іД ровсградськь
6!<5 ;і«. .’ка їм.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ)

Виходить а 5 грудня 1939 р.

В обкомі ЛКСМ
України
Відбулося чергове засідання бюро обкому комсомо
лу, на якому розглянуто питання «Про роботу комсо
мольських організацій Кіровського району м. Кірово
града по організації змістовного дозвілля юнаків і
дівчат». В прийнятій постанові відзначалося, що комі
тети комсомолу Кіровського району разом із зацікав
леними організаціями проводять певну роботу по орга
нізації дозвілля молоді, розвитку і удосконалення йо
го форм. У районі працюють два дискоклубії, 12 вока
льно-інструментальних ансамблів. У клубних закладах,
району діють гуртки і колективи художньої самодіяль
ності. Удосконалюється робота по організації змістов
ного дозвілля молоді, яка живе в гуртожитках. Ак
тивно діють любительські об'єднання і клуби по інте
ресах в гуртожитках виробничого об’єднання «Гідросіг
ла», м’ясокомбінату, технікуму механізації сільського
господарства.
Разом з тим, у постанові бюро обкому комсомолу від
мічено, що вся робота проводиться на місцях при. від4 сутності координуючої і спрямовуючої ролі райкому
ЛКСМУ. За останні два роки питання організації доз
вілля молоді не було заслухано на бюро райкому ком
сомолу. В районі практично не проводяться
загальнорайонні культурно-масові заходи.
Райком комсомолу
не координує діяльність клубів вихідного дня, не уза
гальнюєм не добивається впровадження кращого досві
ду організації дозвілля молоді.
Незадовільно працює лекторська група
при райкомі
ЛКСМУ, слабо проводиться виховна робота з підлітка
ми за місцем проживання.
Бюро обкому ЛКСМ України суворо вказало бюро
Кіровського райкому
комсомолу
(перший секретар
С. Мальований) на серйозні недоліки
в роботі район
ного комітету комсомолу, комсомольських організації!
району по організації змістовного дозвілля молоді. Бю
ро обкому комсомолу також вказало другому секрета
рю Кіровоградського міськкому ЛКСМУ С. Зятіну па
слабкий контроль за діяльністю Кіровського
райкому
ЛКСМ України по поліпшенню культурно-масової ро
боти.
^Райком, комітети комсомолу району зобов’язано акМдізуватн роботу но удосконаленню форм і методів ор
ганізації змістовного дозвілля молоді, розробити кон
кретні заходи по поліпшенню культурно-масової роботи
з молоддю.
Райкому комсомолу рекомендовано забезпечити пер
спективне (на рік) і щомісячне планування організації
змістовного дозвілля молоді, контролювати виконання
запланованих заходів.
Бюро обкому ЛКСМУ розглянуло питання «Про під
сумки звітів і виборів у комсомольських
організаціях
області та інші питання внутріспілкової роботи».

Дисципліна починається з прохід
ної. Мабуть, тому члени нашої[ Рей
дової бригади дещо розгубилися, не
зустрівши ніяної уваги з боку .чер
гового на прохідній Олександрійсь
кого заводу підйомно-транспортного
устаткування. Вхід був вільний. Піз
ніше ми помітили, що
зовсім сто
ронні люди звично і впевнено пря
мували
подвір'ям заводу У своїх
справах. Дірки в паркані і «безгоспні» прохідні значно
скоротили де
нним мешканцям Оленсандрії шлях
у сусідні райони міста.

— У нас 4 офіційних і 4—5 так
званих неофіційних
прохідних, —
ділиться «внутрішніми секретами»
секретар комітету комсомолу заво
ду Валерій Петренко. — Самі ро
зумієте, що активу і народним конт
ролерам неможливо проконтролюва
ти всі лазівки.
Це було зрозуміло. Як і те, що на
заводі нерідко допускаються про
гули і запізнення на роботу. Про це
свідчить і останній
рейд «КП»
«Хронометр».
Після
проведення
цього важливого заходу випускові
критичного листка «КП» обмежи
лися вивішуванням фотографій тих,
хто запізнився,
без підписів і по
яснень.
— На заводі псі один одного зна
ють, підписи зайві, — пояснює Ва
лерій.
Ця думка була дуже
схожою на
зміст протоколу засідання комітету
комсомолу від 12 травня цього року
— останнього засідання,
на якому
йшлося про трудову
і громадську
дисципліну заводської молоді. У про
токол), зонрема. відзначається, що з
початку року «7 молодих робітників
здійснили прогули, в тому ЧИСЛІ З
члени ВЛКСМ... 2 чоловіка потрапи
ли .у медвитверезник. Багато з цих
порушень трудової
дисципліни не
обговорювалось у трудових колекти
вах».

Дивна позиція
комітету комсомолу.
Відбулися
загальщнною,
скромно замовчавши прізвища порушників. Чому ж
вс вистачило
принциповості у самого секретаря
комсомольської організації?
Валерій Петренко добре розуміє
ті недоліки, яких припустився комі
тет комсомолу у виховній роботі з

ПРОХІДНА Дисиипд"уд
ДЛЯ БЕЗГОСПОДАРНОСТІ
молоддю. Та усвідомлення — це ще
не вихід із становища,
Резсрвп е. Необхідно лише якомо
га повніше використовувати їх ар
сенал. Це — регулярний
випуск
листків «КП», проведення рейдів-перевірок, повніше використання мож
ливостей заводського радіомовлен
ня, за яке відповідає безпосередньо
секретар комсомольської організа
ції.

ху. Лише два з них огорожено. Деякі вже стали жертвами чиєїсь над
мірної «цікавості». А враховуючи,
що в Олександрії «всі шляхи ведуть
через завод», — «цікавості» пе ли
ше своїх безвідповідальних робіт
ників.
Для того, щоб верстат себе пов
ністю окупив, потрібно 5—6 років.
Три роки вже втрачено. Завдання
ж сьогодні: наблизити час викорис
ЗО червня 1982 рону олександрій тання нового
устаткування.
Це
ська місьнрайонна газета «Ленінсь сприятиме не лише підвищенню про
ким прапор» порушувала
на своїх
вели
сторінках питання ефективності ви дуктивності праці, а м дасть
користання і зберігання металооб кий виграш у економії робочої сили.
робних верстатів,
зокрема, нових
— Коли ж, па вашу думку, вер
металорізальних верстатів з число
вим програмним управлінням (ЧПУ). стати запрацюють? — звертаємося
Дони будувався новий корпус, з де ми до начальника бюро механічної
сяти верстатів у робочому стані за обробки заводу А. А. Кошмана.
лишилося п’ять. Відділ напітального
— Повинні в цій п’ятирічці, —від
будівництва не забезпечив надійного
зберігання верстатів
та іншого ус повідає Анатолій Артемович.
таткування, чим було завдано вели
Є ще час для того, щоб нарешті
ких збитнів заводові. Не' було ство розв’язати гордіїв вузол питань, які
рено служби по контролю за обслу
говуванням верстатів. Єдине ■— ви вже стали «хронічними» на підпри
дали наказ, в якому наголошувало ємстві. Для
цього адміністрації,
ся: сконцентрувати верстати з ЧПУ партійній і комсомольській органі
на одній дільниці і забезпечити їх
зації необхідно розробити програму
роботу в дві зміни.
Яку ж картину ми маємо цього конкретних дій.
року?
Рейдова бригада «Молодого
Із звіту штабу КП: «Були вияв
комунара»: В. САЗОНОВ — за
лені
випадки
безгосподарності:
відуючий відділом комсомоль
...метал псує іржа ...ста» верстатів
ських організацій Олександрій
погіршується». Ось приклад. Мехаського міськкому ЛКСМУ, член
иоскладальшій цех одержав 9 вер
міського штабу «КП», М. ТИ
статів з числовим програмним уп
МОШЕНКО — начальник завод
равлінням. Але працюють всього
ського штабу «КП», К. ПОВЕЛЬдва... А 2—3 таких верстати може
КО — працівник олександрій
обслуговувати одна людина...
ської газети «Ленінський пра
пор», С. ТРЕНИЧ — спецкор
Решта верстатів, як ми перекона
«Молодого комунара».
лися, безмовно стоять у глибині цеяк

МИ — ЗА МИР!

І ПРАГНЕННЯ
Як і всі школярі Радянсь
кого Союзу, ми, учні 7 «Г»
класу середньої школи № 17
м. Кіровограда, схвалюємо
Заяу Генерального секре
таря иД КПРС, Голови Пре
зидії Верховної Ради СРСР
ІО. В. Андропова, своїми пі
онерськими справами праг
немо зміцнювати мир.
У нашому класі пройшов
урок Миру, на який ми за
просили ветерана Великої
Вітчизняної війни
Марію
Лук'янівну
Карпову. Вона
розповіла нам про тяжкі ро
ки війни, що випали на до
лю нашого народу. Зі сльо
зами на очах ця літня жін-

НІІ-Я'ДЕРНІЙ
У ці дні по
всій країні
проходять збори,
мітинги,
маніфестації, па яких радян
ські ,’уадп виражають гнів
ний
проти
розмі
щення американських ракет
з ядерними боєголовками на
європейському континенті.
Маніфестація
борців за
мир з факелами
і гаслами
«Ні — ядерній війні!», «Ні—
гонці озброєнь!» пройшла
вулицями Онуфріївни. Учні
середньої школи, робітники і
службовці стали поруч, щоб

ка виказала свій
гнівний
протест політиці американ
ських агресорів, які почали
розміщення
смертоносної
зброї на території трьох за
хідноєвропейських держав.
Недавно ми попрацювали
на благоустрої
дитячого
садка № 22. Зароблені гро
ші
перерахували у Фонд
миру. Нехай і частка нашої
праці буде вкладена у ве
лику і священну справу бо
ротьби за мир, захисту на
шої Батьківщини.

н. козонок,

заступник голови ради
дружини СНІ № 17.

м. Кіровоград.

ВІЙНІ
одностайно сказати своє рі
шуче «Ні» ядерним раке
там у Західній Європі. Ма
ніфестація
закінчилася мі
тингом біля обеліска Слави,
на якому виступили ветеран
Великої Вітчизняної війни
І. К. Пустовий, увільнений
у запас воїн Микола Анддійчсико, медсестра раилікарпі Людмила Коваленко.
О. САВЧЕНКО,
шофер міжгосподарсь
кої будівельної органі
зації.

Свинономплекс колгоспу імені XXII з’їзду НПРГ
нізацн праці та культурою виробництва у
С ~
рожця. За останні місяці приріст »Жї

підприємство нове І відзначається високим рівнем оргазаслуга завідуючого комплексом комуніста М. Ф. Залокомплексі становить 432-450 грамів при плані 400 гра-

Серед кращих виробничників — молоді,•
ну зліва), та Михайло ВАСИЛІВ, слюсар номпп₽и^У
Добровеличківський район.
р момпленсу.

Степан СТАДНИК, оператор по відгодівлі свиней (на зні«*Фото В. ГРИБА.

2 стор.

«Молодий комунар»

ІНІЦІАТИВА
ПЛЮС
КОМСОМОЛЬСЬКЕ
ЗАВЗЯТТЯ
Щоденник групкомсорга: грудень
Грудень — останній мі
сяць третього, серцевин
ного року
одинадцятої
п'ятирічки, Трудові колек
тиви, молоді виробничники
підводять підсумки робо
ти за рік, прагнуть завер
шити його з найвагоміши
ми здобутками. Твоє зав
дання, комсорг, добитися,
щоб фініш року стаз посправжньому ударним. На
самперед, треба спрямува
ти трудове суперництво
на високі кінцеві резуль
тати, успішне впроваджен
ня передового
досвіду,
допомогти
відстаючим.
Робочій хвилині — суво
рий лік. Комсомольським

організаціям треба взяти
під контроль питання зміц
нення трудової, виробни
чої дисципліни. Спитати з
тих, хто ще
працює без
повної віддачі,
не цінує
робочий час, порушує тру
дову дисципліну. Твоє зав
дання, комсорг, організу
вати рейди «Комсомольсь
кого прожектора» по зміц
ненню
громадського по
рядку і дисципліни праці.
Не забувай також вчас
но підбити підсумки соціа
лістичного змагання, від
значити переможців, ши
роко застосовуючи арсе
нал засобів морального і
матеріального заохочення.
Тваринництву — комсо
мольську турботу. Триває
зимівля громадської худо
би. Зберегти поголів’я тва
рин, досягнутий рівень виІробництва тваринницької
продукції, закласти фунда
мент виконання
завдань
четвертого року одинад
цятої п’ятирічки — цими
турботами живуть нині мо
лоді
працівники ферм,
комсомольські організації
на селі. Штабам і постам
«Комсомольського
про
жектора» треба взяти під
особливий контроль витра
чання кормів, раціональне
їх використання.

Школа

ідейного

гарту.

Тривають заняття в шко
лах і семінарах
комсо
мольської
політосвіти.
Пропагандистам треба по
стійно дбати
про підви
щення ідейного і методич
ного рівня занять у світлі
рішень
червневого
(1983 р.)
Пленуму
ЦК
КПРС. Теорію тісно поз язувати з практикою, жит
тям трудових колективів.
ЗО грудня — День утво
рення СРСР. Комсорг, ко
жен захід, який проводи
ться до цієї
дати, треба
використовувати для даль
шого поліпшення інтерна
ціонального виховання мо
лоді, формування у юна
ків і дівчат любові до рід
ної Вітчизни.
До 40-річчя Великої Пе
ремоги. В ці дні в області

організовано масові захо
ди, присвячені
40-річчю
визволення
Кіровоградщини
від німецько-фа
шистських загарбників. Чи
мало турбот у комсоргів.
У школах, трудових колек
тивах проходять зустрічі з
ветеранами
Великої Віт
чизняної війни, тематичні
кіноогляди, лекції, вечори
бойової слави. Активізува
ли свою роботу червоні
слідопити. Подвиг радян
ських воїнів у роки Вели
кої Вітчизняної війни на
завжди залишиться
в па
м’яті народній.
Зимові старти. Грудень
— перший місяць спортив
ної зими. Як підготувалися
до зимового сезону ком
сомольці твоєї організації,
комсорг? Треба організу
вати змагання із зимових
видів спорту,
підготувати
юнаків і дівчат
до здачі
норм ГПО,
Пам’ятай
комсорг, що
успіх у будь-якій
справі
забезпечить ініціатива, ви
могливість в оцінці досяг
нутого,
уміння довести
справу до кінця.

ї4 РАНДЮЗНІ зміни, що
* сталися в нашій країні
у процесі будівництва роз
винутого
соціалістичного
суспільства, створили най
сприятливіші
умови для
виховання нової
людини.
На червневому
(1983 р.)
Пленумі ЦК КПРС йшлося
про те, що нова людина —
це не тільки
віддалений
ідеал, а й реальність на
ших днів. Уже в середині
70-х років, на XXV з’їзді
КПРС, відзначалося, що
науково- матеріалістичний
світогляд, який зовсім не
давно був надбанням не
великого авангарду — ко
муністів, перетворився на
здобуток величезної біль
шості народу.
Червневий Пленум ЦК
КПРС звернув велику ува
гу на формування у радян
ських людей науково-ма
теріалістичного світогляду,
атеїстичної переконаності,
вказав
на
необхідність
ширше залучати віруючих
до
громадського життя,
наполегливо впроваджува
ти радянську обрядність.
В області використову
ються різноманітні форми
і методи атеїстичної робо
ти. Широкого розповсюд
ження набули кінолекторії. Так,
Палац культури
імені Жовтня разом з
технічним училищем облпобутуправління
провіз
вечір «екран викриває».
План кінолекції був зроб
лений таким
чином, що
атеїстичний фільм поєдну
вався з бесідою лектора.
Іншим разом після перег
ляду кінофільму «Темні
люди» лектор-атеїст стар
ший викладач Кіровоград
ського інституту сільсько
господарського машинобу
І. Т. Шестакоз
дування
про діяльність
розповів
сектантів- п'ятидесятників.
Якось при вході в кіро
воградський будинок куль
тури імені М, І.- Калініна
з'явилась афіша, яка обі
цяла, що відповіді на за
питання «Чи існує загроб
не життя? Чи від бога мо
раль? В чому сенс життя?»
будуть дані на тематичйому вечорі. Зал був пе
реповнений
молоддю.
Лектор міськкому
партії
В, А. Касьяненко і лектор
товариства «Знання» Т. ГІ.
Ракуленко вміло викрива
ли зміст
релігійних ілю
зій, показували красу ко
муністичних Ідеалів.
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Цікаво пройшли вечори
на теми:
«Якої
моралі
вчить релігія», «Запитуй
те
—
відповідаємо»,
«Правда
про
релігію»,
«Біблія очима віруючого і
невіруючого».
Люди, які порвали з ре
лігією,
розповідають про
те, як допомогли їм кни
ги. Вони пробудили сумні
ви в істинності віри, допо
могли правильно зрозумі
ти події і факти оточую
чого життя. Завжди згаду
ють імена Л. М. Толстого,

книгою
Л.
Новоселова
«Как прекрасен этот мир».
На конференції виступили
бібліотекар Н. П. Рахмано
ва, учні Олена Комісарова,
Світлана Дейкун, Наташа
Мериценко, Таня Когятова
та інші. Мова йшла про
повагу до людини, турбо
ту про неї, про
методи
впливу сектантів на дітей і
молодь.
Для того, щоб знайти
дорогу ДО серця і розуму
віруючого, важливо про
водити цілеспрямовану ін

О. І. Купріна, М. О. Некра
сова, А. П. Чехова, Я. Га
лана, Т. Шевченка, М. Євдокимова, В. Тендрякова,
В. Пєскоза... Перелік імен
письменників, які створили
яскраві, гострі атеїстичні
твори, можна було б про
довжити.
Без цих книг
не може
обійтися ні один пропаган
дист
науково-атеїстичної
роботи, лорошии
досвід
атеїстичної роооти з учня
ми мають бібліотеки кіро
воградських середніх шкіл
№№ 14, 17, будинку куль
тури імені Жовтня вироб
ничого об’єднання по сі
валках «Червона зірка» та
інші. Так,
бібліотекарка
технічного училища облпобутуправління Ніна
Пав
лівна
Рахманова
гарно
оформила
«Куток атеїс
та»,
книжкові
виставки
«Класики марксизму-ленінізму
про релігію», «Як
народжуються і помира
ють боги», «Наука і релі
гія», «Розум проти релігії».
Тематика виставок, їх зміст
постійно змінюються, Чи
тачів, приваблюють ілюст
рації на стендах.
Цікаво
були
проведені
усний
журнал «Нова соціалістич
на обрядовість», огляд лі
тератури «Сила наших ко
муністичних ідеалів», дис
пут «Чи є місце для бога»,
читацька конференція по
повісті В. Пєскова «Таеж
ный тупик».
Надозго зо
станеться в пам’яті учнів
читацька конференція за

дивідуальну роботу. З ін
дивідуальній
роботі ате
їсти використовують різні
методи впливу на вірую
чих. Ми навчаєм атеїстів,
щоб
вони
враховували
ступінь релігійності люди
ни, її освіту, вік, життєвий
досвід, психологічні особ
ливості характеру.
Нелегко було звільнити
ся від релігійних
тенет
учениці Ілодоської серед
ньої школи Новоукраїнського району
Світлані Г,
Вона росла і виховувалась
під впливом матері, що ві
рила в бога. В школі дів
чина ні з ким не товари
шувала. Після
занять по
спішала додому. Інколи їй
теж хотілось побути разом
з однокласниками, але на
станова «братів» і «сестер»
із громади євангельських
християн-баптистів вимага
ли подалі триматися від
«мирських спокус».
Близько до серця сприй
няла долю дівчини викла
дачка
англійської мови
комсомолка Г. В. Огородник. Вони багато і відвер
то розмовляли, разом чи
тали і обговорювали про
читане. Світлана захопи
лась історичною, науковопопулярною літературою,
з’явились
у неї і збірки
поезії. Однокласники ста
ли запрошувати її до себе
в гості, на шкільні вечори,
до клубу на
лекцію чи
концерт.
Учениця стала
брати участь у громадсь
кому
житті. В десятому

класі Світлана вступила до
комсомолу, товариші
рали її старостою класу
Досягла успіху і лектор;
атеїст організатор
Поза
класної роботи Цвітнянської
середньої
школи
Олександрівськопо району
Л. І. Гулько в роботі з уч
нем Павлом С. Від бесіди
до бесіди вона перекону
вала хлопця
□ тому, що
релігійні догмати — це ви
думка, розкривала перед
ним красу творчої
праці
для людей,
переконала,
що Христа як особи не бу
ло і нічого чекати його
пришестя. Учень перестав
відвідувати молитовні збо
ри баптистів. Згодом всту
пив до комсомолу, бере
участь
у громадському
ЖИТТІ школи.
І Світлана, і Павло та
інші на все життя будуть
вдячні людям, які не за
лишили
їх на
хибному
шляху, простягни руку до
помоги.
Інколи ще
доводиться
зустрічатися
з недооцінкою систематичної насту
пальної
пропаганди. Ця
недооцінка проявляється
в ліберальному ставленні
деяких
комсомольських
організацій до участі чле
нів ВЛКСМ у релігійни/Х”’
обрядах. «А що тут особ
ливого?» — каже
дехто,
Безумовно, така
позиція
грає на руку церковникам,
як і мода носити хрестики
на шиї, збирати ікони, то
що. Мода, на котру ми ін
коли закриваємо очі. А,
між іншим, це не просто
прикраси
— це символи
антиматеріалістичного сві
тогляду.
Атеїстичне вихозання —
складний і багатогранний
процес. Немає легких сте
жок до розуму
і серця
людини. Кожна перемога
дається
наполегливою
працею. Вона
приносить
радість тим, хто розірвав
релігійні тенета, і тим, хто
ДОПОМІГ
комусь СКМ^ЦЛЧ
тягар релігійних ілюзіиГ’
П. ДМИ ГРЕНКО,
лектор-аіеїст.

м. Кіровоград.

ЕОНІД піко'лп

не мрі

стати художником
Лчи явскульптором,
ПІДСУМКИ
хоч ще
школярем
відвідував
гурток Па
ЛІТНЬОЇ ТРУДОВОЇ скульптурний
лацу піонерів і школярів.
Недавно
відбувся зліт
трудових об’єднань школя
рів
Ленінського району
м. Кіровограда під девізом
«Мій труд вливається
в
труд моєї республіки», при
свячений 40-річчю визво
лення нашої області від ні
мецько-фашистських
за
гарбників. Більше двох ти
сяч учасників трудоб’єднань із п’ятнадцяти шкіл
району присилали на зліт
своїх
представників. До
присутніх із теплим сло
вом ззернулися Герой Со
ціалістичної Праці брига
дир бригади слюсарів-снладальмиків механоскладаль
ного цеху № 2 виробничого
об’єднання
по
сівалках
«Червона зірка» О. О. Кошурко,
голова колгоспу
імені Шевченна Кіровоград
ського району В. Л. Куценко. секретар партійної ор
ганізації
Кіровоградської
взуттєвої
фабрики Л. С.
Лебедєва та інші.
На зльоті були відзначе
ні переможці районного ог
ляду на краще
трудове
об’єднання старшокласни
ків. Ними стали табір пра
ці і відлочинну «Старт-15»
середньої шноли
№ 5,
трудоб’єднаннл
школярів
міської десятирічки № 24,
реглонтно-будівельна брига
да СШ №11.
їм вручені
вимпели і грамоти Ленін
ського РК ЛКСМУ.
У кінці зльоту відбувся
конкурс
агітбригад ТОС.
Крт.щою визнана агітбрига
да «Романтик> СШ № 34

Н. ВАСІНА,
секретар — завідуюча
зіДДІлом
учнівської
молоді
Ленінського
І>К ЛКСМУ.

м, Кіровоград.

! >’
■ і

---------------------- =

Закінчив
Кіровоградську
художню школу. В дитин
стві хотілося
подорожу
вати, мріялось пройти під
білосніжними
вітрилами
красивого корабля по мо
рях і океанах. Такий ко
рабель завмер
на полиці
йото
робочої
кімнати.
Зроблений майстрами суд
нобудівної справи
XVIII
століття, французький лін
кор «Ьа Соигоппс» немов
зійшов сюди з підручника
історії. Здасться, з того ж
таки підручника, але пері
оду середньовіччя, стали
на цю ж полицю
макети
замків,
будинків з по
двір’ями
і навіть цілих
міст у готичному стилі.
Мріялося Леонідові ще
збудувати красиве місто,
схоже на казкове — з ви
сокими ажуриими башта
ми, легкими стрімкими бу
дівлями. стрілчатими вік
нами, гострокінцевими прорізамн-вімпергами.
Але
готичний стиль не власти
вий сучасній архітектурі...
Мрії дитинства збуваю
ться не завжди, просто з
ними можна не
розлуча
тись. Як не
розстався з
ними і Леонід
ІІупкін,
старшпіі інженер Кірово
градського
філіалу дер
жавного проектного інсти
туту «Укрміськбудпроект».
Закінчивши Одеський інже
нерно-будівельний
Інсти
тут, він проектує будинки,
житлові
масиви нашого
м ста. А у вільний час ро
бить моделі кораблів XVIII
століття і макети міст.

НЕ РОЗЛУЧАТИСЯ З МРІЄЮ

Робить свої
моделі з
найпростішого матеріалу
— пластиліну і картоне, з
допомогою одпого-єдипого
знаряддя — шкільного пе
ра. Та робиться все це точ
но (Леонід
користується
спеціальною літературою з
судномоделізму, масштаб
1:100), з художнім смаком.
Леонід добре знає істо
рію, і, показуючи свої мо
делі, захоплено розповідає
про те чи інше судно. Зна
вець мариністики, він що
разу
намагається взяти
для
моделювання кора

бсль
з якоюсь цікавою
біографією.
— Працюючи над модел
лю, весь мас думаєш про
людей, які плавали на цьо
му
кораблі, — говорить
Леонід. — Майструю кора
бель, і уявляю, що відбу
валося ііа палубі цього суд
на у свій час.
— Ну. а як народилися
ці середньовічні міста? —
запитала Леоніда.
— Я вже розповідав, що
навчався у художній шко
лі. Художником, як бачите,
но стан, та й но прагнув...
Ллє роки навчання для ме
не не минули безслідно.

Ми досить детально вивча
ли історію мистецтв. Особ
ливо близькою мені була
історія архітектури 1 живо
пису.
— Що в архітектурі ви
— шанувальник’ готичного
стилю, зрозуміло з макетіп...
— Люблю
північно-ні
мецьку готику
пізнього
середньовіччя.
Це був
справжній політ фантазії
Майстрів архітектури. Кож
на найпростіша будівля —
витвір мистецтва.
п РИЯТЕЛІ, що
знали
про Леонідове захоп
лення, якось загіропонува-

ЗАХОПЛЕННЯ
лп йому створити
люби
тельський мультфільм. У
одного була
кінокамера,
інший взявся допомогти з
декораціями.
Л. ГІупкиї
захопився ідеєю. Одразу
з’явилося
пластилінове
військо
шотл а ндськи х
стрільців,
зброя
XVIII
століття, коні та інші не
обхідні
персонажі. Ма
буть, це мав бути зЛуа'
ж таки історичний сіойст.
Задум поки що не реалі
зовано, були допущені по
милки у виготовленні фігу
рок, декорацій. Мульти
плікація — справа нелегка,
як виявилось.
Старший
інженер Кіро
воградського
філіалу
«Укрміськбудпрзект» Лео
нід Пупнін з 1976 року —
незмінний
комсорг своєї
установи, активний учас
ник художньої самодіяль
ності. Він — один із орга
нізаторів і найактивніших
учасників драмгуртка. Осі»
і того разу, після закінчен
ня нашої розмови,
поспі
шав на репетицію.
Гуртківці готують зараз ново
річний
«сюрприз» своїм
колегам.

Дехто вважає захоплен
ня Леоніда дивацтвом, на
зиваючи його
іг
рашками. Думаю, liS?; тут
дивуватися можна тільки
одному — майстерності ав
тора, тонкощам мініатюр
них робіт,
художньому
смаку, з яким вони вика
пані. Дивуватися витв.ору
людських рук.
Л. ЯРМОЛЕНКО.

м. Кіровоград.
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коли підбива
ЩОРАЗУ,
ються
підсумки ді
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яльності спортивних орга
нізацій області
по даль
шому розвитку масовості
'ХСТЄРНОСТІ| сеРеД від
стаючих називають Онуф
ріївський район. Констату
ється незаперечний-факт:
тут погано дбають про бу
дівництво нових і експлуа
тацію наявних спортивних
оаз, представники району
не готують спортсменів
високого класу, на місцях
поєдинки влаштовуються
від випадку до випадку, з
мінімальною
кількістю
учасників. Та
онуфріївці
тільки обіцяють, що ста
новище буде виправлено.
Через місяць знову до
ведеться їм звітувати про
роботу за рік. Це будуть,
звичайно, цифри, що за
свідчать, скільки тут під
готовлено
розрядників і
значківців ГПО, спортсменів-розр ядників,
скільки
жителів сіл і району тре
нується в спортивних сек
ціях. 1 ільки не буде додат
ку до цього звіту, в яко
му фізкультурні активісти
детально
проаналізують,
як насправді вони працю
вали, який стиль
роботи
вибрали для себе, щоб за
лишити «мілину».
, А в
облепорткомітеті
вже наперед знають: про
якісь помітні зрушення
звіту не буде. Снажімо, на
обласній спартакіаді сіль
ських і селищних над онуфріївці знову в кінці тур
нірної таблиці. Якщо перші
призери — олександрівці
— набрали 202
очка, то
команди
Онуфрпвського
району тільки 9і. І під час
X обласного
фіналу чем
піонату країни
з багато
борства
ГПО на
призи
«Комсомольской правды»
вони були на 18 місці.
Чому ж так
сталося?
Відповіді ждали довго. І
нарешті
керівники рай
спорткомітету
знайшли
виправдання:
— Але ж ми
провели
цілий ряд змагань на міс
цях. Хіба це не показник
нашої діяльності?
Що ж, це дуже похваль
но: рушійний важіль має
передусім в
спрацювати
фізкультури.
колективах
Будуть тут численні спор
тивні секції, влаштовувати
муть регулярно на сільсь
ких стадіонах масові по
єдинки, то й крок до взят
тя висоти буде зроблено
неодмінно.
ОСЬ МИ разом із пра
цівниками облепорткомітету та облради «Ко
лос» наприкінці листопада
побували в
Онуфріївці.
Перед тим,
як позести
предметну розмову з го
ловою райспорткомітету
І. Удовицьким та інструк-

І

«Молодий комунар»

3 стор.

— 20,2 секунди. А щоб ви ра») правофлангового вже
тором райради «Колоса» конати
норматив хоча б на давно час визначити. Та ні
Г. Винником
(бо голови срібний
'
значок, треба було
дистанцію
за в райкомі комсомолу, ні в
райради тут знову немає подолати
спорткомітеті нічого сут
— за шість років зміни 14,2 секунди,
Тож
неважко
тепер тєвого про цю акцію нам
лось
шість,
останній,
В. Финенко, недавно пере збагнуїи, чому онуфріївці так і не сказали. І. Удови
на об цький правда, натякнув:
йшов працювати організа виступили погано
— Можна було б пред
тором позакласної роботи ласному фіналі. В Кірово
в Онуфріївську
середню іград приїхали навіть не всі ставити колгосп імені Ле
школу), я переглянув ра ті, хто був найсильнішим у ніна. Там непоганий інст
А
групу руктор — майстер спорту
йонну газету. В ній пові Камбурліївці.
комплектували Василь Кубанов. Він добре
домлялося, ідо фінішував школярів
і
районний турнір з футбо наосліп, бо їх майстерно- налагодив роботу в секції
лу, в якому взяло участь ,
14 команд. На сгарти ви
йшло 400 сільських спорт
сменів.
Призерами ,
стали футболісти павлиського «Рубіна». Із спорт
сменами
працювало 14
інструкторів - методистів,
62 громадських інструкто
ри.
А як із майстерністю?
Кажуть, що в командах є
непогані футболісти. Мож
ливо. Тільки онуфріївський
«Колос» чомусь на чемпіо
наті області в своїй зоні
набрав лише 7 очок з 20 ,
можливих і зайняв перед
В Онуфріївському районі роками веисіаппї.
__ _ .... —
останнє м«.ци.
місце.
Що ж іще цікавого? Не-дуть рОЗМОВИ Про ДаЛЬШИИ РОЗВИТОК

А що ж із будівництвом день нашого
приїзду в
нових/
Де взяти на це
заяву на
кошти? Якби
економічно район поклав
міцні господарства знайш розрахунок...
ли їх, можна було б при
А поки що
__ _
в райраді
ступити до роботи в цьому «Колоса» і спорткомїтет.
напрямі. Бо
в більшості на стінах висять полинян,
колгоспів юнаки та дівчата «чорновики» графіків і роз
виявили ініціативу вийти кладіз спартакіадних зма
на суботникн і недільники. гань, лежать у шафах пап
Проте тут уже є одне «але». ки з протоколами, з яких
Навіть у керівників пере нічого не можна зрозумі
дових господарств доводи ти. Як же перейняти інст
ться випрошували кошти рукторові
колективу фіз
на спортивно-масову робо культури
досвід ведення
ту. В день нашого приїзду документації, пропаганди
працівники
райради «Ко фізкультури і спирту, нор
лоса» не мали на своєму мативів і ПО? Відсутні тут
рахунку
грошей, які б таблиці рекордів району
можна було видати на за- фотогалерея
чемпіонів,
робітню плату.
турнірні таблиці районно,
спартакіади.
лише
тепер,
А де ж колективні внес
наприкінці року, замовле
ки в скарбницю «Колоса»? но іза словами інструторі.
З того, що заплановано, на райради «Колоса» і. Нин
рахунок райради з почат нина, художникам діагре
ми, фотовітрини тощо.
ку року надійшло менше
І 'и ЧИ »і'оЖИа .ювір-.
третини. З колгоспу «Шлях
ги, що онуфріївці ви
Леніна», наприклад, в рай
йдуть із скрутного станс
раду надійшов лист (наво
вища?
А вийти повинн..
димо його текст без змін):
Змогли ж, скажімо, вон.,
«Правління
колгоспу дещо
зробити в спреи,
«Шлях Леніна»
доводить
до вашого відома, що для дальшого розвитку ігрови.
зміцнення бази товариства видів
спорту,
провел,
колгосп переводить на ваш
рахунок 2660 карбованців. кілька турнірів на приз
Заборгованості
за минулі героїв-землякіз. І переко
роки в колгоспі
немає, і налися: молодь охоче ви
якщо ви будете наполяга
ти на вказаній вами забор ходить на старти, коли м
гованості,
то
колгосп організувати по-святковч.
«Шлях Леніна»
може не му. А якщо на завтра пре
давно проведено район- фізкуЛьтуРи І СПОрту, Та КОНКрвТНИХ ЗЭ- бути
членом ДСТІ «Колос».
нии турнір
з волейболу, ”
'
'~
*
,
цівники
спорткоміте.,
Ось така позиція керів райради «Колоса» поїду.,
присвячений 40-річчю ви- ХОДІВ у ЦЬОМУ НЗПрЯМ! ДОСІ НЄ ВЖИТО,
ників
одного
із
найбільш
зволення району
від ні
з село не тільки для того,
міцних в
економічному щоб випрошувати в голій
мецько-фашистських
за-1
відношенні
господарств, колгоспів колективні внес
гарОників. В райкомі ком
перевіряв. І гирьовиків. І сам на рес що мало
передати для ки, а допоможуть на міс
сомолу повідомили, що ус сті ніхто не
змаганнях «Колоса»
в цьому році цях інструкторам підготу
пішно пройшов
фінал з вони дали збірній району... публіканських
нулі. Тому ставимо іще од виступає.
3876 карбозанців колек- ватись і провести масо»,
багатоборства І ПО.
Справді — В. Кубанов— тизних внесків. Не переда турнірі, то знову
Та чи справді успішно? не «чому»? Чому вони, ці
буде
В спорткомітеті ми довго значківці, яких вважали в перспективний спортсмен. ли. Однак чекають,
коли конкретна віддача. Отри
шукали протоколи
цього районі кращими, не під В першому
півріччі він райрада направить в село має
працівник райкому
турніру багатооорців. На
40 значкізців інструктора по спорту, ко ЛкСМУ завдання
решті знайшли чорновики твердили нормативів? Не підготував
зроби
(бо підсумкової таблиці, вже зовсім не
складали П іО, 43 розрядники. Біль ли дасть азтобус,
щоб ти поправку в стилі робо
яку мали підписати голов
шого не міг зробити, бо, привезти на районні зма ти
комітету комсомолу
ним суддя змагань і сен- заліку з фізичної та війсь
ретар, немає). Як з’ясува ково-технічної підготовки? як каже І. Удовицький, не гання колгоспних
спорт колгоспу чи загальноосвіт
лося, це був не фінал нг> В облепорткомітет онуф було належної спортивної сменів...
ньої школи, націлить їх на
призи
«Комсомольской
бази.
залучення
К ПОВІДОМИЛИ нам у предметніше
правды», а поєдинки за ріївці якраз звітували про
А
де
вона
є?
Навіть
е
програмою
всесоюзного вагомий доробок, їм поза
до скла
облепорткомітеті,
в юнаків і дівчат
Онуфріївці
відсутній
стаді

Тижня ГПО, що проводився
під девізом «До праці і обо здрити навіть можна: всі он, про який ведуться роз Онуфріївському районі чи дання нормативів ГПО —
рони СРСР — готовий!» За 1596 школярів четвертих— мови не одне десятиріччя. не найболючіша проблема буде зроблена ще одна
положенням, що було роз десятих класів склали нор У селі Вишніецях лише з кадрами. І не тому, що корисна справа. Поставить
приступили до розв’язання
роблене
в спорткомітеті,
принципову ви
В райвно
на старти мали вийти по мативи ГПО! А насправді проблеми — вирубали де їх там зовсім немає.
могу перед викладачами
вісім чоловік
із кожного ті, хто приїхав у Кірозо- рева в запущеному сквері, кожній
школі
є
вчителі,
колективу фізкультури (а
розрівняли плац. Навесні,
фізкультури — не цифра
факультети
сіятимуть. які закінчили
не всі бажаючі). Стартува град, не вміють стріляти, кажуть, траву
довести, що
ло лише сім команд (колек погано плавають.
А ось у колгоспі «Шлях фізвиховання, підготовле ми, а ділом
вони справді налагодили
тивів у районі 32), н ті не
Леніна» тани
обладнали
Тим
часом
на
турнірі
в
повним складом. Свою май
кілька майданчиків, іа ко но чимало інструкторів по навчальний процес і позастерність продемонструва Камбурліївці для багато- ли перший секретар райко спорту, тренерів. Та якіс класну спортивно-масову
ли 11 юнанів
і дівчат з борців визначили досить му комсомолу
Кос
ІЯНТИН
"
---------- ний показник
їх роботи
Камбурліївни
(саме тут
місцевих дуже мізерний. А ще біль роботу з своїми вихован
запитав
проводились ці змагання), вузьку програму: стомет Данов
цями, — іще крок до роз
комсомольців,
чому
вони
гранати,
з колгоспу імені Леніна — рівка, метання
викли в'язання проблеми.
виступають на район- ше занепокоєння
7. з кінзаводу,
колгоспу підтягування на перекла не
них змаганнях, із залу, де
та обставина, що а
«Зоря» і раисільгосптехні- дині і крос. А про вогне проходили комсомольські кає
Це може бути потім.
КИ — по чотири, з інших
райвиконкомі ніяк не мо
зоори,
почулась
репліка:
А поки що
кожен, хто
господарств — ще менше. вий рубіж забули.
Про
Нам он критий стаді жуть зміцнити ланку від причетний до справи даль
Всього —
54
значківці плавання й мови не вели. он.—Тоді
б
ми
дали
клас!
ГПО. Ось такий показник
Секретар зауважив тим, повідальних фізкультурних шого розвитку фізкульту
масовості. В Камбурліївку Все це мало бути потім. хто
районного ри і спорту
чекає, поки їм у селі працівників
в районі, з
чомусь не покликали на Та так і не було.
збудують олімпійський ста масштабу.
усією
відповідальністю
віть школярів.
Е
РАЗ
поверне діон:
В. Финенко, наприклад, хай проаналізує всі «чо
Чи всі учасники підтвер
— Треба краще викорис
мося до справ у колек
занедбав роботу а райраді му» і «але», не відкладаю
дили нормативи, хто став
товувати те, що маєте.
тивах
фізкультури.
Який
із
чемпіоном?
З попередніх
Саме в цьому треба пе «Колос». Однак йому пові чи на наступний
рік. і
протоколів важко було це них з районі
показовий? реконати усіх спілчан ра
ще до
з’ясувати.
Голова
рай За положенням обласною йону. Бо навіть на простих рили, що він «знайде се аналізувати треба
спорткомітету назвав їх
майданчиках
можна при бе», будучи на посаді ор того, як складати річний
«по пам’яті». Серед пред огляду-конкурсу
робоїи бажанні потренуватись і ганізатора позакласної ро звіт. Щоб
зробити пра
ставників .третього ступе
виконати нормативи ГПО.
ню,
наприклад, переміг комсомольських організа стати третьорозрядником. боти в школі. Не поправи вильні намітки на майбут
шофер з райсільгосптехні-. цій і колективів фізкуль- Однак
комсомольські та ли вчасно, не було надано нє.
ки Анатолій Гутннк. Який тури по впровадженню в фізкультурні активісти не практичної допомоги голо
М. ШЕВЧУК,
же його результат? У стар
взяли під свій
нонтроль ві
спецкор
«Молодого
райспорткомітету
ГПО (на -використання
товому протоколі на сто дію комплексу
наявних
комунара».
І. Удовицькому, і він у
метрівці значиться цифра приз «Молодого комуна- спортивних баз.

іі

МІЖНАРОДНИЙ ТРИБУНАЛ «ДІТИ ЗВМНїМТОТЬ ІМПЕРІАЛІЗМ»
ЛУАНДА. (ТАРС). Міжна-^(цродний імперіалізм на чолі
з США — головне джерело
воєн і злодіянь на планеті—
таким є лейтмотив виступів
учасників
міжнародного
трибуналу «Діти обвинува
чують
імперіалізм», який
проходить у столиці Народ
ної Республіки Ангола.
На відкритті форуму кан
дидат у члени
Політбюро
ЦК МПЛА — Партії
праці
Є. К. Сантуш підкреслив, що
З вини імперіалістів ллється
Ііров ні в чому
не винних
людей не тільки в Африці,
і й у Латинській
Америці,
на Близькому
Сході. їх
Жертвами стають діти, які
гинуть від голоду, злиднів,
Хвороб, непосильної підне
вільної праці в різних райо
ну. земної кулі.
Один за одним підніма
ються на трибуну ангольськї діти — свідки
і жертви
Страхітливих злочинів. Вони
розповідають про звірства
расистів ПАР та їхніх маріо
неток — бандитів терорис
тичного угруповання УНІТА.
Обличчя, руки і ноги дітей

вкриті шрамами — слідами
тортур і звірячих побоїв.
— Я бачила, як бандити з
УНІТА розпорювали животи
вагітним
жінкам, головою
об каміння вбивали немов
лят, — ледве стримуючи ри
дання, говорить Лусіана Батішта.
— Дізнавшись, що я піо
нер, унітівці довго били
мене, — говорить
десяти
річний Жоао Тіто. — Потім
мені відрубали пальці І ки
нули в яму. Мене врятували
бійці Народних
збройних
сил
визволення . Анголи
(ФАЙЛА), які розгромили і
знищили цю озброєну банДУВ «Обвинуваченні ангель
ських
дітей»
наводиться
довгий список страхітливих
злочинів імперіалізму. При
прямій підтримці США, го
вориться в документі,
ра
систи ПАР ведуть неоголошену війну проти
Анголи,
чинять постійні акти агресії
проти «прифронтових» дер
жав. Намагаючись залякати
ангольський народ, приму
сити його звернути з обра
ного шляху, імперіалізм не

спиняється перед найстраш
нішими злочинами, він за
грожує людству
ядерною
війною.
Усі найстрахітливіші зло
діяння, сказав голова три
буналу
верховний палес
тинський суддя А. Авдат,
чиняться сьогодні з санкції
Вашінгтона. Там, де безчин
ствують американські імпе
ріалісти та їхні
спільники,
ллється кров, панують без
законня і насильство. Один
з останніх злочинів США,
підкреслив він, — варварсь
ке вторгнення на Гренаду.
Ми проклинаємо фашист
ську кліку Вашінгтона за го
ре і страждання, заподіяні
нашому народові,
заявив
глава гренадської делегації.
Американська вояччина на
магається
задушити нашу
революцію, підкреслив він.
Однак волю народу Грена
ди не вдасться зломити ні
кому.
Вашінгтон
погрожує
вторгненням у
Нікарагуа,
заявила керівник
нікарагуанської делегації Леслі Рівас. США намагаються пряг
вести до влади в країні ма

ріонеток,
повернути її до
часів диктатора
Сомоси. З
цією метою
американські
спецелужби '
натаскують
контрреволюційні покидьки,
закидають у Нікарагуа бан
ди головорізів,
які чинять
диверсії і тероризують мир
не населення.
Міжнародний
трибунал
«Діти обвинувачують імпе
ріалізм»' проходить, в умо
вах, коли міжнародна обста
новка, насамперед
з вини
адміністрації Рейгана, вкрай
загострилась, заявив глава
радянської делегації, за
ступник голови центральної
ради Всесоюзної піонерсь
кої організації ім. В. I. Ле
ніна I. П. Чорний.
Білий
дім
відкрито проголосив
КУРС» спрямований на підрив
миру і підготовку до нової
війни.
Рішуче засудили імперіагтАЧНу зовнішню політику
США представники Фінлян
дії,
Угорщини,
Болгарії,
Португалії.
8. МАХОНІН,
я. СЕМЕ.ЧОЗ.

Комсомолець Сергій Агсєнко. який працює радіє;, -.знічом у Нозгородківській районній радіомайстерні, хоч
Г молодий за Зіком. та зарекомендував сеое старанним і
вмілим працівником.
фото с фЄЧЕНКДі
І(О«ІУ>рОДІіІІ5СЬКИі! раііеіі.
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Крила
«Вітряка» запрацювали на
повну силу. Та воно й зрозуміло —
кінець року, кожен завсідник прагне
прозвітувати.
Пора підсумків, пора
звітів — приємна пора.
— Не для всіх, — чую простудже
ний голос М. Крокуна. — Дайте хоч
погрітись коло жорен, про все й ви
повім!
Пустимо М. Крокуна? Пустимо. Хай
меле. Він мастак.
— Нам треба вже готуватися до Но*
вого року, — говорить Борис Чамлай.
— До Нового року ще ж цілий мі
сяць, — підказує пошепки Володимир
Поліщук. — Рано ще...
Зовсім не рано, — втручається Бо
рис Слюсар. — Наступний
випуск
«Вітряка» — новорічний. Я вже наго
тував всіляких сніжинок-смішинох...
Так-так, дорогі наші завсідники, ша
новні гумористи. Не забувайте: на
ступне засідання — в новорічну ніч.
Засідання
спеціальне. Тож і мливо
мусить бути спеціальне — новорічне.
Пишіть, дзвоніть, заходьте.

,

З грудня 1983 року

«Молодий комунар»

Мірошник ОМЕЛЬКО.

Е> ОБЛАСТІ триває кіно" фестиваль, присвячспий 40-річчю
визволення
нашого краю від німецьку,
фашистських загарбників.
Кінострічки, які
розповідають про подвиг радян
ського народу в роки Ве
ликої Вітчизняної війни -і
складова частина
репер
туару грудня.
Новий * художній фільм
кіностудії імені М. Горького «Екзамен
на без
смертя» розкриває одну І
найважливіших
сторінок
кінолітопнеу Великої Віт
чизняної. У дні, коли гіт
лерівці підходили до сто
лиці нашої Батьківщини —*
Москви,
потрібно було
терміново
перегрупувати
сили, щобдати
____ _____
відсіч __
ворогові. Іїа ВолоколамськО-

МІРОШНИКОВІ ОМЕЛЬКУ
НАСНИЛОСЯ, ЩО...
вдарили раптом морози лу» — колись піджака за
пекучі, аж пінно матовим мість двох днів,зазначених
зробилося (було
вже так у квитанції, чистили йому
посеред листопада,
може, тиждень і якби сам не по
через те й приснилося). І порпався у ворохах дран
сніг, і вітер... «Господи, — тя, то бозна-коли б ще йо
жахнувся Мірошник Омель- го й повернули.
Але мороз таки дононав
но, — а я ж кожуха свого
ще й досі не
підготував Омелька: «Гаразд, — здав
до зими. Треба
негайно ся, — все-тани тиждень —
не два». Та й віддав кожу
мчати у хімчистку».
Та й, увібгавши голову ха в «Інгул». А коли при
йшов
за
кожухом через
у плечі (хапає Морозенко
за вуха), подався
мірош три дні, з віконця видачі
ник Омелько в Кіровоград. на мірошника нагримали:
А в Кіровограді став людей «Ви чому це вчасно не при
розпитувати — куди б йо ходите? Уже два дні ваш
го кожуха приткнути, аби кожух тільки місце займає.
терміново почистили. І но Нащо ми термін у квитан
жен направляє у хімчистку ції виставляємо — щоб ви
номбінату побутового об запізнювались?..»
слуговування «Інгул». Ко
Доброзичливо
так по
жен, кого не запитає. Бо сварилися на
мірошника
кажуть — у місті одна та Омелька з віконця видачі,
на.
незле. Аж потепліло на ду
Тільки ж не зважується ші у чоловіка — перший
у Омелька
нога й кроку раз у житті від того, що
ступити в напрямку «Інгу- посварили його.

САТИРИЧНО-ГУМОРИСТИЧНИЙ
ВИПУСК

закручено як слід батарею.
Поки я побіг, щоб пере
крити воду, в кімнаті вже
не вмебльовуй одразу. За килимок сплив.
проси нас в порожню. Ми
Вранці прийшли слюсарі.
там утопчемо все, а потім Полагодили труби. Ув&чері
уже будеш наводити поря ж включаю воду і знову
док.
жахаюсь — з труби фон
Я хотів так і зробити. тан. Придивляюсь, а вона
Якби не ось ця прикра іс продірявлена зварювальторія.
ним щупом.
Ну, думаю,
Умостившись однієї ночі що ж мені робити?
па розкладушці,
укрив
Поскаржився знайомому
шися п’ятьма ковдрами слюсарю: «Що ж це таке?
(бо ще не були запущені Наш будинок весь тече...»
в дію опалювальні бата
А він лише посміхнувся:
реї), обмірковував сцена
— У вас ще не таке ли
рій новосілля. Коли це чую
гамір. Включаю світло — хо. Я бачив одну квартиру,
стеля вся мокра, з лам де вода зовсім не тече —
почок дзюркоче вода, по хлопці замість труби запа
шпалері теж хлюпоче. Як яли в стояк звичайну залі
з’ясувалось,
там, нагорі, зяку.
Все, ніби
«потоп» при
Мій сусід ще не вчепив
боркано.
Лежу, міркую
крани.
Коли це
Минув тиждень. І знову про новосілля.
чую знову тупіт. І за мить
тече...
Не встиг я винести мис під моєю квартирою хтось
ками воду з кімнат, як в почав вицокувати в труби,
спальні щось бабахнуло. Я орудуючи ключем. Лічу в
мчу туди — сичить вода, підвал. А там три здорова
илубочнться
пара бо не ні знову пускають тепло.

РИЯТЕЛІ мені казали:
— Оце як отримаєш ор
П
дер на нову квартиру, то

— Не чіпайте! — кричу.
— Заллє.
— От і добре. Зате зна
тимемо, де тече.
І почали включати кра
ни.

ЖОРНА

А ВОНО
ТЕЧЕ

Якщо ж будете йтп без
запрошення, то одягайте
добрячі кожухи. Я й досі
лягаю спати у ватних шта
нях, бо дме з-під підлоги,
дме. Вхід в підвальне при
міщення без дверей, прой
ми для вікон не затулені.
Отож мешканці першого
поверху ходять по льодя
ній долівці, встеленій ліно
леумом. Та ще перекажіть
тим, хто йтиме на новосіл
ля на вищі поверхи, щоб
тренувались. Бо ліфти до
сі не працюють. І руки
мийте вдома, бо теплої
води не подають...
М. КРОКУН.

м. Кіровоград.

Воно, звичайно, потекло
знову. Але я таки задово
лений — вода пішла поза
плінтуси. І я нікого не за
лив.
Добре, що перший
поверх!
То як же я можу клика
ти вас, друзі-приятелі, на
новосілля, колп увесь час
маю стежити, щоб ніде з
труб вода не пішла?

Від редакції: Наш новосіл пише правду.
Спеці
альна бригада
«Вітряка»
побувала в будинку № 13
по вулиці Беляева і все пе
ревірила. Тече воно, тече.
А там, де текло в під’їзді,
майстри з котельні пере
крили
воду, бо батареї
вкрились памороззю. А
працівники БУ-4 з тресту

КІНОЕКРАН
ГРУДНЯ

«Кіровоградміськбуд» ра
зом зі своїми виконроба
ми
П. Чеховським
та
І. Ямпольським змотують
шнури і переходять на ін
ший майданчик, Жек вивставте
магає: доробіть,
двері, вікна в
підвалі,
утепліть там труби, наве
діть порядок біля будин
ку, бо там, де тягли во
довід, земля провалюється
— ями. А будівельники з
БУ-4 своє: «Це вже не на
ше діло.
Ми достроково
здали будинок, то тепер
хазяйнуйте. У вас є слюса
рі, то хай крутять труби...»
І телефонує
головний
інженер жеку № 9 Л. Бурдейна в різні
спецуправління,
і котельні: «При~
йдіть допоможіть, включіть, переключіть». Відпо
віді не категоричні: «Буде
згодом
усе,
почекайте
трохи?..»
А з котельні: «В під’їзді
холодно? Не така вже й бі
да. Зате свіже повітря є.
Двері ж навстіж цілу добу,
без пружини».

му напрямі виникла діль
ниця фронту, яка відкри
вала ворогові шлях до сто
лиці. На цю дільницю було
направлено роту кремлів
ських курсантів — тих,
хто закінчував училище і
готувався
охороняти
Кремль і Мавзолей
В. І.
Леніна.
Поставив цю героїчну кі
нострічку популярний кі
норежисер, народний ар
тист РРФСР Олексій Салтнков.
На
кіностудії
«Мосфільм» створено кіностріч
ку «Така жорстка гра -і
хокей». Автори сценарію—
В. Дворцов та 3. ІОр’єв,
режисер А. Розумовськнй.

З МІШКА ГУМОРЕСОК
■

Часто

Бо вміє, обіцяти

— Недавно я чув від твоєї сусідки:
'Ги рідну матусю провідуєш рідко...
— Чом рідко? Щомісяця, — каже
Панас, —
Бо пенсію носять їй в місяць лиш раз.

БЕЗ СЛІВ.

Мал. Д. БЕЗУГЛОВА.

ДИСКВАЛІФІКАЦІЯ

№ 15, філолог Назар Буря
продавця
Спеціальна
комісія па записав з вуст
рашутної секції дисквалі Якименка 38 слів, відсутніх
фікувала спортсмена Ля- У словнику Грінченка.
ховського через його по
ОГОЛОШЕННЯ
гану пам'ять. За останній
Барбаровський
річний
місяць він тричі стрибнув
порт придбає репродукцію
без парашута. Забув. Ко
картини Рєпіна «Приплив
місія не впевнена, що він
ли».
і на четвертий раз Зможе
Володимир ПОЛІЩУК.
вдало приземлитися.
є. Підвисоке
У СВІТІ СЛІВ
Новоархангельський
Відвідуючи
гастроном район.

«Молодой коммунар» —

І

Аврал

316050, МСП,

областного комитета

м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.

Ба украинском языке.

Анатолій КУРГАНСЬКИЙ.
м. Кіровоград.

— Я ненормальний, — сказав я го
лосно. — Я кохаю одразу двох жінок і
одружений із третьою. І ніяк не можу
знайти виходу з цієї ситуації, тому що
не знаю, з якою мені буде найгірше.
— О-о-о! — сказали мені, посварив
шися пальцем і одночасно підморгнув
шії. — Так вп у нас, виявляється, жит
тєлюб!
— Я божевільний! — заявив я ще го
лосніше. — Я викопую роботу, яка ні
кому не потрібна, та ще й одержую за
неї зарплату, прогресивку та преміаль
ні...

НАША АДРЕСА:

Спорт — це не тільки за
хоплююче видовище, азарт,
боротьба, а й гострі ситу
ації, сильні харантери. Хо
ча не всі фільми про спорт
претендують
на
увагу
будь-якої аудиторії, стріч
на «Така жорстка
гра —
хокей» без сумніву заціка
вить більшість глядачів.
Автори фільму не нав’я
зують
глядачам
свого
ставлення до героїв, разом
з ними вдивляються в об
(В. Самойрази тренера
команди
лов) і капітана
Автори по(В. Гостюхін).
слідовно
ведуть нас до
..7... як
висновку: такі поняття
«професіоналізм», «успіх»..
«реальна користь» повинні
бути нерозривно пов’язані
з добротою, вірністю, люДЯНІСТІО.

Новий болгарський при-(
годницькпн фільм
«Дпявольська зброя» має яскраво виражений антпвоєпний характер. Події в ньому відбуваються
у XIV
столітті. Фільм
створено
І за мотивами романів БояI на Болгара «Синьоокий з
В коротким мечем» і «Прпго!ди Синьоокого», які корис
туються великою популяр
ністю у болгарської моло-

Страшна
зброя, яку у
фільмі називають 'дияволь
ською, — не що інше, як
порох. А називають його
так тому, що у XIV століт
ті порох був маловідомим.
Чотирнадцяте століття для 1
Балкан — суворий’час. На
підході вояки султана Му
рада. І в ній
обстановці
болгарський цар
наказує
своїм придворним вивідати
таємницю
диявольської
зброї, яка може вбити або
поранити людину па від
стані трьох польотів стрі
ли. Як цс вдалося бояри
ну Ботплу і колишньому
монаху Інокснтію, і розпо
відає ця
пригодницька
стрічка.

І всі закричали...

орган Кировоградского

ЛКСМ Украины.
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Юрій МАРТ

ВИСІВКИ
А Скромність
прикра чого, окрім грошей, не при
шає одних, а користь при дбала.
носить іншим.
А Одружуються з янго
А Щоб не ображатчч ста лом, розлучаються з чор
рість — називайте II тре- том.
А Хіба може бути чис
тьою молодістю.
тою совість у того, хто за
Одні тягнуть
за со- бруднює водоймища?
бою, інші — собі.
А йдучи по лінії
н^йчужі меншого опору, легко втра
Не
приміряйте
▲
тити
спортивну
форму.
лаври на свою голову!
А Втрачена людина: ніЮрій РИБНИКОВ.

В
|

Пищать по залах полотерп,
Друкують спішно' всі папери,
Смачні готуються обіди —
Комісія із главку їде.

— Тридцять три — лихе число, —
Людям скаржиться Павло. —
Присудили аліменти
Рівно тридцять три проценти.
Борис ЧАМЛАЙ.
м. Кіровоград.

РЕШЕТО

Я
І

Не перший раз немає плану,
Не перший раз дають догану...
Могли б давно з посади зняти,
Жаліють — вміє обіцяти.

Лихе число

<тт

— Ну-ну, — сказали мені, — Ваша
скромність, безумовно, чудова, та чи не
всього
замахуєтеся ви на досягнення
колективу?
— Я ідіот! — заволав я. — Все, що
я заробляю, я пускаю па вітер: театри,
прем’єри, диски, альбоми...
— Ви просто схильні до персбіль- ■
шеиь, — зауважили мені м’яко. — На
бензин же у вас залишається...
Я розлючено схопив сокиру і па друз
ки розбив свою машину.
І тоді всі закричали в один голос:
— Погляньте, та він же просто псих!
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