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«60-річчю ВЛКСМ — 60 
ударних днів на полях * 
колгоспів і радгоспів!» — 
з такою ініціативою висту
пили на початку року учні 
Капітанівського профтех
училища № 10 Новомир- 
городського району. (ї 
підтримали учні інших 
училищ області.

Днями ударної праці 
були для новомиргород- 
ців дні роботи XVIII з’їз
ду БЛКСМ. 25 комсомоль
ців виїхали в колгосп «Ко
муніст». У колгоспному 
саду вони побілили 560 
дерев, посадили триста 
нових.

На звітно-виборних ком
сомольських зборах учні 
середньої школи № 2 
м. Новомиргорода теж ви

ступили з ініціативою — 
«XVIII з їздові ВЛКСМ — 
зелену вулицю». Ця вули
ця, довжиною в 2067 де
рев, уже зазеленіла пер
шими листочками і вже 
квітують оті 870 дерев у 
саду колгоспу імені Ча
паева, що їх побілили та 
обкопали школярі в дні 
роботи з’їзду.

Висадили алею комсо
мольської слави учні Лис- 
топадівської і Тишківської 
восьмирічних шкіл.

Т. ДМИТРЕНКО, 
секретар — завідуюча 
відділом учнівської 
молоді Новомиргород- 
ського райкому ком
сомолу.

ПЕРША КОЛОНКА

УЗАГАЛЬНИТИ, 
ОСМИСЛИТИ
Закінчується навчальний рік у системі 

комсомольського політнавчання. Він 
особливо пам'ятний визначними датами 
та значущими подіями в житті твоєї 
країни, твого народу, твоєї спілки. 
60-річчя Великого Жовтня та встанов
лення Радянської влади на Україні, 
прийняття нової Конституції СРСР та 
нової Конституції УРСР, XXIII з’їзд ком
сомолу України та XVIII з’їзд ВЛКСМ. 
Усі вони як і підготовка до 60-річчя 
ВЛКСМ, до XI Всесвітнього фестивалю 
молоді та студентів на -Кубі, знайшли 
спсс помітне відображення в програмах 
гуртків і семінарів комсомольського 
політнавчання. Тож на підсумкових за
няттях, які відбудуться 15 травня, важ
ливо розкрити роль і значення прийня
тих документів за цими подіями у вико
нанні рішень XXV з’їзду КПРС, добити
ся глибокого осмислення практичної ро
боти кожного комсомольця, КОЖНОЇ /АО- 
ледої людини по здійсненню рішень 
З-'Сруму комуністів.

Цього року заняття завершаться не 
традиційним Ленінським уроком, а спів
бесідою, у семінарах — теоретичною 
конференцією. Які ж теми виносяться? 
Серед них — «Ленінський комсомол — 
надійний помічник партії, її безпосеред
ній бойовий резерв», «Висока громад
ськість, ідейна переконаність, активна 
життєва позиція — найважливіші риси 
радянської людини», «Активна участь 
комсомольців і молоді в боротьбі за 
підвищення ефективності та якості ро
боти» та інші.

Кожному пропагандисту визначені 
широкі можливості детально проаналі
зувати під час співбесід політичну і гро
мадську активність кожного слухача, 
його вміння на практиці застосувати на
буті знання, зробити необхідні висновки. 
І дуже доречно буде, згадуючи тут про 
численні ініціативи молоді Кіровоград- 
щини на честь знаменних подій, проана
лізувати їх виконання.

Темою теоретичних конференцій ста
не питання «КПРС — керівна і спрямо
вуюча сила радянського суспільства, 
ядро його політичної, системи, держав
них та громадських організацій». Ще 
свіжі у пам’яті радянської молоді мате
ріали перебування Л. І. Брежнєва на Да
лекому Сході, виступ на XVIII з’їзді 
ВЛКСМ, його зустрічі з політичними дія
чами ФРН. Саме вони повинні стати 
предметом детального вивчення і ос
мислення.

Ленінський урок «Завжди з партією, 
завжди з народом», що відбудеться 
6 червня — теж одна з відмінностей ни
нішнього навчального року в системі 
комсомольського політнавчання. Уже 
сьогодні комітетам комсомолу треба 
належно готуватися до його проведен
ня. Найважливішу участь у цій підготов
ці повинні взяти делегати XXIII з’їзду 
ЛКСМ України та XVIII з’їзду ВЛКСМ, 
учасники обласної краєзнавчої експеди
ції молоді «Пошук — 60 комсомоль
ських літ», члени районних методичних 
рад системи комсомольського політна- 
зчання.

Завдання полягає також у тому, щоб 
проаналізувати і причини недоліків в 
організації політичного навчання моло
ді, визначити практичні шляхи їх усунен
ня. Діяльність комсомольських організа
цій у цей час повинна спрямовуватись 
на те, щоб кожна молода людина вва
жала своїм першочерговим обов’язком 
постійне підвищення ідейно-теоретич
ного рівня для безумовного виконання 
накреслень XXV з’їзду КПРС, XVIII з'їз
ду ВЛКСМ.

І СЛАВА, І ПАМ’ЯТЬ
Місто тільки починало 

прокидатись, а вони вже 
виходили в розвидень і 
йшли до обелісків ---
піонери і комсомольці, 
молоді воїни стояли на 
почесній варті біля пам’ят
ників героям-землякам, 
героям-визволителям. І 
шикувалися колони — 
два загони юнаків і дів
чат, представників Ленін
ської і Кіровської район
них комсомольських орга
нізацій міста Кіровограда. 
З прапорами і найкращи
ми квіта/ии травня вони 
теж рушили до обелісків. 
Комсомольці Кіровського 
району посадили алею 
Героїв і урочисто перед 
монументом героям гро
мадянської та Великої 
Вітчизняної воєн дали

клятву на вірність Вітчиз
ні. Клали до підніжжя 
пам’ятника вінки квітів, 
кожен повторював слова, 
висічені на граніті: «Пам'я
ті героїв поклонись, у вір
ності Вітчизні поклянись!»

З усіх кінців міста йшли 
загони молодих робітників 
і службовців, студентів і 
школярів — урочиста ма
ніфестація молоді міста 
на честь Свята Перемоги. 
Йшли на меморіальне кла
довище, до обеліска Неві
домому солдатові. Хви
лина мовчання біля Віч
ного вогню. За нею — ве
личава й сумна, світла й 
тривожна мелодія — зву
чить «Реквієм»:

Вспомни всех 
поименно,

Горем вспомни 
своим...

Это нужно —
не мертвым!

Это нужно — живым!
До обеліска лягає гір

лянда Слави. І знову 
«Реквієм»:

Знаю:
песня 

тяжелых могил 
не откроет. 

Но от имени сердца, 
От имени жизни 

повторяю:
Вечная слава героям!

І наказове тихе про
хання:

Помните!
Памяти павших 
Будьте достойны.

Йшли до пам’ятника Не
відомому солдатові сотні, 
тисячі молодих кірово- 
градців, ішли до надмо
гильних плит і клали сю
ди квіти.

У високостя — урочиста 
мелодія:

То, что отцы 
не допели, —

Мы допоем!

А за дві години тут, на 
меморіальному кладови
щі, знову лунав Держав
ний гімн Радянського Со
юзу, лунали марші і мело
дії пам’яті. До Вічного 
вогню йшли представники 
робітничих колективів міс
та, установ та організацій.

Вінки до обеліска по
клали члени бюро обкому 
Компартії України, члени 
бюро міськкому Компар
тії України, представники 
партійних, радянських і 
громадських організацій. 

(Закінчення на 2-й стор.).

Незабутні сторінки

ВЕЛИНИЙ ПОДВИГ 
НА МАЛІЙ ЗЕМЛІ

учасник цих боїв Д. А. Цимбал. 
«Ця героїчна земля, — сказав 
Дементій Аврамович, — була 
зорана бомбами і засіяна ку
лями».

Лектор товариства «Знання» 
О. М. Рибаков загострив увагу 
учасників читацької конферен
ції на глибокому змісті книги

У кіровоградському цент
ральному лекторії відбулась 
читацька конференція по книзі 
Л. І. Брежнєва «Малая земля». 
Організували її міська бібліо
тека для юнацтва імені Т. Г. 
Шевченка, центральний лекто 
рій та міськком ЛКСМУ для 
комсомольського активу міста.

Перед молодими кірово- 
градцями хвилюючі сторінки 
Великої Вітчизняної війни пе
регорнув у своїх спогадах 
колишній начальник зв'язку 
95-ї гвардійської стрілецької 
дивізії В. П. Повійчук, який ви
зволяв Кіровоград від німець
ко-фашистських загарбників.

Про незабутні дні жорстоких 
боїв на Малій землі розповів

Л. І. Брежнєва «Малая земля», 
яка правдиво і лаконічно роз
повідає про легендарний де
сант радянських воїнів під Но
воросійськом, про керівну 
роль комуністів, що завжди 
були попереду у найвідпові
дальніші моменти, у найнебез- 

печніших місцях смертельного 
бою з ненависним ворогом..

Олексій Миколайович навів 
яскраві фрагменти фронтово
го життя Л. І. Брежнєва, бойо
вого і любимого комісара ра
дянських десантників.

На закінчення конференції 
бібліотекар Л. Я. Шевелєва 
зробила підсумковий огляд лі
тератури: «У пам’яті і в сер
ці—назавжди», літератури, що 
висвітлює незабутні події 1943 
року на Малій землі.

В. ДИГАЛО.

На фото: виступає учас
ник боїв на Малій землі Д. А. 
ЦИМБАЛ.

Фото В. ГЕРАСИМЕНКА. ]
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ВШАНУВАННЯ ГЕР0ІЗ.

ВЕТЕРАН И.

(Закінчення. 
Поч. на 1-й стор.).

До всіх пам'ятників, до 
надмогильних плит, до 
обелісків полеглих геро'їВ 
цілий день ішли люди, 
щоб своєю пам’яттю й лю
бов’ю, щоб своїм серцем 
засвідчити: ніхто не забу
тий, ніщо не забуте!

Але було свято — День 
Перемоги. І раділи люди, 
і люди щасливились, ві
таючи на вулицях і пло
щах посизілих ветеранів, 
колишніх 9оїнів-фронто- 
виків, які подарували нам 
це велике свято.

А на стадіоні спортклу
бу «Зірка» відбулося уро

чисте відкриття міської 
спартакіади. Святковий 
парад спортсменів. Масові 
спортивні змагання, при
свячені Дню Перемоги.

9 травня маніфестації 
молоді відбулися в усіх 
містах і районах області. 
Разом з ветеранами війни, 
героями-земляками юна
ки і дівчата славили Ра
дянську Армію, славили 
тих, хто переміг фашизм.

Цього дня повернулися 
у свої міста і села учасни
ки походу молоді «Шляха
ми слави батьків». Усюди 
відбулися воєнізовані 
спортивні змагання, по
єдинки на призи героїв- 
земляків.

Сонячного суботнього 
ранку на центральній ву
лиці Знам’янки під звуки 
маршу карбувала крок ко
лона струнких юнаків. Це 
йшли учасники фінальних 
змагань-обласної військо
во-спортивної гри «Орля» 
серед професійно-техніч
них училищ. Попереду 
юнармійців крокували 
уславлені в боях Великої 
Вітчизняної ветерани: пол
ковник запасу О. М. Гри- 
шакоз, Герой Радянського 
Союзу В. О. Берхоланцев, 
майор запасу О. С. Кирі- 
єнко.і.

...Понад 300 учнів Кіро
воградського міського 
професійно - технічного 
училища № 4 виконали 
нормативи з технічних і І МИ ПОВИННІ БУТИ ТАКИМИ

ОБЛАСНИЙ ФІНАЛ «ОРЛЯТИ»

військово-прикладних ви
дів спорту.

...В Олександрійському 
МПТУ № 5 нинішнього на
вчального року підготов
лено 68 значківців «Влуч
ний стрілець» і 98 спорт- 
сменів-ро зрадників.

...Учні, Олександрійсько
го технічного училища 
№ 3 провели 8 вечорів і 
14 лінійок на теми військо
во-патріотичного вихован
ня, 11 екскурсій і походів 
по місцях бойозої слави, 
описали 28 подвигів неві
домих воїнів.

...300 учнів Кіровоград
ського технічного учили
ща № 6 виконали розряд
ні нормативи з технічних і 
військово-прикладних ви
дів спорту, 436 учнів скла
ли норми ГПО.

— Ставлячи завдання 

перед молоддю, — сказав 
на зустрічі з ветеранами 
капітан першого рангу за
пасу Іван Васильович 
Шкурко, — Леонід Ілліч 
Брежнєв у своєму виступі 
на XVIII з’їзді ВЛКСМ на
голошував, що ми завжди 
повинні бути готовими за
хищати завоювання Жовт
ня, надбання нашого на
роду за 60 років Радян
ської влади.

— Хай хлопчики грають 
у війну, але ніколи не взна
ють, що таке війна на
справді, — зазначив учас
ник Великої Вітчизняної 
війни Семен Давидович 
Лівертовський. — І хай 
«Орля» завжди проводи
тиметься під спокійним 
блакитним небом, з мир
ним, сугубо спортивним 
азартом.

дям снаряд.
— А чи може бути інак

ше? — мовив Володя Мик- 
но. — Адже ми готуємо 
себе не тільки до праці

...Суворі арбітри. При
скіпливо оглядають стрій 
юнармійців, фіксують що
найменше порушення
умов гри. Але чітко кар
бує крок Сергій РибЗчук з 
МПТУ № 4. Навіть полков
ник Гришаков захоплено 
стежить за юнаком:

— Чудовий солдат буде!
Двадцять дев'ять очок з 

тридцяти можливих здо
був С. Іванов з МСПТУ 
№ 3 у змаганні із стріль
би. Двадцять разів підтяг
нувся на перекладині Са
ша Комаров з МПТУ № 1. 
А невисокий, міцно зби
тий юнак, що стояв непо
далік, сказав своїм това
ришам:

— А я більше разів під
тягнуся!

І за півгодини Юра Ду
бина таки встановив ре
корд змагання — 22 рази 
підтягнувся на переклади
ні. Його товариші Володя 
Михно, Костя Турман, Ва
ня Скляренко, Коля Пря- 
дун — по п’ятнадцять. Усі

хлопці — з Кіровоград
ського МПТУ № 4.

Команда МПТУ № 4 по
везла додому численні 
трофеї; кубок перемож
ця, вісім загальнокоманд
них грамот і дипломів за 
перше місце в естафеті з
цивільної оборони, зі 
стройової підготовки, за 
друге — із стрільби, тре
тє — за альбом на теми 
військово - патріотичного 
виховання тощо.

— Майже всі ми вчимо
ся в одній групі, — розпо
вів наймолодший з 
команди Сергій Риба- 
чук.—Отже, постійно спіл
куємося і допомагаємо 
одне одному і в навчанні, 
і в спорті.

Сергій має рацію. Бо як 
чотирнадцятий раз Баня 
Скляренко підтягнувся на 
перекладині і здалося, що 
на більше його вже не ви
стачить, то всі інші так 
дружно «боліли», так 
азартно умовляли хлопця 
напружитись іще раз, що 
врешті він «здався» і таки

на заводі, а й до захисту 
Вітчизни. Наша армія тим 
і непереможна, що тісні її 
ряди, що кожен радян
ський воїн, не задумую
чись, закриє своїм тілом 
товариша, поділиться з 
ним останнім ковтком во-
ди, останнім шматком 
хліба.

— Не раз розповідав - 
нам викладач військової 
підготовки Олександр 
Сергійович Кирієнко, — 
встряв у розмову Вася 
Шумський, — у яких умо
вах доводилося воювати, 
як тяжко було їм, зовсім 
Юним. Але вистояли, ВИ
ЗВОЛИЛИ не тільки свою 
Вітчизну, а й народи Єв
ропи від фашистської 
нечисті. Бо були вони тіс
ною дружбою спаяні.

— І ми повинні бути та
кими, — додав Саша і ор". 
буноз. — Тому-то напо
легливо готуємо себе і Ф>" 
зично, і морально.

Р. МАРЧЕНКО.
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Ц ОРНЕ небо, чорні вік-
■ на, чорні дзері і чорні 

квіти біля ліжка... І з жах
ливій тій сліпоті таке ве
селе, таке безтурботне 
калатання годинника: тік- 
так, тік-так... Таке нестрим
не і відчайдушне, як саме 
життя.

Коли б тридцять п'ять 
років тому, коли він узяв
ся вперше ремонтузати 
годинника, йому сказали, 
що ця пристрасть згодом 
коштуватиме йому зору—- 
8олодимир Григорович 
Скрябін все одно образ 
би саме цю професію і 
ніяку іншу. Він все одно 
знаючи, що осліпне зго
дом, так само прискіпливо 
просиджував би дні і ве
чори над мініатюрними 
деталями. Повертав би го
динникам рух, віднов
люючи справедливу кру
говерть життя.

Юхим Йосипович Шпиль
ка. учень старого майстра, 
теж вважає годинник жи
вим організмом. А ще, як 
і старий майстер, Юхим 
Йосипович не терпить хал
тури. Ось і зараз розгні
вався. Ледве не жбурнув 
годинника практиканту і 
похмуро подивився за вік
но, де колобродило весня
не сонце, посміхались гар
ні дівчата і розкошували 
птахи. Ні гарним дівчатам, 
котрі втратили з появою 
весни, як вважав Шпиль
ка, будь-яке почуття міри, 
ні нахабним горобцям не 
було ніякого діла до за
водських турбот.

Юнак мовчки забрав 
годинника і ледве не на
вшпиньки пішов на своє 
робоче місце. Хлопцеві 
стало жаль Шпильку і со
ромно, що, поспішаючи, 
не відрегулював годинни
ка як слід. У хвилини, ко
ли смутніло обличчя май- 
стра-контролера, хлопці 
ладні були провалитися 
крізь землю або пішки 
йти до іншого міста, 
щоб грюкнути там ди
ректору кулаком по 
столу І привезти ДО СЗОЄІ 
«Ремпобуттехніки» потріб
ні деталі, які, буває, за
тримують заводи-поста- 
чальники. Це й справді 
кепсько: берешся ремон
тувати годинник, поперед
ньо знаючи, що точність 
його руху буде відносна. 
Потрібну деталь не замі
ниш власною майстерніс
тю. Тому й червоніють 
майстри перед замовни
ками не завжди тільки че
рез свою недбалість. Іно
ді й через недбалість ін
ших. А втім найбільше 
юнаки та дівчата цеху 
червоніють перед Юхи
мом Йосиповичем. Може 
тому, що замовник для 
них особа невідома, аб
страктна і позбавлена 
будь-яких рис, котрі мо
жуть порушити сумління 
чи забитись сильніше сер
це. Шпилька — людина 
своя. Його шанують за 
гарну вдачу і за талант. 
Той самий талант точнос
ті, котрим володіє Воло
димир Григорозич Скря- 
бін.

«Точність — ввічливість 
королів. І хоча я проти 
монархії, краще мати 
справу з акуратним ерц
герцогом, ніж з розхля
баним комсомольцем». 
Цей вислів приніс у цех 
хтось із практикантів. 
Майстрам він так сподо
бався, що фразу вималю- 
аалй на стіні.4 Щоправда 
провисів на стіні такий 
«лозунг» недовго, і його 
замінили на «Боріться зз 
якість своєї роботи!». Од
нак, і тепер, здаючи на 
контроль якогось особли- 
30 складного годинни
ка. відремонтованого без
доганно, майстри гордо 
кидають: «Точність—взіч-

СЛУЖБА ПОБУТУ

Кіровоградський завод «Ремпобуттехніка»: 
проблеми, які вирішуються..,

«1 я думаю, комсомолові спід взяти під 
свою постійну і неослабну опіку сферу 
торгівлі та обслуговування. Встановіть над 
нею ефективне шефство. Вивчіть якнай
глибше стан справ, допоможіть і нови
ми людьми, і вихованням тих, хто вже 
там працює, і мобілізацією громадської 
думки, і ініціативами, звернутими до 
господарських, адміністративних орга
нів. На мою думку, це було б корисно. 
8ізьміться-но за цю справу, друзі!»

(Із промови товариша Л. І. Брежнє
ва на XVIII з'їзді ВЛКСМ),

ливість королів». Серед 
них, дійсно, є справжні 
королі часу. Щоправда в 
цеху їх називають дещо 
прозаїчніше: індизідуа-
лісти. Себто майстри, кот
рі виконують індивідуаль
ні, особливо складні за
мовлення. Бути справжнім 
майстром, то не обов'яз
ково мати великий досвід 
роботи. Головне — талант 
і старанність.

Ось схилилась над сто
лом невеличка чорнява 
дівчина. Ії замріяне очіку
вання винагороджується 
мелодійним дззоном ве
ликого настінного годин
ника. Переливи дзвону ли
нуть над столами цеху, 
вириваються у відкрите 
вікно. Рая зітхає полегше
но: годинник можна по
вертати замовнику. Пра
цює дівчина в цеху після 
закінчення училища тільки 
рік, та, коли за висловом 
Шпильки приходить «особ
ливо небезпечний клієнт», 
замовлення дають саме 
Раї Шевченко. З молодих 
ш.е — комсомольцю Аль
берту Шамшиєву.

Розпозідь про зазод 
недаремно почато саме із 
цеху по ремонту годинни
ків. Власне із цього поча
лась і сама «Ремлобугтех- 
ніка». Електронно-обчис
лювальні прилади, кнопоч- 
ні телефони, пральні ма
шини, пилососи, — есе це 
прийшло згодом. Спочат
ку був годинник. «Ремпо- 
бутгехніка» вчорашня — 
це старі, розкидані по міс
ту майстерні, до яких 
кількома автобусами до
бирався сільський житель, 
щоб полагодити електро
бритву. «Ремпобуттехні
ка» сьогоднішня --- це гО*
ловний завод, світлі по
верхи котрого вписались 
в ансамбль нових оудин- 
кіз на вулиці Шаталоза. 
«Ремпобуттехніка» сьогод

нішня — це централізозз 
ье підприємство, де пра
цює понад 500 чоловік, 
оснащене не тільки новою 
технікою, а й транспор
том. Вашого холодильника 
не тільки відремонтують, 
а й привезуть до самого 
будинку.

Служба побуту області, 
коли поглянути на неї з 
позицій статистики, крас
номовно свідчить і про 
зростання добробуту ра
дянських людей, і про 
збільшення вільного часу 
для духовного збагачення 
особистості. Одна—дві 
послуги, котрі виконувала 
кіровоградська «Ремпо
буттехніка» десять років 
тому, і 98 послуг, які нада
ють майстри населенню 
сьогодні,—ось такий «гра
фік» росту. Скажімо, ре
монтують (і успішно) на 
заводі електропилососи 
усіх марок. Як свідчить 
статистика, з 1965 році на
селенню області було 
продано 1,8 тисячі пило
сосів. 8 минулому році — 
8,7 тисячі. З кожним ро
ком все більше складної 
техніки приходить у наш 
побут.

«У міру зростання нашої 
економіки і зростання 
добробуту радянських 
людей дедалі більшого 
значення в їх житті набу
вають такі сфери суспіль
ної діяльності як торгівля 
і побутозе обслуговуван
ня», — говорив з Трибуни 
XVIII з’їзду ВЛКСМ това
риш Л. |. Брежнєв. Дійс
но, робота служби сер 
вісу має величезне зна
чення для настрою і здо
ров'я людей. Це розумі
ють на заводі. І тому праг
нуть досконалості.

Перекваліфіковуватись, 
пізнавати таїнства нових 
машин майстрам доводи
ться безпосередньо на

робочому місці. Усі ра
зом вони вчили механіка 
Миколу Лук’яненка, кот
рий сьогодні впевнено 
відремонтує будь-який 
складний механізм. I здіб
них гравіювальників А., Зі
нов'єва, Н. Гаршанова, і 
годинникового майстра 
Люду Черненко. А Ірина 1 
Гордова прийшла на зазод 
учнем. Здається ніби не- « 
давно наставник Мико
ла Гордовий терпляче 
вчив ремонтузати електро
бритви свою майбутню 
дружину. Сьогодні по
дружжя Гордозих працює 
з особистим клеймом 
якості. Сьогодні Ірині під 
силу і електронно-обчис
лювальні машини, і кноп
кові телефони, і багато ін
шої складної електронно- 
побутової техніки, про 
ремонт якої кілька років 
тому навіть і не мріяла. Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

і Виріж і поклади до конверта
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ЙНА ДУМ^А
ПРО ТЕ. ЩО ТИ ПРОЧИТАВ НА ЦІЙ СТОРІНЦІ?

Добре чи погано працюють точки побутового об
слуговування а твоему місті, селі? Якщо погано, 
то чому?

Як часю ти користуєшся послугами швейних 
майстерень перукарень, фотоательє?

Чи може працювати за прилавком, у довідково
му бюро чи приймальному пункті людина з пога
ним характером?

С.дповіді вклади До конверта і разом з цією ан
кетою відправ за адресою: м. КІРОВОГРАД, вул. 
Л У Н АВАРСЬКОГО, 36, РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ «МОЛО
ДИЙ КОМУНАР».
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Обсяг послуг «Ремпо
буттехніки» зростає з кож
ним роком. Пропорціо- 
нально цьому зростає і 
вимогливість комсомоль
ців до себе і до това
ришів. Час вимагає висо
кої якості роботи. Тому 
тут впроваджено комп
лексну систему управлін
ня якістю продукції ---
КСУЯП. Боротьба за якість 
продукції — з характері 
колективу. Саме в бороть
бі і праці вирізьблюються 
риси, притаманні людям.

Риса визначення для по
бутовця — це його став
лення до скарг. Ніде прав
ди діти, книга скарг поки 
що вірний супутник служ
би сервісу. І не тільки кни
га скарг. Деякі побутовці 
одержують листи-скарги, 
як послання від коханих,— 
І часті, і трепетно вимог
ливі. «Ремпобуттехніка», 
як кожне підприємство 
побуту, що поважає себе, 
теж мала і має скарги. Із 
КСУЯПом що змінилось? 
Характер скарг, їх кіль
кість і ставлення до них з 
боку майстрів. До впро
вадження системи якості 
на адресу «Ремпобуттехні
ки» надійшло 134 скарги 
на неякісне виконання за
мовлень, недотримання 
строків, незадовільну куль
туру обслуговування. Це 
було а 1976 році. Торік та
ких скарг надійшло тіль
ки 48.

Раніше скаргу констату
вали як факт. Сьогодні 
вона впливає на роботу 
всього колективу, забирає 
преміальні і перехідні Чер
воні вимпели. Хоча скарга 

від скарги різниться. Ска
жімо, довелось спостері
гати, як звернувся із скар
гою замовник до слюсаря 
Ігоря Лук’яненка. Претен
зії замовника, — чому 
гнеться шнур електро
бритви, Ігорю довелось 
вислуховувати дозго, хоча 
на те й шнур, щоб гну
тись. Однак конфлікту до
велось уникнути тільки 
завдяки коректності, вихо
ваності самого Ігоря. До 
речі,—рис, котрими неод
мінно мусить володіти по
бутовець. На заводі вва
жають, і цілком справед
ливо, що людині з пога
ним характером не місце 
в службі сервісу. Слугу
вати людям, дійсно вміє 
не кожен. Іноді і виконає 
майстер замовлення без
доганно, а дасть його 
клієнту так, ще неодмінно 
зіпсує настрій. Отже: або 
змінюй характер, або іди 

працювати а інше місце. 
Власне так було поставле
но питання перед брига
дою Миколи Горбачова. 
Ніби й непогано хлопці 
ремонтували пральні ма
шини. І особистого клей
ма якості добились, а ось З 
з людьми працювати не 
вмів ні бригадир, ні деякі 
його товариші: скарги так 
і сипались. Довелось де
кому розпрощатись із 
особистим клеймом, а 
бригадиру навіть і місце 
роботи поміняти. Сьогодні 
на ремонті пральних ма
шин працює нова ком
сомольсько - молодіжна 
бригада, котру вчать на 
заводі і майстерності, і 
гарному характеру.

— Виявляється, навчити 
людину працювати якіс
но — справа цілком мож
лива, — усміхаючись, го
ворить Вячеслав Дяченко, 
перемотувальник електро
двигунів. Підтверджує це 
і начальник цеху Юрій 
Дмитрович Чабан, котрий 
задоволений роботою Вя- 
чеслаза. Того самого Вя
чеслава, котрий раніше 
запізнювався на роботу, 
працював абияк. А годин
никового майстра Леоніда 
Царинного за наслідками 
перевірок профілактичної 
комісії направили попра
цювати на будівництво бу
динку побуту.

— Цеглини поносить 
кілька місяців, подумає 
над якістю ремонту го
динників, — усміхаючись 
говорить секретар коміте
ту комсомолу Іван Толкун.

Вірно говорить. І можна 
тільки віїати такі рішен
ня комітету комсомолу. 
Зрештою, чому ми звикли 
вживати таких суворих за
ходів тільки до п'яниць та 
прогульників? Адже лю
дина, котра працює абияк, 
завдає шкоди підприєм
ству не менше.

Але позернемось до 
цеху по ремонту годинни
ків, найстарішого цеху за
воду, цеху, котрий пер
ший почав вести боротьбу 
за високу якість своєї ро
боти. Тут найбільше моло
ді. І найбільше проблем. 
Проблеми завше невід
дільні від молодих: так 
створено світ. Королі часу 
ратують за точність. їм 
важко ратувати: щомісяця 
цех ремонтує понад три 
тисячі годинників.

Однак точність — ввіч
ливість ' молодих. І во
ни всі вдачею у свого на
ставника і вчителя Воло
димира Григоровича Скря- 
біна. Вони, молоді, як і 
він, залишаться вірними 
саме цій професії і ніякій 
іншій...

Л. КРАВЕЦЬ, 
спецкор «Аіолодого 
комунара».

«Королі» точності — го
динникові майстри кіро
воградського заводу «Рем- 
побуттехніна*

Одна з нращих робітниць 
комсомолка Раїса ШЕВ
ЧЕНКО.

0 І

р ’Ы і
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Д. Клюєнко
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ЛИСТИ З ІТАЛІЇ

ЩО МОЖНА ЗА 50 ДНІВ?

Коли почалася Велика Вітчизняна ьівна, Миколі Лпдріяшсвському виповнилося 
двадцять три роки. Ставши в ряди захисників рідної Вітчизни, він пройшов склад
ний шлях випробувань.

Влітку 1944 року, після чергової втечі з фашистського полону, Андріяшевський 
бореться проти фашистів у рядах італійського руху Опору. Тут він і зустрічає світ
лий День Перемоги. Як спомин про ті часі: зберігається нині у сім’ї Миколи Воло
димировича кілька італійських нагород, посвідчення гарібальдійця, фотографії, до
кументи тих днів...

Пропонуємо увазі читачів уривки з документальної розповіді Дмитра Клюєнка 
про нашого відважного зсмлгка-;;с.мсомсльця.

З АДЖДМИ.Й
УРИВКИ З ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ РОЗПОВІДІ

У прохолодному приміщенні Аджам- 
ського відділення зв'язку дівчата-листо- 
ноші жваво розбирали сільську, корес
понденцію. Раптом їхню увагу привер
нув невеликий світло-блакитний кон
верт з підписом на іноземній мові. Гур
том придивились до дрібного латин
ського шрифта:

— Значить, лист з Італії?
— Кому ж це так здалеку написали?..
— Та ось же латинські літери росій

ського тексту: «Миколі Андріяшевсько- 
му».

Невдовзі адресат, високий, сивоголо
вий чоловік якось обережн.о взяв листа 
тремтячими від хвилювання руками. І 
згадалась рапто/и Миколі Володимиро
вичу далека й незабутня країна на бе
резі Адріатичного моря. Згадались дру- 
зі-побратими, з якими пережив тяжкі 
часи поневірянь у полоні, роки бороть
би в рядах італійського руху Опору.

Микола Володимирович постояз кіль
ка хвилин, поисів на пригріту за день 
дубову лавку. Ще раз обдивився світло- 
голубий конверт, прочитав машинописні 
літери свого імені та прізвища й обе
режно розкрив конверт. Вийняв з кише
ні піджака окуляри, повільно пройшов
ся по незнайомих літерах. Пригадував 
свої скупі знання італійських слів, але 
так і не зміг прочитати листа. Тільки й 
вдалося розібрати три знайомі слова: 
«товариш», «Микола», «Анатолій»...

Довелося їхати до Кіровограда. Че
рез кілька тижнів до нього знову по
вернувся знайомий стандартний аркуш 
тонкого паперу, наполовину заповнено
го дрібним друкарським шрифтом. А 
разом з ним було вкладено переклад:

«Дорогий Миколо!
З великою радістю одержав відо

мості про тебе від товариша Анатолія, 
аж через тридцять років. Був би щасли
вий побачити тебе й відчути ту ж ра
дість, яку пережив від звістки про Ана-

толія. Я сподіваюсь і вірю, що ми змо
жемо побачитися, і про все це я теж го
ворив з Анатолієм. Я пишу до тебе і 
мені здається, що ми вже разом. Я спо
діваюсь і вірю, що ми наспразді поба
чимось. Анатолій, мабуть, передав тобі 
мої найпалкіші вітання, висловив мою 
радість і радість всіх, хто боровся ра
зом з нами проти спільного ворога. Ще 
раз прийми найсердечніші побажання. 
Сподіваюсь на нашу зустріч.

З любов'ю

в
ветеранів 
Г ригорія 
Анатолі я 

Халова,

італійські

Лучіано ОЛІВ’ЄРО».

Всього на кілька місяців раніше, ніж 
Аджамку, з Італії надійшов лист на 

адресу Радянського комітету
війни. У ньому були адреси 
Михайленка, Павла Назарова, 
Будкіна (Соколова), Туракула 
Миколи Андріяшевського.

«Ці адреси, — повідомляли
учасники руху-Опору, — залишили ра
дянські солдати, які воювали в наших 
лавах. Дуже хотілося б дізнатися, чи 
живі ці люди?»

Почалися розшуки. Вже перше пові
домлення було радісним. Знайшовся 
Микола Андріяшевський! Проживає в 
Аджамці на Кіровоградщині.

Поступово дізнались і про інших зга
даних учасників італійського руху Опо
ру. Анатолія Будкіна розшукали в місті 
Райчихінську Амурської області. Тараку- 
ла Халова — в Таджицькій РСР. Павла 
Назарова 
ше Григорій Михайленко помер кілька 
років тому...

Загадковий 
канцям степової Аджамки довідатись 
про героїчні подвиги земляка Миколи 
Володимировича Андріяшевського в 
роки Великої Вітчизняної війни. Усі дов
гі післявоєнні роки Микола Володими
рович, як найдорожчі реліквії, зберігає 
італійські нагороди, документи, 
графі?, до найменших подробиць 
тає епізоди спільної боротьби 
фашизму.

В архіві воїна-ветєрана є ще 
важливий і пам’ятний документ 
№ 101051 («Посвідчення патріота»), 
скріплений двома печатками і підписом. 
В ньому, зокрема, зазначається: «Від 
імені уряду народів об’єднаних націй 
дякуємо Андріяшевському Миколі за 
те, що він боровся з ворогом на полі 
бою. Борючись в рядах патріотів, тих 
людей, які носили зброю в ім’я справи 
торжества свободи, він приймав участь 
в операціях нападу, здійснював підривні 
акції, діставав інформацію військозого 
значення. Своєю мужністю, своєю від
даністю справі італійські патріоти внес
ли значний вклад у справу визволення 
Італії і в велику справу визволення всіх 
людей.

У відродженій Італії ті, хто має це по
свідчення, будуть завжди в пошані, як 
патріоти, які боролись за справу честі 
і свободи.

Верховне командування об’єднаних 
союзних військ». у

Тернистими і звитяжними шляхами в 
роки війни йшов до Перемоги радян
ський солдат, комсоааолєць з Аджамки 
Микола Андріяшевський.

(Далі буде).

У Компаніївського рай
кому комсомолу кілька мі
сяців тому виникла ідея 
створити агітколектив, 
який увібрав би в себе ри
си всюдисущого агітатора, 
невтомного активіста, сур
мача комсомольських
справ. І комсомольська агі
таційно-художня бригада 
«Горизонт» народилася.

День 21 березня цього 
року став днем появи цьо
го колективу. Отже, агіт
бригаді вчора виповнило
ся 50 днів. Багато це чи 
мало? . ,

Коли спитати керівника 
колективу Івана Великоро- 
да, він скаже, що це, 
безумовно, мало. Ну, що 

встигли? Підготувати

в місті Орджонікідзе. Ли-

лист з Італії допоміг меш- очолювали табли- 
зони, в дев’ятому

програму, скласти план 
виступів по району, кілька 
разів виїхали в колгоспи, 
виступили на ооласному 
заключному огляді-кон- 
курсі агітаційно-художніх 
бригад...

1 це всього за п’ятдесят 
днів? — здивується, мож
ливо, читач. Так, саме за 
п’ятдесят, навіть менше.

Між іншим, про виступ 
«Горизонту» в Кіровограді 
його керівникові щоразу 
нагадує іменний годинник, 
яним його нагородили, від
значаючи змістовну про
граму колективу.

Риси характеру, якими 
члени бригади Юлія Яси- 
ненко, Віра Коноваленко, 
Минола Малохатьно, Борис

Кирпа, Василь і Рая Коше
ві, Антон Червоненко, На
талка Діденко, Тетяна Ки- 
рієнко. Дня Шовкоплпс, 
Людмила Потапенко, Рая 
Яковлева і Леонід Славний 
наділили «Горизонт», — 
ідейність, актуальність, 
бойовитість. Колектив своє
рідний тим, що до його 
складу ввійшли члени бю
ро райкому комсомолу, 
секретарі комсомольських 
організацій, молоді праців^ 
ники районного Ьудинну 
культури.

Програма агітбригади 
називається «Комсомолу — 
60». Протягом двох годин 
її учасники гортають пе
ред глядачами сторінки 
історії комсомолу номпа- 
ніївського району, став
лять проблеми, підказують 
їх розв’язання.

М. ДУМИЧ.

фото- 
пам’я-
проти

Усі п'ять клубів, які 
цю другої української ------- , ..
турі виступали на виїзді. Як раніше пові
домлялося. кіровоградська «Зірка» ^в Чер
нівцях З мігіііїіалЬНИМ рЗХуНКОМ , . -
грала «Буковині». Такі ж результати 
ло зафіксовано в матчах 
«Кристал» та «Авангард» 
де сильнішими були гості 
криворіжці.

Нині таблиця

з мінімальним рахунком nJ?°'

«Спартак» — 
.» _ «Кривбас», 
і — херсонці і

<Буковина» 
СКА К.
СКА Л. 
«Металіст» 
«Суднобудівник» 
«Колос» П. 
«Поділля» 
«Спартак» 
«Говерла» 
«Десна» 
«Локомотив» 
«Дніпро» 
«Атлантика» 
«Авангард» 
«Новатор» 
«Фрунзенець» 
«Торпедо» 
«Старт» . 
«Шахтар»

«Кривбас» 
«Колос» Н. 
«Зірка» 
«Кристал»

мас такий
I
9
9
9
8

вигляд:
М

17— 6 
12— 4 
14- 5
8— 2

О
15
14
13
13один 

за

то Наша адреса і телеФоІ
Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

13 ТРАВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.35 •- Гімнастика.
8.55 — «АБВГДсііка». 9.25 — 
«Для вас, батьки». 9.55 — 
«Ранкова пошта». 10.25 — 
<По музеях і виставочних 
залах». Дописавшій Ермітаж.
10.55 — «Мужність». Цикл 
пісень П. Бюль-Бюль огли 
та М. Добронравова. 11.15 — 
«.Увага: дорога». 11.45 Ти
раж «Спортлото». 11.55 — 
«Здоров'я». 12.10 — «Музич
на подопож». 13.20 — «Папі 
кран». Кііюпрограма. 14.20
— Фільм «Васьок Трчбачов 
та його товариші». 15.40 — 
«Очевидно — неймовірне», 
ід.40 — «Піс.вя-78». 17.15 — 
Бесіда на міжнародні темп 
політичного оглядача галети 
«Правда» Гепоя Соціалістич
ної Прані ІО. О. Жукова. 
18.00 — Новини. 18.15 — 
«Разом дружка сім'я». Му
зична програма. 18.45 —

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кнровоїдалекого обкома 
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10 — 11
11—15
6—11
3—14

субота ізНаступний ігровий день 
травня. «Зірка» проведе його у себе вдо 
ма. Вона прийматиме армійців Львова 
Матч почнеться о 17-й годині.

Фільм «Повість про людське 
серце». Частини 1 і 2. 21 00
— «Час». 21.30 — Заключний 
концерт фестивалю мис
тецтв «Московські зірки». 
По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— «Мальовнича Україна*.
(К-д па Республіканське те
лебачення). 10.20 — Фільм 
«Землі моєї голоси». 11.00— 
Повнив. 11.15 — Фільм
«Пізнє літо». 12.45 — -Доб
рого вам здоров'я». 13.20— 
Для дітей. Л. Устинова. «Не
доторка». Вистава. 14.35 — 
«Вітчизно моя неозора».

«У світі музики ч. 
«Закон і ми*. 17.05 

молодіжної 
«Молодіжна

< Гадузь: 
19.00 — 

-Комсомоль-

15.35
16.35
— «Антологія 
пісні». 17.30 — 
орбіта». 18.15 
досвід, проблеми».
Вісті. 19.30
ська традиція». 20.45 — «11а 
добраніч. діти!» 21.00 — 
«Час». 21.30 — Фільм «Стс- 
панова пам'ятна». По закін
ченні — новини.

14 ТРАВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 

— «Час». 8.35 — Гімнастика. 
8.55 — Коїіцсрт Калмицько
го державного ансамблю 
пісні і танцю «Тюльпан». 
9.20 — «Хочу псе знати». 
Кіножурнал. 9.30—«Вудил ь 
ник». 10.00 — «Служу Ра
дянському Союзу». 11.00 — 
-В гостях у казки». 12.10 — 
«Сільська година». 13.10 — 
«Музичний кіоск». 13.40 — 
«Прокинься 1 співай». Фільм-

- «Міясна- 
16.00 Н- 

л хокею: 
фінальної 

........................ . і -7 
новини. 13.25 — «Клуб кіно-

вистава. 15.25 - 
родна панорама». 
Чемпіонат світу 
матч учасників 
групи. (Прага). В перерві 
новини. 13.25 — <!!."■ '’ 
подорожей». 19.30 — Чемпіо
нат світу з хокею: матч 
учасників Фінальної групи. 
(Прага). 21.00 — - Час». 22.05 
— «Про балет». По закінчен
ні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
— -Таланти твої, Україно». 
Концерт. 11.00 — Новини.
11.15 — - Слава солдатська».
12.15 — -Натрусив кінозал».
13.15 — Для дітей. «Сонеч
ко;». 13.15 — -Телеслужба
хорошого настрою'-. 14.30 — 
1'. Доніцстті. «Дон Паскуале». 
Вистава. 16.50 — .-Сторінки 
творчості». В. Доброволь- 
<ч,і;нїІ 17.20 — Концерт.
18.05 — «Палітра». 18.30 —- 
Звучить російський романс. 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.45 — «Недільний су
венір». 20.30 — «Кодри».
20.45 — «На добраніч. ді
ти!» 21.00 — «Час». 21.30 — 
Показові виступи иайсильні- 
тих радянських фігуристів. 
По закінченні — новішії.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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