»■мам комсомол»же»
ГІДНЕртЗУСТРіЧ!
ТРИВАЄ УДАРНА

ВАХТА МОЛОДІ КІРОВОГРАДЩИНИ,
ПРИСВЯЧЕНА КОМСОМОЛЬСЬКИМ З'ЇЗДАМ
мольців-механізаторів. Ви
ступивши
ініціаторами
змагання за гідну зустріч
XIX з'їзду ВЛКСМ, вони
успішно справляються із
взятими підвищеними зо
бов'язаннями.

ЩОБ
ВИПЛАВИТЬ

БІЛЬШЕ
МЕТАЛУ
ділянку
Відповідальну
на Кіроеоградроботи
ському 1чавуноливарному
заводі
/доручили комсомолодіжній
мольсько>
очолюють
бригаді,
яку
бригадир Юрій Корольов
і групкомсорг Іван Дябін.
Вони ведуть капітальний і

поточний ремонт вагра
нок, ємкостей, всього об
ладнання для виплавлено
го металу. Від якості їх
ньої
роботи
залежить
якість плавки, від темпів
ремонту — виконання ви
робничих "завдань всього
цеху. Хлопці добре усві
домлюють покладені на
, них обов’язки, і працю
ють так, що уже протячгом півтора року не ма*ють жодного зауваження.
За підсумками змагання
минулого року
бригада
футирувальників
вийшла
переможницею
серед
комсомольсько - молодіж
них колективів заводу.
Готуючи гідний трудо
вий дарунок з'їздам ЛКСМ
України і ВЛКСМ, молоді
робітники
дали
слово
скоротити строки ремонту
плавильної техніки і об
ладнання.

Уже минулого
тижня
піч для виплавлення чаву
ну знову стала до ладу
після капітального ремон
ту, який комсомольськомолодіжна бригада про
вела лише за 6 робочих
змін — швидше, ніж плакувалося. Другу ПІЧ, до
ремонту якої приступили
футирувальники,,
вони
зобов’язалися
викласти
вогнетривкою цеглою
І
і
ввести її в дію ще швидше --- за п’ять
робочих
змін.

Найскладніші ремонтні
роботи виконав самостій
но комсомолець
Петро
Криворучко.
Його трак
тор готовий хоч сьогодні
вийти в поле. Власними
силами завершує лагоди
ти свого МТЗ-50 молодий
механізатор. Дмитро Сиволап.

ВЕСНИ

ГОТОВІ!
Не стихає гуркіт у дворі
тракторної бригаду. Сту
кають молотки,
подзво
нюють об вузли тракторів
ланцюги, зблискує іскра
ми зварка. Хлопці завер
шують ремонт
останніх
машин. Поспішають, але,
як кажуть, з розумом. Бо
від того, як
полагодять,
як підготують їх, залежа
тиме і якість, і темпи усіх
сільськогосподарських ро
біт.
На лінійці
готовності
стоять 32 трактори з на
явних 38, У достроковому
завершенні ремонту сільгуггогосподарської техніки
еєлико
заслуга
комсо-

Колектив радгоспу «Ма<
ріампільськнй» Лсірійсько
го району влітку минулого
року серйозно потурбував
ся про те, аби худобі була
забезпечена сита зимівля.
Про цс свідчать і результа
ти по надоях молока: гос
подарство успішно викона
ло план першого місяця
другого року одинадцятої
п’ятирічки.
Нині
доярки
другого відділка радгоспу
від кожної корови надою
ють по 7—8 кілограмів мо
лока.
Серед тих, хто йде попе
реду у соціалістичному зма
ганні маріампільських тва
ринників - сім’я Куксенків.
Довгий час працює на фер
мі Євдокія Федорівна. Ма
териною стежкою пішли і
дочки Світлана та Валенти
на. Молодим дояркам є з
кого брати приклад.
ГІ а знімку:
сестри
Світлана і Валентина КУКСЕНКИ.

В. ХАЩЕВСЬКИЙ,
бригадир тракторної
бригади № 1 кол
госпу «Дружба».
Новоархангельський
район.

ВИСОКІ

ЗОБОВ’Я

ЗАННЯ
Трудову вахту ударно
несуть члени комсомоль
сько-молодіжного колек
тиву
молочнотоварної

ферми
Несватківського
відділку радгоспу Друго
го
імені
Петровського
цукроксмбінату, які зобов язалися до дня відкрит
тя XIX з'їзду ВЛКСМ вико
нати план п'яти місяців.
Очолює ' цей
колектив
групкомсорг, делегат об

ласної
комсомольської
конференції Євдокія Крав
ченко.

Молоді тваринники ус
пішно
справляються із
взятими
соціалістичними
зобов'язаннями. За січень
надій від кожної корови
становить по 285 кілогра

мів молока.
Комсомоль
сько-молодіжний
колек
тив утримує першість
у
районі по надоях /лолока.
У цьому неабияка заслуга
молодого подружжя Ми-

китчуків — Марії і Степа
на, які працюють на фер
мі. Степан Микитчук вва

жається одним з кращих
операторів
машинного
доїння у районі.

Б. ВАСИЛЬЄВ.
Олександрійський район.

ЩЕ ОДИН

Н. МИКОЛАЄНКО.

до

Виходить
З 5 грудня 1939 р.

кмк
Перший комсомольськомолодіжний колектив на
родився у Компаніївській
райсільгосптехніці.
Очо
лили його бригадир Петро
Ващеня та групкомсорг
Валерій Бугаєнко.

Усі 19 ВОДІЇВ, ЯКІ
ВВІ
до складу КМК, взя
ли підвищені соціалістич
ні зобов’язання. Так, на
приклад, вони дали слово
виконати
п'ятимісячне
завдання по
перевезен

ЙШЛИ

ню народногосподарських
вантажів до дня відкрит
тя XIX з’їзду ВЛКСМ. Новостсорений
колектив
включився у районне зма
гання КМК за присвоєння
йому імені
XIX
з’їзду
ВЛКСМ.

В. НАРІБНИЙ,
другий секретар Компаніївського райкому
комсомолу.

Фото ». КОРЗУНА.

ВИХОВАННЮ МОЛОДІ — КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД
о

У Бобрипсцькому райо
ні почали саме з цього,
розв’язуючи
проблему
кадрів
у громадському
і варинніїнтві, тут передусім подбали про побуто
ве обслуговування людей,
які працюють на фермах.
Сюди постійно приїздять
молоді кравці, модельєри,
з а к р і й 1111 к 11,
доста в л я ють
товари першої необхід
ності, дефіцитні товари.
Бо тут — ударний фронт..
Так і в ІІовоархапгсльському районі.

Головне — дбати про
■ людей.
створювати
їм
добрі умови для прані і
відпочинку. В редакції тазет. у райвиконкоми м. Кі
ровограда звертались лю
ди зі скаргами: «Здав у
хімчистку костюм, а він
зник...», «Здав у терміно
вий ремопг, а його роб
лять тижнями», «У пас ви
йшов з ладу холодильник.
Звернулися по допомогу
па завод «Рсмпобуттсхпіка», а звідти' вже місяць
немає відповіді», «V при
ймальному пункті будин
ку побуту
«Інгул» не
можна одержати
книги
скарг...» Звичайно, людям
допомогли. Це вже після
втручання
відповідних
органів. Якби
комітети
комсомолу вчасно зверну
ли увагу па ні недоліки у
роботі молодих побутов
ців, люди не шукали б мі
сяцями своїх речей у май
стернях.
Ось вам іще однії орієн
тир для дії.
3.
Під час звітно-виборної
комсомольської
конфсрспиії иа_ Кіровоградсько
му заводі тракторних гід
роагрегатів було названо
кілька цифр, що характе
ризують роботу молодих
- новаторів, раціоналізато
рів і винахідників; за звітшііі період молоддю було
подано 225 ралпропозииіїї, введення багатьох з
(Продовження. Поч. у Н« 18
за 11 лютого ц. р.|.

Ііа його рахунку було 38 є такий Коля Рахманов,
винаходів. Перший з них який стоїть за верстатом,
він зробив, коли
йому а ми його не помічаємо,
виповнилось
однпадця ть бо його пропозиції здаю
років. Ра.хманов змонту ться інженерам з інсти
вав тоді із звичайного тутськими дипломами ди
■ Конструктора»
підйом тячими іграшками.
ний кран нового зразка,
Але ж Коля Ра.хманов
який за ного розрахунка гсж робив іграшку...
працювати
ПОВІНІСІІ
ми
4.
Дівчинка запитала маму:
при допомозі електромп
— А чого оте сіно, що
ми збирали всім класом,
дядько кинув піл ноги ко
.
ровам?
— То воно саме впало,
бо не вмістилося в годів
НА ТРИБУНУ
ницях.
L рУУ УУ
комсомольської
ІІя розмова відбулася
Lr firm/ с«» КОНФЕРЕНЦІЇ
Тепер
і апрпкіпці літа,
уже інша ситуація — по
ріп просто нічим годувати.
В Устппівському райкомі
комсомолу
можуть
сказати:
— Цс не у нас. Чи ор
ганізували ударні загони
но заготівлі кормів. Вони
були V колгоспах, в школах. Колгоспнптої скнртудими спеціалістами і ра торчнків. Не знав тоді Ко вали сіно, а школярі коціоналізаторами. Хоч па ля Ра.хманов, що такі мо сили траву у лісосмугах.
заводі високий процент торчики — дефіцит. І він на берегах річок...
ручної праці, агрегатники звернувся до Серго ОрдОтож воно і є: як було
Невдовзі до тієї трави багато, кидали
ще
не
зорієнтувались жопікідзе.
переповню
‘сповна, підтримуючи твор Рахмаиовп.х приїхав Фель оберемками.
чу ініціативу кращих мо д’єгер у картузі чекіста і вали годівниці. А неста
лодих виробничників. Зви повіз його на новенькій ло — схопились за голови:
чайно. раціоналізатора з «ємні» па площу Ногіна.. «Якось треба економити».
досвідом тут зустрічають І там, в наркоматі, йому' Тут би таку ініціативу видва новеньких: явній ще влітку. Повести
в обійми». А якщо ти ли вручили
ше перший раз вирішив слсктромоторчики. А не• б серйозну розмову па
зборах
удосконалити якийсь ви вдовзі про хлопчика писа■ комсомольських
робничий процес?
Якщо ла вже «Піонерська прав про уміле й бережливе витвоя пропозиція по така да» і передавала радіо■ тривання кормів.
вже й значима? Тоді тре станція імені Комінтерну.
Тіл ЧТФ № 1 птахо
ба почекати. Але ж саме В приміщенні Наркомтяж- фабрики
«СагаЙдацька»,
з'
лічених
карбованців прому невдовзі видавали наприклад, торік надоїли
складаються
1
тисячі. І як '■ пайбагатшому хлопчико па кожну корову по 3102
би на підприємствах об ві країни» десять новень кілограми молока, а па
ласного центру існували ких сторублівок «на вело МТФ № 1 радгоспу _<Лн1
спеціальні
поети технічної сипед» за ного винахід. А гульськпй» — 1402. Були
творчості, котрі очолюва через багато років інже такі дні у січні, коли па
нер Рахманов
Ра.хманов винайшов
ли б ініціативні комсо пер
останній не мали й трьох
снаряд...
мольські
активісти, ми підкалібровий
кілограмів від копо мі. Лв
сьогодні
почули 0 десятки Йому тиснули руку гене колгоспі імені Кірова й
1
нових імен молодих вина рали... Допоміг йому нар того менше. В радгоспі
хідників, які вміють пра ком. Допомогли вчені. 1 імені Димитрова довели
він став визначним вина
цювати справді творчо.
до... 2-х. Тут же сумна
Згадаймо хоча б відо хідником.
новина: в обох радгоспах
То може десь і в пято
мого московського інже
нера Миколу Рахманова. му заводському колективі (Закінчення на 2-й стор.).
них у виробництво дозво
лило внести до фонду
економії підприємства 175
тисяч карбованців. Л всьо
го у раціоналізаторській
робот і брало участь 254
молодих заводчани.
Та
все ж, як вказувалось на
конференції, па підпри
ємстві ще немає потріб
ного контакту між моло- ‘

Нотатки про комсомольську
ініціативу і непомічені

«дрібниці»

,,Молодяі жожуялр<г

-2 епюр

ЯКЩО ЗАГУБИШ
ЗЕРНИНУ...
(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.].

доярок
затримували з
краденими кормами. І це
тоді, коли сутужно з ни
ми.
Проте
комсомоль
ські
організації
ефек
тивне витрачання кормів
не взяли під свій конт
роль.
У колгоспі імені Леніна
Долииського району мені
розповіли про інший ви
падок. Якось під час него
ди механізатори не встиг
ли вчасно доставити на
ферму сіно й солому, і то
ді доярки Валентина По
клад та Валентина Фо.міних, щоб не залишити го
лодними групи закріпле
них за ними корів, при
несли сіно з власних дво
рів. Звичайно, такі дояр
ки не кинуть оберемок ку
курудзиння чи інший корм
під ноги тварині. З цього
й можна почати розмову
про бережливість на ком
сомольських зборах. І ко
ли б в радгоспах сінгульський» та імені Димитро
ва питання про бережливе
ставлення до кормів по
рушили не тоді, коли
доярок затримали з «тор
бами*, а ще восени (як
спадали надої, хоч корми
па ферму доставлялись в
потрібній кількості), мож
ливо б,' цього прикрого ви
падку П не трапилося.
Обидва наведені приклади
залишилися поза увагою
комітетів комсомолу.

ще й тринадцяти
років,
коли радянські воїни виззоллли його рідне село Сасівну під німецько-фашист
ських загарбників. Але він
ба»-и8
полум’я
війни.
Хлопець підносив на вог
неву позицію воду,
заго
товляв дрова для солдат
ської кухні. І юному Віті
Коропу, батько якого за
гинув під
Сталіні рядом,
командир підрозці-у годарував шапку з червоною
зіркою і валянки.
Це —
теж за мужність.
Віктор
Іванович 35 років працю
вав в рідному колгоспі —
чесно, самовіддано.
Тож
на вечорі
бойової слави
він.говорив не лише про
вікопомний подвиг радян
ського воїна, а й про по
чуття патріотизму, з яким
мас жити кожна молода
людина, котра сьогодні за
сіває хлібну нияу, садить
дерева, зводить дім.

гань. Саме з цих причин,
наприклад, уся команда
Добровеличківського ра
йону на обласному фіналі
з багатоборства і ПО на
призи
«Комсомол ьской
правди» набрала менше
очок, ніж окремі багато
божні, котрі стали чемпіо
нами. Залікові очки тоді
дали своїм командам ли
ше но 2—4 учасники зма
гань з 1 олованівського,
Он уф р і ївського ранон і в.
і тепер у цих районах
влашготуються спор і явні
змагання від випадку до
випадку. А потім, весною,
почнеться
штурмівщина,
бо требц. буде рапортува
ти про заплановану кіль
кість підготовлених знач
ківців. Отже, знову бу
дуть фальшиві цифри у
звітах.
'
_

Юнаки і дівчата Сасівки
вітали Віктора Івановича
з 50-річчям і проймалися
високим почуттям вірності
Вітчизні, яким живе і тру
диться цей простий сіль
ський чоловік.
То хай же кожен з нас
побачить поруч себе таку
людину, якій по-доброму
позаздрять усі. Саме те
пер, коли триває Всесоюз
на експедиція комсомоль
ців і молоді «Літопис Ве
ликої Вітчизняної», юна
ки і дівчата з виробничих
колективів,
піонери-'- зі
шкільних пошукових за
гонів -мають зустрітись з
кожним колишнім фрон
товиком, ополченцем, на
родним месником, трудів
ником тилу. Може, в ко
гось із них і не має «зо
5.
лотих» нагород, але ці
Багато цікавих заходів люди теж наближали не
можна
провести,
коли переможний травень 45-го.
вміло зорієнтуватись у ро Тож вклонімося їм, і за-»
бо і і по військово-патріо лишімо про них спогад на
тичному вихованню моло щадкам.
ді. Якщо ж їх організову
в.
вати формально, від ви
падку до випадку, тільки
У райкомі комсомолу
напередодні
знаменних часом запитуєш:
дат. іо вони будуть мало
— Скільки ж спілчан за
ефективними. Комсомоль рік взяли участь у зма
ці Світловодська, скажі ганнях з багатоборства
мо, інші рідко вирушають ГПО? Де, в якій первин
у далекі .походи, щоб зу ній організації краще по
стрітись із людиною, котра ставлена робота по впро
здійснила подвиг у роки вадженню комплексу ГПО?
Великої Вітчизняної війни.
І дуже часто працівник
І Іередусім старшокласніь райкому не може відпо
кіі шкіл міста йдуть до ко
вісти одразу на це запи
лишніх фронтовиків, які тання. Телефонує в раііживуть у їхньому будин спорткомітст, просить на
ку, па їхній вулиці. Урок звати цифру. Цс є ще од
мужності проходить не в ним доказом того, що в
Школі, а па квартирах ве райкомі
безпредметно
терані», про яких школярі займаються фізичним вихо
створюють
рукописну ванням молоді. Па облас
книгу.
ні змагання приїжджають
А ось комсомольці кол випадкові
спортсмени,.
госпу імені Леніна Компаніїсського району виріши- яких не перевірили на ра
Згодом
ли_ зустрітись
на
вечоиі йонних турнірах.
бойової слави із своїм од з’ясовується, що й у ко
носельцем, який не йшов
з’атану зі зброєю в рунах. лективах фізкультури не
відбірковнх зма
Віктору Коропу
не було було

Комсомольські активісти
Кіровограда давно вже ве
дуть розмову поо те, щоб
провідні
колективи
під
приємств обласного цент
ру
взяли
шефство
над
мікрорайонами міста, до
помогли обладнати для ді
тей і підлітків спортизні
майданчики, взяли участь
в організації
спортивних
змагань. Помітних зрушень
поки що не видно. Та й
якими вони можуть бути,
коли, скажімо, комсомоль
ці заводу тракторних гід
роагрегатів й самі не ма
ють навіть простих спор
тивних споруд, на
яких
можна було б підготува
тись
до
відповідальних
змагань. Тренуються агре
гатники
здебільшого
на
орендованих базах. Так і
на багатьох
інших
під
приємствах
Кіровограда.
Була й інша «дивина-» —
Ленінсьний і
Кіровсьний
спорткомітсти почати по
єдинки минулорічної спар
такіади аж... у листопаді.

Є багато позитивних
прикладів, коли комсо
мольські і фізкультурні
працівники спільними зу
силлями розв’язують про
блеми — організовують
ударні загони, які вихо
дять па суботникн і не
дільники, щоб обладнати
для себе спортивні комп
лекси. Влаштовують спор
тивні вечори з метою про
паганди
фізкультури і
спорту. Такий досвід на
громаджено в Ульяіювці,
Світловодську, Вільшанці.
Знають про це в сусідніх
районах, але- ініціативи
своїх колег не підтриму
ють. Звідси її невдачі.
А ПЕРШИЙ погляд
все цс, здавалося б,
дрібниці. І про них рідко
можна було чути на звіт
но-виборних зборах в ком
сомольських організаціях,
па районних конференціях.
А вони, оті «дрібниці», мов
загублені дорогоцінні зер
нини, мали бути помічени
ми комсомольськими ва
тажками, членами коміте
тів комсомолу. Бо у вихо
ванні молоді немає дру
горядного. Тут все — пер
шочергове. А жива робота
не терпить шаблону, фор
малізму. Кожну справу
ми повинні починати, ви
бравши формулу високої
активності.

Н

„ХОЛОДНІ БУДНІ“
.

.

...

Володимир Карпенко,
заві
дуючий відділом обкому комсо
молу, як тільки ми вийшли за
територію будівництва проект
но-конструкторського
інститу
ту, ніби продовжуючи останню
фразу бригадира маллрів-штукатурів, сказав:
Можна так і почати
ко
респонденцію: недільний ярма
рок, гамір, і серед усього цьо
го жінка ходить від прилавка
до прилавка, напитуючи маляпсьних Щіток. Не дві, НС п’ять, а
З ПІВСОТНІ...
’
Вразили мене слова, мовлені
Надією Федорівною
Шачковською ще
напочатку
нашої
розмови; «Оці три дні, якщо їх
тр“’ зіпсУвали нам
настрій Щонайменше
на
мі
сяць...»
Однак усе по порядку. Ком
сомольсько-молодіжна бригада
малпрів-штукатурів будівельно-
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Б^МО^ТРИВОГУ!

гЬ монтажного управління М; З
(керівник Н. Ф. Шачсовсьна)
нині відома в області. Торін во
на не знала собі рівних серед
усіх будівельних ІСМК за
ви
робничими результатами,
дів
чата постійно виконували свої
завдання на високому профе
сійному рівні при
відмінній
якості робіт. У січні нинішньо
го року наша газета опубліку
вала соціалістичні зобов’язання
бригади, першим пунктом у
яких зазначалося:
завершити
план другого року одинадцятої
п’ятирічки
ДО дня
відкоиття
XIX з’їзду ВЛКСМ. Одне слово,
колектив
заслужено
носить
звання бригади
комуністичної
праці.
І враз — зіпсувався настрій.
А причин для цього небагато —
дівчат не забезпечують необ
хідним фронтом робіт. Сидіти
без роботи вони не звикли. Може,

М. ШЕВЧУК.

Нині
у пра
цівників
Компаніївської ра
йонної насіннє
вої інспекції га
ряча пора. Во
ни повинні вчас
но
визначити
якість посівно
го
матеріалу,
що надходить з
колгоспів райо
ну. Насіння по
трібно
переві
рити на чисто
ту,
вологість,
схожість.
Тож
сьогодні
пра
цівники насін
нєвої інспекції
живуть однією
турботою
—
Підготувати до
бірне, повноцін
не зерно.
На знімку:
О
О.
РОЗГАНЯЄВА,
В. М.
КОМПАНІЄЦЬ і
В.
А.
ДЕМИДЕННО.
Фото Л МИРГО
РОДСЬКОГО.

...— А зовні й справді схожі на школярів: допитли
ві, непосидючі, жадібні до знань. Це добре. Пам’ятаю,
І ми були такими ж.
— А починалось усе...
...— Півзіку тому. Прогуркотів вулицями села пер
ший «Фордзон» і ми, хлоп'ята, вже подумни «осідла
ли» його. Пізніше подались в ГЛТС, на курси...

(Із розмови з керівником курсів
Ф. М. СТЕЛЬШІКОВИМ).

МЕХВСЕОБУЧ

роботою, цікаво подати ма
теріал. Це думка і моїх то
варишів із колгоспу імені
XXV
з’їзду
КПРС, котрі
вчаться на курсах,
думка
усієї нашої групи.

Олег СЮТКІН, секретар
тимчасової комсомольської
групи:
— Спочатку не всі розу

міли, навіщо вивчати
такі
дисципліни
як,
скажімо,
основи агротехніки, еконо
міка сільськогосподарсько
го виробництва. З допомо
гою викладачів перекона
приховати радісної посміш
ки. Згадав, як і Микола Би- лися — у майбутній роботі
цюк кілька років тому си все важливо.
Кілька слів про роботу
дів
за партою,
відповідав
Євген
Андрійозич
Текомсомольської групи. Ре
на
такі
ж
запитання.
решко зайшов до класу, ко
— Хто ще відповідатиме? гулярно проводимо збори.
ли Віктор Стасюк, староста
Здебільшого -питання,
які
Один за одним виходили
групи, завершував
тради
піднімаємо на них, стосую
Ричка,
ційну ранкову перекличку. до дошки Олексій
Віктор Стасюк, Віктор
Га ться поліпшення навчальноПочекав кілька хвилин.
виховного процесу.
Актив
— Ну що, повторимо? — ленко... Йшов урок.
виступив
з ініціативою —
обвів поглядом
слухачів,
відмінними успіхами у на
коли гомін трохи вщух. --вчанні
зустріти
наст ціні
Принцип дії двигуна внут
з’їзди
ЛКСМ України і
рішнього згоряння...
ВЛКСМ. Комсомольці під
Володимир АЛихайлючентримали її.
ко
відповідав
спокійно,
Недавно були
прийняті
впевнено. Тема знайома.
Віктор СТАСЮК, староста "до лаз Спілки Олександр
Не
тільки з
підручників:
Журба, Микола Корабльоз,
кілька разів
власноручно групи:
Іван
Ковальов
і Микола
— Проблема вибору про
«перебирав» двигуна, коли
Хрущов.
працював у батька поміч фесії переді.мною не стоя
ником. Проте на
власний, ла. Ще в школі вирішив —
Ц:
V
хай невеликий, досвід не буду механізатором. Коли
— А знаєте, що рухаг а
посилався. Щоб яскравіше після служби у лавах Ра
житті найдревнішу з профе
проілюструвати
значення дянської Армії повернувся
сій — хліборобську? — рап
теоретичної підготовки для додому, секретар комітету
госпо том запитав керівник кур
механізатора
широкого комсомолу нашого
Федір
Митрофанозчч
Кули сів
профілю,
згадав Миколу дарства Олександр
Стельников. — Віра, Нздія
Бицюка, Він теж
із кол нич порадив піти на чоти
й Любов. Не побоюся зда
госпу
імені
Комінтерну. римісячні курси. Погодився.
Майбутня
професія не тися банальним. Віра — У
Кілька разів виходила з ла
вона майбутнє нашого села. На
ду жатка з переможця ра просто подобається,
дія — ще більше заквітчати
йонного
соціалістичного мене захоплює. І не тільки
землю золотонив.’ям, сада
змагання, однак
усі
не мене — всіх у нашій групі.
ми. Любов... — На обличчі
справності хлопець
усував Вважаю, що це заслуга на
ветерана засвітилася загад
ших викладачів Івана Ми
прямо в полі.
посмішка. — Кілька
— Здорово це у Миколи хайловича Норова, Федора кова
днів тому
наші
курсанти
виходить! — розповідав за Митрофановича СтельникоОлег
Сюткін
і Людмила
хоплено. — Поки
приїде ва, Євгена Андрійовича Те
Бузько створили нову ра
Вони — відмінні
«летучка», він уже з загін решка.
майстри, чудоьі вихсиа<епі. дянську сім’ю...
ці...
нас
Євген Андрійович не зміг Знають, як захли'і
М. ПОЛІЩУК.

СТАНУТЬ ЧЕРЕЗ КІЛЬКА ТИЖНІЗ КУРСАНТИ
МЕХВСЕОБУЧУ, ЩО ДІЄ ПРИ ОНУФРІЇВСЬКІЙ
РАЙСІЛЬГОСПТЕХНЩІ.

УРОК

тому, що такі перебої у бригаді
рідко трапляються,
можливо,
що звикли вони жити за пра
вилом «Робочий час — роботі»,
і знаходять її й тоді, коли не
для всіх вистачає площі
під
фарбування: будівельниці ква
ліфіковано можуть штукатури
ти, облицьовувати...
— Робота для бригади є, не
знаю, що дівідт
не
влашто
вує, — здивувався на наше за
питання майстер БУ № 3 Сергій
Дяченко.
Справді,
робота є, але
чи
можна її виконувати? Уже тре
тій день молоді
будівельниці
працюють у приміщенні кана
лізаційно-насосної станції, що
зводиться. Міцні морози змуси
ли керівництво управління по
дбати про те, аби
хоч якесь
тепло дозволило дівчатам
не •
простоюзати. Та вся біда в то
му, що якесь тепло, а не те,
при якому можна
працювати.
Встановлені солярниці так окурюють приміщення, що більше
чверті години тут втриматись
не можна, не те, що працювати.
Ми спробували штукату
рити у резервуарі
станції, говорить групкомсорг бригади
Тамара Плотникова. — дЛе од^Л₽І?У-МІЛИ’ Що це Даремна
рооота. Стіни резервуару сиоі і
штукатурна не висихає; а за
мерзає (до
того ж у позчині
бракує і цементу, і алебастр

ІНТЕРВ’Ю
НА ПЕРЕРВІ

Тож про якість виконаної ро
боти нічого й говорити.
Колентив бригади звик пра
цювати на совість, по-комуністичному. Брак тут не проща
ють нікому. З цього
приводу
мені пригадується випадок, що
трапився у бригаді раніше,
і
Про який розповідала
Н. Ф.
Шачковсока ще влітку. Колек
тив
закінчував
обклеювати
шпалерами кімнати житлового
будинку.
Виявилось,
що
на
один
поверх
їх
не
виста
чить і постачання
до
здачі
об’єкту не передба»-ається. Дів
чата тоді й не довели справу
до кінця так, ян це вони зав
жди
роблять.
Комісія ж, на
жаль, будинок прийняла. А бу
дівельниць ще довго хвилюва
ло сумління, більшість з них з
неприємністю уяаляли, як би у
таку квартиру їм самим дове
лось вселятися. Але не їхня ви
на була у тих недоробках.
Вони ніколи не йдуть на ком
проміс із совістю, проте нс зав
жди їх розуміють.
— Поставили б тут електрич
ні калорифери, і чимало
про
блем зникло б одразу, — скар
житься на постачальників На
дія Федорівна. — І тепло було
б, і сухо. Та де там. Щіток ма
лярських ось уже чекаємо рік.
Доводиться їх самим купувати
за власні кошти.

ну норму, кожен член брж-:Л!"
повинен відзвітувати про свої
здані 38 нвадратних метрів, од
нак сьогодні про це не можей
бути мови, оскільки багато часу
забирає приготування
розчи
ну, штукатурять дівчата вруч”У» в несприятливих
уМОЗ-’Х
(а в той же час бригада штук-;
туріа із управління механізації
будівництва
цього ж тресту
«простоює», бо рідкий розчин
через низьку
температуру за
мерзає у штукатурній станції)Тож і не дивно, що за такої
продуктивності
праці більше
п яти «квадратів.» не зробиш.
— Отож скажіть, чи можи*
працювати за таких умов жін
кам? — запитували члени брига
ди майстра БУ № 3 Сергія Дяченка.
Можна, — відповів май
стер. — і треба.
А яну відповідь дасть нлЯ
Керівництво будівельного
уя*
равління N2 3 тресту «КіровагР«*Д«кацгважбуд»>:
начільник
Управління О. О. Чистяиов, на
чальник
відділу
постачання
В. М. Дука, інженер по технн»
безпеки 1. о. Кітрар? Хто під»«ме молодим будівельникам на
стрій, хто допоможе їм викона
ти свої високі зобов’язанні!, за*
вершити другий рік п'ятирічці
У травні?
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Вивчаємо

громадську
думку
З ініціативи
партійного
бюро і деканату філологіч
ного факультету
Кірово
градського
педагогічного
інституту імені О. С. Пуш
кіна тут створена соціоло
гічна група. її мета — до
сліджувати і вивчати гро
мадську думку студентів,
приміром, про якість підбо
ру і розстановки кадрів сту
дентського активу і нефор
мальних лідерів, а також
систему цілісних орієнтацій
студентів. Групу
очолив
доцент кафедри філософії, і
наукового комунізму Ю. М.
Сафронов.
Протягом
першого
се
местру ми підготували і об
говорили програму дослід
жень, Сформували проблем
ну групу з числа студентів
25-і групи філфаку і з допо
могою
кураторів
опитали
студентів «9-ти
груп вузу
(це майже 500 чоловій). По
передні підсумки показали
цікаві результати. Гак,
із
19-тп
групкомсоргів — 14
мають високий
авторитет,
ВОНИ — справжні Лідери КО
ЛЕКТИВІВ. іе ж саме можна
сказати і про більшість ста
рост груп. Але разом з тим
виявилось,
що
підбору
профоргів чомусь приділяє
ться менше уваги. Мабуть,
це зв'язано з тим, що вони
мало впливають на основні
показники
якості
роботи,
практично не беруть участі
у вирішенні проолем підви
щення пності навчання сту
дентів, відвідування, органі
зації «нутрі групових
кон
сультацій; слаока їх роль і
в
навчально-виховній
комісії.
А ще дослідження показа
ли, що по факультету виді
ляються приблизно об сту
дентів, котрі є справжніми
виразниками думки товари
шів. Тому керівництво
фа
культету,
куратори
груп
стаорюють
собі
реальну
можливість вирішувати най
різноманітніші питання че
рез цих виявлених
лідерів
колективів.
Це тим більше
злободенно,
що в
умовах
багаточисекьності
філфаку
всіх студентів зібрати прак
тично неможливо.

Аналіз ціннісних орієнта
цій студентів різних курсів
(шкала
цінностей)
дозво
лить підтвердити той факт,
що а наш вуз вступає мо
лодь,
вихована партією і
комсомолом о дусі високих
принципів будівників кому
нізму.
Найоїльш
цінними
якостями у сво.х товаришів
студенти вважають:
това
риськість. енергійність, здіб
ність до навчання, енромність. Чомусь не особливо
високо ціняться
працьови
тість, організаторські здіб
ності, любоз
до
вибраної
професії, вихованість. Ціка
во, що першокурсники най
вищим балом
оцінюють у
своїх товаришах доброту —
141 пункт (для порівняння:
вже на другому курсі
ця
якість переноситься на 21
..пункт).
Випливає
висно
вок — необхідно робити все,
щоб вчорашні
школярі не
так болісно сприймали зміну
ритму праці і навчання, від
чували більше тепла у сво
їх стосунках з товаришами
і викладачами.

Динаміка зміни шкали цін
ностей студентів від курсу
до курсу красномовно свід
чить також і про
швидке
зростання значимості в їх
ній свідомості таких
якос
тей, як ерудиція, принципо
вість, справедливість, тобто
тик якостей, котрі необхідні
для кваліфікованого
спе
ціаліста. Але все це — по
передні дані. Повний аналіз
одержаних результатів
со
ціологічного
дослідження,
безперечно, допоможе
нам
виробити
ряд
практичних
рекомендацій длл створення
наукової системи
виховної
роботи
партійної,
комсо
мольської і профспілкової
організацій
філологічного
факультету, всього вузу
в
цілому.

'Л

П. МОРОЗОВ,
студент 25-ї групи фіяологічного факульте
ту педінституту, член
соціологічної групи.

ЛНолодяН коалу ялр

КРОК

ДЕ ШИРЯЮТЬ
ПТАХИ
Авіатори
стверджують,
що
у авіації
нині
сто
професій: геологія і бу
дівництво, геодезія і ме
дицина,
землеробство і
охорона від пожеж... Ка
терина Даньшина працює
на пасажирському літаку.
Вже не раз їй пропонува
ли літаки
Як-40,
АН-24.
Але вона лишається й до
сі зіркою своєму АН-2.
Говорить про цю машину,
як про живу істоту:
— Прожив АН-2 цікаве
життя. Скільки видів літа
ків пішло на заслужений,
якщо можна так вислови
тися,
відпочинок.
А ця
машина служить
і
ще
довго служитиме людям.
Це справжній рекордсмендозтожитель. На АН-2 з
висоти пташиного польо
ту добре ВИДНО землю. І
завжди під час
польоту
охоплює якесь дивне по
чуття...* зачудування
чи
що... Якби була художни
ком, малювала б такі пей
зажі! Весняні — коли зем
ля прокидається, одягає
ться в зелене
вбрання;
жниані, де
переважають
кольори
хлібної
ниви;
осінні — коли поля вкри
ваються чорними пасма
ми оранки. А якими не
повторно гарними стають
ниви,
вкриті
сніговою
ковдрою.
Ми вже звикли, що жін
ки освоюють
«чоловічі»
професії. Водять автомо
білі, трактори. Але згодь
теся, не в кожному авіазагоні зустрінеш
жінкукомандира літака.
Дань
шина — командир АН-2.
Запитайте будь-кого з,кі
ровоградських
авіаторів
про неї. й почуєте: чуйний
товариш, відмінний
спе
ціаліст.
...Якось на випускному
вечорі сказала подругам,
що хоче стати авіатором,
і вже потім, коли навчала
ся в аероклубі, тільки й
чула: не жіноча то спра
ва. Писала листи.
З усіх
авіаційних училищ цивіль
ної авіації одержала від
повідь: дівчат не прий
маємо.

ТИЖДЕНЬ
ПАМ'ЯТІ
ТИЖДЕНЬ ПАМ’ЯТІ
ПРИСВЯЧЕНИМ
ГЕРОЇЧ
НИМ ПОДВИГАМ ЮНИХ
БОРЦІВ ПРОТИ ФАШИЗ
МУ, ЗА СВОБОДУ, ДЕ
МОКРАТІЮ І МИР, ПРО
ЙШОВ У СЕРЕДНІЙ ШКО
ЛІ № ЗО м. КІРОВОГРАДА.
Тиждень почався
зага.іьношкільною лінійкою
«Юність — звинувачує ім
періалізм», яку підготува
ли учні 10 «А» класу Оле
на Найден, Олена Гроцька, Наталка Самодіна.
Піонери Ольга Джем li
ra,
Ігор
Кондратенко,
Олег Петров, Олександр
Ткапов підгої ували радіо
передачу
«Піонсрл-гсрої». Протягом Тижня ба
гато
нового
дізналися
школярі про життя їхніх
ровесників за рубежем.
Цікаво пройшли
кон
курси на крайній малю
нок на тему: «Світ очима
ді ї ей», та
конкурс, на
кращий політичний плакат.
Гарні малюнки намалю
вали
Наталка
Мііпина
(2 -А» клас). Наталка Щу
ка (2«А» клас), Сергій
Кравченко (2 «Б» клас)..
Змістовні, цікаво оформ
лені плакати підготували
старшокласники Надія Ва
тянко. Тетяна
Горлова,
Олег ІТІпшаціжпй.
І Іадовго запам’яталася
піонерам зустріч з ветера-

З стор.----

ЛЮТОГО — ДЕНЬ АЕРОФЛОТУ

ДО МЕТИ
Життя ставать кожно
го перед
необхідністю
вибору. Потерпала: невже
доведеться
відмовитися
від мрії? І не раз в уяві
розмовляла, радилася з
відомою льотчицею В. С.
Грйзодубозою, Героєм Ра-

направлення до Кремен
чуцького училища цивіль
ної авіації. А ще
через
якийсь час її, молодого
спеціаліста, стрічали кіро
воградські авіатори.
Так
місцем її роботи
стало
небо.
З перших польотів ви
робила для себе три ос
новних правила:
удоско
налювати
майстерність,
навчаючись у досвідчених
авіаторів;
забезпечувати

ЗАКОН
ПОЛЬОТУ

дянського Союзу — ще з
п'ятого класу зберігала
газетні вирізки із стаття
ми про неї, а в шкільній
бібліотеці перечитала всі
книжки про героїню. То
були нелегкі, але щасливі
дні. Коли молода людина
шукає, вона перш зз все
стає перед
необхідністю
перемогти власні сумніви,
щоб потім зважитися на
сміливий крок. У трудно
щах гартується справжній,
бойовий характер. І Кате
рина перемогла. Нагоро
дою за сміливість
було

пом Великої Вітчизняної
війни Володимиром Олек
сандровичем ЛюбПІІСЬКПМ.
Тиждень закінчився роз
ширеним засіданням КІДу
на тему: «Ми за мир і
щастя на планеті?.
О. ПАРХОМЕНКО,
учениця СШ № 30
„ м. Кіровограда.

високу культуру обслуго
вування; ніколи не дозво
ляти собі розслабитися.
Це й дало змогу невдовзі
стати врівні з передовими
пілотами, а потім — ко
мандиром літака.

У
пілотській
двоє — командир

кабіні
Кате

рина Даньшина і другий
пілот Сергій Гуляєв.
Гу
дуть двигуни,
тремтять
стрілки приладів. Катери
на включає тример, по
вільно збільшує кількість
обертів двигуна.
Корот-

естафету, и якому протя
гом трьох днів оформляє
кілька листів, а потім пе
редає юшім ленінцям су
сідньої школи.
і’ цьому
альбомі — розповіді про
найважливіші і найцікаві
ші події і справи піонер-

ДО 60-РІЧЧЯ
З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
ВСЕСОЮЗНОЇ
ПІОНЕРСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
ІМЕНІ В. І. ЛЕНІНА

КРОКУЙ,
ЕСТАФЕТО!
ЯК НАВЧАЮТЬСЯ ЮНІ
ЛЕНІНЦІ! ЯК ВИКОНУЮТЬ
СВОЇ ДОРУЧЕННЯ! ЧИМ
ЦІКАВЛЯТЬСЯ» ДО ЧОГО
ПРАГНУТЬ». ТАКА МЕТА
ЕСТАФЕТИ
УДАРНИХ
ПІОНЕРСЬКИХ
СПРАВ
ШКІЛ НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ, ЯКА СТАРТУ
ВАЛА МІСЯЦЬ ТОМУ.
її ОРГАНІЗУВАЛА РА
ЙОННА РАДА ВСЕСОЮЗ
НОЇ ПІОНЕРСЬКОЇ ОРГА
НІЗАЦІЇ ІМЕНІ В. І. ЛЕНІ
НА РАЗОМ З РАЙОННИМ
БУДИНКОМ ПІОНЕРІВ.
Кожна піонерська дру
жила одержує
альбом-

ські, а ЩС — фотознімки,
МПЛЮІІКП...

У дні оформлення а.іьбрму-сстафетп хлопчики і
дівчатка в червоних гал
стуках проводять урочис
ті збори загонів, лінійки,
зустрічаються з ветерана
ми
піонерського
руху,
першими комсомольцями,
учасниками Великої Віт
чизняної війни.

11а сьогоднішній день
естафета пройшла в Новоукраїпськіії восьмирічці
№ І. Комишуватській і
. Ма.іономічіїяиській серед
ніх школах, п’ятій Рівняплгькій десятирічні та бага
тьох інших.

Фініш районної естафе
ти ударних піонерських

■

кий розбіг — і ось
літак
відривається
землі...

вже
від

ЗА ЗЛЕТОМ—

новийзлет
Сергій. Він четвертий
рік літає з К. Даньшиною. Комсомолець. Кож
ного разу, спостерігаючи
за розміреними, чіткими
рухами командира, вдив
ляючись з обличчя, що
так і випромінює спокій,
молодий пілот мимоволі

захоплюється. Все робить
командир своєчасно, тех
нологію польоту
знає. І
той спокій,
впевненість
передаються юнакові. Лі
так набирає висоту. У на
вушниках голос «землі»:
так тримати! Комсомоль
сько-молодіжний
екіпаж

починає
черювий
свій
рейс. Маршрут, на якому
він
працює, — Кірово
град — Вільшанка — Голованівськ — Кіровоград—
зразково-показовий. Втім,
не тільки тому так старан
но проведено передполітний огляд літака, не тіль
ки тому
молоді
пілоти
завжди ввічливі з пасажи
рами й турбуються, щоб
політ пройшов на високо
му рівні. Для них це зви
чайний, буденний рейс, як
і сотні попередніх.
Але
ставляться вони до нього,

як і до всіх попередніх,
як до головного.
Це —
закон. Па першому пла
ні — турбота про безпе
ку польоту, але на забу- '
вають зз язатися зі служ- ,
бою аеропортів, в
які і
здійснюють політ, попе
редити, скільки на борту
пасажирів, нагадати, щоб
підготували пошту. Члени
екіпажу, як і більшість їх
ніх колег, включилися
в
змаганні
під
девізом
«Кожному польоту — ви
соку продуктивність,
на
дійність і якість, кожному
рейсу — високу культуру
обслуговування».
Екіпаж
бореться за підтверджен
ня звання «Зразковий екі
паж», а Катерина
Дань
шина — за звання «Удар
ник комуністичної праці».
і вже нині їх успіхи по
мітні. Днями
командир
ланки В. М. Прохоренко
поздоровив
Катерину
і
Сергія: зекономлено пер
ші 100 кілограмів пально
го (річне зобов’язання —
500 кілограмів). В день
«червоної суботи» екіпаж
проведе польоти на зеко
номленому пальному.
Пілоти
ланки
обрали
К. Даньшину своїм проф
оргом. Найактуальніші пи
тання порушує профспіл
кова група — організація
змагання за безаварійність
польотів, економію паль
ного, професійна
підго
товка кадрів. Щоб спита
ти з інших, чесно дивити
ся людям в очі, треба са
мому йти на крок попе
реду. К. Даньшина нама
гається у всьому показу
вати приклад товаришам
по роботі, бути взірцем.
— Пілот як професіо
нал, як особистість фор
мується в колективі, --говорить
вона. — Коли
він виконує заздатгня, що
стоять перед колективом,
починає
усвідомлювати,
від чого залежать спільні
успіхи й невдачі, й відпо
відно виявляє своє трудолюбство, наснагу. Я вірю,
що кожен, хто не боїться
труднощів і вірить у себе
та своїх друзів,
зможе
прокласти свій с.тд у не
бесній високості.

Ю. ДНІПРОВСЬКИЙ.
На
знімку:
коман
дно
літака
Катерина
ДАНЬШИНА.
Фото АВТОРА.

м. Кіровоград.

справ — І травня ниніш
нього року.

Т. СТОРОЖУЙ.

«червона

КОНКУРС

ЗІРОЧКА»
ТАКУ НАЗВУ МАЄ ІЩЕ £
ОДНА ПІОНЕРСЬКА ОПЕ- |
РАЦІЯ,
ІНІЦІАТОРАМИ |

ЯКОЇ СТАЛИ ЮНІ ЛЕНІН
ЦІ ЙОСИПІВСЬКОЇ СЕРЕД
НЬОЇ
ШКОЛИ, ЩО
У
ВІЛЬШАНСЬКОМУ
РА
ЙОНІ.
Кожен заііп має свою
зону піонерської дії,
де
хлопчики і дівчатка знаходяїь^учасників Великої
Вітчизняної війни, -зна
йомляться з ними, запису
ють їхні спогади, які по
тім оформлюють їх
у
шкільний альбом-літопис.
Ніші жоден піонерський
збір, лінійка чи будь-яке
інше шкільне свято не об
ходяться
без
почесних
гостей — ветеранів війни.
Так, недавно у п’ятиклас
ників пройшов збір заго
ну «Герої живуть поруч»,
на який юні ленінці занросії.ні своїх односель
чан, які в роки
Великої
Вітчизняної захищали рід- а
ну землю від ненависної о 1
ворога.

М. КОРДЮКОВА.
Вільшанський район.
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«НА СЦЕНІ ПАНІ СУЧАСНИЙ)
Доброю
традицією па
Кіровоградщині
стало
проведення свят театраль
ного мистецтва,
оглядівконкурсів
самодіяльних
художніх колективів, твор
чих звітів цих колективів
перед робітниками
про
мислових підприємств та
трудівниками
поліз
і
ферм.
Нинішній рік приніс лю
бителям аматорської сце
ни чимало цікавого. Цими
днями закінчився конкурс
на кращу постановку ра
дянської одноактної п’є
си, який проходив під де
візом «На сцені — наш
сучасник». У ньому взяли
участь сільські драматичні
колективи
всіх
районів
області.
13—14 лютого в
селі
Бережинці
Кіровоград
ського району
відбуде
ться заключний етап цьо
го
конкурсу.
У
ньому
візьмуть участь вісім кра
щих самодіяльних драма
тичних колективів області.

О. СВІТЛА.
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КОТИЛОСЯ «П’ЯТЕ КОЛЕСО»

ГОСТРІТЬ ПЕРА!

Анатолій Курганський, Віктор Шульга, Петро
Свистун та інші славні стельмахи сиділи й думу ду
мали.
— Набридло стельмахувати! — сказав
раптом
П. Свистун. Всі інші, ошелешені тими словами, тільки
кліпали очима...
— Хочу освоїти яку-нобудь суміжну професію, —
мрійливо продовжував головний стельмах. — Скажі
мо, льотчика або їздового...
— Пропоную! — Голос Дмитра Танського тремтів
від якогось незрозумілого хвилювання. — Пропоную
це питання розглянути останнім. А першим... — і
стельмах почав читати уривками свій новий феноме
нальний твір. Втім, його на той час вже ніхто не слу
хав. Всі наввипередки кинулися до своїх робочих
місць. «П’яте колесо» зарипіло і — рушило!

I

Так, шановні браття-гуморисгп. Адміністрації без
пас нині ніяк не обійти
ся. Отож бо й запрошуємо
кожного, хто вважає, що
в нього є почуття гумору,
вносити свої пропозиції
по суті. А суть справи у
тому, щоб придумати но
ву веселу й оригінальну
назву для гумористичносатиричного випуску «П’я-

КАЛІГРАФІЧНИМ
ІЮЧЇРКОМ
«Він завжди був справж
нім героєм, відчайдушно
йшов у бій, а інколи на
віть відступав».

«Якщо напруга
елек
тричного поля підвищує
ться, то сили, котрі все це
тримають, не витримують.
Внаслідок цього настає
розрив часток. Ось тоді й
виникає великий грім»,
«Людина,
сама назва,
мавпи».

як засвідчує
виникла від

(З учнівських відпові
дей на уроках).
Надіслав
А. САРЖЕВСЬКИЙ.
«Очі
півня
налилися
кров’ю. Він підняв одну
ногу і стрімко побіг за
цуценям».

(З твору на вільну тему)’.
Надіслав В. ІЩЕНКО.

ПОТРІБНА
підсів: не там показав ко
пати. Кабель зв’язку по
ЗАМІНА
шкодили.
Зібравши звірів у ліску.
Ведмідь розмову вів таку:
Хто злословив, хто жа
— Я вам сказати хочу.
лів Грицька: відібрали у
ДРУЗІ,
нього бульдозера. Мину
Що вже з сьогоднішньогоДНЯ
ло три дні. Знудився чо
Лисиця йде на відпочинок.
ловік, бачимо. А на чет
— А що ;к тепер? — пита
вертий день пригнав і по
Свиня.
ФЕНОМЕН ставив під вікном... но
— Нехай дає собі заміну!
Во бачте, хитра аж яка...
венького Т-150К. Всі меш
Кого критикувать я буду.
канці будинку одразу до
Об кого чухать язика?!.
вивези,
мовляв,
ходили. Схвалювали, за кійника — річ необхідна, водія:
Анатолій КУРГАНСЬКИЙ.
здрили, просили і їм та та й'мені гроші не зайві. чоловіче, сміття з підва
...Аж
вертається
Гриць

що
лу. Грицько окинув гурт ТИ — МЕНІ, Я — ТОБІ
кий
зробити. Так
Грицько одразу зібрав з ко з кладовища без тех критичним поглядом, на
брав повні груди повітря
бажаючих аванс і подався ніки.
— Вскочив, — каже, — і пробасив:
'
на своїй лопаті на кол— По троячці... кхм...
госпний ринок — по пи- в таку халепу, що не
знаю, як і сибиратимусь. скидайтесь! ••
во...
кладовища
Д. ТАНСЬКИЙ.
Щоправда,
рити ями Охоронець
Грицькові більше не до
Я
ПОСТСКРИПТУМ «ПК»: Як засвідчила наша перевір
зболили: мовляв, пошко
ка, не один лише Грицько робить «бізнес» на дер
диш лінію
зв’язку або,
жавній техніці. В Кіровограді, скажімо, на вулиці'
ИКС
чого доброго, теплотрасу
Пацаева часто навіть у вихідні дні можна побачити
чи каналізацію. Та Гриць
самоскиди, автобуси, трактори з причепами біля
ко не дуже засмутився.
Стою в черзі. Ні, не в
під’їздів. Ні для кого тут не секрет, що інколи цей
— Поїду, — каже, — до
гастрономі, в кіно. На
парк водії використовують у корисливих цілях. Тож
«АББУ». Хвилин
десять
приміського села, Комусь
керівникам автотранспортних підприємств Кіровогра
вирию
під
фундамент
стою, затискаючи в руках
да слід би звернути на цей феномен особливу увагу.
рів...
кровного карбованця.
Цікаво, що думаєш із цього приводу ти, наш чита
— Мені подалі, будь
чу! Напиши нам.
У суботу у всіх ВИХІД-

вікнами розбивали, Грицько й собі шмат землі від
городив. А потім на тому
місці яму викопав. Для
льоху. На цей льох з усього будинку дивитись при-

ний. А Грицько зранку бі
ля свого залізного друга
крутиться:
— Поїду, здам порожні
пляшки. А потім — на
кладовище. Яма для по

ЛОПАТА

ласка! — кажу паренні у
віконне квиткової каси.
— Будь ласка, — обда
ровує мене касирка чарів
ною усмішкою і... двома
ка.тендакишеньковими
рпками.
— Спасибі, — нигримую
я її невідпорний погляд,—
ка.ісидарпків не
тільки
треба.
— Але ж... — усміхається касирка.... - Я вас
виручила, то й ви мені
’ услужіть.
— Таж маю вдома ШІХ
календарнків
доста,
почав я виправдуватись.—
До того ж — чим це ви
мене так виручили?
— А квиток на останній
ряд хто одержав? — на
гадує симпатична
біле
терка спокійнісінько (бо
ж вона не якась там хам
ка). — Втім, не хочете —
як хочете... Давайте тіль
ки н квиточок назад. 11с
виручаєте мене, то і я вас
не буду... Ось вам ваша
здача і квиточок на чет
вертий ряд. крайнє місце.
Будь ласка! ’
— Велике вам спасибі!
— Будь ласка!

УВАГА! БАІЦКОНКУРС

Тому, хто придумає найкращий підпис.., — почав було наш фотомисливець
-а гумором В. Клацкін в одному з попередніх випусків «П'ятого колеса». А нині
закінчив:
— ... Нічого не буде!
Як то? — здивувалися стельмахи.
А що ж тут дивного? — відрубав В. Клацкін. — Адже ж ніхто з них нічого
поганого не зробив.
Вражені такою залізною логікою стельмахи заніміли. А В. Клацкін нахабно
продовжував:

І

Розповідь кіномана
записав П. СВИСТУН.
ПОСТСКРИПТУМ «ПК»:
Може, й не варто було б
переповідати що
мало
значну історію, котра ста
лася надвечір одного зи
мового дня біля віконця
каси № 2 кінотеатру «Ком
сомолець»? Якщо ви так
вважаєте, ю адміністрація
з вами категорично не
згодна.
Бо маємо тут
симптом дуже
небезпеч
ної споживацької хворо
би, що Зветься так: «ти —
мені, я — тобі». Оберсж- І
но — міщанство!

Навіть навпаки: деякі підписи мені дуже сподобались. Серед них трапляю
ться загадкові — «Останній шанс» (кіропоградка С. Мартинова), в стилі народно
пісенного мелосу — «Дума про кота Ваську», (олександрієць Ю. Шевченко), а
також такі, що виходять за межі всіляких стилів, тобто не лізуть ні в які рамки.
А втім, переможцем конкурсу.., — тут В. Клацкін зробив красномовну паузу,—
переможцем конкурсу став (чи, може, й стала?) кіроеоградець, котрий підписався
так. «С... а М.». Його (чи її) підпис такий: «Тато провинився...» Що на це скажете?
Всі стельмахи мовчки погодились,
А наш В. Клацкін, скориставшись тим мовчання/л, поспішив оголосити про ще
один аналогічний конкурс.
Хто придумає найкращий підпис, — вирік фотомислиєець за гумором, —
тому...
А! — вихопилось у П. Свистуна...
Отож, шановні друзі, чекаємо нових листів з підписами до фото. Відправляйх по можливості раніше.

«Молодой коммунар» -

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского
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м. Кіровоград,
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ЛКСМ Украины.
На украинском языке.

БК 01235.

АДМІНІСТРАЦІЯ.

ЗООКУТОЧОК «ПК»

КЛУБ ІНТЕЛЕКТУАЛІВ
/'^УСІД мій у техніку закоханий по самі вуха. В
будівельній організації на
тракторній лопаті працює.
Разом з цією механізова
ною рукою мало в постіль
не лягає. Та оскільки трак
тором у квартиру не за
їдеш, він його на ніч біля
під’їзду дев’ятиповерхо
вого будинку ставить.
Вранці по гуркотінню
двигуна Грицькового трак
тора ми, його сусіди, бу
дильники
звіряємо. ,А
сьогодні...
— Сідай, на роботу під
кину,
—
привітавшись,
пропонує мені Грицько.—
Сьогодні нам по дорозі—
дочку в дитсадок везти
му...
— Та
ні, — відпові
даю, — мені ще до мага
зину...
— Ну, як знаєш, бо я
вже їду.
І він піддав
газу.
Але ж ви тільки послухайте, як ефективно використовує сусід технікуі
Коли весною клумби під

те колесо». Назва повніша
відображати знову ж та
ки саму суть цієї тематич
ної полоси.
Найсмішніша, найціка
віша,
ііайоригінальїіііпа
назва займе належне їй
.місце на сторінках газети.
А її автор одержить сміш
ний, цікавий і навіть ори
гінальний подарунок.
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