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Шановні читачі! Ви, ма
буть, помітили, що в нашій 
газеті з’явилася нова руб
рика — «Слово читача». Це 
— трибуна для вас. Ко
жен наш читач може 
виступити в газеті, поста
вити проблему, запропо-
нувати, висловити пропозицію, дати пораду тощо. 
Прем’єра рубрики відбулася 10 січня нинішнього ро
ку. Сьогодні надаємо слово комсомольцю 30-х ро
ків І. Г. Ткаченку.

У комсомольців 80-х-
своя вузькоколійка

Зараз комсомолія країни готується до свого чер
гового форуму — XX з'їзду ВЛКСМ. Але цього з’їзду 
чекаємо і ми, хто пов’язав з комсомолом свою юність 
багато років тому і протягом всього часу лишається 
йому вірним. Не байдужа нам сьогоднішня діяльність 
Спілки, справи молоді, її життя і проблеми. Ми, 
ветерани комсомолу, естафету революційних, бойо
вих і трудових традицій Ленінського комсомолу, пе
редаємо вам, комсомольцям 80-х років. Нехай кож
ним із вас оволодіє почуття особистої відповідаль
ності за свою працю, за трудову честь колективу, в 
якому трудитесь, відповідальності за Батьківщину, 
її процвітання і могутність.

Первинним комсомольським організаціям, думаю, 
необхідно на перше місце поставити організаційну 
роботу з ідейно-політичного, морального і трудового 
виховання у світлі рішень XXVII з’їзду партії, січ
невого (1987 р.) Пленуму ЦК КПРС, стратегії при
скорення. З цією метою максимум уваги планові ро
боти на ближню і дальню перспективи. Не нав’язу
вати готовий план роботи, складений в затишному ка
бінеті, а намагатися в атмосфері спільної трудової 
діяльності з’ясувати у кожного комсомольця, що йо
го хвилює сьогодні, як він мислить свій особистий 
вклад в XII п’ятирічку, чого чекає від чергових ком
сомольських зборів. Лише так план роботи буде не 
догмою, а керівництвом до практичної діяльності, бо 
в ньому присутня колективна думка.

На першому плані у пас завжди повинна бути лю
дина. Паперотворчість створює видимість діяльності. 
Справжня ж діяльність може бути лише в колектив
ній праці з персональною відповідальністю за якість. 
Лише в таких сприятливих умовах взаєморозуміння, 
взаємодопомоги, передачі досвіду є місце і для ініціа
тиви знизу і для ініціативи зверху, а їх сплав — це 
творчість!

Відомо, як високо цінував В. І. Ленін моральну і 
виховну силу особистого прикладу. Говорячи про цс, 
я маю на увазі особистий приклад комуніста і особис
тий приклад комсомольця. Яким він може бути? Перш 
за все — по-справжиьому людяним. Пошлюсь на один 
приклад із особистої комсомольської біографії.

...Кінець літа 1932 року. Нам, комсомольцям села 
Цибулеве (Знам’япський район), дано відповідальне 
завдання — нічне скиртування. Це довірив нам ко
муніст, двадцятип'ятитисячний Андрій Степанович Ко
нюх. Ми працювали і вдень, і вночі. Адже завершу
вався останній етап колективізації сільського госпо
дарства. На світанку, коли ми заснули" після пічної 
нелегкої праці, до нас приїхав Андрій Степанович. 
Він привіз сніданок: молочну солодку лапшу і теп
лий пшеничний хліб. Де він роздобув це багатство у 
той тяжкий голодний час? Це знав лише він. На все 
життя запам'ятав той чудо - сніданок серпня 1932 
року. Після сніданку ми трохи відпочили, а потім 
знову взялися до роботи. Нам було по-особливому 
приємо і якось спокійно па душі, — з нами снідав 
і працював Андрій Степанович.

А чи й зараз так? На жаль, далеко не скрізь. В. І. Ле
нін підкреслював, що не можна навчитися кому
нізму лише із' книг, не можна виховати відповідаль
ність, не доручаючи відповідальних справ. Вдумає
мось і осмислимо ці заповіти Ілліча. У кожного ком
сомольця повинна бути важлива справа, тобто, без
перервна участь у такій діяльності, яка має суспіль
ну значимість.

Так давайте ж будемо доручати комсомольцям 
відповідальні справи і в процесі їх виконань вихову
вати відповідальність, щоб крилатий вислів «якщо 
не я, то хто ж?» став моральним стрижнем духовно
го життя молоді.

У біографії кожного покоління комсомольців була 
своя корчагінська вузькоколійка, свій ритм життя, 
дихання свого часу. У комсомольців 80-х є клич пар
тії. Стратегія прискорення! Боротьба за мир на всій 
планеті!

І. ТКАЧЕНКО, 
викладач кафедри педагогіки педінституту імені 
О. С. Пушкіна, Герой Соціалістичної Праці, за-

ЯК ВИКОНУЮТЬСЯ СОЦЗОБОВ’ЯЗАННЯ?

...ІНАКШЕ КОЛЕКТИВОМ НЕ ЗОВИ
За підсумками роботи в 

_ минулому році кращим 
комсомольсько - молодіж
ним колективом по Боб- 

рннецькому району визнано 
бригаду водіїв автосамо
скидів ММЗ-554 агропром-. 

' трансу. її очолює В. І. 
Чернншенко.

Успішно виконавши со
ціалістичні зобов’язання 
минулого року, транспорт
ники перекрили план од
них перевезень народно
господарських вантажів на 
132,7 процента,

Що ж визначає успіх 
хлопців? З цим питанням 
я звернувся до групком- 
сорга КМК Василя Слоня.

— Звикли додержуватися 
свого слова -- цс головне. 
Тому іі працюється неваж
ко, -- відповів Василь. —1 
Але техніка залишається 
технікою, іноді трапляють
ся іі поломки. Тоді не обій
тися без допомоги майстер
ні підприємства. Допомагає, 
мо один одному — 1 це 
стало неписаним законом 
для всіх.

Та все ж намагаємось, 
щоб техніка працювала 
справно. Вчасно проводи
мо технічні огляди. Хлоп
ці люблять свою професію, 
а ще більше — роботу са
ме в молодіжному колекти
ві.

Із комсомольським ва
тажком згоден і водій Ана
толій Пустовойченко:

— У бригаді працюєть
ся легко, постійно відчу
ваєш дружню, товариську 
підтримку. Але разом з 
цим зростає і відповідаль
ність. Тому, можливо, за 
останні роки у нашій 
бригаді не було жодного 
випадку прогулів, так дба
ємо і про виробничу дис
ципліну.

До речі, Анатолій вже 
вибув з комсомольського 
віку, але бере активну 
участь в комсомольському 
житті підприємства.

Про плани розповів бри
гадир КМК комуніст В. І. 
Чернншенко.

— Нині для нас, як і 
для всіх водіїв, настав пе
ріод складної роботи в 
зимових умовах: знизили
ся темпи, збільшилися ви
трати пального. Та хлопці 
настроєні на діло. Будемо 
боротися і, вірю, спрацю
ємо так, щоб виконати пла
ни двох років п’ятирічки 
до 70-ї річниці Великого 
Жовтня вчасно і з високою 
якістю.

М. ГРИГОР’ЄВ, 
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара».
м. Бобринець.

(СЬОГОДНІ 
в НОД1ЕРІ1]

А «ВІРУ В СЕРЦІ 
ЗБЕРЕЖИ» - ТАК 
НАЗИВАЄТЬСЯ РОЗ
ПОВІДЬ ПРО ДЕЛЕ- 
ГАТА XXV З’ЇЗДУ 

ІЛКСМУ СЛЮСАРЯ
КРИВОРІЗЬК ОГО 
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУ
ВАЛЬНОГО КОМ- 

ІБІНАТУ ОКИСЛЕ
НИХ РУД ІВАНА 
БОДРУГА (2 стор.) 
А ЯК МОЖНА МО
ЛОДІ ЦІКАВО ПРО- 

I ВЕСТИ ДОЗВІЛЛЯ?

ПРО ДОСВІД РОБО
ТИ КУЛЬТОСВІТНІХ 
ЗАКЛАДІВ ОБЛАСТІ 
В РАМКАХ ВСЕСО
ЮЗНОГО ОГЛЯДУ 
«ЗА ЕФЕКТИВНУ 
ПРАЦЮ І ЗДОРО
ВИЙ ПОБУТ»
(З стор.).
А «СПРИЙМАННЯ 
КІНОМИСТЕЦТ В А 
ПРЯМО ПОВ’ЯЗАНЕ 
З ПРОБЛЕМАМИ 
КІНОПРОКАТУ», - 
ВВАЖАЄ СЕКРЕТАР 
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ
ЛАСНОГО УПРАВ
ЛІННЯ КІНОФІКА
ЦІЇ М. ШУЛЯРЕН- 
КО (4 стор.).

І 3 увагою 
до молоді

У Будинку політосвіти 
І обкому Компартії України

відбулася XVII звітно-ви- 
[ борна конференція облас-

IIі ної організації товариства
!:І «Знання». Із звітною до

повіддю про роботу прав
ління обласної організації 

И і завдання перебудови
■і лекційної пропаганди в 

світлі рішень партії ви
ступив голова правління 
О. Є. Поляруш.
, Виступаючі ділилися до-

свідом і своїми думками 
стосовно спрямування лек
торів па розвиток ініціа
тиви й активності трудя
щих.

Йшлося і про необхід
ність пожвавлення лекцій
но . пропагандистської ро
боти серед молоді. Особ
лива увага приділялася по
шукам нових підходів, шля
хів і форм атеїстичної 
пропаганди, формуванню 
науково - матеріалістич
ного світогляду молоді. 
Для навчання лекторів-по- 
чатківців в містах і райо
нах буде створено школи 
молодого лектора і школи 
лектор ської м айст ери ості.

ТВАРИННИЦТВО — УДАРНИЙ ФРОНТ

З когорти п’ятитисячниць
Пригадується традиційна зу

стріч доярок-п’ятитисячниць об
ласті кількарічно-ї давності. Все 
було того дня, як належить: езят- 
ково прикрашений зал обласної 
філармонії, щасливі обличчя 
знатних трудівниць, вручення на
город, музичні вітання... | тільки' 
виступ Марії Антонівни Мона- 
ші, доярки колгоспу «Зоря 
комунізму» Новоархангельського 
району, лідера змагання, на фоні 
загального піднесення прозвучав 
досить стримано.

— Все більше тваринниць ви
ходять на п’ятитисячний рубіж, — 
сказала вона. — Це радує. Але 
погляньте в зал: здебільшого тут 
люди середніх літ, є й ветерани. 
А молодь?.. Чом вона несміливо 
виходить на омріяні рубежі?

З тих пір минуло зовсім неба
гато часу, і в когорті доярок-п’я
титисячниць з’явилися нові імена. 
Лідія Куженко, Марія Коваленко і 
Надія Крисько, яких ви бачите на 
цьому знімку, якраз і представ
ляють ту нову хвилю молодих 
майстринь високих надоїв, про 
яку говорила Марія Антонівна. По- 
різному йшли дівчата до визнання, 
але є в їх характері й спільні ри-

си: наполегливість, прагнення до 
новизни, вміння зосередити всі 
зусилля на головному. А головне 
8 їх роботі звісно що — конкрет
на віддача від конкретної групи 
корів. Тут не приймаються ні по
силання на об’єктивні труднощі, чі 
обіцянки подивувати всіх високою 
продуктивністю в майбутньому« 
Потрібен результаті 1 не коли- 
небудь — сьогодні.

Лідія Куженко з колгоспу 
«Союз» Знам’янського району 
і Надія Крисько з колгоспу імені 
Куйбишева Гайвороне ь к о г о 
району відомі в області. Про гост
роту їхньої суперечки за першість 
в минулому році свідчить 
хоча б той факт, що з листопаді 
несподівано для всіх в лідери ви
йшла Надія. Врашті-решт, досвід 
Лідії Куженко взяв гору, і вона 
фінішувала з відмінним показни. 
ком — 5720 кілограмів. Члена 
бюро обкому комсомолу, лауреа
та республіканської премії імені 
М. Островського нагороджено 
перехідним призом ЦК ВЛКСМ 
«Молодий оператор машинного 
доїння». Лідія представлятиме об
ласну комсомольську організацію 
на XX з’їзді ВЛКСМ.

5262 кілограми молока від 
кожної корови своєї групи надої
ла ще одна представниця колгос
пу «Союз» — Марія Коваленко. 
Вона відмінно впоралася із зав
данням, поставленим перед со
бою на початку року.

Цей знімок було зроблено під 
час роботи XXIV обласної комсо
мольської конференції. Було про 
що поговорити її делегатам, 
кращим молодим дояркам під 
час зустрічі. Адже в кожної — 
свої «секрети», свої невирішені 
проблеми. Так, так, проблеми: е 
обох господарствах не відповідає 
зрослим вимогам сьогоднішнього 
дня рівень механізації трудоміст
ких процесів на фермах, не 
простежується й послідовності в 
роботі зооветспеціалІстів по від
творенню молочного стада. Але 
тритисячні і більші надої повинні 
стати в нашій області обов’язко
вими для всіх. В цьому Лідія Ку
женко, Надія Крисько і Марія Ко
валенко твердо переконані. Тому 
й вирішили вони заернутися до 
молодих доярок із закликом: на
доїте від кожної корови не мен
ше, як по 3,5 тисячі кілограмів 
молока, впоратися з плановими 
завданнями і взятими соціалістич
ними зобов’язаннями до 70-річчя 
Великого Жовтня.

М. ПОЛІЩУК. 
Фото В. ГРИБА.



-------------2 стор.-------
МАРШРУТИ 

АГІТПОХОДІВ

Ще одна 
зустріч
Багато славних традицій 

склалося в комсомольській 
організації України. Одні з 
них сягають в історію, інші 
— набагато молодші, хоча 
й не менш значимі. Однією 
з таких традицій стала 
участь обласних комсомоль
ських організацій республіки 
у рейдах агітпоїзда ЦК 
ЛКСМУ «Комсомолець Ук
раїни». Свій перший рейд 
«червоний поїзд» зробив 28 
жовтня 1980 року на будо
ви України, І з тих пір ком
сомольці, ветерани війни та 
праці, артисти, літератори 
бували у сотнях міст і сіл 
України та братніх респуб
лік. Свої агітаційні рейди 
проклав «Червоний поїзд» 
по Півночі, Закарпаттю, по 
Донбасу та Криму, агітбій- 
ці побували у рибалок, ро
бітників, колгоспників, , во
їнів Радянської Армії,,.

Недавно в Кіровоград по
вернулася група учасників 

.чергового рейду «Комсомоль
ця України» по Донбасу. У 
її складі — лектори, моло

ді літератори, ансамблі «Гар
ний настрій» та політичної 
пісні з Кіровограда. Агіт- 
бійці відвідували шахти, за
води, профтехучилища, тех
нікуми й школи. Мета бу
ла одна: пропаганда наших 
досягнень, серйозна н за
цікавлена розмова про наші 
проблеми, про необхідність 
чесного й відповідального 
Ставлення до дорученої 
справи. Можна'з певністю 
сказати, що вся поїздка 
пройшла під знаком втілен
ня в життя рішень XXVII 
з’їзду КПРС та січневого 
(1987 р.) Пленуму ЦК 
КПРС.

У шахтарському селищі 
Комунар міста Харцнзька 
було дано великий концерт 
за участю донецького фоль
клорного ансамблю «Пустот, 
ливі награші», членів літе
ратурної молодіжної студії 
«Сівау» та ВІА «Гарний на
стрій» кіровоградського ви

робничого об’єднання сДрук- 
маш» під керівництвом О. 
Агурн. У програмі пролу
нали пісні часів Великої Віт
чизняної війни, комсомоль
ські, присвячені боротьбі за 
мир, сучасні естрадні мело
дії.

П. ДОВБНЕНКО, 
учасник агітпоходу.

ПЛЕНУМ
НАЦІОНАЛЬНОГО 
КОМІТЕТУ СМК
КУБИ
ГАВАНА, (ТАРС). Питан

ням підготовки до V з’їзду 
Спілки молодих комуністів 
Куби (СМК), який відбу
деться 1—4 квітня цього ро
ку, був присвячений прове
дений тут пленум національ
ного комітету СМК. На ньо
му, зокрема, обговорювався 
проект центральної допові
ді, яку буде винесено на 
розгляд 1500 делегатів най
вищого форуму кубинсько
го комсомолу.

На пленумі національного 
комітету СМК розглянуто 
хід висування делегатів на 
V з'їзд СМК і передз’їздів
ської кампанії звітно-вибор
них зборів організацій СМК 
на різних- рівнях. Учасники 
пленуму відзначили діловий 
характер 
кампанії 
уборів, який свідчить 
незгасний революційний ен
тузіазм кубинської молоді.

передз’їздівської 
звітно-виборних 

про

ПОМИНУВШИ розлогі 
поля за Долинською, 

розрізані навпіл сталевим 
меридіаном залізниці, про
тинаючи пелену ранкового 
туману з памороззю, ми 
нарешті дісталися кінце
вої мети своєї поїздки — 
системи очисних споруд 
майбутнього металургійно
го гіганта. Невелике примі
щення насосної станції,

здалеку схоже на млин, 
кілька химерних басейнів 
— відстійників, припоро
шених 
власне, 
во. Аж 
зможе 
хистити 
ливих викидів ось 
принишклий шматочок сте
пу, унікальний дендропарк 
Веселі Бокозеньки, що 
знаходиться неподалік...

Зможе, — перекона- 
но відповідає Іван. — Сис
тема апробована на гір
ничо - збагачувальних під
приємствах Кривбасу, мон
тували ми її на совість.

«Ми» це бригада слю
сарів на чолі з Анатолієм 
Рубанським. 
хлопців за 
звичною, як 
їх професії, 
ботою: з моло
дечим завзяттям 
вони рубали дро
ва.

снігом — ото, 
й усе господарст- 
не віриться, що 
воно надійно за
від усіляких шкід- 

цей

Інакше... 
красно- 

підняв

— Самообслу
говування, — по
жартував Анато
лій Шаповал. — 
По черзі грубку 
топимо.
— він 
мовно 
комір цупкої спе
цівки.

За вікном — 
сива паморозь. 
А тут, в оточен
ні привітних лю
дей, побіля роз
печеної «буржуй
ки», що пострі
лює сухими по_- 
лінами, відчува
ється якийсь осо
бливий затишок. 
І розмова тече 
неквапливо.

...Несподівана 
тиша запала в 
долині, спраглій 
і рудій, оточеній 
з усіх боків ске
лястими горами. 
У високому не
бі знову заспівав 
незнайомий птах, 
очі самі знайшли 
на потолоченій 

землі скромні по
льові квіти. Від них йшов 
духмяний запах, який на
гадував Іванові запах по
лину, запах рідного степу. 
Ним заволоділо якесь 
особливе почуття — почут
тя радості від власної мо
лодості й сили, успішно 
виконаного бойового зав
дання, від присутності по
руч надійних друзів. «До
бре живеться у такий

ЗА ГРОШІ

під
НЕ КУПИШ»

23 грудня 1986 року 
таким заголовком газета 
вмістила кореспонденцію, 
де йшлося, зокрема, проте, 
що Новомиколаїаський 
сільський клуб не працює 
через поломку системи
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день, праеда?» — вигукнув 
Іван, і друзі, що крокували 
поруч, розсміялися.

Які слова були потрібні 
в ту мить? Вони молоді й 
сміливі, вони люблять жит
тя...

А через кілька годин 
над солдатським строєм 
прозвучав ледь стомлений 
голос командира:

— За зразкове виконаи-

ВІЗИТНА КАРТКА. Бодруг Іван Миколайович,

1964 року народження, член ВЛКСМ. Працює елю-

сарем Криворізького гірничо-збагачувального ком

бінату окислених руд. Під час служби в Радян

ській Армії виконував інтернаціональний обов'я-

зок в Афганістані. Обраний делегатом на XXV

з’їзд ЛКСМ України.

ня інтернаціонального 
обов’язку рядовий Іван 
Бодруг нагороджується 
цінним подарунком — фо
тоапаратом.Застали

Відтоді зробив Іван ли
ше кілька знімків, бо дав 
собі слово: фотографувати 
тільки людей близьких. 
Втім, їх у нього немало: 
однополчанин з Петрово
го, нині відмінний водій 
Сашко Тарасенко, батьки, 
колгоспники з Варзарізки 
Євгенія Василівна та Ми
кола Федорович, 
Микола і Федір,

брати 
сестра

опаленнп. З відділу куль
тури Новгородкіеського 
райвиконкому надійшла 
відповідь:

«Наведені в газеті факти 
підтвердилися. В даний час 
відремонтовано опалення 
клубу, проводиться ремонт 
стелі та приміщення в ці
лому. На жаль, точної дати 
закінчення ремонту пові
домити не можемо, бо бу
дівельна бригада працює з 
перебоями — то матеріа
лів немає, то транспорту, і 
т. д. Коли нлуб працюва
тиме, йому за кошти відді
лу культури райвиконкому 
буде виділено програвач, 
магнітофон, телевізор».

Повернемося до «Снігу
рочки...», згадаємо деякі 
рядки з публікації:

«До Нового року ремонт 
повинні закінчити, — за
певнив голова виконкому 
Інгуло-Кам’янської сільра- 

Віра — теж хлібороби, 
дружина, син Євгенко...

Намагаючись намалюва
ти словесний портрет Іва
на Бодруга крізь призму 
свого бачення, я в той же 
час шукаю відповіді на 
запитання: які ж головні 
риси його характеру? Ак
тивність? Доброзичливість? 
Зацікавленість в успіху 
своїх колег, бажання до

помогти? А може захоп
леність? Давайте краще 
послухаємо його товари
шів.

Анатолій ШАПОВАЛ: «За

пал, кипуча енергія і роз
судливість. Дивно, але ці 
якості органічно вжива
ються в одній людині. А 
ще досконале розуміння 
всього технологічного про
цесу — із виробництвом 
він на «ти»...»

Анатолій РУБАНСЬНИЙ: 
«Бачення перспективи. Пра
цюючи сьогодні, Бодруг 
достеменно знає, що ро
битиме завтра, післязавтра, 
через тиждень...»

Зустрічаючись з пред
ставниками різних профе- 

ди Г. І. Пилипенко. Го
лова нолгоспу В. М. Олек- 
сієнко пообіцяв те ж саме».

Висновки, які зробить чи
тач щодо ціни процитова
них запевнень, не приско
рять строків ремонту клу
бу в Новомиколаївці...

«НЕ ВІРТЕ
ДОВІДКОВОМУ!»

Під таким заголовком 
20 грудня минулого рону 
була опублікована критич
на кореспонденція, де па
сажири снаржилися на по
гану роботу довідкового 
бюро автовокзалу ЬГа 2. На 
нритнчну публікацію дав 
відповідь начальним об

мовляв, 
отримає

про 
робітничий 

Бодруга. А 
ті розмови,

сій, помітив одну законо
мірність. Є люди, котрі 
професію вибирають. Є й 
такі, кого вибирає вона 
сама. Та ось що вражає: 
серед тих, хто присвятив 
себе тій чи іншій роботі 
через певний збіг обста
вин, не менше (якщо не 
більше) людей, які люб
лять свою справу, сповна 
віддаються їй, ніж серед 
щасливців, котрі мали всі 
можливості вибрати спра
ву до душі.

Іван Бодруг належить 
до перших. Він і не при
ховує, що приніс заяву в 
дирекцію комбінату зав
дяки старанням дружини 
Алли. «Вона працює в 
родильному відділенні лі
карні, потрібних вакансій 
в селі не було...»

Став слюсарем, втішаю
чи себе тим, що, 
тимчасово це, 
квартиру і сяде за кермо 
автомашини. Хтозна, мож
ливо так і буде, але не 
раніше, ніж піде з відва
лів, що тісним кільцем 
оточують Кривбас, на зба
гачення окислена руда. Так 
він твердо вирішив.

За два роки молодий 
слюсар добре освоїв спе
ціальність, а голосне — 
здружився з колективом. 
Тепер прізвище його до
сить відоме на комбінаті. 
З чиєїсь легкої руки ста
ли навіть говорити 
характерний 
почерк Івана 
він, як почує 
супиться;

— Який там почерк Ьод- 
руга, — ні-ні та й кине в 
запалі. — Є почерк брига
ди...

I перелічує всіх своїх 
колег.

Час випробовує колек
тив на міцність. Усе склад
нішими, по мірі нарощу
вання масштабів будівниц
тва, стають завдання. Над
ходить нове устаткування 
— встигай тільки монтува

ти. Трапляються й неперед
бачені обставини, як во
сени, коли залило грун
товими водами резервуа
ри. Довелося, як висловив
ся Іван, «авралити», ви
черпувати воду відрами.

Якось так сталося, що 
обминали ми в розмові 
справи комсомольські.

— Зарано щось говори
ти, тим паче хвалитися, — 
сказав, як відрізав, Іван. 
~ Поки що внесок наш у 
справи на будові дуже 
незначний...

Стримана посмішка тор
кається обличчя мого 
співрозмовника, але очі 
лишаються серйозними. І 
взагалі, часом здається, 
що він — сама серйозність. 
Може тому, що попереду 
в хлопця ще все життя, а, 
значить, доволі роботи?..

М. ЧЕРНЕНКО.
Долинський район.
На знімну: слюсар Кри

ворізького гірничо-збага
чувального комбінату окис
лених руд Іван БОДРУГ.

Фото В. ГРИБА.

ласного об’єднання авто- 
станцій В. М. Удовиченко. 
Він повідомив, що недолі
ки в обслуговуванні паса
жирів дійсно мали місце.

Диспетчер Кіровоградсь
кої автостанції № 2 Г. і 
Іванська, яка працювала 
черговою довідкового бю- 

4 гРУДня, дезінформу
вала пасажирів про нап
рям автобуса, який їхав за 
маршрутом Олександрія — 
Ватутіно. Це при тому, що 
вона мала необхідну ін
формацію про рух автобу
сів. За недбалість у став
ленні до роботи Г. І. Іван- 
ськін наказом № 250 від 
23 грудня 1986 рону ого- 
лошено догану.
П наДРУНованийв газеті, обговорено □ ко- 
а“оТсИтВаа„Хці„?і^ВїгГЙ.С2'ИХ3 
нГхС’“и™“ГаУЩЄ"ИЯ П°ЯІ6-

ХОР
СПІВАВ, 
ДЗВЕНІЛИ 
СТРУНИ...

8 області продовжується 
другий тур 
фестивалю 
творчості,

Всесоюзного 
самодіяльної 
присвяченого 

70-річчю Великої Жовтне
вої соціалістичної револю
ції, Кращі сільські та 
міські самодіяльні колек. 
тиви, співаки, танцюристи 
демонструють свою твор
чість. Ось і в Ноаоархан. 
гельському районному бу. 
динку культури відбувся 
концерт аматорів району.

Від усього серця гляда
чі аплодували хору Під. 
висоцького СБК, який ви
конав пісню «В сім і єди
ній», народному самоді- 
яльному танцювальному 
колективу районного бу. 
динку культури, оркестру 
народних інструментів 
РБК, хору - ланці Копенку, 
ватського сільського бу
динку культури.

А перед початком кон
церту гості будинку куль
тури змогли ознайомитись 
з виставкою творів деко
ративно - прикладного 
мистецтва. Автори — жи
телі району. Було пред- 
ставлено близько 50 ви
шивок, чеканок тощо. Спо
добалися всім різьба В. О. 
Пилипенка з села Торгови
ці, вишивки Н. П. Биковець 
з села Кальниболот, Н. І. 
Бабенко зі Скалевої.

8. ГРИШИН. 1 #

НА ПРИЗ
«ЧУДО-
ШАШКИ»

заводу 
не зміг 
учасників

Цікавою формою про
паганди і розвитку росій
ських шашок серед учнів
ської молоді Світловод- 
ська стало проведення 
особисто-командних зма
гань на призи клубу ЦК 
ВЛКСМ «Чудо-шашки».

Цьогорічна 
наддніпрянського 
присвячена XX 
ВЛКСМ, викликала 
лий інтерес. Про це свід
чить такий факт. Шахово- 
шашковий клуб спортив
ного комплексу 
чистих металів 
вмістити всіх 
командної першості. Тому 
місцем змагань стали 
шкільні піонерські кімна
ти. Всього ж в турнірі взя
ло участь понад 160 шаш
кістів.

Вдало провели турнірні 
поєдинки минулорічні пе
реможці змагань — вихо
ванці піонерської дру»и' 
ни імені тричі Героя Ра
дянського Союзу Олек
сандра Покришкіна (се
редня школа № 2). Вони 
спромоглися на 10 залі
кових очок випередити 
свого головного конку
рента — шахістів команди 
піонерської дружини іме
ні Зої Космодем’янськоі 
(середня школа № 3). На 
третьому місці — коман
да середньої школи № 8.

В ході особистого рози- 
грашу близько ЗО шашкіс
тів стали володарями спор
тивних розрядів і наген 
РОД, встановлених ЦК 
ЛКСМУ та міськспорткомі- 
тетом.

першість 
міста, 
з'їзду ф 
чима-

I. КАРАНТ.
м. СВІТЛОВОДСЬК.
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ЗА ЧАС, ПРОТЯГОМ якого в нашій країні роз
горнувся масштабний наступ на пияцтво й ал

коголізм, в області кількість магазинів, де продаєть
ся спиртне, знизилася на 83 проценти. 1 відповідно 
на 66 і 25 процентів зменшився спричинений нетве
резістю виробничий і дорожній травматизм. Однак 
боротьба з пияцтвом ведеться не тільки заборонними 
методами, а й агітаційними, такими, що пропагують 
здоровий спосіб життя. Старший методист обласного 
науково-методичного центру В. Й БОГДАНОВА пред
ставила нам матеріали обласного огляду роботи ку
льтурно-освітніх і ме-’-'ДМЧИИх закладів «За здоровий 
побут». Деякі масові заходи, проведені в районах 
варті наслідування.

ДОСВІД

СИНІЙ ВИМПЕЛ
ДЛЯ «ЗЕЛЕНОГО ЗМІЯ»

аІКАВО МОЖНА про
вести вечір, наприк
лад, у клубі «В колі дру

зів» при Новгородківсько- 
му РБК. Його постійно від. 
відують 15 подружніх пар. 
Члени клубу зустрічалися 
з Героєм Соціалістичної 
Праці Г. 1. Ткаченко; пе
ред ними виступали з по
радами і консультаціями 
медики, працівники ЗАГСу, 
подружжя, які прожили в 
парі 25 і ЗО літ. Жваво 
пройшли зустрічі з жите
лями райцентру, які по
бували за туристськими 
путівками в Індії, Чехосло- 
ваччині, Фінляндії. На ко
жне засідання приходять 
працівники громадського 
харчування і проводять 
практичні заняття по сер- 
еіровці столу, приготуван
ню та оздобленню страв. 
Кожне засідання супро
воджується розважальною 
програмою. При міському 
будинку культури діє 
клуб тверезості. Близько 
ЗО його членів самі ви
пускають газету «За здо
ровий побут», тут же виві
шують вимпел синього ко
льору, на яркому напис: 
«Рекордсмену, який уста-

роз- 
яко- 
при- 
кри- 
жит-

новив рекорд по порушен, 
ню трудової дисципліни. 
Ганьба порушникам тру
дової дисципліни і люби
телям оковитої!»

У Петрокорбівці Новго- 
родківського району при 
сільському будинку куль
тури на базі фольклорно- 
етнографічного ансамблю 
створено клуб любителів 
українського фольклору. 
Характерна його риса — 
загальнодоступність. Не 
тільки члени клубу, а й 
будь-хто із жителів села 
може брати тут участь у 
різноманітних заходах, 
Влаштовують жителі села 
«Українські досвітки», «Ве
чорниці». Всі в захоплен
ні від «балабушок», яки
ми із задоволенням часту
ють петрокорбівські гос
подині.

При Олександрівському 
сільському будинку куль
тури Добровеличківського 
району працює клуб за 
інтересами «Подружка», 
члени якого взяли на об
лік всіх жінок, котрі злов
живають спиртними напоя
ми, і проводять з 
виховну роботу.

Тематичний вечір «Крап-

ля крові» пройшов у Олек-‘ 
сандрівському районному 
будинку культури. Заступ
ник голозного лікаря рай- 
лікарні М. Г. Васько роз
повіла про досягнення ра
дянської медицини, про 
людей, які віддають свою 
крО8 для врятування жит
тя інших. Виступили доно
ри. Хвилюючою була 
повідь В. Бондаренка, 
му донор О. Гирич 
йшов на допомогу в 
тичний момент його
тя. Такі зустрічі згуртооу-$ 
ють людей, допомагають« 
відчути плече один одно-2 
то. $

У Новоархангельському < 
районному будинку куль-5 
тури обладнано музичну« 
вітальню, в якій проведе-? 
но цілий ряд масових за-Х 
ходів, таких, як «вогник»« 
доярок - комсомолок, за=: 
сідання клубу молодої« 
сім'ї, вечір вшанування ве-< 
теренів праці, робітників* 
комбікормового заводу. <

У клубних закладах Біль-* 
шанського, Знам'янсько- 
го, Новоукраїнського ра
йонів проходили масові 
спортизні заходи: «Тато, 
мама і я — спортивна 
сім’я», «Усією бригадою— 
на старт». У Добровелич- 
ківському РБК вперше в 
області проведено бал мо
лодожонів.

У ході огляду визначи
лись кращі колективи лі
кувально - профілактичних 
закладів і лікарі - пропа
гандисти, які активно про
пагують здоровий спосіб 
життя.

Серед них обласна лі
карня, де працює клуб 
тверезості «Аметист».

На базі клубу держав
ної торгівлі в Кіровограді 
організовано університет 
медичних знань для учнів 
СПТУ № 15. В його прог
раму включено ряд пи
тань, які пропагують здо
ровий спосіб життя, роз
кривають шкідливість ал
коголю, наркоманії, курін
ня.

ними
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НЕЗАБУТНІ ЗУСТРІЧІ
Ім’я леген

дарного героя 
громадянськ о ї 
війни Василя 
Івановича Чапа
ева золотою 
сторінкою увій
шло в історію 
нашої Бать
ківщини. Ре
волюційний ен
тузіазм, відда
ність Комуніс
тичній партії і 
трудовому наро
ду, -природний 
талант і вдум
ливе ставлення 
до військової 
справи постави
ли Чапаева в 
перші ряди про
славлених пол
ководців грома
дянської війни.

Радянськ й й 
народ свято бе
реже пам’ять 
про бійця рево
люції, легендар
ного героя. Іме
нем Чапаева на
звано міста і на
селені пункти, 
фабрики, кол
госпи і радгос
пи, школи, біб
ліотеки, вулиці, 
кораблі.

В Кіровограді Чапае
ву побувати не довелось, 
та рівно п’ятдесят ро
ків тому гостем міста 
був сип героя Аркадій 
Васильович — тоді лей
тенант Червоної Армії, 
його зустрічі в Будин
ку офіцерів, педагогіч
ному інституті, Палаці 
піонерів, промдпвізії мі
ліції та клубі промко
операції викликали ве
ликий Інтерес. Молодь, 
дорослі, діти слухали за
хоплюючі-. розповіді Ар-

кадія Чапаева про сво
го батька:

— З дитинства Василь 
Іванович пізнав нужду і 
тяжку працю па. бага
тіїв, хлопець мандрував 
по Поволжю в пошуках 
заробітку. Потім — 
служба в царській ар
мії.

Пройшовши сувору 
школу життя й імперіа
лістичної війни, майбут
ній полководець зумів 
розібратися у складній 
обстановці того часу, 
зрозумів, що війна несе

кровопролиття 1 горе на
роду. У ньому зміцніла 
ненависть до самодер
жавства. Після Лютне
вої революції Василь 
Іванович Чапаев твердо 
став на політичну плат
форму партії більшови
ків 1 був їй вірний зав
жди.

Найбільш яскраво во
єнне обдаровання Чапа
ева виявилось під час 
командування 25-ю стрі
лецькою дивізією. Вона 
вписала чимало яскра
вих сторінок до літопису, 
воєнних подвигів и'а 
Східному фронті проти 
загарбницьких армій ад
мірала Колчака. Після 
серії блискучих за мис
тецтвом військових дій 
проти колчаківських ге
нералів було прорвано 
ворожий фронт на під
ступах до Волги, звіль
нено Уфу.

5 вересня 1919 року, 
легендарний комдив за
гинув. Дивізія, яка одер
жала його ім’я, в на
ступних боях примножи
ла кращі революційні 
традиції, переможно 
пройшла героїчний 
шлях громадянської 
війни.

Так розповідав Арка
дій Васильович трудя
щим нашого міста про 
командира Чапаева. З 
великим нетерпінням 
чекали сина комдива на 
заводі «Червона зірка», 
в бібліотеці імені Круп-, 
ської. До початку лек
ції в технікумі сільсько
господарського машино-, 
будування студенти спі
вали пісні про героїчно
го полководця, згадував 
ли окремі епізоди з кі
нокартини «Чапаев».

13 жовтня 1937 року 
рішенням міськвиконко
му одній з вулиць Кіро
вограда було присвоєно 
Ім’я Василя Івановича 
Чапаева.

Л, БІЛАШ, 
завідуюча відділом 
публікацій обласного 
держархіву.
На знімку: Василь Іва

нович Чапаев, 1918 рік.

ЗАВТРА —
ДЕНЬ АЕРОФЛОТУ

Що може бути краще від 
льотної погоди?! Висока бла
кить неба, монотонна робота 
(турбін, заспокійливий голос 
диспетчера - інформатора:

— Розпочинається посадка 
на рейс...

І ми поїхали в аеропорт. 
Той, що здалеку нагадує лег
ку бригантину, той, що зв’я
зує Кіровоград невидимими 
повітряними нитями - лінія
ми з Москвою і Адлером, 
Вільнюсом, містами республі
ки, віддаленими райцентрами 
області.

Втім, помиляються ті, хто 
вважає, що перевезення па
сажирів — єдина робота аві
аторів.

— Тільки торік ми відтранс
портували 2000 тонн народ
но - господарських вантажів, 
300 тонн — поштових, — роз
повідає заступник команди
ра В. М, Мощель. — Держав
ний план перевиконали з усіх 
техніко - економічних показ
ників.

Уточнимо: в оті «усі по
казники» входять ще й сіль
ськогосподарські авіахімро- 
боти — підживлення озимини, 
боротьба зі шкідниками тех
нічних культур, десикація со
няшнику. їх кіровоградські 
авіатори провели на площі І 
мільйон 22 тисячі гектарів.

Комсомолка Ліана ТРОХИ- 
МЕНКО, яку ви бачите на 
знімку справа, літає бортпро
відником на авіалініях до 
Москви, Волгограда. Львова. 

. Літає недавно, лише рік, але 
вже засвоїла, що найперші 
риси стюардеси — компетент
ність, ввічливість, готовність 
допомогти.

Йдуть остані приготування 
до польоту (на знімку вни
зу). Біля легкокрилого лай- 
нера«ЯК-40» «чаклують» авіа

техніки Григорій КОНОН- 
ЧЕНКО і Володимир ТАРАН.

“v ї-Ч

■jwwii.v*-;'«»

ІЦе мить — і літак буде 
поставлено на злітну полосу. 
У командирському кріслі — 
пілот першого класу, комуніст 
Валентин Семенович СТЕПА-

НЕЦЬ, За двадцять чотирл 
роки пій провів у повітрі 
близько 16 тисяч годин, до
помагав становленню багатьох 
молодих льотчиків.

■■

• ■&

...— Завершується посадка 
на авіарейс Кіровоград-Київ, 
— почувся під високим скле
пінням залу аеропорту спо
кійний голос інформатора. 1

останні пасажири радо заспі
шили до трапу літака. Зро
зуміло: Аерофлот — це Швид
кість, Надійність, Комфорті

Фото В. ГРИБА.
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ПРОБЛЕМИ, що стоять 
перед кінопрокатом, не

віддільні від прихильності 
масового глядача до самого 
кіномистецтва.

ВІД РЕДАКЦІЇ. Щоб заголовок не ви
дався номусь темою чергової нінорецен- 
зії, які час від часу друкує наша газета, 
реданція робить цю вступну ремарку. 
Все ж проблематика залишиться тією ж 
— Ніно і глядач, людина і її духовне «я», 
удачі й нонфлікти на цьому шляху. Курс 
на демократизацію нашого суспільства 
передбачає процес оновлення і тут.

КІНО

«ПРОСТИ»,
АБО ЧЕРГОВА
ІРОНІЯ ДОЛІ

1

г

і' 
І'

НЕМАЄ фільме, який би подобався од
ночасно всім. Але так само немає 

людини, котра б вважала кіносвіт чи
мось невіддільним від її щоденного 
життя. Досвід доводить, що нехтування 
пізнанням світу й порівнянням його зі 
своїми знаннями з допомогою кінемато
графа, не просто робить нашого сучас
ника духовно убогішим. Тому інший ва
ріант заголовку до цих думок міг би 
бути сформульованим у такому гіпоте
тичному вигляді: «Закохані за власнім 
бажанням. Такими бачаться стосунки 
між глядацьким світом і світом кіно.» А 
поки що...

Поки що з кіноекранів неохоче «зі
стрибнули» «Нові амазонки». Цей фільм 
випав із правила — хоча це слід вважа
ти винятком: попереднього афішування 
не було. Крім, додамо, найпоширенішо
го і досить суб’єктивного — «народно
го» поголосу. Тим не менш із першого 
дня його демонстрації до кас кінотеат
рів практично на всі сеанси шикувалися 
довжелезні черги. Фільм ждали — на 
фільм пішли.

Вітчизняний «Прости», який ось уже 
кілька днів демонструється, попри, я б 
сказав, «масовану» рекламу у всіх мож
ливих її Формах був зустрінутий, м’яко 
кажучи, трохи стриманіше. Хоча зовніш
ньою атрибутикою він не міг помітно 
поступитися роботі польських кінемато
графістів: акція, сюжет, виражальні за
соби, увесь комплекс видовищних еле
ментів в активі й «Прости». Отже? Отже, 
таки не в рекламі спасіння.

Я не мистецтвознавець. Із дня в день 
проте спостерігаю реакцію глядачів на 
кінотвори сценаристів, режисерів, опера
торів, художників, самих акторів й ін
ших співтворців ножного художнього 
твору. Важливо, між іншим, і те, що я 
одночасно і глядач, і прокатник, маю 
справу з тими ж фільмами.

Отже, що ж хочеться довести?.. При
наймні одне; золоту серединку між по
питом і пропозицією у змаганні за чис
ті й розумні глядацькі душі варто і тре
ба шукати як авторам фільмів, так і тим, 
кому ці фільми доносити поверхом 
нижче — прокатникам. Про завдання, які 
ставляться перед представниками пер
шої групи, зайве говорити — досить 
звернутися до матеріалів останнього 
з’їзду Спілки кінематографістів СРСР та 
чергового пленуму її правління: само
критика і критика, яка прозвучала з три
бун згаданих форумів, дає підстави при
пускати, що висновки будуть зроблені 
серйозні.

Добір репертуару — чи не найболю
чіше з питань. Раз фінанси — дайош 
грошовий ефект від демонстрації. Раз 
на серйозну тему фільм — турбуйся про 
рівень. Але задля досягнення основної 
мети поки що доводиться цим нехтува
ти. Звідси — «Хто і як?», «Самраат», та

інші «вірняки», які пускаємо у випадку | 
провалу плану через «неглядацькість» ♦ 
інших стрічок, не обов’язково між ін- І 
шим, вітчизняного виробництва. І

Підготовна. Про кіноклуб «Екран» де- ♦ 
що пізніше,а поки що про звичне. Ко- І 
жен з нас при бажанні практично в будь- ♦ 
якому фойє бачить кіноафіші, кінобук- X 
лети з короткими розповідями про філь- $ 
ми, що демонструються. В обласній пре- X 
сі періодично друкуються як репертуарні ? 
афіші, так і рецензії на фільми. Мені X 
вірно підкажуть, що добре допомагають Т 
хоч зорієнтуватися у проблематиці на- ♦ 
ступних кінопрем’єр і попередні реклам- І 
ні фільми, які о побуті зовуть просто ♦ 
рекламними роликами. Останнє — над- І 
бання, щоправда, лише таких обласних ♦ 

нінотеатрів, як «Комсомо- І 
лець» та «Жовтень» (м. Олен- £ 

■=-=■■=■"=-= сандрія). Тан само практик- 4 
но лише в них час від часу І 
проводяться так звані кіно- * 
панорами, де глядачі, крім £ 
простого перегляду кінснар- - 
тини, мають можливість по
знайомитися з іншими філь
мами подібної проблемати
ки, у тому числі й минулих 
років. В Олександрії в при
міщенні самого кінотеатру 
аматори змогли обладнати 
такий собі нінокубрик — 
затишний клуб для малечі, 
молоді тата и мами якої у 
цей час нагорі (кубрик у 
напівпідвальному приміщен
ні) дивляться нінофільми 
«для дорослих». Важко? 
Не дуже. Дійово? Принаймні, 
це ті спроби працювати з
масовим глядачем, що й 

ставить перед собою за мету наш прокат.
Діло за нашою елементарною непа- 

сивністю. Скоро ми відзначатимемо пуш- 
кінські дні. Готуємося й ми, пропаган
дисти кіно. Але так чи інакше доводить
ся розраховувати майже завжди лиш 
на себе. Є у нас в обласному центрі 
вуз, який навіть носить ім’я геніального 
поета. І чому ж тоді сьогодні, коли свя
то вже готується, нам доводиться ви
слуховувати з їхнього боку... більше чи 
менше завуальоване всілякими «об’єк
тивними» труднощами віднікування? Не
гоже, негарно виходить, колеги. Та й 
інших ювілеїв хіба мало?

Із невідворотним відкриттям в Кіро
вограді у лютому (як було офіційно ого
лошено) першої відеотеки ми станемо . 
перед очевидним фактом щось реаль- ♦ 
но і дійово протиставити цій формі ор- ♦ 
ганізованого дозвілля. Це не бачиться ? 
звичною конкуренцією — мова про вза- ♦ 
ємне доповнення. Чим же реабілітуємо І 
стару добру «кіношку»? о

Так ми логічно вийшли на тему кон- $ 
кретного глядача. Він, розумний і пере- ♦ 
бірливий, не спокуситься навіть найви- ♦ 
тонченішою рекламою. Він, у гіршому ♦ 
випадку, просто просидить ці вечірні | 
години десь в іншому місці і невідомо, і 
чи залишиться від цього вдоволеним, X 
Але він не піде і на абищо в строкатій X 
одежині реклами. Авторитет згаданого т 
вже кіноклубу «Екран», знаю, досить ви- X 
сокий. Чому? Немала заслуга тут мину- } 
лого, коли люди просто були дещо шо- І 
ковані такою доступністю високих мате- І 
рій кіномистецтва і йшли попервах, як ♦ 
кажуть, просто погледіти. Згодом части- ♦ 
на з таких переросла в дійсно цінителів, ? 
частина — повернулася в лоно масово- ♦ 
го глядача, глядача без вибору. Тут, ♦ 
очевидно, і варто зондувати грунт, у ? 
формі елементарного хоч би анкетуван- ? 
ня. х

І, зрештою, про кадри. Вони й тут X 
можуть вирішувати якщо не все, то чи- X 
мало. А на сьогодні це проблема й для X 
управління кінофікації: серед цехових X 
первинних найбільша — у кінотеатрі іме- і 
ні Дзержинського. Серед молодих тут х 
адміністратор, змінний та старший ін- х 
женери, три кіномеханіки... У «Комсо- х 
мольці» і «Мирі»,,, по два 
ця — і так далі. Слабо ще 
із нами навчальні заклади, 
хоча б тих кіномеханіків.

Учитися будемо всі. Одні — доскона
лій техніці (згадані вже механіки), інші 
— культурі поводження з глядацькою 
аудиторією (касири, контролери), а ще 
інші — культурі спілкування й її залучен, 
ня, підвищенню як її запитів, такі і доб
рого смаку. Хочемо мати поруч із со
бою більше однодумців.

М. ШУЛЯРЕНКО, 
секретар комсомольської організа
ції обласного управління кінофіка
ції.

комсомоль- 
контактують 
які готують

УВАГАІ БЛІЦ-КОНКУРС!

Суперкубок
24 лютого в Монако у 

фінальному матчі Супер
кубка київські динамівці 
зустрінуться з румунсь
ким клубом «Стяуа».

Для любителів футболу 
оголошуємо бліц-коикурс

яку вій виступав у матчі 
проти «Зірки» (2 очка).

2. Атакуюча команда по
рушує правила біля штраф
ного майданчика суперни
ка. Суддя призначає у її 
бік вільний удар. Гравець,

в"«".'
■ я в

В ■ В
■ Я Я

■ BHD

«Суперкубок». Для учас
ті в конкурсі необхідно на
діслати на адресу редак
ції поштову картку з від
повідями на такі запитан
ня:

1. Цього гравця тоді до
бре запам’ятали кірово
градські прихильники фут
болу. Під час матчу пер
шості Радянського Союзу 
проти «Зірки» він зробив 

дві «ювелірні» передачі сво
їм партнерам і ті сповна 
використали їх. Мине ли
ше кілька сезонів і 24 трав
ня 1972 року у Барселоні 
в фінальному матчі Кубка 
володарів кубків 
шотландського 
«Глазго Рейнджерс» цей 
форвард буде захищати 
кольори московського «Ди
намо». Пригадайте пріз- 

. вище вказаного футболіс
та, а також команду, за

проти 
клубу

виконує удар, вирішив 
відіграти м’яч своєму во
ротареві. Та через помилку 
голкіпера м’яч, навіть не 
доторкнувшись до нього, 
потрапив у ворота. Яке 
рішеня повинен прийняти 
арбітр у даній ситуації? 
(2 очка).

3. Вкажіть результат 
фінального матчу Супер
кубка між «Динамо» та 
«Стяуа». (З очка).

Термін надсилання від
повідей — 21 ЛЮТОГО 
(за поштовим штемпелем).

Переможця бліц - кон
курсу чекає приз — кни
га Олега Блохіна «Екза
менує футбол». В ній гра
вець київського «Динамо» 
розповідає про свій шлях 
у великий футбол, про 
участь в міжнародних мат
чах, про проблеми футбо
лу, які хвилюють числен
них болільників.

>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ КУТОЧОК ГУМОРУ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ЗВІТУВАВ ХОМА ХИТРУН
Звітував Хома Хитрун (якось у суботу), 
Про тс, як іде в районі спортивна робота. 
Дві години чуба м’яв, довго чухав скроні, 
й написав: «У колгоспі кожнім 
Є по стадіону.
А в деяких і по два встигли збудувати. 
(Це у тих, де голова любить м’яч ганяти)». 
Потім вгору очі звів, прикусивши губи, 
І добавив: «Є в районі три спортивні клуби. 
П’ять команд гирьовиків підкидають гирі. 
Не по одній, не по дві — зразу по чотири. 
Гонять шайбу по траві хлопці-хонеїсти, 
А зимою лід малюють юні фігуристи. . 
На висоті у нас спорт (до речі сназати): 
Десять маємо майстрів і сто кандидатів.
А один у нас силач таку силу має, 
Що навідліг нулаком бугая вбиває. 
Писать скінчивши, Хома збив набакир шапку
І вдоволено поставив величезну крапку... 
...Десь за тиждень, чи за два із облепортради 
Пропонують дать спортсменів на спартаніаду: 
Дати всіх гирьовиків, усіх хокеїстів, 
Бігунів, силовиків і всіх фігуристів.
Знову чуба мне Хома, де ж їх взять в бенері?.. 
...Спортробота у Хоми тільки на папері.

Віктор ЧОРНОГОР.
с. Нова Прага, 
Олександрійський район.

Фрази
Д Гризучи граніт науки, бережіть зуб мудрості!
Д Його широке поле діяльності заросло бур’я

ном/
А 3 виду — вівця, але ж 

чоловіка в баранячий рігі
А Серед плазунів с такі, 

дити на задніх лапках.
Д Говорячи недомовками, 

зайвого.

змогла скрутити свого

що можуть довго хо-

можна сказати багато

ТАЛАНТ 
У ДОЛАРАХ і !•

На аукціоні в Магдебур- , і— - (•зі (ФРН) манускрипт Ейн
штейна був проданий за 
75 -тисяч 
сторона
Шуберта досягла ціни 150 
тисяч.

ЩЕ РАЗ ПРО 
РЕКОРДИ

© Перше видання «Кни
ги рекордів» Гіннеса вий
шло у світ 27 серпня 1955 
року. Кожний рекорд
смен може присилати свої 
досягнення на адресу: Гін- 
нес Букс, 2 Сесія Корт, 
Лондон Роуд. Енфілд 
Миддлсекс, Великобрита
нія.

© Світовий рекорд ле
жання на воді без допо
міжних засобів встановив 
у Цюріху один австрієць, 
який спочивав на поверх
ні басейну протягом п’_ 
ти годин і 22 секунд.

ХТО ТЕБЕ 
ВКУСИВ!

Статистика на основі 
спостережень швейцарсь
кої служби швидкої допо
моги свідчить: у 75 випад
ках зі ста пацієнти, які над
ходять з укусами, страж
дають від агресивності со
бак, 6 — від котів, 5 — 
коней та інших тварин. Два 
проценти у цьому перелі
ку складають укуси від... 
людей.

СУТО 
ЧОЛОВІЧА 

СПРАВА
У Лондоні діє чоловічий 

клуб, членами якого мо
жуть стати тільки ті чоло
віки, які колись зламали 
руку чи ногу. Щоб очолю
вати цей клуб, претендент 
повинен мати на своєму 
рахунку принаймні п’ять 
переломів.

ЛІТАЮЧІ 
«КАШАЛОТИ» 
Саранча у деяких афри

канських країнах так увій
шла в побут, що дешевше 
стало завозити живність 
звідкись, аніж пробувати 
боротися з цією бідою. 
Протягом дня рій саранчі 
може винищити 500 
збіжжя.

ДЮЖИНА 
РОКІВ 

МОВЧАНКИ 
Протягом дванадцяти 

ків не озивалися одне до 
одного Патриція і Боб 
Емерсон з англійського 
міста Темворт. Цим самим 
вони встановили своєрід
ний рекорд світу у розді
лі «тихих» днів у шлюбі.

ДІЙОВИЙ 
СПОСІБ

Викладач Ноттінгемсько- 
го університету провів кі
лька експериментів, на 
підставі яких дійшов вис
новку: особи, які хочуть 
схуднути, не повинні зай
матися приготуванням 
страв і вести балачки на 
кулінарні теми.

За матеріалами жур
налів «Вето» (ПНР) і 
«Паралелн» (НРБ) 
підготував І. Куценко.
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«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке БИ 02047.
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