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Так називається кон
курс нарисів, який пер
винна організація Спілки
журналістів СРСР редак
ції «Молодого комунара»
проводить на честь 70-річчя Великого Жовтня.
Мета конкурсу — гли
боко, правдиво розкрити
образ молодої радянської
людини у різні періоди
життя нашої країни від
революції
до
сьогодні,
розповісти про труднощі
й здобутки на шляхах бу
дівництва соціалістичного
суспільства. На
конкурс
також приііматимуться со-

ціальні нариси про життя
передових колективів.
В конкурсі можуть взя
ти участь усі без винятку
члени Спілки журналістів
СРСР. Нариси, надіслані
на розгляд редколегії і на
друковані в газеті, будуть
оцінюватися за такими па
раметрами: соціальна зна
чимість, композиційна до
вершеність, багатство й
образність мови.
На переможців конкур
су нарисів чекають грамо
ти обласної організації
Спілки журналістів СРСР,
а також грошові нагоро
ди: за перше місце — 50
карбованців, за друге—ЗО,
за третє — 20.
Підсумки конкурсу бу
дуть підбиті у грудні 1987
року.
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• ВИПРОБУВАННЯ
ДЕМОКРАТІЄЮ.
ЧИ
ВСІ ЙОГО ВИТРИМУ
ЮТЬ? - 2 СТОР.

• РОЗПОВІДЬ ПРО
КАНДИДАТА У ДЕПУ
ТАТИ РАДИ НАРОД
НИХ ДЕПУТАТІВ ЧИ
ТАЙТЕ У
ВИПУСКУ
«СВІТОГЛЯД»—З СТОР.
• ГУМОРЕСКА, ПА
РОДІЯ, ІРОН13МИ ТА
НАРОДНИЙ ГУМОР—
У ЧЕРГОВІП «АХ1ЛЛЕСОВІЙ П’ЯТЬ—4 СТОР.

Жюрі конкурсу.

ДОБРЕ ЗІБРАТИСЯ РАЗОМ

Петру ПОЗНАНСЬКОМУ з колгоспу імені Карла Маркса Ульяновського
району по-доброму заздрять його товариші по тракторній бригаді. Та й як
не заздритимеш, коли доручили молодому механізатору комбайна «Дон-1500»—
справжнього степового корабля-красеня. Зараз Петро з особливим сумлінням
готує машину до майбутніх жнив — переглядає окремі вузли, навіть робить
незначні удосконалення, щоб під час роботи було ще зручніше.
Уже кілька років П. Познанський збирає хліб. У 1986-му домігся одного
в найкращих показників у господарстві — намолотив понад 400 тонн зерна.
Тепер у нього єдине бажання — довести, що не даремно саме йому доручено
новий комбайн.
Фото В. ГРИБА.
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Автори
представлених
тут цікавих розробок —
це . молоді шукачі нового
в науці і техніці. Але, як
кажуть, краще один раз
побачити... Розпочинаємо

У розділі «Молоді вчені,
спеціалісти — науці, тех
ніці. виробництву^ багато
цікавих розробок студент
ських
конструкторських
бюро. Це. наприклад, ра
діолокаційний
пристрій
для
вимірювання біома
си сільськогосподарських
культур. його
створили
молоді латвійські спеціа
лісти. з його допомогою
можна прогнозувати уро
жай. Аналогів цьому при
строю іце немає ні у нас.
ні за кордоном. А молоді
новатори ЗІЛа демонстру
ють верстат для лазерної
обробки окремих деталей
автомашини, вони стануть
більш довговічними. Ціка

спіральної канавки.
Але
сенсацією виставки,
на
мою думку, можна назва
ти мастило для механіч
них систем — рухомі час
тини майже не спрацьо
вуються. Цей винахід спе
ціалісти відносять до від
криття, недарма ним заці
кавилися Японія,
СІЛА,
ФРН та інші країни. До
речі, у ньому розділі роз
міщено 88 процентів екс
понатів, які за своїм тех
нічним вирішенням досяг
лії світового рівня.

.огляд експозиції виставки
з творчості юних техніків,
яка знайомить нас зі сві
том перших дитячих за
хоплень. Досить важко
уявити, що це зроблено
руками підлітків від вось
ми до шістнадцяти років.
Ось моделі існуючих кос
мічних кораблів, а далі—
фантастичні
міжпланет
ні станції... Це ще раз
доводить: нам, дорослим,
не треба різко.:;залучати
дітей у свою логічну дійс
ність, віднімати в них каз
кову і-и-рялість..- .‘здатність
фантазувати: / Юні новато
ри демонструють крокую
чу машину, яка може ру
хатися по каменях чи піс
ку; точний медичний електротермометр; різець ори
гінальної
конструкції;
фрези для швидкісного
різання чорних
металів
газовим струменем.

ва й методика ультразву
кової обробки металів: во
на підвищила їхню міц
ність майже у сто разів.
Розробки студентів охоп
люють області лазерної
техніки і технології, ядер
но-фізичного експеримен
ту. медицини, економічно
го контролю, мікроелектроніки тощо. Більшість та
ких робіт мають велику
ефективність і неабиякий
інтерес для нашого народ
ного господарства.
Як завжди, показовим
був розділ «Машинобудів
ний комплекс -■> потуж
ний прискорювач еконо
мічного зростання». Від
відувачів виставки ціка
вить робота повітряно-лу
гового різака для легова
ної сталі і вібропристрою,
який рухає деталі, здає
ться, всупереч
законам
фізики: заготовки «само
стійно» починають підні
матися по серпантину при
строю вгору,
розмішую
чись рівномірно вздовж

А ось і гехнічний аукціон
найцікавіших
розробок;
автори зустрілися із спе
ціалістами і пропонують,
рекламують свої винахо
ди. Тут відчувається ді
лова комерційна атмосфе
ра, адже головне — пус
тити в діло найбільше
експонатів.
Неподалік
любителі
представляють свої само
діяльні конструкції в роз
ділі «Це ви можете». Во
ни беруть участь у таких
показових виставках впер
ше. але
представникам
різних галузей промисло
вості дійсно є чому по
вчитися.
Розділ «Молодь — агро
промисловому
комплек
су» невеликий, але ціка
вий. Насоси, косарки, мі
ні-трактори,
мотоцикливсюдиходи для бездоріж
жя... Але найбільше запі-

«.Молодий номунар» по
відомляв про відкриття в
Москві
на
ВДНГ
СРСР
Центральної
виставки-ярмарку
науково-технічної
творчості молоді, присвя
ченої XX з’їзду Ленінсько
го комсомолу («Алгоритми
винаходів»
за
2 квітня
ц. р.). Сьогодні друнуємо
нотатки з виставки нашо
го громадського кореспон
дента М. ЛИТВИНОВА.

к

На своє останнє в цьо
му навчальному році за
сідання політклубу іно
земних учнів і студентів
його учасники запросили
кандидата
історичних
наук, доцента Кірово
градського педагогічного
інституту В. Крутикова
та лектора Кіровської
райорганізації
товари
ства «Знання» В. Канце
ра. Співбесідниками гос
тей стали представники
23 країн світу.

Ця зустріч в Будинку
політосвіти обкому Ком
партії України дела іно-

кавленнх збирається біля
багатоцільового агрегату
модульної
конструкції,
який легко перебудовує
ться для роботи на будьякому грунті.
Звітували на НТТМ-87 і
винахідники та раціоналі
затори
Кіровоградщшіи.
Нагадаю, що за програ
мою Всесоюзного огляду
науково-технічної
твор
чості молоді в області про
ведено більше п'ятисот
громадських оглядів, сот
ні конкурсів
Тож деякі
цікаві прилади та пристрої
демонструються й на ви
ставці Це скажімо, при
від для передачі моментів
кручення V вакуумне се
редовище інженера-меха
ніка Г Маоинича: прилад
для спеціалістів з рефлектотерапії
інженера конструї.-топа Кіровоградсько
го заводу
радіовиробів
В. Федієнка; самопідіймач
для тяжкохворих
лікаря
обласної лікарні Г. В. Колечкіна
неодноразовий
учасник Всесоюзних впсГгавок інженер-конструктоп Г. О петрушин разом
із співавторами предста
вив цього пазу Індивіду
альний ппи.чад для елекТПОПУНКТУРИ. ЯКИЙ дозво
ляє за призначенням лікаоя проводити самоліку
вання хронічних недугів V
бчпч я.гих умовах.
Безперечно,
виставка
НТТМ 87 яка проходить
під девізом «Молодь на
службі миру і прогресу»,
стала не тільки парадом
новинок, а і ярмарком по
впровадженню передових
ідей у народне госпо
дарство країни
м. питвинов,

заслужений раціона
лізатор УРСР, лауреат
Всесоюзних
оглядів
науково-технічної твор
чості молоді.
Москва — Кіровоград.

земцям можливість по
повнити свої знання про
радянське
суспільство,
одержані під час попе
редніх засідань і розмов
з ветеранами праці й
Великої Вітчизняної, з
представниками громад
ських організацій міста
й області.
Запам’яталося постій
ним членам політклубу
і гостям змістовне пові
домлення
Парімола
Мандри Бісваса (Бангла
деш) про політичну й
економічну обстановку

у його країні. На остан«
ньому занятті з повідом
ленням на таку ж тему
виступив нікарагуанець
Альварес Мартінес Кар
лос.
Під час підсумкового
заняття було також об
рано орган самоуправ
ління політклубу на чо
лі з кубинцем Орестесо/л
Мела Фонсекою,
який
навчається
у КВЛУЦА,
та Альваресом Мартінесем Карлосом — сту«
дентом КІСМу.
С. НАРЛАШ.

ДЕХТО Й ВАЛ
ЗАПЛАНУВАВ...
рейдів-перевірок. Це і да
ло право інформувати, що
райкоми комсомолу
та
районні об’єднані ради
ВТВР більшості
районів
області фактично не ор
ганізували трудові колек
тиви для участі у прове
денні операції «Впровад
ження». Рекомендації там
не пише не виконувал’ися, але й просто не до
водилися до підприємств
і організацій.
Словесна перепалка між
представниками від Зна
м'янки (міськком
комсо
молу — Ю. Каніковський,
районна об'єднана
рада
ВТВР — заступник голо
ви РАЛО П. В. Калюжний)
комусь, може, і здалася
дотепною, але суті пробле
ження» («Молодий кому ми не змінила: коли «Іван
нар» про це писав). Для киває на Петра» діла не
початку досить красно жди. Тут, як. зрештою. 1 в
кількох ївших промисло
мовною виявилася названа вих районах області циф
цифра «три» —- саме зі ру впроваджень
«тягли»
стількох районів надійшла кр\пн! підприємства, весь
загал спокійно хо
інформація, інший
хоч
якась
вався за місцевими обста
залишалось винами.
Формально
припустити, що у вісімСекція прийняла відпо
надцяти інших комітетам відне рішення. От тільки
комсомолу та радам ВЇВР неясно, як буде далі: ля
звітувати було просто ні жуть V ці кілька папірців
про що... Недалеким від до інших зпежалих у пап
істини виявилося і це при ки «На контроль» чи-таки
пущення. Враховуючи сум підуть по руках для про
ний досвід минулої папе- ведення конкретної
ро
ротворчої кампанії
вза боти? Гадаю, уроки з не«Впро
мін творчості
науково- впровадженого
технічної,
представники вадження» підуть на ко
кому
обкому комсомолу та об ристь. «Молодий
ласної ради ВТВР мусили нар» писатиме про це.
І. КУЦЕНКО.
дізнаватися про хід «Впро
м. Кіровоград.
вадження» з допомогою

Присутні на засіданнях
обласної секції по роз
витку
науково-технічної
творчості серед
комсо
мольців і неспілкової мо
лоді. які проходять в об
комі ЛКСМ України, часто
мають реальну нагоду до
відатися і про конкретні
успіхи в цій справі з уст
тих. хто дійсно пишається
своїми молодими новато
рами, І про недоліки Біль
ше того — тут же. по хо
ду роботи секції, уточни
ти практично будь які ро
бочі нюанси чи. принайм
ні. дістати вичерпну Ін
формацію з того чи іншо
го питання
Темою згаданого засі
дання обласної секції бу
ло інформування про хід
проведення республікан
ської операції «Впровад
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Зовні лист той мало
чим відрізнявся від де
сятків інших, що їх при
носить щодня редакцій
на пошта. Два аркуші
паперу з учнівського зо
шита. густо списані убо
ристим
почерком. За
кожним
реченням —
факт, за кожним фак
том — звинувачення.
«Дороги у нас, в Мо
шорииому, жахливі: ні
проїхати, ні пройти. Про
те є одна й заасфальто
вана — це та, що веде
від контори до двору
голови правління
кол
госпу О. ГІ. Ковтуна...
А Палац культури? Су
часний, двоповерховий,
от тільки не відчиняється
він місяцями, бо дирек
тор цього закладу В. X.
Власенко більше пиячить,
аніж займається ділом.
Втім, не він один такий:
п’ють майже всі, молоді
і старі, допиваються до
«чортиків», до того, що
з життя йдуть передчас
но, — був і такий факт
нещодавно... Порядку па
виробництві — ніякого,
колгосп занепадає
все
більше... Де ж правди
шукати?..».
А ще викривалися фак
ти зловживання службо
вим становищем праців
ників сільради, вказува
лося
на недопустиме
нехтування
життєвими
запитами молоді. «А ку
ди дивиться
комітет
комсомолу, його секре
тар Василь Бабич? Звіс
но... в стелю. Сидить
собі в кабінеті,
мух
рахує. Радий, бач, що
обіймає посаду заступ
ника голови. А чому б і
ні — гроші йдуть, кон
тора пише! А молоді,
тим часом, залишається
в Мошорииому все мен
ше. Ні техніки, пі будьякої іншої відповідаль
ної роботи їй не дові
ряють...».
Внизу, як і належить,

;
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підпис.

ДОСИТЬ

розпливчатий: «молодь
села». Тут. як хочеш, так
і розумій: чи то всі моі
лоді
мошорпиці враз
оголосили війну всіля
ким антиподам, чи тіль
ки частіша з них?.. А мо
же окремий
товариш
вдарив на сполох, а не
підписався, бо боїться
помсти?..
Щоправда, світла на
особу дописувача (саме
так — особу, це вияви
ться трохи пізніше, під
> час відвідин Мошорппого) трохи
проливала
приписка, зроблена в са
місінькому куточку лис
та: «Тільки не зволікай
те і пришліть-Кореспон
дента. Хай розбереться
у всьому на місці. Інак
ше —- будемо скаржитись у «Перець», а то й
вище...».
Після тих рядків по
думалось: чи не водила
пером рука чергового
професіонала - скаржни
ка? З отих, що колись
ховалися за підписами
«зірке око», «правдо
люб», а ніші опанували
більш дієвий «колектив
ний» засіб впливу...
Відвертістю суджень,
'■
прямотою поглядів, арі. . гументовапою критикою
сьогодні нікого не зди
вуєш. Вони, якщо хоче
те —- прикмета нашого
часу. І дивного чи, тим
більше, шкідливого в
цьому немає нічого: су
спільство демократизу
ється, все більше його
членів з безмовних свід
ків усього, що відбуваі
ється навколо, стає бій
цями перебудови. А тут
(називатимемо речі свої
ми іменами) — анонімІ ка... Вже саме цс слово
насторожує.
погроза
«ска р ж и ги м є м ос я вище»
викликає недовіру. Та
лист є, факти в ньому
V_____________

серйозні — треба пере
віряти... Це пізніше, об
мінюючись думками з
працівником обкому ком
сомолу Станіславом Мернявським, ми ніскільки
не жалкували, що побу
вали в Мошорииому. А
перед поїздкою мучили
сумніви. Вони ще більше
посилилися,
колц за
йшли до кабінету голо
ви правління колгоспу
«Октябрь» О. П. Ков
туна.
— Чергова перевір
ка? — зустрів запитан
ням. — Листа можете
не читати, сам розкажу,
що в ньому.
і розказав, перелічив
факти, хіба що не в тій
послідовності:
— Голова — хапуга,
молоді не довіряє, куль
турну роботу занедба
но... Так? Що ж, буде
мо спростовувати, не
вперше.
Він стомлено покли

і
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«веде до двору голови
правління».
Вона
й
справді єдина на все се
ло. «Поки що, — під
креслив О. П. Ковтун,—•
бо з часом обов’язково
стане відправною точ
кою генеральної рекон
струкції села. Вже й
план є. Ось тут знесемо
кілька хат-пусток (в них
давно вже ніхто не живе,
нове житло люди отрима
ли), вирівняємо вулицю,
з’єднаємо її з централь
ною сільською площею».
Та й не зовсім, м’яко
кажучи, до оселі голо
ви пролягла асфальто
вана стрічка
дороги,
скоріше — до його сусі
дів з паралельної ву-

«Час перемін, соціального реалізму, час оновлен
ня» — ці звучні епітети найбільш повно характери
зують наш сьогоднішній день. Говорити все, що ду
маєш, пропонувати, схвалювати чи відкидати, боро
тися — нині не лозунг, а лінія поведінки радянських
людей.
Але ні-ні, та н згадається застереження, що про
звучало на січневому (1987 р.) Пленумі ЦК КПРС:
«...слів сказано вже багато... потрібні справи і спра
ви».

і «ГОРНІСТИ»
кав секретаря, попросив
знайти спеціалістів, пра
цівників сільради.
— Замордував, кля
тий, своїми «сигналами»,
ніколи працювати — усе
комісії приймаю. — по
скаржився О. П. Ков
тун. — Відмовилися ми
від послуг одного леда
цюги небаченого, відто
ді й пішли скарги...
Голова назвав прізви
ще. дав вичерпну харак
теристику передбачува
ному анонімнику.
Але
не в нашій це компетен
ції — визначати причет
ність цієї чи іншої лю
дини
до написаного.
Отож повернемося
до
фактів.
— Ніхто не залишає
ться в селі? Будь ласка,
довідка за останній рік,—
в роботу
включилися
працівники бухгалтерії.—
Прийнято в члени кол
госпу більше сорока чо
ловік: Валентину Віден
ко, Володимира Плахотпього, Валентину Дедснчук, Володимира Салія,
Віктора Вишневського...
Телятницю, механізато
ра, доярку, зоотехніка,
водія...
— Занедбано культур
ну роботу? Та це, як
сказати: і вечори про
водимо, і передовиків
вшановує м о. Нещодав
но масове свято влаш
тували. Найкраще ви
ступали та ж Валентина
Деденчук,
тваринники
Станіслав і Марія Мель
ники. Лідія Дс.мсшко...
А що керівника справж
нього в самодіяльних
артистів
немає — цс
правда. Дали нещодав
но заявку в Олександ
рійське культосвітнє учи
лище, чекаємо па приїзд
когось з його випускни
ків.
— П'ють? Всякі трап
ляються, на жаль, ще
не зжили цього лиха.
Але боремося, караємо,
виховуємо... І це дає
свої наслідки: прогулів
стало менше, аварій на
транспорті — теж.
Проїхалпсь ми і ас
фальтівкою, тією.
що

лиці.
Дещо перебільшив ав
тор і занепад колгоспу,
згустив, як
мовиться,
фарби. «Октябрь» роз
вивається, росте, щоро
ку має прибутки. У цьо
му переконала бесіда з
працівниками планово
го відділу, бухгалтерії.
Не знаємо, з якою ме
тою, але кинув анонім
ник фразу, котра дала
новий поворот нашій
розмові: «Демократію в
колгоспі затискають. А
це — суперечить перемі
нам, що відбуваються в
країні. Он механізатори
не хочуть, щоб керував
ними А. Д. Шундрин. А
він і в вус не. дує...».

УРОК
Скажемо прямо: пев
но, вже дує у вуса Ана
толій Демндович Шун
дрин. Можливо, навіть
висновки для себе зро
бив
після бурхливих
зборів колективу трак
торної. Один за одним
піднімалися його підлег
лі (тепер уже колишні)
і кидали гнівні звинува
чення на адресу брига
дира:
— Користолюбець. Ду
має тільки про себе, а на
людей начхати.
— Веде себе нескром
но. критики не сприймає.
Мстивий...
Говорили всі відверто,
дивлячись в очі А. Д.
Шундрнну і присутнім
на зборах керівникам
господарства. І постано
вили одноголосно: обра
ти бригадиром свого ко
легу
Олексія
Пікуіцого. (Молодий механі
затор спочатку розгу
бився, став відмовляти
ся. Та не тут-то було;— Допоможемо, — за
певнили його товари
ші. — Ти, головне, спра
ведливості не втрачай.
Правління
затверди
ло рішення колективу.
Без особливого, треба
сказати, бажання.
— Як керівник-впконавець А. Д. Шундрин
нас влаштовував, — зі-

знався голова правлін
ця. — Якщо візьметься
за щось — зробить. А от
якими методами діяв
він, якось над цим не за
думувались.
О. ГІ. Ковтун відверто
визнає помилку. Що
правда, цс не заважає
йому висловити сумніви
щодо нового бригадира:
— Побачимо, що з то- і
го вийде. Він — просто І
тракторист, і цим усе І
сказано. А що людина
порядна, м’яка... Швид
ше на голову сядуть, понукати почнуть.
Не сіли, не став Олек
сій і сліпим виконавцем
всіляких забаганок сво
їх виборців. У цьому ми
переконалися, побував
ши в колективі, пороз
мовлявши з людьми.
— Нелегко доводиться
нині, людей не виста
чає, — мовив Іван Вла
сович
Бульдовнч, на
мить відірвавшись
від
трактора. — Шундрин зі
своїм характером бага
тьох розігнав. Але нічо
го, тримаємось. А бри
гадирові довіряємо, до
помагаємо йому хто чим
може.
— Самі обрали, колек
тивом і відповідатимемо
за все, — підтримали то
вариша Юрій Потапен
ко. Олександр Мирошок,
Віктор Погребняк.
Тоді якраз була в роз
палі сівба, не все й ла
дилося в бригаді. Та
атмосфера панувала в
колективі — позаздриш.
Чи не вона й допомогла
бригаді, котра віднедав
на працює на кінцевий
результат, з честю подо
лати перші труднощі?

ВИПРОБУВАННЯ
ДЕМОКРАТІЄЮ
Коли писав ці рядки,
ще раз уважно перечи
тав лист. Все переміша
но в ньому: напівправда
й чутки з наклепами,
правда з відвертою брех
нею. Подумки намагався
уявити «сигнальника». Не
зміг. А от дії його ціл
ком асоціюються з дія
ми людини, яка стоїть
біля купи сміття і волає
що є сили замість того,
щоб взяти до рук ло
пату.
Отож, саме час ска
зати про людей, котрі
обурюються,
тихцем
щось не сприймають, але
бояться сказати про це
на повен голос. Слова
про
перебудову
для
них — ширма, вони —сторонні споглядачі про
цесів. що нестримно уві
йшли в наше життя.
«Зачекаємо, побачимо,
що з того вийде» — ось
їх .лозунг. Чекають. Як
що не терпиться — пи
шуть. Інколи зводять
рахунки, інколи — про
понують діло. А хто ж
робитиме його? Певно,
ті ж мошоргшські механі
затори на чолі з моло
дим бригадиром. Вони
не просто «просурмили»
збір, вони вже діють. А
інші?
Віриться, що скоро
стануть «сигнали», по
дібні розглянутому, їхні
автори лише гостями,
котрі засиділися зі вчо
рашнього дня. І тому серад завдань, поставлених
партією, одне було і за
лишається
першочерго
вим — розвивати глас
ність, виховувати справж
ніх бійців за оновлення
суспільства.
М. ЧЕРНЕНКО,
спецкор
«Молодо
го комунара».

Знам’янський район.

у наш.й області є чимало сіл, з яких баї ато ро
биться для поліпшення добробуту трудівників. Тут
будується сучасне житло, культурно-спортивні комп
лекси. До таких населених пунктів належить і село
Червоне, що в Гайворонському районі. Приїжджих
обов’язково вразять своєю красою нові будинки в
центрі села, ключі від яких незабаром буде вручено
механізаторам, тваринникам, вчителям. Здивують і
ось так оздоблені звичайнісінькі криниці. Ніхто з пе
рехожих не втримається, щоб не напитися з них во
ди, яка тут смачна і холодна.
А будується все у Червоному на кошти місцевого
колгоспу «Мир». Уже не один рік поспіль тут одер
жують значні прибутки, частину з яких виділяють
для розвитку соціальної сфери.
Фото В. ГРИБА.

НА ТВОЮ КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ

ПРО войовничих
Vа

АТЕЇСТІ
Переважна
більшість
наших сучасників — ате
їсти. для них релігія не має
будь-якої духовної і сві
тоглядної цінності. І все ж
під її впливом ще перебу
ває певна кількість лю
дей. Не секрет і те, що
релігійні діячі прагнуть
захопити в полон релігій
ного дурману тих людей,
які не мають твердих пе
реконань, зневірилися під
впливом тих чи інших об
ставин. Чимало потім до
водиться докладати
зу
силь, щоб повернути лю
дині радість повноцінного
життя.
...Років з п’ятнадцять
тому в селищі Салькове
Гайворонського
району
з’явилася група
свідків
Єгови і почала тут жити.
Як відомо, ця секта суво
ро забороняє своїм чле
нам брати участь в гро
мадському житті. Сальківські єговісти виховува
ли у такому дусі своїх
дітей, забороняли їм всту
пати у піонери, ДО комсо
молу. спілкуватися зі свої
ми однолітками. І ось за
справу взялися атеїсти на
чолі з вчителем місцевої
школи Андрієм ТіІХОИОВИчем Маєвськнм. Врештірешт вони добилися того,
що діти єговістів почали
брати участь в громад
ському житті школи, від
відувати Будинок куль
тури, передплачувати га
зети і журнали. Про тс,
як вдалося це зробити,
читач може довідатися
детальніше з нарису на
шого земляка,
ветерана
атеїстичної роботи ГІ. М
Дмптренка. який має на
зву «Словом правди» ,
вміщений у книзі «Пере
конуюче слово». Вона не
давно побачила світ у ви
давництві політичної літе
ратури України.
У новому виданні біль
ше десяти документальнопубліцистичних
нарисів.

Всі вони — про ентузіас
тів
атеїстичної роботи, .р
людей творчих, справжніх
ідеологічних бійців нашо
го часу. У нелегких, не
стандартних ситуаціях ді
ють герої нарисів, бо час
то-густо їм доводиться
мати справу не з простач
ками, а з релігійними фа
натами, особами вперти
ми,
складними, інколи
агресивно
настроєними
проти атеїстів.
За таких обставин тре
ба уміти мобілізувати се
бе, знаходити стежку до
черствого серця, холодної,
оповитої мороком сліпої
віри. душі. Як правило,
кожна розмова з такими
«твердими горішками» є
своєрідним боєм, у якому ,
перемогу здобуде той, хто*
має міцніші знання, хто
вміє переконувати, здат
ний вести полеміку, має
значний духовний потен
ціал. Зрозуміло, що без
усього ЦЬОГО, без ЛОДІбіШХ
якостей не можна й -дума
ти про якісь успіхи да ни
ві атеїстичної роботи.
Не відразу з'явилася ця
книга. Кілька років підби
рав матеріали, впорядко
вував її журналіст доцент
кафедри журналістики Ви
щої партійної школи пр»
ЦК Компартії України
О. І. Яроменоі>, Вій же на
писав передмову до кни
ги. У ній, зокрема, гово
риться: «Складна, але й
надзвичайно корисна пра
ця пропагандистів науко
вого атеїзму. З вірою в
людину, переконливим сло
вом зедуть вони СВОЮ ро
боту, повсякденно повер
таючи до активного жит
тя багатьох людей, вихо
вуючи у них почуття со
ціального оптимізму, гро
мадянськості». Така бла
городна місія войовничих
атеїстів.
А. МИХАЙЛОВ,
журналіст.

--------- 6 червня 1987 року
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СТУПАЮЧИ

разом

з

усією країною В пору

прискорення

економічного
суспільної

заформалізували — чи не
іОму так часто звучать на

соціальнорозвитку,
перебудови,

адресу
молоді звинува
чення з соціальній інерт
ності й пасивності? Що не
кажіть, але підзабули ни
ні деякі
комсомольські
«функціонери», що голов

нашій молоді слід, на мою
думку, частіше, ніж будь-

коли, звертатися до досві

ду минулих поколінь спіл
чан. І не лише для того,

на
не «галочка» у звіті,
а реальний, хай і малень
кий рух у
колективній
справі.
Постало й у нас тоді зав
дання електрифікації клу
бів та бібліотек
району.

У когось виникла ідея по
будувати в ряді сіл неве-

сомольськими осередка- л
ми на місцях — а про на- |
строї, турботи й прагнен- $

ПРЕДСТАВЛЯЄМО КАНДИДАТІВ

вирощений
колосок,
і
перш за все завдяки по
стійній увазі до цієї спра-

«РІВНІ ПЕРЕД ПРАВДОЮ»
щоб щось

запозичувати,

ликі
гідроелектростанції.
Іреба сказати,
що
на
але й аби не повторювати
той час це було майже
фантастикою. Та райком
помилок своїх попередни- вирішив: спробуємо!.. Го
ді уявити, якою гордістю
кіз. Саме так я розумію
повнилися серця КОМСО
МОЛЬЦІВ, коли замість га
слова «учитися на досвіді
сових «летючих мишей» в
культури
запопередніх поколінь
ра- закладах
сяяли електролампи,
Та
дянських людей», які так не лише в клуби прийшло
світло з місцевих ГЕС: в
часто звучали на XX з’їзді школах, лікарнях теж появилось електроосвітлення.
ВЛКСМ.

Свій обов’язок ветера
на вбачаю в тому, щоб
розповідати про свою ком
сомольську юність
молодим. Отож, по війні
молодь Грушківського
району Одеської області (ни
ні — Ульяновський район
на Кіровоградщині)
ви
явила мені довір’я, обрав
ши секретарем
райкому
ЛКСМУ. Час був_ суво
рий: голод, розруха. Вій
на лишила по собі в кож
ній сім’ї горе: не поверта
лися з фронтів
молоді
хлопці, батьки, чоловіки...
У ці роки головним зав^■данням було
відроджен
ня народного
господар
ства. Комсомолові
нале
жало згуртувати молодь,
мобілізувати її для відбу
довчої роботи через свої
первинні організації. Отож
ішлося про створення і
організацій
зміцнення
Спілки на селі. Перевір
кою новобранців
комсо
молу і 8 ті часи була ро

бота для спільного блага,
активність у громадсько
му житті.
Треба сказати, що нині
саме поняття «громадське
життя» самі комсомольці

Звичайно, нині можна з
певною долею
скепсису
дивитися на ту нашу «міс
цеву електрифікацію». Од
нак вона зіграла свою
роль ще й у моральному
становленні комсомольців,
засвідчивши: їм під силу
реально наближати
за
втрашній день. Вона була
й неабиякою перевіркою
післявоєнного
молодого
покоління на відповідаль
ність і безкорисливість. У
ті роки хлопці та дівчата,
взявшись за якусь комсо
мольську справу,
ніколи
не заводили мову про осо
бисту користь.

Нині комсомол
спра
ведливо критикують
за
паперотворчість. Мої ро
весники
інколи
--------жартують: може, тому критикують, що паперу стало
багато? У наш час
записували свої рішення
коротко, конкретно, а через
відсутність «субсидій паперу» --- ІНКОЛИ навіть на
полях старих газет. Зате
потім більше енергії віддавали самій спразі, а не
оформленню рішення про
неї.
До речі, обмаль «кабі
нетної» роботи
сприяла
кращим зв'язкам із ком-

ви з боку райкому. Хо
четься спитати: невже ни
ні втрати
сільськогоспо
дарської продукції
такі
малі, що комсомолові не
варто боротися за їх усу
нення?
Я не хотів би, щоб мої
викладені тут думки хтось
сприйняв як повчання. Не
сумніваюсь — серед на
ших комсомольців досить
світлих голів, які знають,
де прикласти свої сили й
розум. XX з’їзд ВЛКСМ,
який пройшов у обстанов
ці високої вимогливості й
самокритики, вказав нема
ло магістральних напря
мів роботи. Тому .хочу по
бажати комсомолові тіль
ки одного: з неослабною
енергією прямувати шля
хом перебудови. А зупи
нятися лише ДЛЯ
того,
Щоб правдиво й самокри
тично, оглянутися на пройдене. І звірити його із
правдою,
тією високою
перед якою ми рівні в усі
часи і при всяких рангах.
Ім’я їй — ленінізм.

О. ВЕДЕНЄЄЗ,
викладач
Олександрійського
загальнотехнічного факультету Дніпропетровсько
го гірничого інституту
імені Артема, ветеран
комсомолу.

ДОСВІД

НАЙМОЛОДША В ЦЕХУ

ня молоді найкраще, на
мою думку, взнавати під
час особистих зустрічей
з рядовими
спілчанами.
Недарма ми тоді будь-яку
справу починали із своєї
участі в ній. Взяти, примі
ром, хоч би й участь у бо
ротьбі за зниження втрат
сільськогосподарської про
дукції під час збирання.
І оді ми берегли
кожен

ТРИБУНА ДЛЯ ВАС І
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Хто в селі не знає
сім’ї
Бондаруків, . що
живуть у Новосілці Голованівського
району!
Броніслав Микитович —
кормовоз молочнотовар
ної
ферми
колгоспу
«Дружба», а його дру
жина Лідія Міггрофанівна завідує цією фермою.
було
Великою радістю
для батьків, коли вони
дізналися з газет, що
по Гїерегонівському ви
борчому округу № 18
кандидатом у депутати
до обласної Ради народ
них депутатів зареєстро
вана О. Б. Ладнка —
їхня менша дочка.
Невелика сім’я у Бон
даруків. Ірьох дітей ви
ростили вони. Старша
дочка Люба працює на
заводі в Запоріжжі, син
Микола
навчається
в
Ульяновці у профтехучи
лищі — хоче бугн шо
фером-кранівником. Оле
на ж після закінчення
Новосільської
восьми
річки вчилася в Капітанівському профтехучили
щі на слюсаря контроль
но -вимірювальних
при
ладів і автоматики, одер
жала направлення
ііа
Перегопівський
цукрикомбінат в цех КВі І і
автоматики ТЕЦ. Тут
працюють
досвідчені
майстри своєї
справи
ланковий 11. 1. Оніїщук,
В. М, Бондаренко. Є. 13.
Сиволап.
— З перших днів від
чула в колективі дружню
п і дт р им к у,
В і Д в е рт їсть,
тепло, — говорить Оле
на. — Якщо відверто. фо
спочатку не все в роботі
ВИХОДИЛО як слід. І тут
завжди поряд виявляли-

РАДИМО ПРОЧИТАТИ

ОСОБЛИВА
ФОРМА
і АГРЕСІЇ
І
і
У

л

Комсомольським праців
никам, активістам, пропакомсогандистам мережі
політнавчанмольського
ленторам,
ня,
молодим
всім, хто цікавиться між
народним становищем, ра
димо
познайомитися
з
кількома новими видання
ми на тему «Психологічна
війна імперіалізму — особ
лива форма агресії».
«ВІЙНА ЗА ОБИДВІ ПІВ
КУЛІ» (К.; 1986) — так на
звав С. Кичигін свою нову

сн колеги, радили, допо
магали.
— А що спонукало вас
обрати саме цю профе
сію? — запитую.
— Дядько мій працює
інженером
автоматики
на «Заноріжсталі» й ду
же багато розповідав ме
ні про свою роботу. Це
мене й звабило.
Тепер
я рада, що обрала цю
професію. Готуюся про
довжити
навчання за
цією спеціальністю в ін
ституті.
Зараз на цуНрозайодів
розпалі ремонтні роботи
по підготовці техноло
гічного обладнання до
нового сезону. 1 ланка
успішно справляється із
своїми соціалістичними
зобов’язаннями.
— Паша Олена в чис
лі
ініціаторів змаган
ня, —■ говорить ланко
вий П. 1. Оиищук, —
Якість — перша заповідь
у нас. Це в пе'ршу чергу
стосується роботи Оле
ни Ладнки. Ось за це її
й поважають, за це ви
сунули від
колективу
цукрозаводу
кандпдатом у депутати обласної
Ради народних депута
тів. А вона ж у нас най
молодша в цеху. 1 мо
лодість не вадить доб
рому авторитетові
робітниці.
Як і всі радянські лю
ди Олена Ладика бачить
своє щастя в мирному
труді, тому й прагне що
дня в міру своїх сил
сприяти зміцненню еко
номічної могутності краї
ни. успішному виконан
ню завдань другого ро
ку дванадцятої
п’яти
річки.
М. ЧУБ.
с. Перегонівка
Голованівського району.

книгу.
В ній розкриваю
ться найважливіші аспек
ти «психологічної війни»,
яку проводять імперіаліс
тичні служби проти СРСР,
винриваються методи під
ривних ідеологічних
ди
версій в ефірі.
В книзі М. Соломатіна
«ВІЙНА В ЕФІРІ» (К.; 1986)
викривається підривна ді
яльність імперіалістичних
радіоцентрів, їхня роль у
веденні «психологічної вій
ни»
проти
Радянського
Союзу та інших соціаліс
тичних країн.
Публіцистична
збірна
«ПОЛЕ БИТВИ - СЕРЦЯ
ЛЮДЕЙ» (М.; 1987) яскра
во
відображає боротьбу
політичних сил на світовій
арені.

Т. СИДОРЕНКО,
старший
бібліотекар
обласної наукової біб
ліотеки імені
Крупської.
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ВИСОКИЙ
ЗМІСТ
МАЛЕНЬКИХ
СПРАВ
Кожен другий
учень
Первозванівської восьми
річки є членом клубу ін
тернаціональної
дружби
«Факел». Організатор ро
боти клубу — вчитель
Л. О. Бойко. Під її керів
ництвом рада клубу, яку
бЧолює
восьмикласниця
Тетяна Сікорська, планує
роботу на півріччя, Па
своєму першому засідавні активісти клубу
зиайо.млять
нових
членів
КІДу з історією
його
створення,
А розповісти
кідіп'цям є про що.
Клуб інтернаціональної
дружби «Факел» створено
у сімдесятих роках, але
особливо активно
почав
він працювати з 1977 ро
ку, коли його члени позна
йомились з янгольським
студентом Мітелем, який
навчався в
Кіровограді.
Про свою дружбу кідівці
розповіли на сторінках га
зети «Юный ленинец», а
пізніше — па
сторінках
«Пионерской правды». З
тих пір до школи почали
надходити листи з різних
куточків країни. Так по
чалось знайомство з піо
нерами Естонії, Казахста
ну, Вірменії,
Дагестану,
Башкирі!, Москви, Волго
града та інших міст нашої
і союзних республік.
У клубі практикують
різноманітні форми робо
ти: листування, проведен
ня тижнів дружби і солі
дарності, мітинги, конкур
си, зустрічі з цікавими
людьми, випуск стінгазет
тощо.
Цікавою формою робо
ти клубу є конференції
«Твій зарубіжний однолі
ток», які проводяться за
матеріалами преси. Листу
вання, заочні
подорожі,
зустрічі з гостями із ін
ших республік дають шко
лярам уявлення про жит
тя і побут братніх народів.
Клуб інтернаціональної
дружби
«Факел»
став
справжньою школою пат
ріотичного й інтернаціо
нального виховання учнів.
Цікава і змістовна робота
ного сприяє згуртуванню
учнівського колективу, ви
робленню у школярів во
льових якостей, вихован
ню громадської і політич
ної активності.
А. ПУСТОВОЙТ.
Кіровоградський район.

•л.-а.лг...

і<>''/ІВОПИСЦІ представили
4 на виставку головним
чином пейзажі. Більшість
краєвидів вирішені тради
ційно, але є кілька таких,
що біля них або зупиня
єшся
одразу і надовго,
або ж спершу побіжно

рява — і ніякої гнітючості, ніяких тяжких дум про
поглинутих небуттям пред
ків і скороминущість жит
тя — навпаки,
спокійне
відчуття його нетлінності
і нескінченності.
Зовсім у іншому ключі

криється в умінні автора
підбирати, поєднувати й
розміщувати жовтий, чор
ний і зелений кольори.
Своєрідна
манера
у
В. Костенка (Кіровоград).
Практично всі його пей
зажі проглядаються ніби

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

СКІФИ І СФІНКСИ
ПІСЛЯМОВА ДО ОБЛАСНОЇ ВИСТАВКИ РОБІТ
САМОДІЯЛЬНИХ
ХУДОЖНИКІВ І МАЙСТРІВ ДЕКОРАТИВНО- ПРИКЛАДНОГО
МИСТЕЦТВА
пройшовши мимо, за не
збагненним імпульсом па
м’яті повертаєшся знову,
і, може, й не раз.
Для мене такими
ви
явилися, зокрема, однотемні «Скіфія» та
«Віч
ність» кіровоградця Ф. Шабали. Степ, стежина
се
ред побурілих
траз
і
скіфські
баби з незвоЛрушними обличчями в мі
сячному (чи
оповитому
пеленою прадавнього пі
щаного пилу сонячному)
світлі... Блідо іржаві й сі
ро-сині барви, проступаю
ча в кожному мазку тем-

виконані чотири полотна
кіровоградця
С. Еделя.
Горбиста рівнина,
хатки
під зорями над
водою,
чорний силует літака на
оранжевому тлі
заходу
сонця вималювані так, що
доводилося чути порів
няння — як на знімках чи
поштових листівках. Для
митця
то не вважається
похвалою, бо наводить на
думку про майстерне ко
піювання.
Однак
є тут
щось нефотографічне, пе
реосмислене так, що ви
кликає захоплення. Мені
здається, що секрет тут

крізь скло чи рівномірно
розсіяний туман.
Через
це й весна на цих карти
нах ніби осінь. Не за зо
бражальним рядом — за
настроєм.
Невеличкий
пейзаж
В. Вієвського (Дсбровеличківський район)
«Зи
ма». О цій порі року, як
відомо, в ясний день хо
лод ще лютіший, ніж у
хмарний — навіть крижа
ним вітерцем віє від ося
яних сонцем, але не за
хищених від лютого мо
розу дерев на етюді... Ду
же
яскраві,
сар'янські

фарби на картинах кіро
воградця В. Гурова. Во
ни залишили б вражен
ня гармонійної доверше
ності в природі, якби не
деяка
перевантаженість:
табун коней і зграя ка
чок а одному «кадрі» —
це вже трохи надумано.
Серед нечисленних інду
стріальних пейзажів виді
ляється «Трепівка вночі»
В. Пацюка зі Знам'янського району. Переплетіння
рейок з місячними
від
блисками, зникаючі вда
лині дроти,
мерехтливі
вогники станційних
спо
руд — дорога...

Порівняно мало було в
експозиції портретів. Най
більше виставив їх (а та
кож багатофігурних ком
позицій) новомиргородець
В. Шульга. Хвилюють два
портрети
кіровоградця
В. Гребенюка.
Достовірні картинки з
сільського життя переда
ні а роботах Н. Падурської з
Добровеличківського району
«Незаба
ром весна» та «Останні
вісті», не без гумору її
земляк В. Осипенко зо
бразив базар у Помічній

на однойменній
роботі.
Виділяється серед інших
і тематикою, • і кольоро
вою гамою «Гаряча
по
ра» В. Пацюка, шкода тіль
ки, що механізатори від
верто позують.
Помітними були в екс
позиції ілюстрації до книг
О. Босого (Новгородка),
плакат
його
зе/лляка
М. Клюкіна «Бережіть го
лубів», гравюри
кірово
градця 8, Хащиніна.
Накидки, рушники, сер
ветки, мережива,
чекан
ки, інкрустація соломкою,
різьблення по дереву, по
суд представили нл
ви
ставку народні
умільці.
Найперше кидалися а очі
килими. У М. Ворох (Олек
сандрійський район), А. Халявкіноі
(Гайворонський
район), Є. Грушак з Долинського оайону
вони
яскраві
з
рівномірним
дозуванням фарб в орна
менті, а у К. Борійчук з
Новгородки
соковитість
барвистого рослинного ві
зерунка
підкреслюється
чорним фоном. Деякі ки
лими лежали, на
жаль,
напівзгорнутими,
що
і

утруднювало їх розгляд,
* .пеРЄкРиаало доступ до
цілої СТІНИ, де містилися

чеканки
кіровоградця
І. Трембача, хоча й здале
ку захоплювала
чіткість
виконання дрібних дета
лей, витончених
«соло
мок» 3. та О. Мініних (теж
Кіровоград). Можна було
добре розгледіти унікаль
ну експозицію К. Бабія з
обласного центру — ви
роби з розписом, що ду
же нагадує палехський,ви
різані з дерева дрібнень
кі фігурки і речі. Деякі з
них легковажні і
навіть
кумедні (наприклад,
че
ревички),
інші
можуть
служити кулончиками й
сережками, а треті — сти
лізовані буддійські амуле
ти, ідоли з непроникними
застиглими
обличчями
сфінксів, окремі нагаду
ють японські нецке — це,
вважай, мініатюрні
ста
туетки.

А взагалі скульптура бу
ла
представлена
дуже
скупо.

Н. ДАНИЛЕНКО.

6 червня 1987 року

«Молодий комунар»

Перед від'їздом на гру
з командою «Бульдозер»
тренер футбольної коман
ди «Бетон» Протон Гаври

і

і

мати, коли після кожного
забитого гола вся номанда скаче на тебе з обій-

лович Придибашко
про
водив нараду і давав грав
цям вказівки.

мами та поцілунками. На
ногах не встоїш! А впадеш — задушать, ще й
писнути не дадуть.

— А
ще
критикують
нас... І, треба сказати, не

— Не будемо скакати!
І цілувати не будемо! За

дарма, — продовжував но бивай! Давай хет-трик! —
тацію, — за низьку ре хором заволала вся коман
зультативність. На
п’ять да.
— Гаразд... подумаю, —
пропущених у свої воро
та голів відповідаємо ли промимрив нападаючий.
— А ти, Дузь, — Прише одним. Сором і гань-

ГУМОРЕСКА

Хет-трик
ба! Ніякого
ентузіазму!
Рухаємося на полі,
мов

воротадибашко кивнув
реві, — знову пропускатимеш у своі ворота всі
м'ячі?

мухи на морозі. А відсту
пати далі уже
нікуди!

го за будь-яку ціну. Щоб
хоч трохи
реабілітувати
себе в очах
болільників.

вірних

нам

*А ЖААА4>АААА ^М ^

Протон Гаврилович по
вернувся до центрального
нападаючого:

*

— Я вважаю, що треба
зобов язати
півзахисника
Квецала підключатися до
атаки. Знаєте, який у ньо
го удар?

/.
/
/
<

— Як торохну, аж штан
га трісне! — похвалився
Квецал.

зон? Два? Чому б тобі не
показати
свій
високий

Придибашко
но потер руки.

клас завтра — утни хеттрик!

— Молодці!
З таким
настроєм не страшний ні
який суперник.
Але, не

— Який хек? — не зрозумів Переплут.

БЕЗ ЖОДНОГО ЦВЯХА*
Виконроб БУ-222 тов. /
А. К. Олійник побудував*
собі двоповерховий особ-,
няк без жодного купле-*
ного цвяха.
/
КОДИ РАК СВИСНЕ?/
Жителі села Левківки*
говорять, що раки в річ- /
ці Синій вже ніколи не*
свиснуть — їх давно ви-/
ловили.
БАНКАМИ СОЛОВ'Я.,. \

Дружина байкаря Л.І.^
Тупчевка придбала собі/
норкову шубу.
{
Володимир ПОЛІЩУК. *

— Ого! — здивував
Переплут. — Три голи —

/
/
/
/
/
На танцях у міському //
парку /
/
Юнак кривляється
/
і скаче, /
/
А осторонь стара бабуся /
Сидить на лаві іі гірко /
плаче. і\

і
і
(
і їй дуже жалко чоловіка:
і
/
/ — Ще молодий, а вже /
/
/
каліка!
/
/
і
Георгій ПОЗДНЯК. /
/
м. Світловодськ.

задоволе

забі-в би, якби їхні захис
ники не заважали І воро

— Чому?

@ Музично обдарований:
як по потах.

18—19 —
18— 21 —
19— 21 —

20— 24 —

26 — 28 —

«ШКІРЯНИЙ М'ЯЧ»

І знову «Зіронька»^
цять команд, яких було
розподілено па
чотири
зони.
Переможці
зон
виходили до півфіналів.
Цікаво, що до цієї ста
дії змагань
потрапили
відразу три представни
ки виробничого
об’єд
нання по сівалках «Чер

бреше,

Негоже, хлопці, вчених вас повчати,
Але поменше треба позичати.
Юрій БИБЛЮК.
м. Кіровоград.

Михайло СТОЛІН.

ШКОЛА ПЕГАСА

ПЕЧАЛЬ

— Ти на мене не кричи!— Психіка пригнічена:
Дуже теща вже мене
Теща промооляє.
Вздовж і впоперек ребер Тоді покалічила,
Ф. У-ь.
Коцюба гуляє.
м. Олександрія.
І з' тих пір оце моя
— Співчуваємо вам. Невже ви й досі не знаєте, що
заводитись із тещею небезпечно! Це ще й так во
на вас пожаліла, що тільки «вздовж і впоперек ре
бер». А якби вздовж і впоперек голови?..

ВІН І ВОНА
0 Напередодні шлюбу
наречений
прекрасної
Анжели вибрався до по
рожни. — Скажіть, будь
ласна, моє майбутнє

минуле моєї майбутньої
дружини...
0 — Одного боюсь: як
би не дістався нерозум
ний чоловік... — Не тур
буйтеся. Дурням
щас
тить.
За матеріалами жур
налу
«Карузеля»
[ПНР).

Без слів.
Мал. С. БАЗАРНОГО.

Пустіть, звільніть, бо передам до суду!
Хутчіше дійте, бо не можу далі.,. —
Мораль потрібна?
Можна й без моралі.
Борис ЧАМЛАЙ.
м. Кіровоград.

Мал. С. БАЗАРНОГО.

пір з настільного тенісу
(Кіровоград):
республіканська першість
зі спортивної гімнастики
(Кіровоград):
жіночий чемпіонат
об
ласті з боротьби дзюдо
(Кіровоград):
всесоюзний турнір з бо
ротьби дзюдо па призи
Укртелебачення (Харків);
першість області з волей
болу (Кіровоград):
першість УРСР зі спор
тивної гімнастики (Кіро
воград):
першість області я ганд
болу (Знам'янка).

вона зірка». Пе — «Зі
ронька-!», «Зіронька-ІІ»
та «Факел». Лише коман
да «Промінь» представ
ляла ЖЕД № 2.
До фіналу вийшли дві
«Зіроньки».
Вихованії!
тренера Віктора
Без
смертного перемогли по
пенальті — 5:4
(в ос
новний час було зафік
совано нульову нічию).

■Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050. МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.
БК 02371.

< і

Беріть у Сома форму рубаї,
Бо він узяв незмінену її
В Павличка, а Павличко — у Хайяма.
Поділимося: люди ми свої.
>
* * :Н

Дотримуйтесь правил техніки
безпеки: не встромляйте палиці у ко
леса.

— Це не технічна виставка, а механізатори
на вечір відпочинку приїхали.

КАЛЕНДАР ЗМАГАНЬ, В ЯКИХ БЕРУТЬ УЧАСТЬ СПОРТСМЕНИ ОБЛАСТІ
16—19 —

і

Для мух, що виробляли різні штучки,
В кімнаті дядько почепив липучки.
Одна, попавшись, загула:
— Не буду!

ЧЕРВЕНЬ СПОРТИВНИЙ
4— 9 — зональна першість УРСР
з гандболу серед жінок
(Кіровоград):
б— 7 — першість області я вело
треку (Кіровоград):
В —10 — першість республіки з
баскетболу серед школя
рів (Кіровоград):
12—14 — першість області з вело
спорту (Кіровоград):
12—14 — обласна першість з бо
ротьби самбо серед юна
ків 1967—1969 років на_ родження (Кіровоград);
12—14 ~ матчова зустріч з легкої
атлетики
Кіровоград —
_ Черкаси (Кіровоград);
12—14 — відкритий обласний тур-

і
4

ЛИПУЧКИ

Феодосій ЛУЗАН.

витри»

справи,

І

БАЄЧКА-НАГАЄЧКА

зібратися всі гравці. Ка
жуть, що й досі десь ди
бають пішки.

таря не було. Але... своїх
гравців боюся.

В Хайяма взяв
я форму рубаї.
Д. ПАВЛИЧКО.
В Павличка взяв
я форму рубаї,
м. СОМ.

Д Дискусії на тему «А ти мене
поважаєш?», як правило, закінчуються
у витверезнику.

теж не транслювали. На
чергову зустріч з коман
дою «Брила»
бетонники
не з'явилися. Не встигли

це грямо залізобетоні Я

Но украинском языке.

/
/
/
\

@ Одні турбуються про
інші — про справні цифри.

...Як
закінчилася
гра
«Бетону»
з
«Бульдозе
ром» — преса не пові
домляла. По
телевізору

забиває, — пояснив При
дибашко.

Завершився
кірово
градський міський турнір
в футболу на приз ЦК
ВЛКСМ
«Шкіряний
м’яч» серед хлопчиків
1974—1975 років народ
ження. Єдину путівку на
участь в першості об
ласті розіграли п'ятнад-

Як важко жити на білому світі
тому, хто все бачить у чорному світлі.

дай бог, програєте... По
вертатись будете в рідне
місто пішки.

— Не хек, а хет!
Хеттрик. Це коли в одному
матчі гравець три
голи

— Попробуйте

/

Встав захисник Пацюра.

— Ти, Переплуте, торік
скільки голів забив за се

новини

/Чого бабуся
*плаче
/

— Стоятиму, як бетон
ний масив! — захоплено
заявив Дузь.

«Бульдозер» — лідер,
і
ми повинні виграти в ньо
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Індекс 61103.

«Срібло»
Олександра
Бараненка
В Києві відбувся чем
піонат УРСР з шосейнокільцевих МОТОГОНОК.
У
змаганнях взяли участь‘Сім

надцять команд, до скла
ду яких увійшло чимало
сильних спортсменів
—
чемпіонів
та
призерів
республіки, країни, спар
такіадних турнірів.
Збірну Кіровоградщини
склала команда Олександ
рійської зразкової автошколи ДТСААФ: Андрій

Карпенко, Ірина Мартинова,
Вячеслав
Чебишев,
Віктор Чмир та
Олек
сандр Бараненко.
Найбільший успіх випав
на долю
лідера
нашої
команди
О. Бараненка,
який виборов
республі
канське «срібло». Спорт

смена включено до скла
ду збірної України,
яка
незабаром візьме участь
у всесоюзній першості.

Збірна Кіровоградщини
посіла
загальне
сьоме
місце, випередивши силь
ні команди Києва, Льво
ва,
Одеси,
Миколаєва.
Готував нашу команду до

цих змагань майстер спор
ту
Володимир
Сушин,

якому
перед
початком
чемпіонату було вручено
вищу нагороду оборонно

го
Товариства — «Знак
шани ДТСААФ».
В. МАРЧЕНКО,
голова
Олександрій
ського міського комі
тету ДТСААФ.

ФУТБОЛ
«ВОРСКЛА» —
«ЗІРКА» - 1:2
Голи: М. Калита (15 хв.),
В. Черних (27 хв.) — у
«Зірки»; І. Іванченко (19
хв.) — у «Ворсили».
На 72-й хвилині воротар
«Зірни» Ю. Нолаиовсьний
парирував пенальті.
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Вихованкам
тренера
відділення
волейболу
Світловодської
дитячоюнацької
спортивної
школи Володимира Лео
нідовича Кулішкіпа на
дано право виступити на
спартакіаді школярів Ук
раїни.
Цього
світловодськ)
дівчата добилися на ровиграші першості облас
ного відділу народної
освіти з волейболу, яка
завершилася на ігрових
майданчиках
наддніп
рянського міста.
Пере
можниці,
які
довели
свою перевагу над коман
дами Кіровограда. Ма
лої Виски та Олександ
рії, виступали у такому
складі: Світлана Рублик,
Валентина Кіктєва (член
збірної команди респуб
ліки), Надія Лахмотько,
Олена Євсєєва. Наталка
Весела, Діва Таранень,
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