч. Від нас 
з вами залежить,; як довго; 
побутуватиме така’ егоїс
тична ПСИХОЛОГІЯ

ви 
пре- 
гро-

8. ПОЛЕЖАЙ, 
голова народного су
ду КІровського району 
м. Кіровограда,

Д. ТАНСЬКИЙ, 
член Спілки журналіс
тів СРСР.

І1
І 
г
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І НЕ БУЛО
НАДРУКОВАНО

Учні .Олександрійського 
і професійно-технічного учи-' І 

лища № 1 у листі до ре- 
-дакції писали: .

«В училищі навчаємося , 
за спеціальністю монтаж
ника радіоапаратури і при-! 
ладів, але практичних на-( 
виків не маємо, паяльни- , 
ка не тримали в руках... , 
В нашому навчальному за
кладі немає майстерні, то
му виробничу 
ми проходили 
ництві нових 
зводились на 
училища. Ні, г 
зробити свій внесок у бла
гоустрій технічної бази 
училища, але ж треба нам' 
1 опановувати свій фах. ' 

Цього року, на другому' 
курсі, з виробничою прак-', 
тикою в нас трохи краще:' 
працювали на електроме-' 
ханічному заводі, проте...1 
Не за спеціальністю».

Копію листа ми напра- , 
вили в обласне управління1, 
професійно-технічної ос-1 , 
віти. Відповідає началь-' 

^.ник управління М. Г. Гай
дамака: 11

— Факти, наведені в 
скарзі, мали місце. В учи
лищі створено комбінова-1 
ну майстерню, де про.хо-1 
дять виробниче навчання1 
слекгронщнки і монтажни
ки радіоапаратури та при
ладів. Практика відпові
дає вимогам Програми. .

Враховуючи те, що ба-, 
зове підприємство не за-| 
безпечило навчальяо-мате-, 
ріальну базу для підго-, 
товки робітників за спе-( 
ціальііістю монтажник ра-( 
діоапаратури і приладів,, 
училище закриває нідго-5 
товку названая спеціаліс-л 
тів з і вересня 1986 року.А 

Виробнича практика на. 
Олександрійському елек
тромеханічному заводі 
проводилась в основному 
згідно вимог програми. Че
рез деякі зриви з вини ди
рекції заводу практикува
тись учні в червні—липні 
цього року будуть на ін-( 
тих підприємствах.

Учні й інженерно-педа-., 
гогіїні працівники залу
чались дирекцією училища 
на будівництво корпусу 
навчальних майстерень, 

1 оскільки старі будівлі не і 
1 спроможні забезпечити і 
• якісного виробничого на

вчання. Нині всі недоліки 
ліквідовані. і

ґ

і'

1

г
І'

І

г

практику1 
на Судів-' 
цехів, які' '

території' 
ми не проти' 
іНРГГШ V 6 ля-

Четвертий орден
Через сорок один рій зна

йшла бойова нагорода жи
теля Жданова капітана у 
відставці О. М. Монахова. 
Колишньому командирові 
^нюду вручено четвертий 
Имден Червоної Зірки.

До цієї нагороди Олек
сандра Маркеловича було 
Представлено за хоробрість, 
проявлену в боях поблизу 
польського міста Люблін. 
Тут відбувались запеклі тан
кові бої. Водіям автовзводу 
доводилось доставляти сна
ряди до підрозділів, яні за
глибились в оборону против
ника. Батальйон тридцять- 
четвірон, захопившись насту
пом, витратив майже весь 
боєкомплект. А тут фашист
ські «тигри» пішли в контр
атаку. О. М. Монахов прий
няв рішення: снаряди заван
тажити в кузови без ящи
ків, прямо в солому — тан 
ЇХ більше вміщувалось — і 
на граничній швидності пе
ресікти сильно прострілюва
ну флангову дільницю. Ма
невр удався.

Учасник битв під Моск
вою і Сталинградом, на Кур
ській дузі, в Польщі і під 
Берліном, О. М. Монахов був 
двічі поранений і тричі нон- 
ікжений. Тому нелегко було 

ЗКагороді відшукати свого 
героя.

Тепер, незважаючи на по
хилий він, Олександр Мар- 
нелович веде амтивну вій
ськово-патріотичну роботу. 
Він — член міської ради ве
теранів комсомолу.

о. тохтомиш, 
кор. РАТАУ.

Жданов.

ОНЬКА була радісно 
схвильована. Поклала 

на свій стіл портфелик, 
вийняла з нього книжки, 
почала акуратно розкла
дати їх на полицю.

— Все, тепер уже треба 
чекати вересня.

Батьки все розуміли: кі
нець навчального року, їх
ня Оленка закінчила на
вчання і тепер йтиме на
зустріч сонячному літу.

Та дівчинка не збира
лась у двір гратися. Поча
ла складати в речовий мі
шок спортивну форму. 
Заклопотана була до ве
чора.

— «Зірниця» у нас, — 
відповіла весело дівчин
ка, коли батьки запитали, 
куди вона поспішає. — їде
мо у Високі Байраки... Ва
лерій Борисович просив 
бути готовими. Щоб гра 
пройшла якнайкраще».

Це вона, Оленка Щед- 
рова, про вчителя В. Б. 
Едигея з міської десяти
річки № 18, який ще з пер
шого класу залучив своїх 
вихованців до загону ти- 
мурівців, постійно влаш
товував у школі уроки 
мужності, зустрічі з моло
дими воїнами, колишніми 
фронтовиками. І тепер ось 
п ятикласники збираються 
в дорогу з своїм піонер
ським прапором. На «Зір
ницю» О. О. Кердіварен- 
ко, якій Валерій Борисович 
передав класне керівни
цтво, запропонувала йому 
влаштувати гру разом з 
нинішніми вихованцями 
Едигея — другокласника
ми — так буде цікавіше— 
п'ятикласники допоможуть 
своїм молодшим друзям.

І вони виїхали до гаю, 
що розкинувся неподалік 
села. За роботу взялися 
юні розвідники, санітари. 
Прапороносці поспішали 
до висоти, де їх шефи з 
військового підрозділу 
кіровоградського гарнізону 
приготували для них 
справжню солдатську ка
шу...

вітали ветеран спорту В. Л. 
ЗвержкОвський, учасник 
громадянської та Великої 
Вітчизняної воєн П. В. Си- 
дяк. Голова ради колекти
ву фізкультури десятиріч
ки Руслан Слободенюк 
склав рапорт про готов
ність загонів приступити

вальників, старти юних ве
лосипедистів з підшефно
го дитячого садка № 59, 
яким ветерани вручили 
грамоти і призи. А потім 
— естафети, стрибки а 
довжину і висоту, поєдин
ки спринтерів. На спорт
майданчиках змагались

Про свої враження від 
проведеної гри школярі 
розповідали й наступного 
дня, коли на спортивному 
комплексі, де мало відбу
тись свято фізкультурни
ків, приурочене закінчен
ню навчального року.

Вишикувались ті, хто 
склав залік з фізичної та 
військово-технічної підго
товки. Попереду — пра
пороносці. Пролунав ба
дьорий марш. І до цент
ральної трибуни рушили 
барабанщики. Спортсменів

до поєдинків, Кращі спорт
смени, котрі входять до 
складу збірних міста та 
області з ручного м'яча, 
запалили вогнище спор
тивного свята.

Передусім — показові 
виступи гімнастів, фехту-

юні волейболісти і гандбо
лісти, тенісисти. Свою 
майстерність продемон
стрували чемпіони школи 
з багатоборства ГПО. Учи
тель фізвиховання В. Г. 
Гніденко був задоволений 
результатами своїх вихо
ванців — жоден з них не 
схибив, не відстав в на
пруженій боротьбі — про
явив волю до перемоги. 
Спритні, прудкі, загарто
вані хлопчики і дівчатка 
порадували усіх учасни
ків свята. Більше двох ти
сяч юних спортсменів до
вели, що вони здобули 
протягом навчального ро
ку справді високий фізич
ний гарт.

Наш кор.
м. Кіровоград.

Фото В. ГРИБА 
та Д. ЯМПОЛЬСЬКОГО.

БУДІВНИЦТВО СПОРТИВНИХ СПОРУД — 
СПРАВА КОМСОМОЛЬСЬКА

ОБНОВИЛИ СТАДІОН
П РО спортивні досяг- 
“ нення вихованців ко
лективу фізкультури 
колгоспу «Победа» зна
ють далеко за межа
ми Маловисківського ра
йону. Торік тут під
готовлено одного кан
дидата в майстри спорту, 
8 першорозрядників, 103 
спортсменів масових роз
рядів, всі комсомольці 

І* склали залік з фізичної 
та військово-технічної 
підготовки за програмою 
комплексу ГПО. Десят-

Р ТАРТИ багатоборців
ГПО за програмою пер

шої обласної спартакіади 
облагропрому було виріше
но провести саме в Оникіє- 
вому. І хоч тут вже була 
непогана спортивна база, 
все ж голова колгоспу 
І. К. Палій, зібравши мо
лодих хліборобів, запро
понував їм обновити і роз
ширити її. Івана Кирило- 
вича хвилювало те, що 
навколо футбольного поля 
не було твердого покрит
тя, відсутні на стадіоні 
трибуни.

Інструктор по спорту 
Валерій Петраченко згур
тував ударний комсомоль
сько-молодіжний загін. До

ки фізкультурників Они- 
кієвого стали призерами 
обласних змагань — пе
редусім з багатоборства 
ГПО на призи двічі Ге
роя Соціалістичної Праці 
О. В. ГІталова та Ге
роя Соціалістичної Праці 
Г. І. Ткаченко — серед 
механізаторів і тварин
ників. Тут кращі спор
тивні бригади. Село Опи- 
кієве названо кращим 
спортивним селом Кіро- 
воградщики.

його складу ввійшли кра
щі механізатори, тварин
ники, ті, хто постійно вхо
дить до складу збірних 
команд колективу фізкуль
тури, учні місцевого проф
техучилища.

Приїхали в Оинкієве ше
фи з міста — спеціальна 
бригада пересувного шля- 
хобудівсльного управлін
ня тресту «Агрошляхбуд». 
Всіма роботами керував 
виконроб Володимир Куш
нір. Відзначилися водії ав
томашин Леонід Тимошен
ко, Григорій Гайфель, Ана
толій Отрошко, асфальто
укладчики Віктор Горо
бець, Сергій Цумаи, Іван 
Горобець, машиніст Борис 
Паску й.

Всього тиждень тривали 
роботи. Ударні бригади 
«Агрошляхбуду» і колгоспу 
«Победа» устелили асфаль
том бігові доріжки. Зроб
лено також трибуни, вста
новлено нестандартне об
ладнання в «Секторі здо
ров'я», оновлено стрілець
кий тир профтехучилища, 
спортзал восьмирічки. Ви
конано також великий об
сяг земляних робіт.

Тепер уже тут можна 
було проводити велике 
спортивне свято, і воно 
справді пройшло на.висо
кому організаційному рівні 
(про це вже повідомлялось 
в «Молодому комунарі»). 
Фізкультурні активісти 
облради «Колоса» та обл
агропрому, які також бра
ли активну участь в об
ладнанні стадіону, внесли 
свій конкретний вклад у 
справу організації спор
тивно-масової роботи на 
селі — показали практич
но. як треба проводити 
спортивні змагання з мак
симальною кількістю учас
ників.

Таку спортивну базу 
можна мати в кожному 
районі. Якщо за справу з 
усією відповідальністю 
візьмуться всі ті, хто має 
справді по-державному 
ставитись до розвитку 
фізкультури і спорту в 
сільській місцевості.

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого 
комунара».

ЗАВДАННЯ —НА ЛІТО
Більше 170 восьминласнинів і десятикласників нашої 

школи складали залік з фізкультури. Порадувало те, що 
юнаки та дівчата отримали високі оцінки на кросовій 
дистанції, під час метання гранати, м’ячика, підтягуван
ня на перекладині. Наприклад, восьмикласник Дмитро 
Угринович метнув тенісний м'ячик на 58 метрів, під
тягнувся 21 раз, пробіг 2000 метрів за 6 хвилин 40 се
кунд. На 3-кілометровій дистанції перекрив норматив 
другого спортивного розряду чемпіон школи з багато
борства ГПО Олександр Майнат.

І все ж нерозв’язано ще немало проблем. Біля десяти, 
річки немає спорткомплексу (одна 60-метрова бігова 
доріжна). Не змогли ми навчити дітей плавати. Напри
клад, з 206 учнів четвертих класів тільни 60 зуміли про
пливти на голубих доріжках плавального басейну. Вліт
ку наші фізорги, ми, вчителі фізнультури, дещо усунемо 
цю прогалину. Але без допомоги батьнів нам буде важно. 
Тож завдання на літо є і для учнів молодших класів, і 
для їх батьків — під час відпусток, в дні відпочинку ді
тей у піонерських таборах кожен з нас, старших, пови
нен стати поруч з тими, хто з різних причин має упу
щення у фізпідготооці. Найбільше напруги — на водник 
плесах.

В. НЕЧИПУРЕНКО, 
учитель фізкультури Кіровоградської 
СШ № 6.

ГАНДБОЛ. Цеп вид 
спорту один з найпопуляр- 
ніших в колективах фіз
культури Ульяновського 
району. Наприклад, в ко
лективі фізкультури кол
госпу імені Фрунзе на 
старти виходить більше 
60 юнаків та дівчат. Дня
ми закінчилась першість 
райради «Колоса» з ручно
го м'яча. У хлопців пере
могли спортсмени цукро- 
комбінату,, я дівчат —

команда колгоспу імені 
Богдана Хмельницького. 
Чергові масові змагання — 
на приз пам’яті першою 
голови колгоспу імені Шев
ченка і. Г. Драчука.

ФУТБОЛ. У третьому 
турі республіканської пер
шості серед команд ко
лективів фізкультури кі
ровоградський «Радист», зі
грав внічию з.дз.ержин- 
ським «Шахтарем» — 2:2. 
У матчі між залізнични
ками Знам’янки 1 аван- 
гардіїшями Лозової (Хар
ківська область) зафіксо
вана також нічия — 0:0. 
Тепер «Радист» і «Локо
мотив» мають по гри очка..
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А л граю на гармошці... Фотоетюд В. ГРИБА.
ІЛІ Шк=эвмвм>лж2бпжв ива-хлоча*!|Р твоє дозвілля!

ЗНАЙОМСТВО
ЗБЛИЗЬКА

Незвичайна зустріч
- Шкіц ■ ■■■■■■■і

Зелене і нрасиве сели- 
Іще Побузьке у Голованів- 

ському районі. Приїжджа
ють сюди з різних куточків 
нашої країни — Побузький 

І нікелевий завод — відоме 
підприємство. Знайомство 

1 з селищем металургів, 
! звісне, починається з за

воду, бо з якою б метою 
ви не приїхали у Побузь
ке, вам обов'язково його 
покажуть. Як живе завод
ська комсомолів? — по
цікавилась я. Як прово
дить своє дозвілля? Роз- 

I мовляю з Ю. С. Гурлак, 
яка очолює культурно-ма
совий сектор місцевого 
будинку культури. До ре
чі, як сказали мені, у По- 
бузькому будинок культу
ри вже давно не відпові
дає культурним запитам 
жителів, вимагає розши- 

і рення. Тут працюють прак
тично всі гуртки, які ма
ють працювати у подібних 
клубах. Крім того, кожен 

- цех підприємства має 
! свою самодіяльність. Спі

ваки, читці, танцюристи 
нерідко змагаються між 
собою. Спеціально цехо
вій художній самодіяльнос
ті присвячено цикл вечо
рів під загальною назвою 
»Беремо з комуністів при
клад», ініціаторами про-

I ведення яких стали пра
цівники будинку культури 
і культмасовий сектор 
профкому заводу. Стисло

І зміст міжцехових змагань, 
j що проходять у рамках 
‘ огляду-конкурсу, ЗВОДИ

ТЬСЯ до того, що кожен 
цех показує програму, 

і присвячену життю країни 
! від з’їзду до з'їзду. На

приклад, колектив вихова
телів дитячого садка № З 
представляв на своєму ве
чорі період громадянської 

І війни. Відділ робітничого 
постачання — період ко
лективізації. А цех конт
рольно - вимірювальних 

[і приладів і автоматики 
; звернувся до періоду de
ll воєння цілини. Основна 
В форма таких вечорів агіт- 
I бригадна з елементами 

яскравої театральності. 
Звертаючись до періоду 
колективізації, скажімо,

тут використали деякі мо
менти «Піднятої цілини». | 
Обов'язково на такі еєчо-І 
ри запрошуються комуніс- | 
ти тих часів, про які йде- | 
ться. Вони щедро діляться 
з комсомолією 80-х років Ц 
спогадами про свою мо- Я 
лодість. І

Учасники цехової само- І 
діяльності брали участь у| 
різних заходах, зокрема, у 
костюмованому новоріч
ному балі, заводській «Гу- 
морині», спортивних зма
ганнях, у сімейних кон
курсах «Тамо, мама, я — 
дружна сім'я».

— Ми намагаємось, — 
говорить Ю. Гурлак, — 
щоб молодь жила цікаво. 
Кожна людиНа має до чо
гось хист, але не завжди 
приходить у клубну само
діяльність. Іноді їй просто 
сміливості не вистачає. А 
серед «своїх», тих, з ким 
працює пліч-о-пліч, зов
сім інша справа! Тут не
має чого соромитись.

— Скажіть, Юліє Сергі
ївно, а що чекає перемож
ців у конкурсі цехової са
модіяльності «Беремо з 
комуністів приклад»?.

— У липні відзначається 
наше професійне свято— 
День металурга. Ось тоді 
і буде виявлено команду- 
переможця, на яку чекає 
безплатна подорож по 
Радянському Союзу.

— Якщо не секрет, хто 
з учасників може претен
дувати на перемогу?

— Претендувати можуть 
усі. Цікаво заявили про 
себе команда хімлабора
торії, комсомольсько-мо
лодіжні колективи ремонт
но-будівельного цеху, за
водоуправління і згадува
ного вже дитячого садка 
№ 3.

Хочу додати, що адмі
ністрація заводу, проф
ком, комітет комсомолу 
виявляють активну заці
кавленість у розвитку за
водської художньої само
діяльності.

В. ЛЕВОЧКО, . 
спецкор «Молодого І 
комунара». р

Голованівський район.

Слово чссгі, ваша вули
ця нагадувала перекупку, 
яка розгубила по дорозі 
на базар (він знаходився 
за два квартали) в одному 
місці купку підсліпуватих 
будинків, у другому ко
роткий, як заячий хвіст, 
закуток, а в третьому жме
ню надщерблених гр.сбів- 
ців-нарканів. Ця перекупка 
в низенькій, двоокій хати
ні загубила моє повоєнне 
босоноге дитинство, яке 
вміло так безтурботно і 
весело сміятися, що зараз 
за хвилину тієї втіхи я від
дав би десятиріччя своїх 
мандрів но дорогах розду
мів, успіхів, помилок і 
розчарувань. Та ба...

Ось воно стоїть на роз
печеному асфальті, ковб- 
пате і трохи замурзано. 
Біле пір'ячко . скуйовдже
ного чубчика насувається 
на дві брунатні пелюстки 
брів, з-під яких.дивляться 
довірливі і широко відкри
ті очі кольору ранкового 
неба. Я підходжу до нього 
і, жартівливо піднімаючи 
капелюха, схвильовано ка
жу:

— Привіт, малий!
— Здрастуйте, дядечку. 

Ви звідки?
— Здалеку. Звідси не 

видно.
— А ви покажіть, може 

побачу.
— Навряд. 'Ги краще по

кажи те місце, де вчора 
загубив портфеля.

— А звідки ви знаєте 
про нього?

— Я багато дечого знаю 
про тебе, малий. Хочеш, 
розповім?

Союзрибпромзбут. 
Центральне агентство 
«Реклама».

ВАМ, МОЛОДІ 
ГОСПОДИНІ!

Добру господиню 
не можна застигнути 
зненацька. У неї зав
жди в запасі консер
ви.

Наприклад, «Став
рида» у маслі або 
томатному соусі. Не
сподівано прийшли 
гості — і через де
кілька хвилин на сто
лі апетитні закуски: 
салат або бутерброди 
з вершковим маслом, 
ставридою, кусочка
ми вареної картоплі, 
яйцем, петрушкою; 
тарілки з ароматним 
рибним супом, за
правленим овочами, 
спеціями, зеленню; 
домашня уха; ситна 
друга страва з парую
чою картоплею і 
ставридою в томатно
му соусі...

Бутерброди зі скум
брією, уха — з нер
кою, салат із горбу
шею, на друге — де
лікатесні сардини з 
овочевим гарніром... 
Чудовий рибний стіл! 
Смачний, легкий, по
живний. Рибні консер

— Ага. Тільки мамі про 
портфеля нічого не розка
зуйте. Може вій ще знай
деться.

Я сумно посміхаюся, 
примішаю свого посивіло
го чуба, який уже сірим 
пір'ям надає на скептично 
примружені очі, і хитаю 
головою:

— Не знайдеться. Але 
ти не журись. Мама ку
пить іншого, рожевого ко
льору.

— Ро-жсвого! — у ньо
го аж дух перехоплює, — 
як у Вігькн Горобця?

— Ще кращого. У нього 
ж портфель на один за
мок, а в тебе застібатиме
ться на два.

— Та бре... — не втри
мується він і тут же по
правляється, — обманює
те. Не може бути.

— Все може статись. Де
хто минулої зими умуд
рився у шубі і валянках 
поплавати в ополонці за
мерзлого Інгулу.

— Ви і це знаєте!
— Пхе! — Я закопилюю 

точно так, як він, губи, ви
мовляючи його улюблене 
«пхе». — Я відаю про най
більшу твою таємницю.

Він мимоволі озирає
ться, а потім майже по
шепки запитує:

— Ви цс про що?
— Точніше, про кого. 

Тобі страшенно подобає
ться Алла Мороз із 5-а.

— Пхе! Алка. Подума
єш, красуня! Та Ленка Бу
тенко в сто раз за неї кра
ща.

— Неправду кажеш. Гар
нішої від Алии Мороз не

ви — готова апетитна 
страва. Найцінніший 
продукт харчування!

Різноманітний асор
тимент закусочних 
рибних консервів. Ри
ба в них чудово поєд
нується зі спеціями, 
олією, овочевими 
приправами.

Ваші гості й близь
кі залишаться задово
лені, якщо ви спро
буєте приготувати 
страви з рибних кон
сервів за нашими ре
цептами.

Смачного!
Рецепти:
Консерви з гарні

ром.
Для цього блюда 

використовують кон
серви у власному со
ці (горбуша, кета, 
нерка, сайра, скумб
рія) або консерви в 
томатному соусі (кам
бала, навага, скумбрія, 
горбуша, кета).

Вміст банки пере
кладають в посудину 
і доводять до кипін
ня, подають з гарні
ром (рис, картопля). 

має. 1 хіба не вона тобі 
снилася на тому тижні, ні
би ти сидиш з нею за од
нією партою?

Ех, якби можна було, я 
б йому розповів, що через 
десять років студентка 
леді ну Алла Мороз вийде 
заміж за свого однокурс
ника, вайлуватого брюне
та Василя Кучсренка. По
тім у них народиться син. 
Зараз він уже зовсім до
рослий. А мати того літа 
померла від невиліковної 
хвороби.

— То чого ж ви замовк
ли? Уже нічого не знаєте 
про мене?

— Чому ж. Учора, на
приклад, ти плів матері 
байку, що йдеш провідати 
тітку, а сам із хлопцями 
гайнув на стадіон. А хіба 
брехати можна?

— Так тож хлопці мене 
підбили. І до того’ж я не 
хотів сердити маму. Ви ж 
знаєте, яка вона добра.

...Чи я знаю два крила 
її русявого волосся, що 
обіймають високе чоло? 
Чи знаю дві сині зажури в 
мерехтінні темнавнх і гус
тих вій? Вони вихлюпува
ли на мене всю свою ніж
ність і найбездоннішу ма
теринську любов.

А її неповторні натруд
жені руки, які не вміли ні
коли бити (навіть вуха 
м’яти).

А її енвіпш, котрі я сам 
же і вплів у чудові золо
таві коси одвічною не
слухняністю і синівським 
егоїзмом.

А її зморшки, через які 
пролягли шляхи мого та
кого безладного, а почас-

тв і пустопорожнього ЖИТ
ТЯ.

Мамо! Все на світі ми
нається. І я минаюсь, ян 
струмок, що поступово за- 
мулюється, міліє і стишує 
свій біг між крутих і по
сивілих берегів років. Од
на тн не минаєшся, як най
більша святиня в світ/, 
що спородила природа й 
образі вічності. Ти --•на
віки. Єдина і багатоміль
йонна. Сьогоднішня і сто- 
тнсячолітіїя. Безсмертна, д

— А ви хочете побачити 
мою маму?

Гарячий клубок .підко
чується під саме горло, і 
від цього стає важко диха
ти. Я мимоволі розтираю 
його рукою і важко зіт
хаю... Ніколи, малий, я її 
вже не побачу. І тому я 
тобі найбільше заздрю. О 
коли б мені хоч па хвили
ну помінятись із тобою 
місцями, щоб припасти по
кусаними устами до тієї 
рідної руки, що колись 
благословила мене в ' цей 
складний і прекрасний 
світ...

...Широка стрічка тро
туару радісно струмує ве
лелюдною новою вули
цею, яку виповнюють щас
ливі голоси і зелений шум 
тополь і осокорів. А під 
шорстким асфальтом ле
жить моє повоєнне наївне 
дитинство. Лежать мої 4^ 
кращі роки, що виросли 
висотні веселі будинки, в 
яких мешкають щасливі 
хлопчаки і дівчатка. І Ме
ні здається, що всі вони— 
найпр.екраснішс продов
ження мого далекого ди
тинства. .

Валерій ГОНЧАРЕНКО.
м. Кіровоград.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО

Консерви у власно
му соці 75 г або ₽ то
матному соусі 50 г, 
гарнір 200 г.

Картопляна запі
канка або рулет.

нують краї картоплі, 
формують рулет й пе
рекладають його 
швом донизу на зма
щений жиром лист, 
злегка змащують мо-

Готують картопля
не пюре й половину 
його кладуть на зма
щений жиром і поси
ланий сухарями лист 
або сковороду, звер
ху дрібні шматочки 
рибних консервів, змі
шаних з пасерованою 
цибулею, і покрива
ють шаром пюре. По
сипають сухарями, 
збризкують жиром і 
запікають. При пода
чі на стіл поливають 
маргарином або 
вершковим маслом.

Консерви 200 г, кар
топля 500 г, борошно 
пшеничне 5 г, марга
рин 35 г, молоко 50 г, 
цибуля 40 г, сухарі 
10 г.

За цією рецепту
рою можна приготу
вати і рулет. Для цьо
го картопляне пюре 
розкладають на мок
ру серветку посере
дині, вздовж шару 
пюре кладуть рибні 
консерви шматочка
ми, заправлені соу
сом; піднявши з обох 
боків серветку, згєд-

локом, посипають су
харями, змащують 
жиром, проколюють 
ножем у двох—трьох 
місцях і запікають. 
Готовий рулет нарі
зають шматочками.

Салат із сардинами 
атлантичними консер
вованими з додаван
ням олії.

На 4 порції 1 банну 
консервів «Сардини в 
олії», 1 стакан відва
реного розсипчастого 
рису, 2 яйця, 1 голов
ка цибулі, 1—2 лож
ки майонезу.

Спосіб приготуван
ня.

Відварений розсип- 
частий рис з'єднують 
із рубленим білком 
яйця і ріпчастою ци
булею. Додають риб
ні консерви разом з 
олією і перемішують. 
У салатницю кладуть 
гіркою салат, полива
ють зверху майоне
зом і посипають тер
тим жовтком яйця.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета , 
ЛКСМ Украины.
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