
Молодий механізатор з нолгоспу Імені К. Маркса Доб- 
ровеличкіпського району Анатолій ДАРАБАН швидко 
оволодів технологією вирощування гібридної нукурудзи. 
Нині він ударно працює на догляді за посівами цієї 
Культури.

Фото 0. МАСЛЕННИКОВА.

СЬОГОДНІ І ЗАВТРА — УДАРНІ СУБОТНИК І НЕДІЛЬНИК 
ПО ЗАГОТІВЛІ КОРМІВ І ДОГЛЯДУ ЗА ПОСІВАМИ.

ЮНАКИ І ДІВЧАТА, ПОПРАЦЮЄМО УСВ 
УДАРНО!

ЗВЕРНЕННЯ
делегатів XIX з'їзду ВЛКСМ, XXIV з’їзду ком
сомолу України, переможців обласного со
ціалістичного змагання на збиранні врожаю 
$982 року до комсомольців і молоді області

ДОРОГІ РОВЕСНИКИ!
Нам випало велике щастя жити і працювати в роки 

небувалих звершень радянського народу, який під ке
рівництвом рідної Комуністичної партії йде до світлого 
комуністичного майбутнього.

Ці рядки ми адресуємо всім молодим робітникам І 
колгоспникам, всім юнакам і дівчатам орденоносної 
Кіровоградщини, які причетні до реалізації Продоволь
чої програми СРСР. Ми звертаємося до всіх, хто стоїть 
на вахті одинадцятої п’ятирічки, хто щодня і щогодини 
вирішує долю врожаю її серцевинного року.

Ми глибоко впевнені, що настав час, коли кожний 
молодий землероб чи тваринник, спеціаліст чи керівник 
середньої ланки, кожний юнак і дівчина повинні до
класти максимум зусиль для виконання завдань одинад
цятої п'ятирічки і її третього року.

Нехай кожний із нас, поклавши руку на серце, запи
тає себе: а чи все зроблено, щоб особистий вклад у 
п’ятирічку був ще вагомішим? Чи можу працювати я 
ще краще, ще ефективніше в майбутньому? Ці запи
тання поставив перед молоддю у розмові з молодим 
сучасником, яку опублікувала недавно газета «Молодий 
комунар», знатний хлібороб Герой Соціалістичної Пра
ці В С. Андріяш.

Ми закликаємо всіх юнаків і дівчат області завжди 
пам’ятати ленінську вимогу «Учитися працювати». Не
вміння працювати шкодить якості продукції, виводить 
техніку з ладу раніш строку.

Давайте разом поміркуємо: чи встановили ми суво
рий контроль за дотриманням дисципліни? Необхідно 
разом вести рішучу боротьбу з нехлюйством, форма
лізмом, неорганізованістю, халатністю у' роботі. І ми 
зробимо все, аби забезпечити невпинний поступ упе
ред, виконання завдань одинадцятої п’ятирічки, Про
довольчої програми.

Ми закликаємо наших ровесників, які проживають у 
містах, допомогти влітку з заготівлі кормів для гро
мадської худоби, збиранні врожаю, ремонті тварин
ницьких ферм та комплексів.

Обіцяємо: свої соціалістичні зобов’язання виконає
мо! >

Дорогі товариші по праці, всі, хто еідповідає за вро
жай, за продукцію наших ферм, давайте всі як один 
станемо в перші ряди тих, хто змагається, і додамо до 
своїх імен горді звання ударників одинадцятої п’яти
річки. Зберемо врожай 1985 року в оптимальні строки 
і без втрат!

Ми закликаємо вас, дорогі товариші, ударною пра
цею відзначити 65-у річницю Ленінського комсомолу, 
добитися нових перемог у виконанні завдань, накрес
лених XXVI з’їздом КПРС.

О. ЗАРІЧНИЙ — делегат XIX з’їзду ЗЛКСМ, 
механізатор нолгоспу імені Ватутіна Носоукраїн- 
ськогс району; Л. БСБОШКО—делегат XIX з'їзду 
ВЛКСМ, керівник КМК виробничого об’єднання 
по сівалках «Червона зірка», М. ВАКУЛЕНКО, 
В. ВАКУЛЕНКО—члени комсомольсько-молодіж
ного комбайнового екіпажу колгоспу «Дружба» 
Олєксандрівського району, переможці обласного 
змагання серед молодих комбайнерів (комбайн 
СК-6|; В. АБРДМОЗ — шофер Бобринецької рай- 
сільгосптехніки, переможець республіканського 
змагання серед молодих водіїв на перевезенні 
зерна.

Життя сільського райко
му комсомолу співзвучне 
життю хліборобському. 
Бо кожна важлива кампа
нія — ремонт техніки, 
весняна сівба, жнива 
змушують і нас переоу- 
довувати свою роботу. З 
хвилюванням і гордістю 
згадую я недавні весняно- 
польові роботи. У тому, 
що район провів їх у 
стислі строки, на високо
му агротехнічному різні, 
є чимала заслуга молодих 
механізаторів, комсомоль
сько-молодіжних сізлль- 
них екіпажів і ланок, сек
ретарів комітетів комсо
молу та ідеологічних ак
тивістів. Організуючу ж 
місію в усій кампанії 
взяв на себе райком ком
сомолу. Його працівники 
постійно були серед мо
лодих хліборобів, дбали 
про гласність змагання, 
допомагали ліквідувати 
недоліки.

Заготівля кормів для 
громадської худоби — це, 
важлива акція і комсо
мольців нашого району. 
Ще три роки тому з іні
ціативи райкому молоді 
л^еханізатори колгоспів 
імені Ілліча та імені XX 
з’їзду КПРС створили у 
себе міжгосподарський 
комсомольсько- молодіж
ний кормодобувний загін. 
Тобто збиральна техніка і 
транспортні засоби обох 
господарств були об’єд
нані і працювали то в од
ному, то в іншому кол
госпі. Відстань між поля
ми господарств невелике,

БЕЗ ПЕРЕБОЇВ
В Устинівському районі 

«зелені жнива» нині в роз
палі. В соціалістичному 
змаганні вже визначилися 
передовики. Серед них 
чимало молоді. Так, на 50 
гектарах скошує щодня 
зелену масу на сіно моло
дий комбайнер Володи-

НОВОУКРАЇНКА. Ком
сомольсько - молодіжна 
кормодобувна ланка кол
госпу імені Жданова, очо
лювана комбайнером Ми
колою Одарченком, пер
шою в господарстві спра
вилась із соціалістичними 
зобов язаннями по заго
тівлі раннього силосу. Ни
ні ланковий (він працює 
на потужному комбайні 
СК-100) разом із тракто
ристами Олександром 
Юхименком і Миколою 
Дерев яненком збирає зе
лену масу на корм худо
бі, що утримується в літ
ніх Таборах. 1490 голів мо
лодняка і 1010 дійних ко
рів забезпечують комсо
мольці зеленою масою. 
Для цього щодня заго
товляють 680 центнерів 
еспарцету, жита чи лю-

РАЙКОМ І «ЗЕЛЕНІ ЖНИВА»

За літнім 
календарем

У районі діють комсомольсько- 
молодіжні міжгосподарсько кормо
добувні загони.

а тому кормодобувники 
дістали змогу добре ма
неврувати технікою (поа- 
цювали у першу чергу на 
площах, де трави дозріли), 
значна насиченість техні
ки дозволяла швидко за
чищати площі, практично 
зводила до нуля втрати 
при збиранні і, насампе
ред, при закладанні фу
ражу на зимове зберіган
ня.

Робота молодих кормо- 
заготівельників дістала 
схвальну оцінку райкому 
Компартії України та рай
виконкому, керівників 
обох колгоспів. Саме то
му райком комсомолу 
вирішив розширити зону 
комсомольського впливу 
на виробництво і заготів
лю кормів,

Торік, як відомо, наш 
район виступив одним із 
ініціаторів республікансь
кого соціалістичного зма
гання за створення для 
громадської худоби на пе
ріод зимово-стійлового 

мир Галкін із птахофаб
рики «Сагайдацька». В 
радгоспі імені Димитрова 
по-ударному працює мо
лодий шофер кандидат у 
члени КПРС Борис Году- 
нок. Він щодня перево
зить до місця закладання 
39—40 тонн зеленої маси,

ВЕСНЯНИЙ ТЕЛЕТАЙП

церни з площі 9—11 гек
тарів.

Середньодобовий надій 
молока в господарстві 
один з найвищих у районі 
— 9,5 кілограма від коро
ви.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ РА
ЙОН. Понад 500 тонн сіна 
і 1000 — раннього силосу 
вже припасли на зиму ху
добі трудівники колгоспу 
імені Крупської. У полі 
щодня працюють 4 зби
ральні агрегати — КС-1,8 
І вісім тракторів з приче
пами, що транспортують 
зелену /ласу.

Найвищих виробітків на 
косовиці добиваються мо
лодий механізатор канди- 

утримання півторарічного 
запасу кормів. Наполег
лива праця, постійний 
творчий пошук, впровад
ження нових технолоНй 
закладання раннього сило
су та сіна дозволили нам 
успішно справитись із 
зобов’язаннями. I знозу 
виправдали себе міжгос
подарські загони. Кажу в 
множині тому, що появив
ся у нас і другий колек
тив, створений на базі 
колгоспів імені Кірова та 
«Путь Октября».

Ми ретельно готувалися 
до цьогорічних «зелених 
жнив». Ініціатором район
ного соціалістичного зма
гання за досягнення най
вищих результатів на зби
ранні кормових культур 
виступили механізатори 
колгоспів імені XX з’їзду 
КПРС та імені Кірова, кот
рі об’єднаним загоном 
зобов’язалися заготовити 
за 10 робочих днів 1600 
сіна, за 5 днів — 1950
’.сни сінажу, за 20 днів— 

забезпечуючи безперебій
ну роботу косильного аг
регата досвідченого ком
байнера І. А. Зарицького.

В кормозаготівлі, зокре
ма, в перегортанні сіна 
хліборобам району допо
магають робітники Кіро
вограда. 150 чоловік 
(більшість із них — мо
лодь) із ремотно-меха- 
нічного заводу Укррем- 
тресту вже тиждень пра

ПРЕС-ЦЕНТР ПОВІДОМЛЯЄ

дат у члени КПРС Анато
лій Биндич і ветеран кол
госпного виробництва 
Анатолій Данилович Си
доренко.

ВІЛЬШАНКА. У районі 
організовано заготовля
ють корми. У колгоспі 
«Аврора» косять трави. 
Високих результатів на 
косовиці добивається ко
муніст Леонід Боєв: ком
байном КСК-100 щозміни 
виконує завдання на 135 
—140 процентів.

Безперебійну роботу 
передового агрегата за
безпечує комсомолець 
Леонід Стойкое. Колісним 
трактором хлопець відво- 

13200 тонн силосу. Це від
повідно становитиме по 
1,2 тонни сіна, 1,4 тонни 
сінажу і 10 тонн силосу на 
кожну голову худоби.

Члени кормодобувного 
загону звернулися до 
своїх ровесників із про
позицією створити І Е се
бе міжгосподарські. На 
їхній заклик уже відгук
нулися комсомольці і мо
лодь колгоспів імені Кіро
ва, «Путь Октября», «Зо
ря», «Україна». Дали сло
во працювати по-ударно- 
му і молоді механізатори 
колгоспів «Росія», імені 
Леніна, «Україна», кінного 
заводу № 175.

Заготівля кормів — 
кампанія літня. Та нині 
почалася вона ще у дру
гій декаді травня («ко
рективи» у плани механі
заторів внесла спека). А 
це значить, що за літнім 
календарем живе нині й 
наш райком. 19 травня на 
бюро було розглянуто 
питання про хід «зелених 
жнив» у районі, про 
участь комсомольців і мо
лоді б цій роботі. Ще че
рез кілька днів ми віта
тимемо переможців зма
гання на косовиці бага
торічних трав за першу 
десятиденку. Не сумні
ваюсь, що серед право
флангових будуть і члени 
міжгосподарських комсо
мольсько - МОЛОДІЖНИХ 
кормодобувних загонів.

К. ДАНОВ, 
перший секретар 
Онуфріїв<ького рай
кому комсомолу.

цюють у колгоспах Імені 
Мічуріна та імені Карпа 
Маркса і в радгоспах Іме
ні Димитрова, роблять 
свій конкретний внесок у 
виконання «Продовольчої 
програми», о безперебій
ну роботу районного кор
мового конвейєра.

А. ЯЩИШИНА, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

зить зелену масу до тран
шей господарства.

НОВОМИРГОРОД. Юна
ки і дівчата колгоспу Іме
ні Шевченка виступили з 
ініціативою: кожному
комсомольцю госпо
дарства заготовити не 
менше півтори тонни різ
нотрав’я для громадської 
худоби. У колгоспі орга
нізовано кормодобувну 
бригаду, розроблено умо
ви соціалістичного змаган
ня кормодобувників.

Бюро райкому комсомо
лу схвалило почин шев- 
ченківців, на який відгук
нулись комсомольці міс
та. 400 молодих робітни
ків промислових підпри
ємств Новомиргорода і 
Капітанівського цукрово
го заводу допомагатимуть 
колгоспам і радгоспам 
району.
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ІЗ
життям

виробничого гра- 
в цьому і його за-

пропагандиста го-

діяльності колек- 
заводу він будує 
заняття.

пропагандистську 
Ілліч будує

Олександрійський міськ
ком комсомолу узагальнив 
досвід роботи пропагандис
та школи громадсько-полі
тичних знань комсомольсь
кої організації Семенівсь- 
кого заводу гірського вос
ку, де пропагандистом ди
ректор заводу Борис Ілліч 
Шнапер. Тридцять юна
ків і дівчат, які трудяться 
на різних ділянках вироб
ництва, вивчали тут протя
гом року курс «Соціаліс
тичний спосіб життя і мо
лодь».

Борис Ілліч визначає 
ефективність навчання не 
кількістю слухачів, не кіль
кістю вивчених тем, а рів
нем засвоєння знань слуха
чами, підвищенням їх ви
робничої і громадської ак
тивності. Якщо всі слухачі 
школи достроково виконали 
підвищені соціалістичні зо
бов'язання другого року 
одинадцятої п'ятирічки і 
нині працюють з виперед
женням 
фіна, то 
слуга.

Для 
повне, щоб юнаки і дівча
та вчилися шукати і вико
ристовувати внутрішні ре
зерви виробництва. Тому 
саме на основі аналізу еко
номічної
тиву 
кожне

Всю 
роботу Борис 
ьа основі особистого твор
чого плану, який складаєть
ся з трьох розділів.

Перший із них — «Підви
щення ідейно-теоретично
го рівня» — передбачає 
самостійну роботу по вив
ченню праць класиків марк- 
сизму-ленінізму, матеріалів 
з’їздів КПРС, ВЛКСМ, рі
шень останніх Пленумів 
ЦК КПРС. У другому роз
ділі — «Вдосконалення ме
тодичної підготовки» про
пагандист передбачає вив
чення літератури з питань 
методики партійної пропа
ганди, участь у роботі семі
нарів, проведення методич
них конференцій, відкритих 
занять. До третього — «Пе
ревірка ефективності нав
чального процесу, трудової 
і громадської активності 
слухачів» — входять спря
мовані на підвищення тру- 
дозої і громадсько-політич
ної активності робітників, 
виховання високих мораль
них якостей. Тут 
новано й надання 
моги в підготовці 
відуальних завдань 
нами, і проведення 
бесід в робітничих 
тивах про важливі риси ра
дянського способу життя, 
— такі як колективізм, вза
ємодопомога тощо.

Майже чверть віку Борис 
Ілліч працює пропагандис
том. З них більше полови
ни —у школі комсомоль
ського політнавчання. На 
грактиці комуніст здійснює 
ідейно-політичне, трудове 
моральне виховання моло
ді-

У ході цьогорічної атес
тації було виявлено, що 
пропагандисти окремих 
шкіл, зокрема, із заводу 
підйомно-транспортного ус
таткування, тресту «Олеч- 
сандріяважбуд», автотранс
портного підприємства 
№ 10062 формально став
ляться до цього важливо
го партійного доручення.

запла-
ДОПЭ- 
інди- 

слуха- 
ними 

колеї:-

К. ЛОВЕЛЬКО, 
громадський кореспон
дент «Молодого кому- 
ра».

«Молодий комунар»

Закінчився обласний фінал Все-

«Зірниця».

теж ще

естафеті 
сотню. І

союзної зійськово-спортивкої гри

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого 
комунара».
м. Кіровоград — 

село Федорівна 
Кіровоградського район/.

На знімках: на старт
покликали піонерські гор
ни; кульмінаційний мо
мент «Зірниці» — гра на 
відкритій місцевості; пере
можець обласного фіналу 
«3ірниця-83» команда кж; 
армійців Гайворонської
СШ № 1.

Фото 8. ГРИБА.

ОФІЦЕРИ
ТУ. місце

1 військкома- 
- ту, місцевого гарнізо
ну, колишні фронтовики, 
що допомагали комсо
мольським активістам про
водити захоплюючу піо
нерську гру, були вра
жені; чотирнадцятирічні 
підлітки показують ре
зультати, яких часом не 
мають і чемпіони з багато
борства ГПО.

Перед тим, як учасники 
обласного фіналу мали 
вийти на вогневий рубіж, 
командуючий «Зірницею» 
ветеран Великої Вітчиз
няної війни О. М. Гри
шаков переглянув рапорт 
загону юнарміпців Гаїіво- 
ронської десятирічки 
№ 1. Там зазначалося, 
що в ході першого стану 
гри 200 піонерів ніколи 
оволодівали спеціальнос
тями стрільців, юних ін
спекторів дорожнього ру
ху, розвідників, зв’язків
ців, санітарів, пожежників. 
В СШ № 1 діють дві гру
пи літописців, які беруть 
участь в експедиції «Моя 
Батьківщина — СРСР», 
діючи на маршруті «В бо
ях відстояли Вітчизну 
свою». Були заліки з фі
зичної та військово-техніч
ної підготовки за програ
мою комплексу ГІЮ 
значківцями стали 
юних ленінців.

Тож колишній фронто
вик вірив — іайворонці 
й тут, у Кіровограді, ма
тимуть сходження. І він 
не помилився. Ось стрі
ляє семикласник Сергій 
Малюта — є 44 очка з 59 
можливих! — кращий 
показник змагань іоиїх 
стрільців. Підтягується на 
перекладині його товариш 
по загону Станіслав За- 
мшіїляк — норматив на 
золотий значок він пере
криває в чотири рази. А 
його однокласниця Таня 
Жукова, виконуючи впра
ви на згинання і розгинан
ня рук в упорі показала 
ще вищий результат.

Змагання юних розвід
ників. Знову відзначають
ся гайворонні. Хоч загін 
Долшіської СШ № і кра
ще йшов за азимутом, все 
ж хлопчики і дівчатка з 
берегів Південного Бугу 
перемогли його. А потім 
найвищу оцінку одержу
ють ще зв’язківці, санітари. 
Не мали собі рівних гай
воронні під час огляду 
пісні і строю. вони

ГІСТЬ ІЗ

подарунком

його книги «А 
тебе сказку?», 

человек слова»,

Справжнім
обласного відділення То
вариства книголюбів пра-

цівникам обласних бібліо
тек була зустріч з москов
ським письменником Во
лодимиром Іллічем Пору- 
домінським.

Він — автор численних 
книг про видатних людей: 
ученого М. І. Пирогова, 
мовознавця В. І. Даля, ху
дожника М. М. Ге, пись
менника 8. М. Гаршина. 
Юні читачі добре знають

і люблять 
рассказать
«Собирал ___ '
«Жизнь, ты с целью мне 
дана». Нещодавно в «Біб
ліотечній серії» вийшла 
книга письменника «Пер
вая Третьяковка» — опо
відання про видатних ро
сійських художників та їх 
картини,

підтягнуті, і юіь ської СІП А1-1 1, котрі вру- 
і форма в них чили підліткам прапор 

..... «Зірниці».
Вихованці Світловодса- 

кої СШ № 4 Сергій Суп
рун та Євген Цемах та 
інші їх товариші відзна
чились у відкритому

стрункі, І 
армійська 
найкраща, і пісня дзвінка, 
заклична. Коли вони ще й 
у комплексному залік)' 
набрали найбільше балів 
на спортивних іграх, ко
мандир загону юнарміпців

Олег Наскриішяк не без 
гордості сказав:

— Ми, звичайно, стара
лись усі. Але без нашого 
військового керівника і 
вчителя фізкультури нічо
го б не вийшло. Хороші в 
нас наставники 
лнві, і разом із тим щирі, 
сердечні. Як батьки.

ЕІ,е він так про Д. М. 
Зеленка та В. Я. Кабан- 

педагогів Гаііворон-

ссі’ші. У них — результати 
спортсменів -розрядників... 
Світловодці були недосяж
ними дпя інших на зма
ганні юних інспекторів до
рожнього руху. Вправно 
воші діяли на етапі, де 

вимог-” перевірялись знання і май
стерність з цивільної обо
рони та медико-санітариої 
підготовки.

На кросовій дистанції 
найбільшу витривалість

мали Знам’япської
СШ № 3.

... А ось уже в секрета
ріат фіналу гри надійшли 
протоколи з майданчика, 
де змагалися юні пожеж
ники. Найвищі оцінки по
ставлені семикласникам

Долшіської СШ № 1 Вік
тору Євдаку, Олександру 
Ангелову, Юрію Бонда
ренку, Володимиру Нелю
бову, Ігорю Макусі. Во:ш 
лідирували в 
приборкувачів 
досвідчені пожежники ціл
ком серйозно сказали:

— Приходьте через кіль
ка років до нас у підроз
діл. Ви вмієте зорієнтува
тись в найскрутиіппіх об
ставинах. 1 сили у вас є, і 
завзяття.

Нарешті — кульмінацій
ний момент фіналу. Біля 
невеликого гаю шикують
ся усі п’ять загонів, пере
можці зональних змагань
— юнармійці Гайворона, 
Долшіської, Світловодсь- 
ка, Знам’янки, села ІІад- 
л а к а II о во а р х а н гел ьсько- 
го району. О. М. Гриша
ков дає наказ гвардійцям 
«3ірнпці-83» пройти пере
січеною місцевістю до ви
значеного пункту. В небо 
злітає ракета, і школярі 
пішли в наступ. Попереду
— розвідники. Рухаючись 
за азимутом зі своїм про
відником (ного 
треба було знайти у вияр
ку), впевнено наближались 
до висоти умовного про
тивника гайворонні. Десь 
там, за пагорбком, чувся 
їхній пароль — «Дуб-4». 
Шляхи їм перегородила 
димова завіса. Юнармійці 
схиляються над картою. 

МОСКВИ
Цікавою була розповідь 

В. І. Порудомінського про 
свою творчу лабораторію, 
збирання архівних матері
алів, про зустрічі з цікави
ми людьми, з майбутніми 
героями книг.

Розмова з бібліотечни
ми працівниками прохо
дила тепло й невимушено. 
Письменник відповів на

І знову вперед. Прийшли 
у видолинок. Ллє там уже 
були зпам’япці — воші 
написали донесення в 
штаб: «Завдання викона
но Противника знищено. 
Втрат немає...», От що то 
маги хороших розвідни
ків, от що то вміти долати 
перешкоди в повному 
спорядженні — з проти
газом, зброєю, баклагами 
з водою, польовими сум
ками!..

І знову в небо злітала 
ракета. Біг уперед юний 
прапороносець. А потім 
шикувались загони і лину
ла їхня дзвінка пісня:

«Зарница», «Зарница» — 
Любимая наша игра...

. ❖
ОСЬ НА плацу тишу 
сколихнули піонерсь- 

сурми та барабани. У
І
к і

парадній формЕ стояли 
юнармійські загони. Ко
мандири складали рапор
ти про виконання всієї 
програми гри* Тепер уже 
можна підбивати підсум
ки змагання. В комплекс
ному заліку впевнено пе
ремогли гайворонні. їм до
вірено представляти Кіро- 
воградщину на республі
канському фіналі «Зірни
ці», що відбудеться в 
червні в місті Ровно. Дру
ге і третє місця відповід
но зайняли світловодці і 
долинці. Кубки, призи, 
грамоти, дипломи отрима
ли й ті, хто переміг на ок
ремих етапах гри. Відзна
чались команди і окремі 
юнармійці. Нагороди учас
никам «Зірниці» вручали 
секретар обкому комсо
молу Н. М. Аигелуца. за
відуючий облвно Б. ІЕ 
Хнжияк, командуючий 
грою О. М. Гришаков.

всі наші запитання, висло
вив свої думки про сучас
ний літературний процес.

Такі ж зустрічі відбули
ся на чавуно-ливарному 
заводі, у виробничому 
об’єднанні «Друкмаш», 3 
учнівською й студентсэ- 
кою молоддю міста.

3. МЕЛЬНИКОВА, 
завідуюча науково- 
методичним відділом, 
обласної бібліотеки 
для дітей імені 
А. Гайдара.
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1] ІЧНИЙ портье» — помітн
ії” ла я напис на титульно

му аркуші книги, яку тримаз у 
руках юнак у сусідньому кріс
лі. Зшита з журнальних сторі
нок книжечка мала всі прик- 

.мети зачитаності: схоже, що 
мало не всі другокурсники 
Кіровоградського інституту 
сільгоспмашинобудування, які 
зібралися в актовий зал вузу 
на тематичну зустріч «Цей 
«вільний світ», прочитали ро
ман Ірвіна Шоу. Подумала: 
широке коло інтересів і мож
ливостей у наших студентів. 
Читають твори американських 
авторів, знайомлячись таким 
чином із життям за океаном. 
! зауважила, як дивно було 
чути хлопцям і дівчатам про 
обізнаність із радянською дій
сністю людей по той бік Ат
лантики:

— За даними інституту 
Геллапа (США), — сказала 
завідуюча кафедрою науково
го комунізму В. А. Карлснко,
— значна частина американців 
поняття не має, коли відбула
ся Велика Жовтнева соціаліс
тична революція; 20 процентів 
не знають, на чиєму боці вою
вав Радянський Союз під час 
другої світової війни; 10 про
центів не можуть назвати сто
лиці нашої країни...

Та звідки ж тим знанням 
узятися? У США, Великобри
танії, ФРН, Франції лише чет
верта частина молодих людей 
може здобути середню освіту
— решті зробити це не дозво
ляє матеріальне становище 
сім’ї. 70 мільйонів американ
ців, за слозами міністра оезіти 
США Т. Белла, «через свою 
малописьменність чи непись
менність зазнають серйозних 
труднощів у сучасному сус
пільстві». Найбагатша країна 
капіталістичного світу не мо
лів всіх своїх громадян навчи
ти і нагодувати (у Сполучених 
Штатах 32 мільйони бідняків), 
зате засипає доларовим до
щем близько 150 антикомуніс
тичних інститутів і центрів. Од
на з головних функцій цих зак
ладів — спрямовувати на со
ціалістичні країни (перш за все 
на молодь) отруйні стріли бур
жуазної пропаганди у вигляді 
підризних радіопередач, літе
ратури, фільмів із нав’язуван
ням споживацьких настроїв. 
Засобом експорту чужої нам 
ідеології часто служать навіть 
етикетки на модному одязі. 
Модному і обов'язково гарно
му. Мовляв, сподобаються 
хлопцеві сумка чи футболка, 
то й зоряно-смугастий прапо
рець на них він сприйме як 
гарантію якості виробу; а там, 
дивись, і все американське 
вважатиме найкращим.

Навряд чи хтось із присут
ніх на зустрічі в КІСМі захоче 
«прикрасити» вбрання симво
лами, які побачив крупним 
планом у продемонстрованій 
на вечорі кінострічці «Коли 
розсіються тумани брехні». 
Побачив американського орла 
на фасаді Пентагону, в над
рах якого народився задум 
розмістити в космосі лазерну 
зброю (нейтронна бомба — 
вчорашній день порівняно з 
цим варварським засобом ма
сового знищення). Американ
ський прапор — над палубою 
військового корабля в терито
ріальних водах Лівану. Флот із 
берегів Нового Світу курсує 
тут для того, щоб ізраїльські 
агресори могли безперешкод
но скидати на голови арабсь
ких дітей бомби з клеймом 
«Made in USA»...

Тепер наведемо слова з ін
терв’ю журналу «Краса і мода» 
письменника і публіциста, лау
реата Державної премії УРЄР 
імені Т. Г. Шевченка Віталія 
Коротича. Цитуємо з надією, 
що ці рядки прочитає автор 
поданої в президію зустрічі 
записки: «Ми не схиляємося 
перед Заходом, а тимчасово 
обходимося випущеним там 
одягом, поки у нас 
виробляти такий же 
якісний»:

— Ви не уявляєте, 
коштує ( _ 
шість пар найкращих джин
сів) по найбільш модних крам
ницях Заходу наша вишивана 
блузка, підроблена їхніми 
умільцями. А коли приїжджі 

СТ<ЗН'/То 
ВИСОКО-

СКІЛЬКИ
(дорожче за п’ять-

здалеку бачать, який чудовий 
одяг ручної роботи продається 
в київських, львівських або 
чернівецьких художніх сало
нах, вони стовпіють і запиту
ють, чому ж наші модниці не 
ходять у такому.,.

Можна ще додати, що за 
рубежем охоче купують наші 
бавовняні, хутряні вироби, бі
жутерію, мереживо...

Безсумнівно, висновок про 
відсутність хороших речей віт
чизняного виробництва пос
пішний. Нічого страшного, як
що подібна скороспілість суд
ження просто епізод. А коли 
риса характеру? Коли людина 

звикає, порівнюючи «наше» і 
«їхнє», свої поверхові вражен
ня швиденько узагальнювати і 
підносити оточуючим як єди
но правильні?

Про це — далі.
ОЛЯ загалом була прихиль

на до Біктора Біленка. Ма
теріальних утруднень не знав 
— батьки забезпечували чим 
треба. їздив на власній машині, 
мав хорошу бібліотеку. І гур-
тожитська метушня не дошку
ляла — вчився в своєму місті, 
жив удома. Читач, мабуть, уже 
здогадується, що ці моменти 
біографії хлопця ми дали не
спроста, що зараз мова піде 
про його вчинки, котрі ажніяк 
не могли бути викликані над
мірною складністю життєвих 
обставин. Перехід до такої 
оповіді найчастіше здійснюєть
ся через слоза «І раптом...»

Та в тому-то й спраза, що 
не раптом, а давно. Півтора 
року студент КІСМу комсомо
лець В. Біленко порушував 
Статут ВЛКСМ, у якому, зокре
ма, зазначено: «Член ВЛи^/А 
зобов’язаний... вести рішучу 
боротьбу з усіма проявами 
буржуазної ідеології». Віктор 
же, демонструючи політичну 
короткозорість, замовчував 
переваги соціалістичного спо
собу життя, зате схвально го
ворив про капіталістичним.

Приміром, Біленко розво
дився про доцільність платного 
навчання у вузах країн Заходу. 
Це, мовляв, стимулює студен
тів до здобуття глибоких 
знань; в нашої ж молоді по
дібний стимул відсутній, тому- 
то зона пропускає заняття, по
гано засвоює програмний ма
теріал і так далі.

Думати тільки про свою пер
сону не вважається хорошою 
рисою. Однак у даному випад
ку Віктору просто необхідно 
було згадати насамперед про 
себе. Про те, що він сам доб
ре навчається, не платячи дер
жаві й копійки...

Американському студентові 
доводиться щороку розкоше- 
люватися на 5—10 тисяч дола
рів. Для ілюстрації впливу ці
єї суми на результати навчан
ня скористаємося опублікова
ними в центральній пресі да
ними телекомпанії Ен-бі-сі. 
При перевірці виявилося,що зі 
100 студентів університету 
міста Майамі 42 не знали, де 
знаходиться Лондон. Більше
половини не могли показати 
на карті Чікаго. Багато хто 
вважав, що Франція займає 
основну частину Європейсько
го континенту, плутав Ісландію 
з Гренландією. А вісім чоло
вік не знайшли на карті свого 
міста Майамі. Залишається ска
зати, що так відповідали сту
денти географічного факуль
тету...

Звичайно, наївно було б

свої недоліки як у сис- 
так і з інших сфе- 

ітя В. Біленко «не помі
чу» Тієї критики, зате не обі- 

- :.... ч — у романі|| •’------! * *

; і Є. Петрова «Золоте 
■Я даю тобі читати кни- 

товаришеві, 
що описані 

минулого досі 
після 60-х ро-

гвердити, що там УСІ не/ки- а 
у нас ОДНІ всезнайки. Ми не 
боїмося в радіо- і телепереда
чах, на сторінках преси кри1и. 
кувати с-_ 
темі ОСВІТИ,- 
рах життя. -
І____

йшов увагою іншу 
І. Ільфа і -• ■ 
теля». «С . • 
гу/ _ сказав аін 
— яка через те, 
там пережитки а 
не викорінені, п.- 
ків у нас не виходила».

Віктор помилився. Виходила, 
І не раз. 1976 року в Кишине- 

ві, 1981 року в Мінську, 1979 і 
1982 року у московських ви
давництвах «Художественная 
литература» і «Мысль».

Припустимо, Віктору це бу
ло невідомо. Виходить, діяв за 
принципом «як не знає, то до
думає»?

— Я всерйоз не думав, коли 
вів такі розмови, — сказав Вік
тор на розширеному засіданні 
інститутського комітету ЛКСМУ 
у грудні минулого року. Там 
обговорювали поведінку ком
сомольця Біленка. На засідан
ня комітету член ВЛКСМ Бі
ленко прийшов без ко/лсо- 
мольського значка: «Вважаю, 
що він не пасує до светра»...

Із виступу на зустрічі «Цей 
«вільний світ» керівника лек
торської групи обкому комсо
молу О. А. Кононенка:

— У складі танцювального 
ансамблю «Юність» я відвідав 
ФРІІ. Якось на вулиці нас 
оточили підозрілі молодчики, 
і хтось із них зірваз із коф
тинки ОДНІЄЇ ДІВЧИНИ комсо
мольський значок. Ми встояли 
перед провокацією, але відтоді 
з особливим почуттям носили 
на грудях крихітний червоний 
прапорець із профілем вождя, 
з новою силою відчули гор
дість од того, що представляє
мо країну Леніна...

А громадянин цієї країни 
Біленко кидав на неї тінь сво
єю необдуманою балакани
ною. На ту країну, яка дала 
йому можливість на поставле
не під час засідання комітету 
комсомолу запитання «Чого 
тобі бракувало в житті?» впев
нено відповісти «Всього виста
чало»...

11Е БІДУВАВ і студент того
" ж Кіровоградського інсти

туту сільгоспмашинобудування 
Віктор Келіп. Умови його жит
тя були приблизно такі, як у 
Біленка. І подібні ж дії стали 
причиною розгляду персо
нальної справи Келіпа на роз- 
ширеноАлу засіданні комітету 
комсомолу вузу. «Виступати» 
він почав майже одночасно зі 
се.оім тезком, а відповідаги 
дсзелося раніше — у травні 
1982 року. До того часу встиг 
наговорити сім мішків греча
ної вовни. І ВСІ неповні — 8 
цьому неважко переконатися.

Віктор дозволяв собі зауза- 
ження щодо недосконалості 
соціалістичного способу госпо
дарювання. Як підтвердження 
Цього наводив окремі прикла
ди незадов;льноу організації 
праці на деяких кіровоградсь
ких підприємствах, де певний 
час працював. Отак — випадки 
ізольованого характеру в сво
їй уяві поширював на всю со
ціалістичну систему, відповід
но намагаючись в якійсь мірі 
піднести капіталістичну. Зо
крема, наголошував, що в кра
їнах Заходу, мозляв, робітни

ки одержують високу зарпла
ту, що дуже високий і рівень 
їх життя.

з виступу на зустрічі з 
КІСМі працівника кіровоград
ського заводу «Гідросила» 
З- П. Перцева:

— Під час перебування в 
*РН ми, радянські спеціаліс
ти, спробували поцікавитися 
умовами роботи, життя, 
зарплатою робітників підпри
ємства, на якому перебували в 
службових справах. Та люди 
мовчали — їх до цього змушу
вало вивішене при вході попе
редження про нашу присут
ність. В іншому місці хлопець 

розповів, що купи
ти собі костюм 
він зміг тільки за 
гроші, виручені 
від продажу пі
дібраних на звали
щі і власноруч по
лагоджених вело
сипедів — зарпла
ти для цього не 
вистачало.

Нічого дивного. 
Близько 40 про
центів бюджету 
сім’ї в країнах ка
піталістичного та
бору «з'їдає»
квартирна плата. 
А треба ще ж ви
трачатися й на 
медичне обслу
говування, на внес
ки в пенсійний
фонд, харчуватися 

та одягатися. Виплати ж із со
ціальних фондів якщо і є, то 
чисто символічні. Скажімо, за 
грошову допомогу, яку одер
жує японська жінка після на
родження дитини, можна при
дбати лише невелику шовкову 
хустинку.

Про рівень життя говорить... 
ні, скоріше кричить і цифра 
12 мільйонів — стільки людей 
не мають роботи у США. 1 в 
країнах «Спільного ринку» 
мільйонам безробітних що
ранку доводиться займати дзі 
черги: одну — на біржі праці, 
іншу — за тарілкою безплат
ного супу. «Одержите сніданок 
взамін відбитків пальців, — 
говорить служитель притулку 
для бідних із французького 
фільму «Злочинний репортаж» 
бродягам. Упізнані за цими 
прикметами, вони підуть ні з 
чим, якщо надумають ще раз 
тут поїсти...

— Я багато взнав і змінив 
свої судження, — сказав Вік
тор Келіп на засіданні коміте
ту комсомолу, — коли вивчив 
політекономію.

Так говорив п ятикурсник, 
який уже здав цей предмет 
майже два роки тому...

Можна, звичайно, в слабких 
знаннях студента звинуватити 
викладача, котрий, скажімо, 
подавав матеріал надто сухо, 
теоретично. Безперечно, кра
ще один раз побачити, ніж сто 
разів почути. Так-от, викладачі 
політекономії в нас іноді не 
мають можливості дати сту
дентам побачити і відчути де
що потрібне для розуміння 
цієї науки. Оте «не мають 
можливості» ми вимовляємо 
без очікуваного «на жаль». На 
щастя! На щастя всіх радянсь
ких людей, ми не можемо по
казати молодим зблизька ні 
безробіття, ні інфляції, ні 
невпевненості у завтрашньому 
ДНІ, ні жодних інших порокіз, 
породжених капіталізмом.
Вивчаючи його економіку, сту
денти значною мірою мають 
вірити на слово викладачам, 
авторам книг і фільмів, тим, 
кому довелося спостерігати 
гримаси «вільного» світу.

Віктор Келіп більше вірив 
голосам, що долинали здалеку 
на коротких радіохвилях, не
одноразово переповідав по
чуті небилиці..

Один із перших директоріє 
«Вільної Європи» С. Дженсон 
точно сформулював мету ді
яльності антирадянських
радіоцентрів — «сіяти безлад
дя в країнах, на які спрямова
ні наші передачі». Таке ж при
значення й придумуваних на
шими недругами за кордоном 
так званих «політичних» анек- 
додів наклепницького щодо 
радянських людей змісту— їх 

геж не раз чули від Віктора 
Келіпа...

ЗВИЧАЙНО, ніякого безлад
дя хлопці своїми несвідо

мими вчинками не посіяли. 
Громадськість вузу дала на
лежну оцінку їх несумісним із 
високим званням комсомольця 
діям. Обидва були виключені 
з лав ВЛКСМ. Однак розмова 
буде незакінченою, коли не 
торкнутися ще питання про ак
тивну життєву позицію, фор
мувати яку разом із комуніс
тичною ідейністю закликає 
кожного комсомольця лозунг 
у актовому залі інституту сіль
ськогосподарського машино
будування. У В. Біленка і В. Ке
ліпа з цим не все було гаразд. 

Судіть самі. Той і інший по
мічали певні недоліки. Білен
ко, як можна здогадуватися з 
його висловлювань, в організа
ції навчання у вузі, Келіп — на 
виробництві. Обидва вивчали 
Конституцію СРСР, де в статті 
49 сказано: «Кожен громадя
нин СРСР має право вносити в 
державні органи й громадські 
організації пропозиції щодо 
поліпшення їх діяльності, кри
тикувати недоліки в роботі».

«Має право»—це юридично, 
А з точки зору вимог кому
ністичної моралі — зобов’яза
ний. Зобов’язаний боротися з 
неподобствами, з безгосподар
ністю. І боротиметься, і пере
магатиме, якщо життєва пози
ція активна й наступальна. У 
цьому зв'язку наведемо ще 
один приклад.

Курсант Одеського морехід- 
ного училища закордонного 
плавання Микола Розовайкін 
узявся з’ясувати, як стали /лож- 
ливими фінансові зловживання 
в училищі. Знайшлися люди, і 
немало, котрих не влаштову
вала надмірна цікавість юнака, 
і вони включили механізм про
тидії. Він не вимикався п’ять 
років, протягом яких Микола 
був несправедливо звільнений 
з посади комсорга училища, 
звинувачений у злочині. Але 
він не відступився.

Докладно ця історія описана 
в «Литературной газете» за 19 
січня цього року. Такі явища 
нетипові для нашого суспільст
ва. В абсолютній більшості ви
падків буває достатньо обгово
рити проблему на зборах, 
звернутися у вищу інстанцію, 
до юриста тощо.

А до кого зверталися Білен
ко і Келіп? Хто, слухаючи їхнє 
критиканство, не тільки пояс
нив його шкідливість, а й до
поміг юнакам діловою пора
дою? На засіданні комітету 
комсомолу вони про це нічого 
не сказали. Так можна судити 
з протоколів, оформлення 
яких, до речі, залишає бажати 
кращого.

Як і робота комітету ЛКСМУ 
КІСМу по формуванню актив
ної життєвої позиції і комуніс
тичної ідейності V комсомоль
ців. Однією з її складових є 
проведення зустрічей, подіб
них згаданій на початку роз
мови. Дозволимо собі той 
факт, що відбулася вона з 
другого заходу і прийшли на 
неї 226 студентів із кількох 
тисяч, пов’язати з розказаними 
неприємними історіями. Та 
ще й при цьому згадати, що 
минулого року, за словами 
секретаря комітету комсомолу 
С. Сидоренка, в інститутсько
му масштаб: відбувся всього 
один такий вечір. Якби їх бу
ло більше, комсомольська ор
ганізація вузу, можливо, не 
втратила б деох членів ВЛКСМ.

Ми розповіли про них зов
сім не для того, щоб зайвий 
раз дорікнути хлопцям за по
милки. В. Біленко закінчує ін
ститут, В. Келіп уже працює, і 
можна сподіватися, що вони 
усвідомили хибність своїх 
скороспілих висновків. Дана 
стаття писалася скоріше заради 
контраргументів. Інтенсивні- 
ший їх пошук, думається, до
поміг би комітету комсомолу 
і викладачам Кіровоградсько
го інституту сільгоспмашинобу
дування виховувати студентів 
людьми політично грамотними, 
ідейно загартованими, з ак
тивною життєвою позицією.

Н. ДАНИЛЕНКО, 
спецкор «Молодого кому
нара».
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НАШ ГІСТЬ

У дні святкування 100-річчя від дня народження Дем'яна Бедного на КІрово- 
традщині гостював український письменник Андрій Динник, автор відомих чита
чеві збірників сатири і гумору, збірок «Підслухана розмова», «Ридикюль і Торби
на», «Всім по заслузі», «За що не люблять», «Проста арифметика» та інших.

Сьогодні київський гуморист Андрій Динник — гість нашої суботньої сторінки.

НАШІ ЗАХОПЛЕННЯ, 

якщо 
взятись 
ГУРТОМ

Восени 1975 року піс
ля звітно-виборних ком
сомольських зборів но
вообраний комітет ком
сомолу зібрався на счоє 
перше засідання. Мова 
йшла про організацію 
дозвілля працівників на
шого філіалу. Завідую
чому культмасовим сек
тором Леоніду Пупкіну 
доручили організувати 
колектив художньої са
модіяльності.

Наприкінці року всі 
працівники нашого філі
алу інституту Укрміськ- 
будпроекту зібралися 
за традицією в актовому 
залі на вечір відпочин

ку. Комсомольці тоді 
вперше порадували ко
лег новорічною виста
вою. Наталка Хорошко 
написала веселий дотеп
ний сценарій «Нові при
годи бременських музи
кантів». Спектакль вдав
ся. Особливо сприяли- 
успіхові виготовлені
сго'іми руками яскраві 
костюми, декорації .

Наступною роботою 
самодіяльного театру 
стала «Казка про моло
дого спеціаліста» (сце
нарій Наталки Хорош- 
ко). Поставив його Лео
нід Пупкін, якого на той 
час обрали секретерам 
комсомольської органі
зації філіалу.

Знову самі виготов
ляли костюми, реквізит, 
декорації. В хід йшли 
підручні матеріали — 
папір, картон, навіть 
старі списані штори. І 
ось настав день прем’є
ри. Весела й актуальна

історія була подана ори
гінально, з танцями й 
піснями. Процес твор
чості, безроздільно за
хопив усіх. Це спонука
ло до нових пошуків.

Серйозною роботою 
стала «Ніч перед різд- 
вом» за мотивами по
вісті М. В. Гоголя. Це 
була перша масштабна 
вистава в історії гуртка. 
Звернулися за допомо
гою до колективу об
ласного му зично-драма
тичного театру імені 
М. Л. Кропивницького. І 
знову — успіх.

З часу приходу в ко
лектив філіалу /молодо
го спеціаліста Тетяни 
Кожевникової почалося 
її творче співробітницт
во з керівником театру 
Леонідом Пупкіним.

Нині еони працюють 
над новим сценарієм.

О. КЕЦЬКО, 
архітектор.

м. Кіровоград.

•У «Ерудита» — повнії лідер. ІІабрарши у минуло
му турі за публікацію тематичного кросворда 108 очок, 
змагання очолив завідуючий Вільшанським районним 
відділом народної освіти П. Бляїцук. (Жюрі конкур
су винесло рішення нарахувати П. Блящуку на 8 очок 
менше за допущену помилку при складанні кросвор
да вісім слів у кросворді перетинаються лиш однією 
літерою, а це суперечить правилам складання кпосвор- 
дів).

А найкраще із завданнями четвертого туру справи
лися одразу три учасники: П. Кігель із села Іванізки 
> Іовоукраїнського району, Л. Лісойван із села Добрян
ки Вільшанського району і П. Онищенко із Кіровогра
да. Вони правильно відповіли на 55 запитань кросвор
да із 56. 1 1

Відповіді на кросворд 
«Україна» П. Блящуна такі: 

по горизонталі: 2 Соб 
7. Казка. 8 Опока. 10. Бра.’ 
11. Мал. 13. Ратмирова 1-1 

Шмідт. 17. Карст. 20. Синяк. 
22. Стоянка. 24. Ондатра. 
28. Фомін. 29. Фіші. ЗО. 
Лада. 31. Юшков. 35. 
Сновськ. 37. Захаров. 38. 
Ракша. 39. Хсбта. 42. Ла
тані. 45 Роставиця. 47. 
глбіг^8’ •Акт- 49. Агаиа. 50. Накип. 51. Дір

По вертикалі: і Товтри. 
3. Азарт. 4. Мантиса. 5. 
Коробко. 6. Гопак. 7 Ка
лі. 9. Амур. 10. Бані. ]2. 
Лот 1.5 Метвієико. і 6 До- 
яр 18 Агат. 19. Страпню- 
на. 21. Низ. 23. Кліть 25 
Недра. 26. Чоп. 27. -.Соло' 
32. «Світ». 33. «Вік-,. 14
Кава. 36. Кристал. 37 ЗА- 
з.чена 39 Хор 40. Біба. 
■ І. Арг-*т. 42. Ляшко. 43. 
Треп. 4-' Шут 46 А лелій.

Отже, учасники конкур
су розташувались у тако
му порядку: П. Блящук
(Вільшанка) — 233 очка, 
П. Онищенко (Кіровоград) 
— 225, В. Иечипоренко 
(Знам'янка) — 213.
Б. Кришкіл (Кіровоград) — 
188, її. кігель (с Іванівна 
Ноізоуь-раїпськ'ого району). 
Ю. Іванов (Кіровоград) — 
179. Л. Лісонван (с. Доб
рянка Вільшанського ра
йону) — 158, в. Кравченко 
(с. Йосипівна Ві.тьшансь- кого району) — 1-13, Г. Кос- 
тюк (емт Вільшанка) — 
124. ('. Мар’янова (с. Доб
рянка Вільшанського району) — 99, с Ноздрачов 
(Кіровоград) — 97.

Нагадуємо учасникам 
«Ерудита», що- остаточні 
підсумки будуть підбиті 
після восьмого туру з ура
хуванням иеопу б.іікопани". 
кросвордів. Уточню- .1<>

ДОБРО
НЕ ПРОПАДАЄ
Сни говорить; •— Джинси модні 
Удалось дістати.
А ціна — всього дві сотні...
Ти не сердься, тату.

Батько глянув: — Гроші знову 
Викинув, негідник!
Розлютивсь і ту облову 
Викинув па смітник.

В той же день одна сусідка
Тс добро забрала.
Хоч було їй дуже бридко, 
Довго джинси прала.

Корнстала тії джинси
Як брудну ганчірку:
У сараї біля свинки 
Затикала Дірку.

Цілу осінь ними жінка 
Витирала ноги,
Цілу зиму у .буднику
Мила всі підлоги.

Якось раз у пору ранню 
Джинси сіро-сині
Після лрання-полоскання
Сохли на жердині.

їх украв один хапуга
Й на базарі в місті,
Як ведеться, через друга, 
Знов продав за двісті.

МОГОРИЧ
В завгоспа сип, студент-заочник, 
З трудом екзамени склада.
Відомо, вдома він збитошиик, 
Від нього всім одна біда.
Тому завгосп дружку Івану 
Шепнув за чаркою вина, 
Щоб той в заочний вуз декану 
Одвіз в дарунок барана.
Везе Іван у ранню пору .
У електричці барана.
Аж раптом входять ревізори... 
Розмова виникла складна.
Кричали: — Збоку глянь на себе! 
Ти маєш розум, старина?!
І це ж було додумать треба 
Уперти в поїзд барана!
— Це не баран зі мною тута. 
Вн розберіться. Звісна річ. 
Баран в заочнім інституті, 
А це везу я могорич.

НЕВДАХА
Чоловік причаївся смиренно... 

Він з базару приніс кавуна, 
А кавун той удався зеленим. 
Не па жарт розходилась жона. 
Півгодини вона певгавяла, 
Аж сивіла суга на губах:
— Вибираєш усе’ ти невдало! 
Ти у мене — невдаха з невдах! 
Чоловік аж зігнувсь і волосся 
На потилиці люто скубе.
— І цс все із того почалося, 
Що я вибрав невдало тебе!

Андрій ДИННИК.

ОДЯГ ДЛЯ зими МОЛОДІЙ ГОСПОДИНІ
НА ЗАМІТКУ

На порозі — літо, зи
мовий одяг складений у 
шафу, але в квартирі з'я
вилась міль, і господиня 
захвилювалась.

Чемодани, мішки, короб
ки, куди складався одяг, 
треба провітрити і старан
но вичистити. Чемодани 
зсередини краще вистели
ти газетами (друкарська 
фарба — хороший засіб 
проти молі). На галети по
класти стареньке прости
радло, щоб фарба не за
бруднила одяг.

Шуби, пальта, костюми, 
светри ще раз ретельно 
перегляньте. Всі шерстяні 
і хутряні вироби слід доб
ре почистити і вибити на 
повітрі, особливу увагу

звернути па краї та склад
ки. Трикотажні шерстяні 
речі, складаючи в чемо
дани, прошаруйте торбин
ками з нафталіном або 
таб.четочними препарата
ми «Протолан», «Антн- 
моль». Вони ие тільки від
лякують міль, я й знищу
ють.

З цією ік метою вико
ристовують горіхове В 
тютюнове листя, листя 
полину та звіробою, сухі 
апельсинові шкурки.

Шубу не слід посипати 
нафталіном (від цього 
ворс стає ламким). Не хо
вайте її у скриню чи ди
ван. а загорніть у прос
тирадло, пакуйте у папе
ровий чи »ластиковий мі
шок і. насипавши па дно

«Антимолі» повісьте у 
шафу. Дрібні хутряні речі 
добре зберігати загорну
тими в газетний папір.

Зимове вз5”гтя з хутря
ною прокладкою просу
шіть і всередину покла
діть засоби від молі. Щоб 
воно ие зім’ялось, у чобіт 
вставте вирізану картон
ку за розміром халяви або 
набийте всередину м’яко
го паперу 1 загорніть взут
тя у стареньку бавовняну 
тканину.

Ваш одяг, взуття дотішо 
служитимуть. якщо ви ие 
тільки акуратно поситії- 
мете їх. а й зумієте збе
регти для наступної зими.

А. КОНОВАЛЕНКО.

КОНКУРС «ЕРУДИТ»
іцо найбільше в одного 
учасника може бути ві
сім кросвордів (разом з 
опублікованим!:) — тоб
то не більше одного на 
тур.Де можна прочитати про 
правила, за якими скла
даються кросворди? Відпо
відаємо — читайте третій 
номер журналу -«Смена» 
за нинішній Рік.

У п’ятому турі япорі 
пропонує кросворд «фі- 
лино-математичний» кіро- 
воградця ІО Іванова. Ос
танній строк надсилання 
відповідей — 15 червня 
за поштовим штемпелем.
КРОСВОРД «ФІЗИКО- 
МАТЕМАТИЧНИЙ»

По горизонталі: 5. Оди
ниця індуктивності G Зна
менитий математик XXIII 
століття. 7 Голаидськчіі 
Фізик, лауреат Нобелівсь
кої премії 8. речовина, що 
має густину 2300 кі/м’. 
14 Найяскравіша мала 
планета. 15. Речовина, 
здатна вбирати гази або 
рідини 16. Винахідник ра
діо 19 Відомий радянсь
кий фізик. 22 Прилад тля 
вимірювання атмосферно
го тиску. 23. Сузір я п;в-

НАША АДРЕСА:«Мопедом коммунар» — 

©рген Кировоградского 

областного комитета

ЛК СМ Украины.

На . край и/ ком я8Ь‘ке

3t6050, МСП,
м. Кіровоград,

вуп. Луначарського, 56.

індекс 61103.

Напрямлений відрізок. ЗО. 
Ізоляційний матеріал. 32. 
Радянський учений, один 
із винахідників лазера. 
33. Давньогрецький астро
ном. 36. Зв’язок і взаємо
залежність якихось явищ 
об’єктивної дійсності. 37. 
Розділ математики. 38. 
Сплав заліза з нікелем. 
41. Тіло Сонячної систе

нічної півкулі. 24. Об’єкт 
вивчення, схожий з пев
ним Іншим об’єктом. 25.

ми. 42. Давньогрецький 
Філософ-матеріаліст. >1-3. 
Елемент многогранника. 
44. Нестабільна елемен
тарна частника.

По вертикалі: 1. Много
гранник. 2. Стабільна 
елементарна частника. 3. 
Зірка сузір'я Лебедя. 4. 
Шлях дослідження, спосіб 
пізнання. 9. Частина 
складних сліп, що езна-’ 
чає «чотири». 10. Світлі й 
темпі шари, що чергують
ся в позитивній області 
тліючого розряду. 11. 
Елементарна частинка, що 
входить до складу ядра 
атома. 12 Фізична вели
чина. 13. Математик, ав
тор квадратурних формул. 
17. Засновник Московсь
кого університету 18. Різ
новид ареометра. 20. Ра
діоактивний елемент. 21. 
Об’єктивна реальність, да
на шодині в її відчуттях-. 
26 Різновид атома хіміч
ного елемента. 27. Сучас
ний англійський фізик. 
28. Рівновага. 29. Амери
канський фізик-теоретчк. 
Зі. Сполука азоту з вод
нем. 34. Винахід И. Л 
Ші.чліига 35. Одиниця 
довжини. 39. Ділянка спон
танного намагнічення фе- 
ромагнетика. 40. Відомий 
Французький фізик XVIII 
століття.
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