МЕКУМ ОБКОМУ ЛКСМ
УКРАЇНИ
24 березня в Кіровограді
відбувся пленум
обкому
комсомолу, який розглянув
такі питання:
1. Про завдання
комсо
мольських організацій об
ласті по вихованню у ком
сомольців і молоді свідомоіо ставлення до
праці, но
дальшому зміцненню трудо
вої дисципліни.
2. Про діяльність бюро і
секретаріату
обкому
ЛК.СМУ після XXII облаєнеї звітно-виборної комсо
мольської конференції.
З доповіддю по першому
питанню виступив перший
секретар обкому комсомолу
І. ШЕВЧЕНКО.

В обговоренні
доповіді
взяли участь: В. КУЛИК —
перший секретар
Кірово
градського
М ІСЬККОМ V
ЛКСМУ, В. ГНЕНЕНКО —
плавильник цеху № 8 Свігловодського заводу чистих
металів; С. СОБОЛЬ —
вершин секретар Бобрлнсцького райкому
комсомолу;
Л. КАПУСТА — бригадир
тракторної бригади колгос-

пу імені Леніна Кіроногпадського району, С. БОГОМО
ЛОВ — перший
секретар
Новгородківського райкому
комсомолу, В. КУЗІ НА —
начальник штабу обласної
комсомольської ударної бу
дови — XI цукрового заво
ду, секретар комітету ком
сомолу, М. ГЕРАСИМЕН
КО — свинарка колгоспу
імені Ульянова Голов анівського району, С. ГРУЗДЕНКО — продавець універ
сального
торговельного
об'єднання «Кіровоград».
З інформацією по друго
му питанню виступив дру
гий секретар обкому комсо
молу В. ІВАНОВ.
З
обговорених
питань
пленум прийняв постанови.
На пленумі виступив сек
ретар обкому Компартії Ук
раїни А. І. ПОГРЕБНЯК.
У роботі пленуму взяв
участь керуючий справами
' ПК ЛКСМУ О. М. Тарам.
(Звіт про пленум обкому
комсомолу буде опублікова
но в наступному номері гззети).

В ОБКОМІ ЛКСМ УКРАЇНИ
Відбулося спільне засідання президії обласної ра
ди професійних спілок і бюро обкому ЛКСМ Украї
ни, на якому було розглянуто І затверджено поста
нову «Про ініціативу учнів Червонокам’янської, Новопразької, Протопопівської загальноосвітніх серед
ніх шкіл Олександрійського району та
Рівнянської
СШ № 5 Новоуираїнського району».

ЗВЕРНЕННЯ

ентузіастам-нова горам

УЧНІВ
ЧЕРВОНОКАМ'ЯНСЬКОЇ,
НОВОПРАЗЬИОЇ,
ПРОТОПОПІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ СЕРЕДНІХ
ШКІЛ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО РАЙОНУ ТА РІВНЯНСЬКОЇ СШ № 5 НОВОУКРАЇНСЬНОГО РАЙОНУ
Дорогі ровесники!
XXVI з’їзд КПРС висунув на перший план завдання
поліпшення постачання населенню країни продуктіз
харчування.

Нашою відповіддю на постійну турботу Комуніс
тичної партії про підвищення добробуту
народу є
посильна праця у Школі,
вдома, на полях рідних
колгоспів і радгоспів.
За шкільною партою ми наполегливо оволодіваємо
сільськогосподарськими спеціальностями, щоб уже
в літній період серцееинного року одинадцятої п’я
тирічки внести свій вклад у реалізацію Продовольчої
програми.

М.и, учні Олександрійського району, вирішили еліт
ну 1983 року-взяти на відгодівлю 1500 голів молод
няка великої рогатої худоби і за ліго одержати
від них приріст ваги не менше 98 тонн.
Випасати
молодняк будемо з допомогою електрезагорож на
землях,
непридатних для сільськогосподарського
виробництва.
Розуміючи важливість заготівлі лікарських трав і
насіння, ми, учні Рівнянської СШ № 5, зобов'язує
мось виростити на кожному з 45 гектарів закріпленої
за ними землі 300 центнерів гарбузів та зібрати 400
кілограмів гарбузового насіння.

Закликаємо всіх учнів загальноосвітніх шкіл облас
ті під час літньої трудової чверті узяти шефстзо
над вирощення/л молодняка великої рогатої худоби,
організувати випас з допомогою електрозагорож на
землях, непридатних для
сільськогосподарського
'виробництва у колгоспах і радгоспах, узяти активну
участь у заготівлі гарбузового насіння.
Ділом доведемо свою причетність
до виконання
народногосподарських планів.

ЧЛЕНИ
УЧНІВСЬКИХ
ВИРОБНИЧИХ
БРИГАД ЧЕРВОНОКАМ'ЯНСЬКОЇ, НОВОПРАЗЬКОЇ, ПРОТОПОПІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬ
НООСВІТНІХ СЕРЕДНІХ ШКІЛ ОЛЕКСАН
ДРІЙСЬКОГО РАЙОНУ, РІВНЯНСЬКОЇ СШ
Н9 5 НОВОУНРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ.

АЛЕ ЧОМУ ЇХ ТАК МАЛО НА ВЕЛИКОМУ ЗАВОДИ
Віктор Познзний добре
знає свою справу. Починав
слюсарем, без відриву від
виробництва здобув
се
редню спеціальну освіту,
став механіком, а згодом
— старшим механіком це
ху № 10.
Йому є куди
прикласти
свої знання.
Мехслужба № 2, яку очо
лює Віктор,
займається
ремонтом технологічного
устаткування. Тому і біль
шість раціоналізаторських
препозицій молодого спе
ціаліста
спрямована на
поліпшення якості роботи,
збільшення строчу служби
устаткування та зниження
матеріаломісткості.
Ось, наприклад, рацпро
позиція «Зміна конструк
ції системи
водоохолод
ження установок». Завдя
ки їй вдалося
запобігти
випадкам, коли
під час
процесу
підгорали про
кладки і плавка
йшла в
брак. Або інша пропози
ція — «Фільтр для відпра
цювання газів».
— Спочатку, — розпові
дає Віктор, — нову кон
струкцію фільтра розроб
ляв лише для того,
щоб
зменшити витрати мастил,
які розкладалися під дією
агресивних відпрацьованих
газів. А потім виявилося,
що ця новинка може до
помогти підтримувати
в
належному
стані атмо

сферу навколишнього се
редовища і, крім
того,
значно збільшувати строк
служби насосів.
Протягом 1982-го Віктор
Позивний подав сім про
позицій з
економічним
ефектом у 2343 карбован
ці і став одним із пере
можців змагання за зван
ня «Кращий молодий ра
ціоналізатор заводу» (до
речі, за сім років роботи
на підприємстві він роз
робив 27 новинок, запро
вадження яких дає щоріч
ну економію більше п'яти
тисяч карбованців).
А першість у змаганні
виборов
робітник
цеху
N9 12 Олександр Макогсн.
Як токар, основним нап
рямом
своєї
технічної
творчості він вибрав під
вищення ефективності ви
користання
можливостей
механічної обробки мета
лу. Наприклад,
пристрій
для видалення
стружки
дас, крім іншого, виграш
у часі. Його також можна
успішно застосовувати на
будь-якому
токарному
верстаті. Інша новинка —
Фіксатор лімба — надійно
тримає
заданий розмір,
допомагає досягти високої
точності
обробки. Або
гордість
Олександра —
пристрій для накатки шту
церів. Раніше штуцери аиточуеали з болванок, і ба

гато металу (титану чи не
ржавіючої сталі) йшло у
стружку. А з допомогою
цього пристрою штуцери
можна виіотовлути спосо
бом накатки навіть з тон
костінних трубок, завдяки
чому заощаджувати знач
ну кількість дорогих ма
теріалів. Вісімсот карбо
ванців — такий щорічний
економічний
ефект від
цього нововведення.

В одному цеху з Олек
сандром Макогоном тру
диться другий призер зма
гання —
старший елек
трик Микола
Михальоа.
На його
рахунку десять
нововведень, запровадже
них тільки протягом мину
лого року.

Що ж, на заводі чистих
металів є молоді ентузіас
ти науково-технічно7 творчості. Але, на жаль, енту
зіазм поки що не став ма
совим. Про
це свідчать
такі дані. У
змаганні за
звання «Кращий молодий
раціоналізатор
заводу»
мас право
брати кожен
виробничник віком до 32
років. Таких у нашому ко
лективі близько тисячі, в
тому числі понад 700 ком
сомольців. І тільки
63 з
них — учасники новаїооського
руху- На цьому
фоні кращі справи у ком
сомольських організаціях

цехів №№ 12 і 10, де залу*
чено до НТТМ значну часі
тину юнаків
і дівчат. А
ось у цеху № 8 (він —
один з головних) із 72 мо?
лодих працівників
тільки
двоє — раціоналізатори.
Протягом минулого ро
ку 752 новатори
нашого
підприємства
запровади
ли понад шістсот пропози
цій з економічним ефек
том у більш як 3,2 мільйо
на карбованців. Віддача
могла б
бути
набагато
більшою, адже «вузьких»
місць чимало. Та, на жаль’,
внесок молодих ообітяиків, інжеьерів і техніків
дуже незначний.
Прикро, що заводський
комітет комсомолу
ДОСІ
обходив цей недолік мов
чанням, нічого не зробий
для залучення
до НТТ А
якомога більшої кількості
юнаків
і дівчат.
Адже
впевнений: всі вони, ко
жен на своєму робочому
місці, могли
б зробити
якщо не
відкриття, то,
бодай незначне вдоскона
лення, яке б принесло не
тільки
економічний ви
граш, а й моральне за-7
довопення віл справжньо"
творчості

с. ТИШКО,
старший технолог за
воду чистих металі».
М. СвІТЛОБОДСЬК.
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«Молодий комунар»

ЗА ШШ НАРЯДОМ
Четвертин рік на дільни
ці по ремонту коробок змі
ни передач, що
діє при
/іобровеличківській
ранс|льгосптехніці,
працює
комсомольсько- молодіжна
бригада слюсарів. Колек
тив, очолюваний молодим
комуністом Петром Котрпковн.м, успішно освоїв ро
боту за єдиним нарядом,
постійно нарощує обсяги
ремонтних робіт. Якщо,
скажімо, в
1980
році
бригада
відремонтувала
380 коробок, то вже в на
ступному — 483, а торік—
517.
Головна турбота КМК
— про якість. Усі питання,
гцо стосуються технологіч
ного процесу, вирішуються
колегіально, на бригадних
зборах.
. Буї; час, коли на дільни
ці постійно не вистачало
дефіцитних
запчастин.
Бригада знайшла
єдино
правильний вихід із цього
становища: на місці від
новлювати всі деталі, не
обхідні для ремонту
ко
робки передач. Нині у райсільгосптехніці пподовже-

но життя майже двадцяти
основним видам деталей.
Для цього застосовуються
методи осталювання, на
плавки в середовищі водя
ної пари, деталі прохо
дять термічну обробку на
установках струмів висо
кої частоти..
Кожному членові брига
ди в ході ремонту доводи
ться виконувати різнома
нітні операції. Проте нандосвідчснішпм — Юрію
Макаринському і бригади
рові Петру Котрикову —
доручають складні проце
си регулювання та обкатки
гідравлічної системи.
Злагоджено,,
дружно
працює бригада ррмонгнпків. Па
її продукцію
ось уже три роки ые над
ходило жодної рекламації.

У шахістів'
новосілля
Піахові гуртки та сек
ції, створені у 83-х колек
тивах фізкультури,
нині
регулярно відвідують 29 Ю
жителів
шахтарської
Олександрії, Більше поло
шиш з них — молодь, ді
ти. Лише в минулому ро
пі 737 шахістів виконали
нормативи масових роз
рядів.
Щоб
зробити
новий
крок уперед на шляху до
масовості і майстерності,
міський
спорт комітет,
МІСЬККОМ ікомсомолу, проф
спілкові організації міста
провели немалу
роботу,
•націлену
на створення
шахового клубу. 1 минулої
субот н вій був урочисто
відкритий Відбулося спор
тивне свято, в якому взя
ли участь кращі шахісти
Олександрії, гості зі Світловодсьіа,
Кіровограда,
■ Знам’янки, Онуфріївни.
У великому світлому за
лі розставлено
у кілька
рядів
шахові столикі.
Першим за шахівницю сів
І ерой Радянського Союзу
Л. Н. Туйгупов. Майстер
ністю мірялися
шахтарі,
робітники слектромсхані і-

Василь Олександрович

Наш кор.

«Цирк
на сцені»
Недавно в ІІовомпргородському районному бу
динку культури відбувс І
концерт студії «Цирк на
сцені», присвячений першій
річниці діяльності товари
ства юних любителів цир
кового мистецтва. Керів
ник студії фельдшер Кос
тянтині вського медпункту
В. П. Амандій розповідає:
— У мене це друга гру

говорив;

«Ми прагнули формувати у своїх вихованців

у роки

їх отроцтва і юності справжню громадянську зрілість.
погляд на служіння суспільству як найголовніше до

стоїнство людини». Проблема виховання громадянсь
кої зрілості юнаків і дівчат надзвичайно

актуальна.

Тож не дивно, щэ вирішуючи її, сьогоднішнє поко

ління вчителів, вихователів звертається

до вчення

видатного радянського педагога.
Про те, як, наслідуючи педагога-земляка,
тив Красносільської середньої школи

О. МАЛЮК,
старший інженер гру
пи науково-технічної
інформації
облсільгосптехніки.
На знімку:
брига
дир Петро КОТРИКОВ пе
ревіряє якість
відновле
них деталей.
Фото автора.

ного заводу,
вихованці
шахових гуртків будинку
піонерів, дитячо-підлітко
вих спортивних клубів, що
працюють в усіх мікрора
йонах міста. У
цей же
день стартував шаховий
турнір, результати якого
входять до заліку міської
спартакіади
«Юність».
Турнірну таблицю очоли
ли юні гравці спортклубів
«Вимпел»,
«Факел» і
«Старт».
А шахісти старшого ві
ку взяли
участь у бліц
турнірі.
Нині щодня після роботи в шаховий клуб пр іходять десятка любптслів
З п.чмл
шахів і шашок,
працюють
інструкториІ,
тренери, кращі спортсме
ни допомагають початків
цям. Тут проходять бесіди
з теорії шахів, історії цієї
цікавої гри, розв’язують
ся етюди, задачі-міпіатюри.
Під час
весняних
шкільних канікул у клубі
відбудеться масовий' тур
нір, у
якому візьмуть
участь представники всіх
шкіл міста

Сухомлинський

ського району досяг успіхів

колек

Олександріз-

у морально-правовому

вихованні, розповідає молодий учитель,

заступник

директора цієї школи Микола ФОЩІЙ.

па дітей, що опановують
ази циркового мистецтва.
Перша була в 1976—1979
роках, коли я навчався в
Кіровоградському медич
ному училищі, і вів групу
в школі-інтериаті № 2.
Перед початком концер
ту
директор районного
будинку
культури В. П.
Перев'язко вручив керів
нику студії почесну гра
моту громадської
ради
культосвітнього комплексу
та районного відділу куль
тури. Цс
— відзнака за
успіхи в роботі.
Програма концерту сту
дійців «Цирк і діти» була
цікавою і різноманітною.
Першими виступили акрэбаги-стрнбуни під керів
ництвом Олександра Крнстофовнча, який потім ра
зом із Сергієм Черняковпм
на високому рівні виконав
ексцентричний номер. За
гальне захоплення викли
кав повітряний
гімнаст
Олександр Олійник вико
нанням номера «По дорозі
до зірок», який він ском
понував самостійно.
Студія «Цирк на сцені»
(пока що єдина в області)
має значні здобутки. Вона
успішно пропагує
серед
школярів циркове мисте
цтво. Студійці виступала
в міжколгоспбуді, зоогехнікумі, на елеваторі, шах
ті та в інших трудових ко
лективах ІІовомиргорода,
в Турії, Посипівці, Тишківці, Капітаїїівці, Костянти
нівні, Весслівці, Шпаково
му. За їх прикладом по
чали створювати подібні
студії в селах району.
М. СУХОЗ,
громадський
корес
пондент
«Молодого
комунара».

Кашкет із
зеленим
околишем змінив на гір
ницьку каску
рядовий
Микола
Перекатноз.
Звільнившись у
запас,
колишній воїн образ не
менш важку службу —
став, як і батько, прохід
ником на краснолуцькій
шахті «Алмазна» у Ворошиловградсьиій області.
Незважаючи на його мо
лодість, усі гірники став
ляться до хлопця з особ
ливою повагою. Вона ви
кликана не тільки успіха
ратним
ми в праці, а й
подвигом
хлопця, чиє
ім'я занесено до книги
— літопису комсомоль
ської слави прикордон
них військ СРСР.

У

ПРАЦІ—

ЯК
У БОЮ
...У прибережній зоні
все дихало спокоєм, ко
ли наряд у складі єфрей
тора Анатолія Ріки, ря
дових Олександра Авто
номов з і Миколи Пере-

катнова вийшов на охо
рону кордону. І раптом в

заростях очерету
про
майнули тіні, а у відпо

відь на команду «стій!»
прогриміли
постріли.
Смертельно пораненого
Ріку підхопив
Автоно

мов, крикнувши Пере
катному: «Прикрий вог

нем!». Микола
знав, як
діяти в такій обстановці.
Він швидко
до заростів

наблизився
і полоснув

по них чергою з автома
та. Один порушник вптв,
інші
причаїлись.
Але
втекти
їм не вдалось:
сміливець тримаз їх під
вогнем, поки із застави
не наспіла підмога.

посаду роки навчання. 410 майбутніх технінів-технологів і технініз-маханікіз, що навчалися на денному і вечірньому відділеннях Кіровоградського ма
шинобудівного технікуму, прийшли до фінішу Хвилюючою подією стало вру
чення дипломів випускникам, що відбулося у народному музе; імені В. І. Леніна. створенз-лу при навчальному закладі.
На з ні мі; у: викладач технікуму О, С. XFHnhO вручає диплом з відзнакою
випускниці і амілі ДЮБАИЛО. Разом із дипломом вона отримала направлення
па роботу на Одеський завод імені Жовтневої революції.
Фото Ф. ПЛАХТІЯ.

Перекатное і Автоно
мов свято шанують па
м’ять загиблого друга,
а ратний подвиг продозжують ударною працею.
Микола — один з кра
щих
у
прохідницькій
бригаді П. О. Яковенкл,
Олександр водить поїз
ди з «чорним золотом»,
їм допомагають армійсь
кий гарт, школа, пройде
на у прикордонних вій
ськах.

О. КОВАЛЕНКО,
кор. РДТАУ.

громадянську
ЗРІЛІЇ ib
СкКИЙ вчитель не
мріє, вчаюгься статті Конституції
’■ щоб його
вихованці СРСР, основні положення
зростали чесними, добри Радянського законодаїсіми, працьовитими, ставши ва, принципи морального
я дорослими, були порядни- кодексу будівника кому
I ми людьми, справжніми нізму. Вивчення їх урізно
І громадянами своєї країни. манітнюється наочністю, у
І Виховати їх такими — наш виготовленні якої, до речі,
І обов'язок.
вчителям
допомагають
Запорукою досягнення школярі, широко викориІцієї мети вважаємо єд сіовуються технічні засо
ність дій школи,
сім'ї і би, зокрема, кіно. Лише
громадськості.
У нашій останнім часом
старшо
школі правове виховання класники
переглянул4
здійснюється у тісній єд стрічки «Органи держав
ності з ідейно-політичним, ної влади в СРСР», «Краї
! трудовим і морально-етич на закону», «Знати і до
ним вихованням. Форми тримуватись законів нашої
роботи теж використовує Батьківщини».
мо різноманітні — лекції,
Разом
з учнями
ми
бесіди, зустрічі, практичні створили в школі кімнату
заняття тощо.
правових знань. Тут зібра
На перше місце ми сга- но цінну літературу з пи
Івимо виховання
в учнів тань морально-правового
почуття любові до Батьків виховання, зібрано цікаві
щини, гордосіі
за неї. Я газетні матеріали
на цю
твердо переконаний, що іе-лу, які попередньо об
це священне почуття не говорюються учнями, де
дозволить людині вчинити які назіть викликають пал
■ якийсь злочин чи серйоч- кі дискусії.
I не правопорушення Тому
Звичним для наших ви
І з молодших класів ми на-. хованців стало проведен
З магаємось прищепити уч- ня тижнів правових знань,
I ням це почуття. А любов
усного журналу «Ти і за
□ до великого, як правило, кон», «Громадянином бу
починається з любові до ти зобов’язаний». Особли
(малого. Тож, мабуть, перш
во урочисто проходить в
за все треба навчити ді школі День
повноліття.
тей любити своє село. До Збираються батьки, гості,
помагає нам у цьому ви настрій в усі* піднесений.
користання на уроках і в
Начальник
паспортного
позакласній роботі досягвідділу
■ нень
трудівників
села. столу районного
[’ Вчителі заготовляють ціка- внутрішніх справ 3. Є. Ш.іI' ві задачі, добирають рз- рутейко’ вручає паспорти
Г чення, тексти для вправ десятикласникам. До цьо
учні
намагаються
в на основі місцевого мате- го дня
з найкращими ус3 ріалу, разом з учнями зби прийти
рають газетні публікації ліхами у навчанні.
судять
Про виховання
і про досягнення односельпо
наслідках. Можливо,
і ців, своїх батьків.
іА вже потім учні засвою- про них говорити ранува
і ЮТа такі поняття, як то — я сам лише кілька
І «право»,
«обов’язок >, років працюю в школі, але
«закон»,
«Конституція», позитивні • результати, без
ось уже
п вивчають символи
нашої умовно, є. Так,
кілька років в нашій шко
в країни — герб, прапор.
жодного учня,
З учнями старших кла- лі немає
I сів проводяться бесіди на який стояв би на обліку в
І теми: «Поняття про.право, дитяцій.
кімнаті міліціїt уміння ним користувати Цей приємний факт.пере
ся», «Поняття про сбоз'яз- І конує нас, молодих вчи
п ки, їх дотримання», «Право телів, у правильності дум
В на працю —
почесний ки Василя Олоксандрози*
9 обов'язок кожного грома- ча Сухомлинського про те,
g данина», «Право на ости що у вихованні підростаю
потрібно
ту. Як ти ним корисгусш- чого покоління
LCfl». Проводять їх учитані застосовувати всі форми і
школи, представники ди сфери вплив/, цій відпо
тячої кімнати міліції, про відальній справі віддаваги
куратури. На уроках чи- всю душу і серце.

«Молодий комунар»

26 березня 1983 року
ОТИРИ дні □ Кіровограді тривав чемпіонат Укра

ч

їни з боротьби самбо в залік VIII літньої спар-

такіади республіки. Першість виборювали понад 230

атлетів з усіх областей України і міста Києва. У ко

мандному заліку перемогли борці Одеської області.
і ;І

:.

. ................... ...................................................................

І)рнзопі місця вибороли

представники міста Києва

та Харківської області.
Чемпіонами республіки у своїх сагових категоріях
стали: одесити Василь Сироченко, Вільям Южаков,
Віктор Павлінов, кияни Юрій Євдокимов, Олександр

Минула, Юрій Семенов, Гріх Барц, представник Хар-

си, але завоював
право
виступати у фіналі. Оче
видно, в останньому по
єдинку з одеситом Вільямом Южаковим
Микола
був не досить
зібраним,
розслабився
і пропустив
больовий прийом. Однак і
срібна медаль задарма не
дається.
Бронзовим
призером
спартакіади став
кірозоградець Олексій Петров,
який виступав
у ваговій
категорії до 62 кілограмів.
Отже,
кіровоградські
атлети завоювали дві сріоні і одну бронзозу медалі,
у командному заліку на
брали 118,5 очка і зайня
ли сьоме місце. Це, безу

мовно, успіх місцевих сам
бістів, старшого тренера
Л. М. Медведєва
і його
Віктор Сердюков і Сергій Денисов з Донецька.
помічників. Здобуток кірзвоградців рельєфніше ви
На прохання нашого кореспондента
хід змагань глядає на фоні того, що
вони обійшли такі провід
як
коментус державний тренер
спорткомітету УРСР ні в спорті області,
Дніпропетровська і Ворошиловградська.
Якщо яс
П. П. ЛОБДС.
взяти групу тих областей,

кінської області

Микола

Милошенко,

кримчанин

ГАНДБОЛ

>
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ження від їх чіткої органі
зації, гостинності кірозоградців. І цього року міс
цеві спортивні організації,
колектив дитячо-юнацької
спортивної школи облас
ного
спорткомітету, де
проходив чемпіонат, зро
били багато для того, щоб
гості були задоволені.
Учасники змагань гучни
ми оплесками
зустріли

КУБОК
Два дні в спортивному
залі ДІОСШ облради ДСТ
«Спартак»
тривали зма
гання з ручного м’яча се
ред спартаківських команд
навчальних закладів. 1}
турнірі юнаків кришталсі ші
кубок
завоювала
спортсмени вищого льот
ного училища цивільної
авіації,
які з рахунком
21.18 псремоіли свої к ко
лег З ЛЬОІІІО-Ш іурм ИІС'.КО-

ШАХИ

БЕЗ НЛДП
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ІРОВОГРАДЦІВ, ззи•* чайно, перш за все
цікавить, як виступили їх
земляки. Слід сказати, що
ще до початку поєдинків
обставини для них скла
далися не особливо спри
ятливі. Підступний жереб
звів у перших
зустрічах
борця найлегшої вагової
категорії
Олександра

Шполянського
з чемпіо
ном міжвідомчої першості
України Сергієм Григоряном з Донецька, а важко
ваговика Сергія Гержоза
— з одеським майстром
спорту міжнародного кла
су Віктором
Погоріллером.
Однак, це можливо, пішло на користь кіровоградцям, які мобілізували
сили на першу
всі свої
Шполянський
перемогу,
виграв у маститого супер
ника — 6:2, потім приму
сив капітулювати призера
молодіжної першості рес
публіки одесита
Віктора
Фібіка.
Проте більшого
Олександр
зробити не
зміг і задовольнився лише
десятим місцем.
У такому ж ключі почав
і Сергій Гержов, який ви
ступав у ваговій категорії
понад 100 кілограмів. Лі
кар четвертої кіровоград
ської міської лікарні з не
значною перезагою виграє

у одесита, потім переміг у
поєдинках з Олександром
Гармашом з Ворошилозграда', Віктором Савчуком
з Волині
і харків’янином
Василем Синчуком.

Так Сергій
дійшов до
фіналу, де зустрівся з не
одноразовим
чемпіоном
республіки
кримчанином
Віктором
Сердюковим.
Намагання борців відкри
ти рахунок виявилися мар
ними, і коли пролунав сиг
нал про закінчення шестихвилинки,
на табло були
нулі. Лише за думкою суд
дів перевага була надана
борцю з Криму.
Слід відзначити успішний виступ Миколи Казан
цева (до 57 кілограмів).
Правда, у ході
змагань
він
програв
чемпіону
молодіжних ігор України
Едуарду Мамедову з Оде-

>

куди входить Кіровоградіцина, то вона набагато ви
передила
всіх своїх су
перників. Друге місце там
посіли атлети з Волині, в
активі яких 45 очок.
стосується інших
Що
змагань, то
результатів
вони не принесли неспо
діванок. Перемогли силь
ніші, ті, хто до своєї спор

тивної майстерності додав
волю, високий психологіч
ний настрій.
Мені не перший раз доводиться проводити в Кі
ровограді змагання вели
кого масштабу. І незмінно
залишаються приємні воа-

привітання юних піонерів
і гімнасток,
з вдячністю
прийняли українські паля
ниці, спечені в Новоукрзїнці — на
батьківщині
знатного хлібороба двічі
Героя Соціалістичної Пра
ці О. В. Гіталова, довго не
відпускали з імпровізова
ної сцени жіночий вокаль
но-інструментальний
ан
самбль головного підпри
ємства виробничого об’єд
нання
«Друкмаш». Було
свято.
Як і належить нз
спартакіаді.
На знімку: чергозу
перемогу здобув
ніровоградець Сергій Гержов.
Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.
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Шкільні
кані
кули починаються «книжчиним» тижнем. Початок
цієї доброї традиції по
клав відомий
дитячий
письменник Лев Кассіль
в 1944 році. З того часу
Тиждень дитячої та юна
цької літератури урочис
то відкривається спочат
ку в одній із ті ятнадц-4ти столиць СОЮЗНИХ рес
публік, а потім
по всій
країні: в кожній школі,
бібліотеці, Палаці піоне
рів і школярів
Ниніш
нього року він відкрийся
у столиці Туркменської
РСР Ашхабаді, куди при
їхали численні делегації

поетів, прозаїків, пере
кладачів, видавців, а та
кож юних читачів із усіх
куточків Радянського Со
юзу.
Актиену участь у про
веденні
«книжчиного»
тижня беруть
школярі
Кіровоградщиии.
В об
ласному Палаці піонерів
і школярів
імені В. І.
Леніна, обласній дитячій
бібліотеці
імені А. Я.
Глйдара, школах, дитсад
ках — скрізь чекали на
це свято. У його програ
мі — подорожі по сто
рінках улюблених літера
турних творів, зустрічі з
місцевими письменника
ми, лялькові
вистази,
концерти.
А обласний Палац піо
нерів
перетворився в
справжній палац казок.
Буратіно, Мальвіна, Чер
вона Шапочка, ХлопчишКибальчиш
розповіли
своїм юним друзям про
пригоди, які з ними трап
лялися. Школярі вклю-

чилися в
цікаві, веселі
ігри, конкурси «Чи зна
єш ти твори улюблених
письменників», «Хто зу
міє впізнати більше літе
ратурних
героїв», «Хто
точніше намалює дійовхх
осіб
з усім
відомих
книжок». Навперебій ви
гукували
діти відповіді
— кожен намагався дз-и
найвичерпнішу відпозідь.
«В гостях у казки» —
так наззали
працівники
бібліотеки
імені А. П.
Гайдара ранок, присвяче
ний відкриттю
Тижня
книги. Про її
значення
в житті дітей йшла мова
на ньому. Члени лялько
вого театру «Лялька та
книга» Оля Марук; Толя
Скрипалоз та
Наталка
Бубнова показали учням
З—4-х класів СШ № 5
казку Сергія Михалкоза
«Як ведмідь люльку ку
рив».
Велике свято книги в
юних музикантів. Адже
триває Всесоюзний тиж-

СХОДЖЕННЯ
Коли збірна Кірової радщиии виїжджала на фі
нальний
спартакіадний
турнір до Сімферополя, то
в снорткомітеті, в облас
ній шаховій федерації ні
хто не міг
оптимістично
заявити, що вона матиме
там успіх. Треба було як
мінімум зайняти шістнад
цяте місце,
щоб дати в
копилку області заліком
очкн.
Та спробуйте, скажімо,
порівнятися з шахістами
Львівщини, коли
в їхній
збірній аж чотири міжна
родних гросмейстри (Олег
Романншин,
Йосип
Дорфман,
Лндріан Михальчншии, Марта Літ-нпська) досить сильні майо
ри спорту Ірина Чолушкіна та Олександр Шней
КОМ.ПІ 1і
дер. А в нашій
кандидати
в
чотири
майстри і два псршорозряднини.
Тут, у Кіровограді, чекали, що команду виру*
сорокашестирічішй
ЧІІТЬ
чемпіон області авангардівець Микола Мартинезко. Проте він не виграв в
жодному з дев’яти турів
(дві нічиї, сім програшів).
Отже, 26 місце. У 56-річного Юрія Пигарєва (ДСТ
«Буревісник») — 23-тє, в
авангардівця Олега І\пяненкз — 25-те місце. Всьо
го чотири очка мала спартаківка Людмила Залев-

го училища. Відзначився
в цьому напруженому по
єдинку Олександр Артемов з КВЛУ, який закинув
II м’ячів у ворота суиср
ннкір.
Серед збірних команд
дізчат у фіналі зустрілись
учениці технікуму радян
ської торгівлі і торговою
училища. Продемонстру
вавши
високу техні«ну
підготовку,
вихованки
тренера О. Г. Ковальова
(технікум радянської тор
гівлі) з рахунком 21:7 здо
були перемогу.
Кращою
гандболісткою турніру ви
значено Тетяну
Каїе з
команди — володаря куб
ка.

І

В. ЛЕРЕВЕРЗЄВ,
інструктор
облради
ДСТ »Спартак».

ська (17 місце). У верхній І
частиш турнірної таблиці І
тільки два члени
нашої І
збірної — двадцятирі ша І
першорозрядниця
із ]
«Спартака» Тетяна Дубів
ка — третя (6,5 очка — 5 п
виграшів, 3 нічиї,
один ■
програш), а її наставник 1
Георгій Дубівка — шос- І
тіні (5,5 очка). Але третя а
сходинка для Тетяни Ду- І
бГвки — ще не «бронза».
Бо на Спартакіаді нагоро- Я
дн завойовують передусім І
командою. Останніми дали І
залік запоріжці — 26 очок І
(16 місце). А в наших ша- І
хістіз — 22 Це — 21 ря
док в турнірній таблиці.
■
І тут можна поміркува- І
ти любителям статистики. Я
До львів ян нам звичайно, 1
далеко — у них 38 очок. І
А от до
представників ®
Запорізької,
Київської, ~
Закарпатської, Тернопіль- Я
ської,
Миколаївської та 1
Чернігівської областей від- ■
стань мізерна —
досить Я
було
кожному з членів І
збірної записати на свій
[ ахунок по одному очку, і І
команда увійшла б у це- І
сятку найсильнішнх. А для Я
того, щоб увійти в заліко- І
ву групу, команді досить Я
було і 4-х
перемог. Та
першими підвели ветерани. Я
Тож іще раз доводиться І
констатувати той факту що І
в області слабо,
безсис- Я
темно працюють з молоди- Я
ми шахістами, не шукають ■
перспективних гравців. А
якщо вони
і є, то у них Я
немає кваліфікованих на- Я
ставників. Звідси сумний Я
підсумок — ті, що в себе Я
вдома вважаються лідера- Я
ми, на
республіканській ■
арені
отримують нулі .
Ось і на шаховому турнірі |
команда
в Сімферополі
шахістів Кіровоградщіши
не дала в нашу копилку
жодного очка..
М. ВІНЦЕВИЙ.

КУ—ЛИІдень музики
для дітей
та юнацтва. У його про
грамі — музичні фести
валі, свята піонерської
та комсомольської пісні,
симфонічні вечори, лек
ції, концерти, конкурси,
вікторини, олімпіади. Ді
ти ознайомляться з но
вими творами для дітей,
творчістю композиторів
та поетів, з
новими ін
струментальними
ан
самблями тощо.
В юних музикантів від
ділу духових інструмен
тів «Зміна» Кіровоградсь
кого обласного Палацу
піонерів подвійне свято.
До них завітали друзі з
дитячого
духового ор
кестру міста Челябінсь
ка. Кіровограді
були
знайомі зі своїми товари
шами заочно по розпові
художнього
дях свогоі
корівника Станіслава МаСтепаненк.і,
наровича
тривалий час листувалися. І ось інарешті, зустріч. Гості відвідають ви-

значні місця Кіровогра
да, побувають на хуторі
Надія. А поки що челябінці разом з оркестром
духових
інструментів
«Зміна»
репетирують.
Адже обидва колективи
виступатимуть
в філар
монії, на головному під
приємстві
виробничого
об’єднання
«Друкмаш»
та інших підприємствах
міста.

Т. КУРЯЮК.

«СПАРТАКА»
Настали вссяні канікули
у школярів, і знову потав
роботу клуб
«Спартак»
при бюро міжнародного
молодіжного туризму «Су
путник»
в
обласному

центрі. Вшанувати пам’ять
молодіжної підпільної ор
ганізації^” «Спартак», що
діяла у роки Великої Віт
чизняної війни на Кіровоградщнні, зібралися стар
шокласники з усіх районів
області.
Триденна програма ро
боти клубу включає зустрі
чі з ветеранами
Великої
Вітчизняної війни, поїздку
до села
Красногіркн, де
діяли спартаківці,
відві
дання
краєзнавчого му
зею у Кіровограді.
За встановленою тради
цією учасники
засідання
клубу «Спартак» направ
лять листа до штаб-квар
тири НАТО
з протестом
проти гонки озброєнь і за
кликом до миру на плане
ті.
Т. БАРСОЦЬКИЙ,
старший референт бю
ро міжнародного мо
лодіжного
туризму
«Супутник».

з
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Зелений
горошок

!

п

ХАЙ НА НЬОМУ
ТВОРЧІСТЬ
ЦВІТЕ...

Якщо вам
доведеться
побувати у селі Казавчині
ІГайворонського
району,
завітайте до Люби і Во
лодимира Безносюків. Пе
реступивши поріг, ви спо
чатку не повірите, що за
йшли в оселю. Рушники,
І серветки, доріжки, кили
ми — наче на виставці ви
шивок. Господарі у свою
чергу подивуються: «Що
нашому
ж тут такого? У
селі в кожній хаті так».
А на рушниках горить
І калина,
кличуть в казку
кольори. Струнка дівчина
несе на коромислі відра з
водою. До неї залицяєть
ся
вродливий парубок.
«Несе Галя воду,
коромисло гнеться, а за нею
Ваня, як барвінок в'ється»
— оживає пісня. Україн
ський орнамент, квіти, ці
лі картини... В цій хаті помережено
вишивкою
практично все — хлопчачі
■ та чоловічі
сорочки, по| душки,
підузорник
на
І простирадлі.
й
— А ось це ще не за■ кінчене, — виймає з шафи
® господиня
краватки для
^^^^ювіка
та двох синів,
!

І

жіночу кофту, по якій ні
би хтось розсипав ранкові
зорі. Тонко поєднано КОльори: чорний, червоний,
і тільки десь
прогляд 1Є
ясчраво-жовтний. Візеру
нок горить, іскриться.
— Люблю
червоний і
чорний кольори, — вслу
хається Люба. — Чорний
ніби фон для візерунку.
Ви придивіться до будьякого малюнка, навіть не
на цих вишивках — у ко
гось іншого, і там, де ви
бачите лише зелене, чер
воне, синє, жовте, там най
більше чорного. У даному
випадку цей колір слу
жить ніби основним «буді
вельним» матеріалом, що
творить інші барви.
Володимир бере актив
ну участь у розмові. З
усього видно, що він також знавець. Колись вишивала його мати, а тепер
ось — дружина.
Він же
виконує обов’язки завгос
па: купує полотно, нитки.
У Безносюків для
виши
вання
використовуються
зношені вовняні вироби.
Дитина вже
виросла із
джемпера чи
штанців, в

КОНКУРС «ІРУДИТ»
III ТУР
Міцним горішком виявив-.-я для ерудити; кросворд
«Літературний» ьіровоградця П. Ониіценна. Заповнити
всі клітинки кросворда не вдалось жодному учаснико
ві конкурсу. А переможцем туру став кіревоградець
Юрій Іванов — він правильно відповіг- на 48 запитань
із 5&.
Правильні відпогіді
на кросабрд «Літературний»
такі:
.
„ _
По горизонталі: 1. Балла. 3. Білик. 5. Франс. 9. > афурі. 10. Щербак. 14. Носов. 15. Билінов.
16. Кнехт.
17. Янчук. 21. Ібсен. 24. Арбузов.
26. Во. 27. Панова
28. Гайдай. 29 Ян. 33. Вінулов. 34. Плавт. 35. Цвейг.
38. Вірта. 40. Столбін. 41. Шкода. 43. Аджієв. 44. Шве
дов. 46. Карєв. 47 Дрозд. 48. Малин.
По вертикалі: 1. Бунін. 2 Ажаєв.
4. Ле. 5. Франк.
6 Скотт. 7. Журба. 8. Гріва. 11. Єсенін. 12. Білкун
13. Зегерс. 18. УсманоЕ. 19. Правдін. 20. Козаков. 22
Бажанов. 23. Ковач, 25. Маняк. ЗО. Валера. 31. Купала.
32. Байрон. 36. Есхіл 37 Інбер. 38. Вусик. 39. Ардов.
41. Шторм. 42. Айбек. 45. По.
«Недоліком кросворда «Літературний» є те. іцо він
розпадається, окремі частинки відірвані від основної,
тобто, він не відповідає усім вимогам, за якими скла
даються кросворди», — пише читач із Вільшанки
П. Бляїцук.
Жюрі бере до увагиу зауваження П. Бляпіука і ви
носить рішення — за допущену помилку у кросвор
ді «Літературний» П Окищенка позбавити пільгових
20 очок.
За підсумками дг.ох турів найбільшу кількість очок
має П. Онищенко — 132 Далі учасники
конкурсу
«Ерудит» розташувались так: В. Нечипореико (м. Зна
м’янка) — 122, П. Блящун (емт Вільшанка) — 85.
Ю. Іванов (Кіровоград) — 84, П. Кігель
(с. Іванівна
Новоукраїнського району) — 83. С. Стеценко (Кіро
воград) — 64. Б Кришнін (Кіровоград) — 59. С. Мар янова
(с. Добрянка ВІльшанського району)
— 57,
І. Осипов (Кіровоград) — 55. В. Кравченко (с. Йоси
півна Вільшанського
району) — 54.
В. Кузьменко
(емт Онуфріївна) — 50. С. Ноздрамов (Кіровоград) —
49, Г. Костюк (емт Вільшанка) — 46. Н. Філоненко
їм. Світлойодськ) — 45. С. Єлінецька (Кіровоград) —
41. Г. Овдієнкс (с Петрокорбівка
Новгородківського
району) — 39.
Для третього тупу схвалено ероезорд Б. Кришніна
із Кіровограда. Останній строї; надсилання відповідей
— 15 квітня за поштовим штемпелем.

Кросворд «Історичний»
ПО ГОРИЗОНТАЛІ. 5. Персонаж ірландського епосу.
6. Майстер, який відлив «Цар-пушну». 7. Назва поро
дистих коней у східних країнах. 9. Рід війсьн у старій
армії. 14. Індійський філософ. 15. Керівник, вождь.
16. Правило, норма 19. Ім’я героя історичної
п’єси
Е. Рсстана. 20. Герой картини Рембрандта. 22. Давньо

«Молодой коммунар» —

якомусь місці
з явилася І
дірочка — не викидати ж ®
його, тож і мотається клу
бочок. В домі Безносюків
майже кожна плетена річ
отримує
згодом
друге
життя.
Сам Володя
говорить
про рукоділля
дружини
так: «Мені здається, що це
типово для
наших країв,
що жодна жінка не
про
пустить номера журналу,
де надрукований
візеру
нок. Якщо скажуть, що в
сусідньому селі Буговому
у Галини Юхимівни Бара
нюк є красивий візерунок,
моя дружина обов'язково
захоче його побачити. А
вже як зійдуться, як поч
нуть обговорювати кожну
пелюстку,
кожен листо
чок...»
У народі здавна побутує
звичай дарувати хлопцям,
котрих
проводжають до
лав Радянської Армії, руш
ники. Незабаром підрос
туть і сини Безносюків, то
ді їх перев’яже мати ви
шитими
рушниками, над
якими просиділа не одну
ніч, а хтось із гостей за«Хай на
співає знайоме:
ньому цвіте росяниста доріжка»...

І

В. АФАНАСІЄНКО,
кореспондент «Моло
дого комунара».
Гайворонський район.

Склав Б КРИШКІН.

4

316050, МСП,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

еул. Луначарського, 36.
Індекс 61103.

рошок
розфасовують у
банки,
заливають
ки
п'ятком,
що залишився
після бланшування, і до
дають по 3 грами лимон
ної кислоти па 1 літр во
ди.
Банки заповнюють на 1
сантиметр
нижче верха
і орловнни,
накривають
кришками і складають у
каструлю. Початкова тем?
пераТура води в кастріолі
має. бути не нижче 70 гра
дусів, а стерилізувати при
температурі 105—106 гра
дусів (при цьому на І
літр вони
додають 350
ірамів солі). Час стерилі
зації банки
ємкістю 0,5
літра — 3,5 години.
Після цього банки требр
негайно
закупорювати.
Охолодження — повітря
не.
Сезон приготування •-*»
червень

Фотоетюд Б. ГРИБА.

І РАКИ ПРИЛЕТІЛИ.

ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Крилатий нінь. 2. Отрута, яку
використовували
південноамериканські
племена.
3. Старовинний одяг. 4. Хлібопекарна піч у дреєній
Грузії. 8. Вид дорожнього екіпажу. 10. Російський ре
волюційний демократ, один із ідеологів народництва.
11. Керівник народного повстання. 12. Французький
мислитель, атеїст. 13. Мундир
воїнів кірасирських
полків. 17. Килим. 18. Виразник політичних погллдіз.
20. Гігант у грецькій міфології. 21. Старовинна зброя.
25* Роман Ю. Галиксьиого. 26. «Мати богів»'у Фрігії.
27 Італійський скрипковий майстер, учитель Страдіварі. 28. Учасник морських походів
снандінавів у
7Л|2_ХІ ст. 29. Соло, в якому народився М. Островсьний. 35. Почесний охоронець у Стародавньому Римі.
36 Герой азербайджанського епосу. 38
Знаменитий
законодавець у древніх Афінах. 39. Керівник якобін-
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грецький філософ. 23. Доход з
напіталу, землі або
майна. 24. Журнал, який видавав І. Франко. ЗО. Перша
радянська литовська опера. 31. Богиня
у грецькій
міфології. 32. Римський поет. 33. Французький полі
тичний діяч XVIII століття, 34. Підрозділ строю росій
ської піхоти XVIII ст. 37. Кеітка на прапорі французь
ких королів. 40. Архітектурний стиль. 41. Історична
новела П. Меріме. 42. Історичний роман Г. Сенкевича.
43. Посол у Стародавньому Римі.
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На украинском языке.

«...Було б добре, якби на
сторінках «Молодого ко
мунара» з’явилися поради
молодим господаркам. Ра
ніше я над цим не задуму
валася, але коли вийшла
заміж, зрозуміла, наскіль
ки це необхідно. Л літера
туру 3 кулінарії чи консер
вування може купити не
кожен: надто багато ба
жаючих.
Не за горами літо, і мені
хочеться дізнатися, як ро
бити соки, салати, консер
ви. Думаю, що це цікавить
багатьох жінок.
Ольга ГЕРШКУЛ.»

Прислухаючись до пора
ди»- читачів,
у випуску
«Суботній кур’єр» відкри
ваємо рубрику «Мелодій
господині». .
Одним із перших па го
роді з’являється зелений
горошок, а оскільки ві-і є
необхідним компонентом
багатьох салатів, пропону
ємо вашій увазі
рецепт
його консервування.
Для консервування при
датні свіжі стручки зеле
ного горошку, рівномірно
забарвлені в зелений колір,
з молодими сахаристнмн
зернами.
Відсортовані
недозрілі
стручки, лущать, зіпсовані
зерна ..відкидають. Після
цього зерна
зсипають у
друшляк, миють,
після
опускають у кип’ячу воду
з сіллю та цукром (на 1
літр води по 1,5 столової
ложки солі і цукру).
Гіробланшованнй
го

Юрій МАРІЇ

ПОЛЮВАННЯ

ЗА ВЗ.УТТНМ
Серед багатьох різно
видів полювання — полю
вання за взуттям займає
особливе місце.
Сміли
вість, спритність, сила
духу, витривалість, стій
кість. вміння переносити
невдачі — ось далеко не
повний перелік
вимог,
лні пред’являє
воно до
мисливця. З іншого боку
і мисливець за взуттям
мусить досконало знати
всі тонкощі цієї справи,
в якій ще чимало неяс
ного.
Досі
не вивчені
ареали перебування того
чи іншого взуття, шляхи
його міграції,
а тачочс
особливості
його пару
вання.
Відомо, що взуття зуст
річається
практично
всюди. Однак далеко не
кожне, з точки зору спе
ціаліста, має промислолу
цінність
Як мисливець
ні: левів мріє знайти ек
земпляр
з найгустіиюю
гривою, так мисливець за
взуттям сподівається, що
взята ним на приціл па
ра має суму необхідних
йому якостей. Крім того,
справжній мисливець ці
нує лиш ту здобич, яиу
доводиться висліджувати
довго і вперто. Чим рідше
нона зустрічається.
тим
краща.
Саме тут доцільно чизначити основні терміни..
Хоч саме слово «взуття»
середнього роду, досвід
чений мислисець
легко
відрізнить так зване чо
ловіче взуття від так зва
ного жіночого. Труднощі
виникають лише в тих
випадках, коли
окремі
види взуття ніби навмис
не позбавлені будь-яких
ознак статі.
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Окрім чоловічого і жі
ночого,
зустрічається
взуття літне, зимове, се
зонне і те, яке «беруть».
Останнє визначення ду
же важливе. Взуття «бе
руть», а не відстрілюють,
чи, наприклад, відновлю
ють, причому беруть йо
го тільки парами. Найдиповижніше
в цьому те,
що пару взуття склада
ють
створіння
однієї
статі. Мабуть, саме зав
дяки цій загадці взутгя,
яке «беруть»,
зустріча
ється досить рідно.
«Охота гірше неволі!»
— говорить народна муд
рість. Полюючи за взут
тям, доводиться
долати
безмежні відстані, але го
ловний парадокс у тому,
що чим більше кілометрів
пройшов
мисливець за
взуттям, тим
необхідні
ший йому
успіх!
Іноді
вже хочеться
махнути
на все рукою, причаїти
ся
де-небудь (будь-де!),
аби там тільки було взут
тя... Але засідки — спрзва тонка, а мисливця за
взуттям, як би вміло він
не маскувався, неодмінно
еидають ноги.
Зате якою
ж радістю
світяться очі
мисливця
за взуттям, коли він по
вертається із здобиччю!
І не біда, що в розпалі
серпневої спеки він ніж
но пригортає до грудей
пару зимових
чобіток.
Врешті-решт полювання
— це не тільки досвід і
майстерність.
Це ще й
везіння?
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