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Пленум ЦК Компартії України
24 січня відбувся Пленум 

Центрального Комітету Кому
ністичної партії України. Пленум 
розглянув питання «Про звіт 
Центрального Комітету Компар
тії України XXVII з'їзду Кому
ністичної партії України». З ін
формацією в цьому питанні ви

ступив член Політбюро ЦК-КПРС, 
Перший секретар ЦК Компартії 
України В. В. Щербицький.

Пленум одноголосно затвер
див звіт Центрального Комітету 
Компартії України XXVII з'їзду 
Комуністичної партії України.

(РАТАУ).

Соціалістичні зобов’язання

Виходить з 5 грудня 1939 р, Q

ЩОБ ЩЕДРИМ БУВ ЗАСІВ
Напружена і відповідальна пора сьогодні у працівників Онуфріївської районної 

державно? насіннєвої інспекції — триває повторна перевірна насіння ярих зернових 
на схожість, закінчується перевірка Насіння соняшника та багаторічних трав.

97 процентів насіння ярих зернових та зернобобових нультур визнано першосорт
ним. Проте ще і ще раз перевіряють якість насіння працівники інспекції, адже во
но — основа майбутнього врожаю, першого у XII п'ятирічці.

На знімках: Тетяна РОСНОС — лаборант. У минулому році вона закінчила 
школу, проте за п’ять місяців роботи повністю опанувала методиною лабораторного 
аналізу. Мабуть, допомогло те, що тут же лаборантом працює і її мати — Галина 
Микитівна; начальник Онуфріївської районної державної насіннєвої інспекції Раїса 
Йденівна СИНИПОСТІЛ та лаборант Галина Минитівна РОСНОС.

Фото В. ГРИБА.

КОМСОМОЛЬСЬКО- 

МОЛОДІЖНОГО 

КОЛЕКТИВУ ТОКАРІВ 

ІМЕНІ XII ВСЕСВІТНЬОГО 

ФЕСТИВАЛЮ МОЛОДІ 

І СТУДЕНТІВ МЕХАНО- 

ЗАГОТІВЕЛЬНОГО

ЦЕХУ № 17 

КІРОВОГРАДСЬКОГО 

ЗАВОДУ РАДІОВИРОБІВ 

(БРИГАДИР —

О. В. КИЯНЕЦЬ, 

ГРУПКОМСОРГ — 

Є. ТЄЛЬНОВІ.

— План 2 місяців 1986 ро
ку виконати до відкриття 
XXVII з’їзду КПРС;

— виконати річний план 
до 15 грудня 1986 року;

— підвищити кваліфіка
цію двом робітникам з 3 до 
4 розряду до кінця друго
го кварталу;

— 99,6 процента продук
ції здавати ВТК з першого 
подання;

— кожному членові брига
ди відпрацювати на благо
устрої підприємства по 8 го
дин;

— боротися за присвоєн
ня звання «Ударник кому
ністичної праці» всім чле
нам колективу;

— відпрацювати 2 дні на 

зекономлених матеріалах та 
електроенергії;

— брати активну участь у 
здійсненні Продовольчої 
програми: кожному членові 
бригади відпрацювати у 
підшефному колгоспі по 2 
дні;

— брати активну участь у 
громадському і спортивно
му житті бригади і підпри
ємства вцілому.

На змагання викликаємо 
комсомольсько - молодіж
ний колектив слюсарів-ін- 
струментальників інструмен
тального цеху № 20 (брига
дир В. І. Липкін, групком- 
сорг С. Горбатюк).

Соціалістичні зобов’я
зання обговорено В 
прийнято на загальних 
зборах колективу.

І
І

Певно, кожен мав на
году роздивитися оті та
ємничі мережива — рів
ні торочечки лисячих 
відбитків упереміш із 
заячим «доміно», плетива 
мишачих і пташиних слі
дів... Всі вони, добре 
видні па білому м’якому 
снігу — знаки здебіль
шого непомітного для 
людини життя тваринно
го світу нашого степо
вого краю. Таки нечасто 
доводиться нам бачити 
самих тварин — деякі з 
них ведуть пічний спосіб 
життя, інші ж навчили
ся триматися од людей 
подалі...

Коли приходить пора 
зимового полювання, у 
поля виходять мисливці. 
Планомірний відстріл ди
ких тварин не просто 
можливий — вів необ
хідний для підтримання 
екологічної рівноваги. 
Але трапляється й так, 
іцо дехто втрачає міру, 
починає бездумно, по- 
хижацькому нищити 
промислових тварин. То
ді така людина перестає 
бути мисливцем і пере
творюється на браконьє
ра — ворога природи 
№ 1, як сказав у розмо
ві з кореспондентом «Мо- 
дого комунара» стар
ший мисливствознавець 
лісомисливської інспек
ції Кіровоградського об
ласного управління 
кого господарства 
Рак.

лісо- 
М. Г.

відо-ИОР.: На снігу, ин
мо, добре видно сліди не 
лише тварин, але й бра
коньєрів.

М. Г. РАК: Ні сліди, як 

правило, допомагають ви
явити нищителів природи. 
Але не тільки вони. У на
шої інспекції є чимало по
мічників — це і єгері мис
ливських господарств, і 
громадські інспектори, й 
просто любителі природи, 
зокрема, є серед них шко
лярі...

КОР.: Мисливська інспек
ція нинішньої організацій* 

Там, де мисливець
АКТУАЛЬНЕ 

ІНТЕРВ'Юполював
ної структури почала діяти 
в області з вересня 1934 
року...

М. Г. РАК: Реорганіза
ція посприяла дієвості на
шого контролю за дотри
манням Закону УРСР про 
охорону і використання 
тваринного світу та Поло
ження про 
мисливське 
УРСР. Слід 
на розвиток 
господарства 
діляє чималі 
крема, за минулий рік 
це було 
близько 62 тисяч 
ванців. Вони і 
природоохоронні 
підгодовування тварин, ви
готовлення біотехпічних 
споруд, наглядної агітації 
ТОЩО. Крім цього, кожен 
мисливець зробив свій 
вклад у справу примно
ження природних багатств 

полювання і 
господарство 
сказати, що 
мисливського' 
держава ви- 
коштіі. Зо. 

на 
використано 

карбо- 
пішлй на 

заходи,

рідного краю — через гру- 
доучасть на заготівлі сіна, 
коренеплодів, виготовленні 
годівниць... Всього тут ви
конано робіт на суму 
близько 70 тисяч карбо
ванців.

КОР.: Як можна зрозумі
ти із вашої розповіді, ін
спекція у своїй роботі тіс
но співпрацює із мисливця
ми — справжніми любите
лями природи.

М. Г. РАК: Управління 
лісового господарства, як 
відомо, передає мислив
ські угіддя у користуван
ня організацій Українсько
го товариства мисливців 
та рибалок (УТМР) згідно 
договорів. Основна функ
ція інспекції —■ це конт
роль за дотриманням цих 
договорів та правил полю- 
ванпя на договірних тери
торіях. Це. звичайно, не 
виключає й співробітниц
тва, адже, турбота про 
природу, про відтворення 
і примноження її багатств 
— наше спільно завдання.

КОР.: Яка ж динаміка 
розмноження диких тєарин 
на території області?

М. Г. РАК: В останні 
роки їхня кількість в ос
новному стабілізувалася, а 
деяких видів — зокрема, 
диких кабанів, сірих куро
паток, оленів — навіть де- 
то зросла. Значно більше 

стало у нас зайців-руса- 
ків...

КОР.: А як же із бра
коньєрами?

М. Г. РАК: За минулий 
рік силами інспекції орга
нізовано 320 контрольних 
виїздів у мисливські гос
подарства. Виявлено біль- 

. те чотирьохсот порушень. 
Тут пе зайве буде навести 
їх статистику: виявлено

І.34 випадки хижацьких 
методів полювання, 94 — 
використання незарсєстро- 
вапої рушниці або відсут
ності документа на право 
користування нею, 48 — 
полювання без ліцензій і 
відстрілочнпх карток, 40— 
без мисливських квитків. 
Трапляються ще люди, які 
полюють у заборонені 
строки (виявлено 15 ви
падків), у заборонених міс
цях (б випадків), з чужи
ми рушницями (7 випад
ків). Виявлено також 32 
випадки групових пору
шень правил полювання (в 
основному заборонені спо
соби полювання «котлом» 
і «підковою» та переви
щення дозволеної КІЛЬКОС
ТІ мисливців у групі).

КОР.: Серед порушників 
трапляються і такі горе- 
мисливці. що завдають 
шкоди не лише тваринно
му сеітові, але й сільсько
господарським угіддг.м...

М. Г. РАК: Серед них— 
ті, хто намагається полю
вати «з-під фар». Примі
ром, недавно на полях 
колгоспу «Победа» Мало- 
внсківського району пра
цівники Оникіївського ліс- 
госпзаг-у виявили автомо
біль, який належить ПМК- 
552 «Кіровоградсільбуду». 
Молодий водій Вячеслав 
Бодашко переслідував на 
ньому зайця. На вимогу 
зупинитися не прореагу
вав, але це все одно не 
врятувало порушника від 
штрафу...

Загалом за рік виявле
но 6 випадків такого «по
лювання» — в Бобрипень- 
кому, Голованівському, Но- 
воукраїнському районах.

ЙОР.: Ян відомо, інспек
ція має право порушувати 
проти браконьєрів і судо
ву справу.

М. Г. РАК: Торік в су
довому порядку покарано 
10 порушників, ще чотири 
справи знаходяться нині у 
стадії слідства. У горе- 
млелнвців 
рушниць.

С ще й така сумна ста
тистика: природі Кірово- 

за- 
кар- 

хи- 
при- 
зай- 

вилучено 85

градщнни браконьєри 
вдали збитків на 91 Об 
бованців. Знищено 
жацькпмн методами, 
міром, 11 косуль, 40 
ців, 50 ондатр...

КОР.: Мова йде про бра
коньєрів, яні попалися...

М. Г. РАК: На жаль, 
поки що не всі порушники 
відповідають перед зако
ном за скоєне. Мушу ви
знати. що трапляється так 
здебільшого там, де гро
мадськість не стала на до
розі любителям природи. 
Г якщо, скажімо, у Добро, 
велнчківському районі не 
виявлено жодного пору-

шення, а у Вільїиапському 
та Ульяновському виявле
но відповідно одне і два, 
то це зовсім не значить, 
що там справи йдуть бла
гополучно. Просто місце
ві мисливці не поспішають 
рішуче повести боротьбу 
із браконьєрством. А ог 
численні порушення, вияв
лені в Олександрійському 
та Світловодському райо
нах — то свідчення постій
ної роботи єгерів В. М. 
Бупа та В. А. Воловика, 
громадських інспекторів. 
Скількох губителів зупи
нили воші, скільки гроби
ли для підтримання поряд
ку в своїх мисливських 
господарствах!

КОР.: Хто ж сьогодні най
частіше потрапляє до роз
ряду порушників правил 
полювання?

М. Г. РАК: 65 процентів 
усіх порушень припадає па 
мешканців сільської міс
цевості. Дуже багато се
ред порушників водії» 
(тобто людей, котрі вико
ристовують з корисливою 
мстою службовий транс
порт).

Нині, користуючись на
годою, хочу звернутися до 
читачів, усіх кіровоградців. 
Викоріпптп браконьєрство 
повністю ми зможемо ли
ше за умови, що довкруг 
губителів природи повсю
ди буде створено атмо
сферу нетерпимості й гро
мадського осуду. Треба, 
щоб кожен із порушників 
знав: люди, які живуть по
ряд, не дозволять йому чи
нити всупереч закону. ї 
всупереч совісті • - теж.

Вів розмову 
П. СЕЛЕЦЬКИЙ.
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Йшов
а

по вулиці

СУБОТНІЙ РЕПОРТАЖ

трамвай

Фото ТАРС.

СУВОРОШУМІВ

віД-
I Іє
на-

те 
рік 

Відрод- 
чого.

Москва. На честь XXVII з’їзду КПРС випущені поні, 
товий блок і марки. дь

На знімку: марка, присвячена XXVII з'і.^у 
КПРС.

у матеріа- 
документів і знімків.

ЧОРНИЙ

I По якій? Не кожен з кі- 
рог.оградців, а тим більше 

ІприїЖДЖЦХ, ВІДІ1ОВІС І ь
сьогодні на це запитання. 
Мій співбесідник, чоловік 
солідного віку, міг би цьо
го не знати, адже історія 
єлисаветградського (кіро- 

I воградського) трамваю за
кінчується в часи окупації 

} міста німецько-фашистськи
ми загарбниками. А в ми- 

I пулом у році ми вже :” 
святкували 40-річчя 
ремоги радянського 
роду у Великій Вітчизня
ній війні... Але він знає. 1 
мусить знати: Анатолій 

І Іванович Коробко — го
лова ради музею історії 

* електротранспорту нашого 
1 міста. Музею поки що не- 
І має, проте рада його вже 

Діє.
На стіл лягають фото» 

І знімки, схеми маршрутів, 
5 карта сьогоднішнього міс

та. А я по кілька разів 
І переглядаю знімки, і це не 

просто ностальгія по рет
ро — вигляд старовинного 
трамваю, незвичних паса
жирок. г.иигл, перш, НІНІ 
ступити на мого підніжну, 
треба було приток мати ру
ною поділ спідниці чи 
шлейф вихідного плаття, 
коли трамвай віз пасажи
рів на гуляння у міський 
сад, викликав почуття світ
лого ему ну Колись, ма
буть, і наш місьний паса
жирський транспорт сприй
матиметься нащадками так, 
як нами сьогодні кінний 

І екіпаж чи кінна залізни
ця... Проте, стоп! Не кінна. 
З фотографії чітко видно, 
що трамвай електричний. 
Один із перших на Україні.

Поки я намагаюся роз
гадати, що саме за буди
нок па знімку (казарми? 

] так...), Анатолій Іванович 
■ переповідає історичний на

рис
І трамваю 

Н очерк г. 
R Составіїл 
- Пашутни, 
І лається,
І запропоновано проект кін

ної залізниці у місті. Про- 
| ект то розглядався місь

кою думою, то відхилявся 
1 з різних суб'єктивних прп- 
I чин. 1 ось інженер шляхів 

Li сполучення Лихачов
пропонував 
електричній 

[і лйппя 1896 року було за- 
I кліочено договір з пред- 

8 ставпцком Бельгійського 
р] акціонерного товариства 

київським купцем Л. 1. 
! Бродським на будівництво 

І трамвая у місті. У вересні 
є--.-—ед ■_

і ого ж року Бррдськіїіі та 
його інженери розпочали 
будівництво, і вже на по
чатку липня 1897 року в 
Єлпсаветграді пішов пер
ший трамвай.

— І все-таки, по яких же 
вулицях? — запитую.

— Маршрутів було кіль
ка. Ось звідси, з залізнич; 
ного вокзалу, по нинішній 
Фруїізе мимо парку і ка
зарм по колишній Двор- 
цовіп (тепер це вулиця

1944 році організувався 
трамвайно - тролейбусний 

завданням якого 
трамвай, 

пустити і 
все 

Через

трест,
було відновити 
а в 1945 році 
тролейбус. Т" 
йшла війна.
трест розпався.
жувати не було чого, а 
будувати заново — еконо

мічно не вигідно. Натомість 
з’явився тролейбус. Проте, 
зі зрозумілих причин його 
пустили не у 45-му, а тіль-

слисаветградського 
(«Исторический 

Елисаветграда». 
и издал А. И. 
1897 г.). Вияв- 
спочатку було

«загон 
тязі», а

за
ва
17

Леніна), Гоголя і Крим
ській (на Кущівці) проля
гав один, — коментує фо
тознімки і схеми Анатолій 
Іванович. — Другий марш
рут теж починався з вок
залу, пролягав через центр 
по Великій перспективній 
вулиці (сьогодні—К. Марк
са) до заводу Зельцера 
(це пивзавод на ' вулиці 
Яна Томна). До речі, там 
же поруч було трамвайне 
депо, і ще цікава подро
биця щодо цього маршру
ту: но суботах і неділях 
трамвай ходив від заводу 
Зельцера до міського са
ду — єлисаветградці ви
їжджали на «воскресные 
гуляння»'. Причому, це 
обов'язково і традиційно, 
міський сад був популяр
ним місцем відпочинку, то
му навіть трамвай у ці дні 
працював па годину дов
ше — до 23... Знаєте, скіль
ки вагонів було до револю
ції? Двадцять, німецького 
виробництва.

Ну, а після встановлення 
Радянської влади с Єлиса- 
ветграді збудували ще 
одну трамвайну лінію: по 
вулиці Орджонікідзо під 
арку і на Ноеомиколаївку... 
До 1941 ропу трамвайний 
парк збільшився вдвічі. 
Щоправда, міська залізни
ця так і залишалася одно
путною — у місті було 17 
роз’їздів, де трамваї могли 
розминутися. Уявляєте, як 
чітко треба було дотриму
ватися графіка руху!

А потім була війна, оку
пація... Я вже обмовилася 
на початку, що історія кі
ровоградського трамваю 
закінчилася в 1943 — нім
ці забрали контактну сіть, 
розібрали і вивезли сталь
ні рейки, а вагони просто- 
напросто знищили.

— Але, мабуть, не на 
цьому .треба ставити крап- 
ку в історії кіровоград
ського трамваю, — гово
рить А. І. Коробко. — Піс
ля визволення міста, у

-Т" -Ч ВлІПЛИШ ІКИІН

ки 1967. До речі, у наступ- 
йому році матимемо два 
ювілеї: 90 років з куску в 
Єлисаветграді першого 
трамвая і 20 років — з 
пуску тролейбуса...

— Мабуть, з цими двома 
датами і пов'язана ідея 
створення музею? ■

мо, два листи вчптельки- 
неисіоперкн Є. М. Саммер, 
що проживає в нашому 
місті з 1924 року, допомог
ли нам розібратися з трам
вайними маршрутами. 
Більше того, вона навіть 
намалювала схему усіх 
трамвайних віток, ось цю, 
що ви бачите перед собою. 
Велике спасибі їй за це. 
їй і всім, хто береться 
нам допомогти.

У книзі обліну 
лів, г~"'.-----' 
що надходять до музею, 
перелік прізвищ працівни
ків управління, які вияви
ли неабияку зацікавле
ність до створення му'зею: 
М. Ф. Шевченко, М. С. Кра
маренко, А. 1. Кожухар, 
Ю. М. Павловський, М. Є. 
барков, О. Д. Шилін та ін
ші.

«Захворівши» ідеєю май
бутнього музею, Анатолій 
Іванович Коробко побував 
в усіх музеях міста (на 
заводах і підприємствах 
теж), в Харківському 
трамвайно . тролейбусному

СЛАВУ
СПІВАЄМО»

Відбулось пшанування од
ного з кращих-з області ху
дожніх колективів народної 
самодіяльної чоловічої хо
рової капели Гайворонсько- 
го районного будинку куль
тури з нагоди нагородження 
його Грамотою Президії Вер
ховної Ради Української 
РСР за заслуги у розвитку 
самодіяльного мистецтва та 
активну участь у Всесоюзно
му огляді самодіяльної ху
дожньої творчості, присвя
ченому 40-рІччю Велиної Пе
ремоги. Високу урядову на
городу самодіяльні митці 
Гайворонщини одержали 
вперше. Вручив її заступник 
начальника управління куль
тури облвиконкому М. О. 
Галицький. Він же вручив 
інші відлнаки: Велику ме
даль і дипломи лауреатів 
Всесоюзного огляду колек
тиву капели та персонально 
п керівникові А. В. Коваль
чуку, Він і всі сорок два 
учасники капели та її не
змінний акомпаніатор Д. М 
Пнлипишин одержали також 
золоті медалі лауреатів.

Цікаво і змістовно пройшла 
художня частина вечора. На 
сцені — під лозунгом «Пар
ти славу співаємо-», що є 
девізом обласного свята мис. 
тецтв, присвячоного XXVII 
з’їзду КПРС, — учасники на
пели. Сьогодні на її твор
чому рахунку виступи в се
лах району, г “-------
Йентрі, запис концерту 

иєзі, перші і...
гастролі в Болгарії 
Слов’янської І----:______
писемності і культури.

А. КОРІНЬ.

в обласному 
п 

минулорічні 
з Дні 

національної

Недавно що серію педа
гогічних видань поповнила 
книга вчителя суспільство
знавства гайворонської се
редньої школи № І, 
дидата педагогічних

— В цілому. Ідея ство
рення музею історії елек
тротранспорту виникла во
сени минулого року. Парт- 
бюро тролейбусного уп
равління прийняло рішен
ня про створення ради му
зею, до якої увійшли на
чальник тролейбусного уп
равління В. Є. Саприкін, 
голова профкому Я. 1. 
Шулькова, заступник сек
ретаря партбюро Г. 1. Кни- 
шова, секретар комсо
мольської організації О. А. 
Стратонова, ветерани ви
робництва — усього 13 чо
ловік. Одразу розподілили 
обов’язки (три чоловіки 
займаються виключно істо
рією трамваю, решта — 
історією Кіровоградського 
тролейбусного управлін
ня). Розробили план, згід
но якого і працюємо. Ро
зіслали лцетп колишнім 
працівникам управління з 
проханням надсилати ціка
ві матеріали, знімки.

— Кілька разів уранці, 
збираючись на роботу, я 
чула оголошення по радіо, 
іцо рада музею історії 
електротранспорту просить 
надсилати матеріали, знім
ки, документи, спогади. 
Хтось відгукнувся?

— Звичайно. Ог, скажі-

музеї, і сьогодні він уже 
чітко уявляє, яким має бу
ти, про що повинен розпо
вісти відвідувачам їхній 
.музей, де знаходитись, щоб 
бути доступним для від
відувачів (зрозуміло, в 
тролейбусному управлін
ні!). А мені особисто наша 
розмова допомогла гляну
ти на деякі речі іншими 
очима. Що таке історія? 
Все, чим ми жили і живе
мо сьогодні. Хто із старо
жилів міста, скочивши на 
підніжку трамвая, думав 
тоді, що той самий трам
вай стане колись історією, 
що нею цікавитимуться на
щадки? А я, після розмо
ви з Анатолієм Іванови
чем, після знайомства із 
зібраними матеріалами, 
уявними експонатами май
бутнього музею, сідаючи в 
тролейбус, подумала... Тро
лейбус, така звична 
колись теж стоятиме 
п'єдесталі як техніка 
століття. А оскільки 
вік не за горами, можливо, 
і ми з вами, дорогі читачі, 
зможемо додати щось 
краєзнавцям про сьогод
нішній транспорт. Про 
всяк випадок запам'ятає
мо маршрути...

Л. ЯРМОЛЕНКО.

Річ. 
на 
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ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

кан- 
наук Педагогічний пошук:

А. Б. Рєзпнка «Граждан- 
ское стйновление ШКОЛЬІІІІ- 
ков» (М., Псдагогпка, 
1985).

В проекті пової редакції 
Програми Комуністичної 
партії Радянського Союзу 
підкреслюється, що «здійс
нювана в країні реформа 
загальноосвітньої і профе
сійної школи, грунтується • 
па творчому розвитку ле
нінських принципів єдиної 
трудової політехнічної 
школи і спрямована на те, 
щоб ще вище піднести рі
вень освіти і виховання 
молоді; ..поліпшити її під
готовку до самостійного 
трудового життя, здійсни
ти поступовий перехід до 
загальної професійної' ос
віти».

В світлі цих завдань 
особливо зростає роль і 
значення гуманітарних 
предметів," 'зокрема, су
спільствознавства, головна 
мета вивчення якого — 
громадянське становленії я 
школярів.

У книзі А. Б. Рєзпнка 
узагальнено досвід ціле
спрямованого виховання 
активної громадянської

позиції школярів, форму
вання їх комуністичної 
переконаності і політичної 
культури при вивченні су
спільствознавства.

Книга ця — не методич
ний посібник, але в ній 
кожний вчитель знайде по
ради і рекомендації щодо 
впровадження активних 
форм навчальних занять, 
зміцнення зв'язку навчан
ня з життям, перетворен
ня знань в переконання.

Головне, в книзі — це 
роздуми автора про суть і 
призначення педагогічної 
праці, пошук шляхів більш 
■ефективного 
становлення
майбутнього будівника ко
мунізму. В передмові під- 
креслено, що педагогічну 
позицію вчителя відрізняє 
повага до кожного школя
ра, як до підростаючої 
особи, віра в здатність уч
нів працювати серйозно, 
захоплено, творчо. Ця по
зиція і визначає вибір ме
тодів, засобів, прийомів і 
форм навмання, що перед
бачають самостійність в 
оволодінні знаннями.

Знайомлячись з розділа-

впливу на 
особистості

ми книги, 
висновку, шо 
Матеріал 
щоб учні не тільки знали і 
розуміли суспільство, в 
якому ми живемо і пра
цюємо, але й вносили свій 
посильний вклад у подаль
ше удосконалення розви
нутого соціалізму, постій
но прагнули до поліпшен
ня навколишнього життя, 
до утвердження високих 
комуністичних ідеалів.

Широко на уроках су
спільствознавства в гайво- 
ронській школі використо
вуються кращі твори 
дожньої літератури, 
сприяють успішному 
своєїїню тієї чи іншої
ми. В книзі наводяться ці
каві приклади використан
ня творів, таких, як, ска
жімо, роман 1. Ільфа і 
Є. Петрова «Зологе теля», 
творів В. Маяковського. 
•Безперечно, зацікавлять 
вчителів теми і плани про
ведення конференцій, ве
чорів. бесід, пам'яток з 
різних питань суспільство
знавства. що подаються в 
книзі.

Т. НЕДАШКІВСЬКА.

приходиш до 
навчальний 

подається так.

ху- 
які 
за- 
те-

У фоядак Кіровоградсько
го краєзнавчого музею збе
рігається знімок: група льот
чиків, що повернулася з бо
йового завдання. На гру
дях — нагороди, на облич
чях усмішки. Немає сумні
ву, що льотчики повернули
ся з перемогою.

...На початку січня 1944 
року частини 13-ї винищу
вальної авіадивізії дислоку
валися в Хирівці (нині Чор- 
ноліська) Знам’янського ра
йону. Невеликий майданчик 
одним кінцем упирався в 
село, іншим — у Чорний 
ліс. Вже кілька днів здава
лося, що туманам не буде 
кінця. Важкі хмари низько 
нависли над землею. Льот
ний склад ходив такий же 
похмурий. Дуже хотілося 
літати, нищити фашистів.

Командир полку Антон 
Якименко нервово ходив по 
командному пункту, раз по 
раз зв'язувався 
нами. Прогнози були 
втішними. Було від 
хвилюватися: наші 
почали наступ з метою виз
волення Кіровограда. Точи
лися запеклі 
тримки авіації 
раптом серед 
лися просвіти, 
то покращала, 
лефону почувся 
дива: «Бойова 
номер один!».

За даними розвідки, ве
лика група ворожих бом
бардувальників збиралася 
атакувати радянські війська. 
Потрібно було перешкоди
ти ворогові. Генерал нака
зав підняти в повітря най- 
досвідченіших льотчиків: 
адже погодні умови були 
складними. Якименко вирі
шив сам очолити групу: за 
його плечима був чималий 
бойовий досвід. За муж
ність, виявлену в боях на 
Халхін-Голі, він був удосто
єний звання Героя Радян
ського Союзу.

групи, 
чергою 
літака.

з синопти- 
не- 

чого 
війська

Якименко 
підпалив 
Фашисти 
за такої 
скинули 

від лінії

бої, а під- 
не було. І 

хмар з'яви- 
погода ніби- 
У трубці те- 

голос ком- 
готоаність

І ось 6 винищувачів злеті
ли з розмоклого аеродро
му. Першим ішов Якименко 
у парі з Василевським, за 
ними Короткоз з Кузнецо- 
вим, Іваноз із Сорокіним. 
До лінії фронту поблизу

Кіровограда підійшли на ви
соті близько тисячі метрів— 
нижче були хлбарщ Ведучий 
першим -побачив- у розри
вах хмар ворожі бомбарду
вальники: п'ять груп, ВСЬОГО 
до ЗО літаків. «Атакую, при
крий», — передав коман
дир. Збоку підійшли до 
першої 
влучною 
ведучого
не чекали нападу 
погоди, безладно 
бомби, повернули 
фронту. У цьому бою група 
Якименка знищила 7 німей^ 
ких літаків, допомігши 
самим успішному здійснен
ню Кіровоградської опера
ції. Про цей незабутній бо
йовий виліт і розповідає зні
мок у фондах музею. Крім 
фотокартки, Антон Дмитро
вич передав музею іменно
го годинника, ціказі доку
менти воєнного часу. Гене
рал-лейтенант Якимеико те
пер у відставці. Та часу в 
нього й досі обмаль. Адже 
він постійно зайнятий у ЦК 
ДТСААФ, часто виступає зі 
спогадами. Активну виховну 
роботу проводить і його 
дружина — старшина ме
дичної служби, учасниця 
визволення Кіровограда.

Часто зустрічається гене
рал зі своїми бойоо^« 
друзями — маршалом 
Кожедубом, генералом КД» 
Підгорним — колишнім ко- 
мандиррм авіакорпусу. Зга
дують ветерани бойові ча
си. Звичайно, і січень 1944 
року під Кіровоградом.

Г. КОГАН, 
завідуючий відділом Кі
ровоградського крає
знавчого музею.



25 січня 1986 року «Молодий комунар» З стор.

і

люди. Всіх 
яким же 
весілля? 

скептики;

Звістка про те. що ком
сомольське в-гс-.'іпя у ви
кладача районної школи 
мистецтв Алли Сазельєвої 
та учня Кіровоградського 
СПТУ № 9 Серг,а Мазен- 
ка проходитиме за спеці
альним сценарієм, за но
вим обрядом без алко
гольних напоїв, — з 
блискавичною швидкістю 
облетіла Вільшанку. А то
му до районного будинку 
культури, де реєструвався 
шлюб, і звідки розпоча
лося це торжество, поспі
шали знайомі і незнайомі 
молодожонам 
цікавило одне: 
воно буде, це 
Знаходились 
що там, мовляв, робити, 
коли навіть келих шам
панського не піднімеш за 
здоров я молодих? Про
рокували: розійдуться
люди з вашого зеєілля, 
ось побачите!

Ні. Швидше навпаки — 
організатори юржестзе 
так захопили гостей, що. 
як висловлювалися зго
дом представники чолові
чої половини, ніхто з них 
не наважувався навіть 
вийти на градиц йний пе
рекур — жаль було про
пустити найцікавіше.

Та повернемось до ос
новних подій. На сцені 
районного закладу куль
тури депутат селищної 
Ради обрядовий староста 
Катерина Андріївна Кіро
ва оголошує односельча
нам про народження но
вої радянської С’М'ї. Її за
душевна, прониклива мо
ва звучить на тлі весіль
них пісень у виконанні жі
ночої вокальної групи в 
складі Катерини Бондар, 
Раїси Іванової, Ніни Тру- 
бачової, Тетяни Арку- 
шенісо:

«Не впади, порошино, 
на весільну стежину!» 
Алла і Сергій стають на 

вишитий рушник: в добру 
путь, молодята! їх віта
ють батьки, рідні, друзі, 
від імені бюро районного 
комітету комсомолу вру
чається пам'ятна адреса, 
а нареченій, крім цього, 

' — ще й знак ЦК ВЛКСМ

ЙДЕ ВСЕСОЮЗНИЙ МІСЯЧНИК ОБОРОННО-МАСОВОЇ РОБОТИЖ
Випробування—для

Бесіди, лекції про бойові традиції Радян
ської Армії і Військово-Морського Флоту, 
про ленінські заповіти зміцнювати обороно
здатність нашої Батьківщини дтсаафівські 
активісти Олексаидрізської середньої шко
ли № 2 у ці дні влаштовують в кожному 
класі. Відбуваються також уроки мужності, 
иа яких триває розмова про Героїв Радян-

КОЖНОГО
ського Союзу !. X. Календюка, В. Д. Кор
нера, С. 0. Ні,менка, Ф. К. Павловського, 
А. А. Антонова, піонерів-зв'язкіоців парти
занського загону Ф. Шекеля, Я. Матвієнка, 
І. Юрченка, І. Коноваленка.

Керівник початкової, військової підготов
ки М. І. Прймак намітив на нерірд місяч
ника цілий ряд воєнізованих змагайь,

--------- Т8ЕРЕЗІСТБ НА КОЖЕН ДЕНЬ

«Майстер — умілець», 
яким Алла нагороджена 
за активну роботу по ко
муністичному вихованню 
молоді.

Грає духова музика. Ве
сільний кортеж вирушає 
до братської могили ра 
дянських воїнів, які заги
нули, визволяючи віль винну скриню, приісраше

німецько фа-
У 

Віт-
га пам яг- 

нашої

шанку від 
шистських загарбників 
грізні роки Великої 
чизняної війни 
ника засновникові 
держави В. І. Леніну.

На холодному граніті — 
гарячі краплини полум'я
них гаоздик. Низько схи
ляють голови молоді, їх
ні друзі та близькі, відда
ючи світлу данину пам'я
ті людям, які не пошкоду
вали життя свого за світле 
майбутнє прийдешніх по
колінь.

В кафе «Дружба» вину
ватців торжества зустрі
чають їхні батьки — вчи
телі Валентина Іванівна та 
Михайло Олексійович Са- 
□ельєви, Василь Михайло
вич і Валентина Василівна 
Мазенки (він працює за
відуючим центральною 
районною аптекою, зона 
— черговою райвикон
кому). Вручають своїм 
дітям хліб — сіль на ви
шитому рушникові, бажа
ють їм щастя — долі, за
прошують всіх і остей до 
залу.

Ведуча, завуч районної 
школи мистецтв, секретар 
комсомольської організа-

«іДДілу 
Наталя Джамі-

госі ям 
молодят із 

сімейного 
ЇМ ВЭ- 
Заучигь 

і двоє

ції районного 
культури 
лашвілі пропонує 
поздоровити 
створенням
союзу І Вручити 
сільні дарунки, 
урочистий марш 
помічників вносять старо

ну різноколірними стріч
ками та квітами. На скри
ні величезний замок. Хто 
ж буде в ній господарю 
вати? Хто відповідатиме 
за домашню економіку? 
Молодим пропонується 
перше випробування: не
обхідно відламати якнай
більший шматок паляниці. 
Справишся із завданням 
— отримаєш символічний 
ключ. Переможцем, як і 
передбачалося, стала мо
лода дружина.

І ось асі запрошуються 
до весільного сголу. По
старались аільшанські ку
лінари: як кажуть, і хліб, 
і до хліба. А ось замість 
горілки та вин — розма
їття пляшок з мінераль
ною водою, «Байкалом», 
«Пепсі-колою», квасом. У 
мальовничих прозорих 
глечиках фірмеяні напої. 
Замість традиційного: 
«Гірко!» звучиїь гарне 
слово «Солодкої»

Свято продовжується. 
Нареченим знову пропо
нують тримати іспити на 
готовність скласти сім ю.

— А тепер подивимось, 
як Алла та Сергій підго
тувалися до подружнього 

життя, — говорить ведуча 
і пропонує Аллі зав’язати 
чоловікові галстук, а Сер
гієві — загорнути в пе
люшку ляльку. І Іід друж
ні оплески гостей молодя
та разом справляються із 
нелегким для них завдан
ням, ось тільки якість ви
конаної роботи у нарече
ної набагато вища, аніж у 
нареченого. Проте Сергій 
не падає а розпач: не 
езяті горшки ліплять, наа 
читься. Болільники його 
тідтримують.

А за кілька хвилин на 
речені самі стають боліль
никами, їхні місця займа 
ють родичі — у веселі 
змагання вступають
команди молодого й мо 
лодої. В ошатно оформ
леному залі линуть пісні 
про кохання, вірнісіь, сі
мейне щастя. Потім гості 
беруть участь у танцю
вальних конкурсах, вікто
рині загадок, аправля- 
ються у знанні народної 
мудрості. Захоплюючі 
змагання проходять в 
музичному супроводі во
кально - інструменіально- 
го ансамблю Плоско За 
бузького сільського бу
динку культури під керів 
ництзом Олексія Шевчен
ка. Сміх, жарти, взаємний 
чудовий настрій. І жод
ного байдужого обличчя.

— Ще ніколи гак не
відпочивала, — чую як
перемовляються МІЖ со-
бою ДВОЄ ЛІТНІХ жінок —
Оце справжнє сьіято!

Мені знову згадалися 
слова скептиків: навіщо 
ламати традицію? З давніх 
давен, мовляв, ьа весіллі 
спиртне лилося рікою, 
такий звичай і нічого тут 
но вдієш. Було, — дода
вали, — є і буде. Крім 
цього, на таке весілля і 
гості но зійдуться — 
спробуй цілісінький день 
просидіти за фужером із 
лимонадом.

Але, як бачимо, госгі 
зійшлися. Всі до одного. І 
залишилися з молодими 
до кінця весільного тор
жества. І без спиртного 
були веселими, в гарно
му настрої. Вони ж прий

Високий фізичний гарт під час складання 
нормативів ГГІО демонструє першорозряд
ниця Людмила Крамар, яка була однією з 
найсильніших на республіканському юнаць
кому легкоатлетичному турнірі. А в підтя
гуванні на перекладині відзначився десяти
класник Михайло Журавськнй, на вогнево
му рубежі — дев'ятикласники Олександр 
Судак, Валерій О.лренко. Людмила Мо- 
хур, Ольга Скоробяч. Юнармінці також 
взяли участь у легкоатлетичному кросі.

Фото С. ФЕН єн НА,

шли розділити радість із 
своїми друзями та рідни
ми, людську радість!

Знову всі запрош/югося 
за столи — їх пригоща
ють гарячими стравами і 
пропонують стати свідка
ми пам ят но і події у новій 
родині — обряду поєд
нання двох сімейств За
читуються спеціально роз
роблені Статути свекрухи 
й свекра, тестя й тещі. 
Під дружні оплески їм 
вручаються пам'ятні ме
далі з відповідними на
писами. На зворотному 
боці — жартівливі поба
жання.

Коли гостей пригощали 
солодощами — тістечка
ми, кавою, морозивом, г 
зал нежданно зайшов «бог 
шлюбу — Гіменей». На 
голові — вінок із пазро- 
аого листя, на плечах — 
блакитна мантія, з руках 
— Указ, окладепий теж в 
жартівливому плані. Сер
гію й Аллі пророкується 
вічне кохання. Цей сюрп
риз підготували для мо
лодих їхні друзі — учас
ники народного театраль 
ного колективу районною 
будинку культури (режи
сер Віктор Джа.мілашеілі), 
А оскільки і Алла, і Сер
гій теж самодіяльні акто
ри, «Гіменей» дарує їм 
альбом молодожонів із 
привітанням театру. В 
цьому альбомі пропону
ється залишити свої поба
жання та автографи всім 
учасникам торжества.

Безалкогольне весілля 
співало, танцювало, весе
лилось. Спиртне туї було 
просто-напросто зайвим. 
Хтось із гостей назвав ве
сілля фруктовим. І тут же 
народилася ідея: віддячи
ти організаторам пам'ят
ними медалями із сухо
фруктів та червонобоких 
яблук. Так у районному 
відділі культури та райко
мі комсомолу з’явились 
ці незвичайні нагороди.

В добру ж путь, комсо
мольське весілля!

Г. ШАЛАПКО, 
перший секретар Віль- 
шанського райкому 
комсомолу.

Візити, 
яким 
не раді
Мабуть, нема погреби а 

розказувати, в чому поля
гають обов'язки бібліоте
каря — видавай га прий
май книги, працюй з ката
логами, веди пропаганду 
літератури. Якби лс тільки, 
цеі Доводиться нам вести, 
виснажливі телефонні пе
реговори, розсилати лис
ти, наносити візити чита
чам, яким ми зовсім не 
раді. Говорю про боржни
ків, котрі беруть книги і 
не повертають. Наприклад, 
серед таких у нас числя
ться О. Остапенко (вул. 
Волкова, 9, кв. 130), Н. Юр
ченко (вул. Яна Томпа, 54, 
кв. 5), вихователь дитсадка 
В. Марахозська. При запи
сі до бібліотеки П. Плаху- 
та неправильно вказав 
своє місце роботи, забрав 
книгу і зник. Досі тримає 
6 бібліотечних книг Н. Ук
раїнець, Є. Мороз, студент 
КІСМу, теж не реагує ні 
на прохання, ні на нагаду
вання. Викладач медучи
лища Л. М. Солохіна не по
вертає книгу і щоразу по- 
новому пояснює, куди по
діла її.

Бувають і такі випадки. 
Сім'я Сибільських довго 
не повертала книг, а коли 
нарешті принесла, то на 
кількох поряд з бібліотеч
ними були штампи, які по
відомляли, що видання ні
бито належать самим 
боржникам...

І вже, як кажуть, межа 
всьому — вчинок А. Шуе-, 
тової (вул. Дзержинсько- 
го, 72, кв. 1): вона бібліо
течні книги дарувала сво
їм друзям...

Серед боржників , є цілі 
категорії людей, котрі не
відомо куди забирають 
бібліотечні книги. Це, по- 
перше, деякі студенти. Не 
маючи прописки у місті, 
вони благають нас все ж 
дати їм можливість ко
ристуватися бібліотекою. 
Ідемо назустріч і часто 
дарма. Бо молоді люди 
закінчують навчальні за
клади, виїздять і — шукай 
вітра в полі. Так зробили 
Т. Кобзіна (живе в Золота- 
рівці Світловодського ра
йону), Ю. Ткаличенко 
(с. Високі Байраки Кірово
градського району).

Влітку ми обслуговуємо 
шкільні табори праці та 
відпочинку. Класні керів
ники охоче беруть туди 
книги і... Досі не розраху

валися з бібліотекою пред
ставники кіровоградських 
шкіл №№ 24, 13, 4.

Ми розуміємо, що кни
гу можна загубити, зіпсу
вати. Але ж із цього ста
новища є вихід — можна 
купити таку ж чи рівноцін
ну, заплатити за втрату 
(сума стягується в 10-крат- 
ному розмірі). Шукають 
цей вихід люди, в яких, 
прямо скажемо, є совість. 
У решти ж, мабуть, нема. 
Чи заснула... Пробуджува
ти її нам допомага- _ 
ють наші активісти, чи
тачі: студентка педінститу
ту С. Гречка, учень техні
куму механізації В. Недо
лужно, вчителька СШ № 5 
А. А. Фоннбернштейн. Як
що ж і ці спільні зусилля 
не дають результатів, до
водиться передавати спра
ву до суду. Ну, а це вже 
ніяк не приємно ні нам, ні 
читачам.

О. СОЛЯНИКОВА, 
бібліотекар міського 
абонементу обласної 
юнацьної бібліотеки 
імені О. Бойченка.

м. Кіровоград.
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ВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ

Под новый век
Музыка Раймонда ПАУЛСА

Стихи Андрея ВОЗНЕСЕНСКОГО 
Двадцатый пек вот-вот уже кончится 
Л мне еще побыть с тобой хочется.
Наш быстрый век уходит к летописцам. 
Нод новый век зажжём с тобой елочку. 
Бесшумный снег на пас летит л форточку. 
Мой человек, ле надо, друг мой. торопиться.

ПРИПЕВ:
Мы не компьютеры. Мы живые люди. 
Мы ошибались дол го-долго.
Долго-долго шли друг к другу. 
Живем, как чувствуем. Мы искали чудо.
Ио только, только, только, только, 
Только Ты. Ты — чудо!

Тридцатый век вот-вот уже кончится. 
А мне еще побыть с тобой хочется. 
На сто веков не хватит наглядеться. 
Под новый век зажжём с тобой елочку
И поглядим, как’ снег летит в форточку. 
Есть век одни — который в сердце.

ПРИПЕВ.

АВТОГРАФ ДЛЯ

І

Марк ФРАДКІН

крему 
лож- 

чайноі 
пригорщу 

додайте

курку і проту- 
повної готовності, 
подати до кави? 
приготуємо торт

НЕ СТРАВА

ПТИ-

повіт-

рослина. 24. Іонний при
лад. 26. Народні збори в 
Стародавніх Афінах. 27. Бу
дівельний матеріал. 29. Аф
риканська тварина. 34. Ін
струментальна п’єса. 36. На
півтемрява. 37. Зображен
ня. 38. Насичення

Рибальська 
Старожитні 

16. Великий

Редактор «jf
Ю. СЕРДЮч^НКО. •

рям. 39. Поміст у трюмі 
судна. 40. Чеський пись
менник.

По вертикалі: 1. Сторін
ка книги без тексту. 2. Ці
на товару. 3. Опуклий чо
тирикутник. 4. Лісова яго
да. 6. Картина В. А. Тропі-

чути 
те

за вжди
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«У кожного часу
Це був однії з тих ве

чорів, які надовго зали
шаються в пам'яті. Мішає 
час, дні заповнені турбо
тами, думками, справами, і 
раптом, ніби відблиск ми
нулого свята: московський 
сніжок, кришталь казково
го залу, усмішка хорошої 
людини. І я повертаюся і: 
свято.

Почалося друге відді
лення концерту естрадно- 
симфонічного оркестру ЦТ 
і ВР під керуванням Олек
сандра Петухова. На сце
ну вийшов композитор, чиї 
пісні вже давно стали на
шими щирими друзями. 
Варто лиш назвати: «Те
че Волга», «За фабричною 
заставою», «Берези», «Ком- 
сомольці-добровольці», і ви 
відразу зрозумієте — мо
ва йде• про Марка Фрадкі
на. Привітавши оркестр з 
ювілеєм, 40-річчям творчої 
діяльності, він заспівав 
пісню, яка лише трохи 
«старша» від оркестру. На
писана вона в грізному 
1943 році. Я не випадково 
підкреслюю дату її 
рення. Пісня пя —- 
падковнй вальс».

Ночь коротка, 
Спят облака 
И лежит у меня 

на ладони 
Незнакомая ваша рука...

І її співав Марк Фрад
кін. Задушевно, щиро, 
схвильовано.

свої пісні»ffltr

ство-
«Вн-

Через кілька днів у Ко
лонному залі я запитала у 
Марка Григоровича:

— «Випадковий вальс»— 
ваша найдорожча пісня? 
Певно, з нею пов’язане 
щось дуже особисте?

— З кожною піснею у 
композитора і поета пов’я
зане «дуже особисте». Але 
моя . найдорожча — «Піс
ня про Дніпро». Цс пісня 
про наше з Євгеном Дол- 
матовськнм покоління, що 
гартувалося у вогні Вели
кої Вітчизняної.

Пісенний дар Марка 
Григоровича Фрадкіна 
розкрився у воєнні роки і 
перші повоєнні десятиліт
тя. Саме тоді'визначились 
головні темп його пісень.

Творча дружба Марка 
Фрадкіна з постами Є. Дол- 
матовськпм, М. Матусов- 
ськіїм, Л. Оіпаїїіпнм, тро
хи пізніше з Р. Рождест-

вепським виявилася над
звичайно продуктивною. 
Іноді намагаються вирі
шити, що у пісні головні
ше: слова чи музика. Без
підставні розмови. Пісні 
М. Фрадкіна, як і інших 
компознторів-піснярів, по
чинаючи з радянських кла
сиків М. Блантера, 1. Ду- 
паєвського, свідчать, що 
тільки ті пісні довго жи
тимуть, в яких музика і 
вірші рівноцінні.

Чим дорогі нам пісні 
Марка Фрадкіна, чому все 
нові покоління звертаю
ться і до «Випадкового 
вальсу», і до «Спогадів про 
ескадрилью «Нормандія»... 
В чому їх сила? Мелодій
ність, складна і водночас 
приваблива ладоінтонацін- 
па структура (мелодії 
вальсу, маршу, міського 
романсу...). Так, звичайно. 
Але головне, що пя нісші

ніби рветься з серця, її хо
четься співати! Кожна піс
ня Фрадкіна несе чітко 
окреслену думку, яка роз

кривається не лише тексто
во, а її через музичну ха- 
р а ктер і істі і к у, П р 11 г а д а іі те 
хоча б пісню «Тече Волга» 
з її широким, хвилеподіб
ним розспівом чи ритміч
ну «Морзянку».

— Марку Григоровичу, 
якій пісні ви віддали б при
зи всіх традиційних теле
візійних фестивалів «Пісня 
року»?

— Я не визнаю пісень- 
лідерів. У кожного часу 
свої пісні. Як, до речі, у 
кожної пісні повинен бути 
і свій особливий викона
вець.

Мені пригадуються ці 
слова М. Фрадкіна в зв’яз
ку з піснею на вірші 
Р. Рождественського «За 
того хлопця». Цікава у неї 
доля. Вперше пісня про
звучала у фільмі «Хвили
на мовчання», але дуже 
скоро зажила самостійним 
життям. Більше того, вона 
стала, так би мовити, ха
рактерною ознакою сімде
сятих років. «За того хлоп
ця» — під таким девізом 
почався масовий трудо
вий рух на честь 30-річчя 
Перемоги у минулій війні. 
Коли Марк Фрадкін і Ро
берт Рождественськпй 
створювали ціа пісню, во
ни, певно, й не підозрюва
ли, якою мобілізуючою си
лою володітиме вона. Піс
ня «За того хлопця» уві
йшла до репертуару бага
тьох співаків. Та найкра
щим її виконавцем, без
сумнівно, став Лев Лещсн-

ко. До речі, історія 
пісні не скінчилася. При
йшовши до нас з екрану, 
вона па екран повернула
ся. Коли прекрасний укра
їнський режисер і актор 
Л. Ф. Биков шукав для 
свого фільму «В бій ідуть 
одні «старики» пісню, яка 
сконцентрує найбільшу 
схвильованість і емоцій
ність, він зупинився саме 
на пісні «За того хлопця».

Сьогодні Марк Григоро
вич Фрадкін продовжує 
напружено працювати в 
своєму улюбленому жанрі 
пісні. По радіо, по телеба
ченню, з концертної естра
ди лунають ного нові піс
ні «Червоний кінь», «При- 
йде і до вас любов», «Де 
мій дім рідшій», «Скажи 
мені іцо-небудь», на вірші 
відомих і молодих поетів. 
Він часто зустрічається з 
молоддю, розповідає про 
свою юність, про час спо
дівань і звершень...

— Від імені молодих чи
тачів нашої газети і жур
налістів я бажаю вам, 
Марку Григоровичу, доб
рого здоров’я і нових твор
чих успіхів. Ваші пісні жи
вуть поміж нас, хоч «годы 
летят, наши годы, как 
цы летят»...

— Спасибі. Радий 
це від молоді, адже 
роєм моїх пісень
була молода душею, вірна 
і щира людина, громадя
нин нашої великої, найкра
щої в світі країни.

В. ЛЕВОЧКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Москва — Кіровоград.

МОЛОДІЙ 
ГОСПОДИНІ

МРІЯ!
Сьогодні до вас зазир

нуть на вогник знайомі, і 
захочеться почастувати їх 
чимось екзотичним. Спро
буйте приготувати «Ліб- 
жу».

Курку відваріть до на- 
півготовності. Потім розді
літь на частини і обваляй
те у товченому з сіллю 
часнику (взяти дві голов
ки). Залиште так на 2 го
дини. Підсмажте 3 столові 
ложки борошна, розведіть 
бульйоном, додайте 200 
грамів сметани, покладіть 
підсмажену цибулю, по
сипте червоним перцем, 
можна додати «Хмелі-су- 
нелі». В готовий бульйон 
покладіть 
шіть до

А що 
Давайте 
«Мрія».

П’ять брикетів заварно
го крему, п’ять пригорщей 
киш-мишу і півкілограма 
горіхів. На один розтертий 
брикет заварного 
покладіть 3 столові 
ки борошна, пів 
ложки соди, 
киш-мишу, додайте 0,' 
склянки молока. Все доб
ре перемішайте, покла
діть на сковорідку з мас
лом. Випікайте в гарячій 
духовці. (Для шоколадно
го кольору покладіть пів 
столової ложки какао).

Коли коржі прохоло
нуть, густо наколіть їх 
деякою.

Крем готуйте так: 
500 грамів сметани 
склянки цукру, все добре 
перем.ішайте, перемажте 
цією масою коржі, посип
те горіхами і поставте в 
холодильник. До столу 
краще подавати наступно
го дня.

КОНКУРС «ЕРУДИТ»
У новий рік ерудити переоралися з таким багажем: 

В. Манойленко (Кіровоград) — 156 очок, В. Нечипо- 
ренко (Знам’янка) — 155, Ю. Іванов (Кіровоград)— 
154, В. Гродзіцькиіі (Москва) — 153, П. Онищенко 
(Кіровоград) — 152, І. Чорноіван (Кіровоград) — 
151, Е. Володимнрська, О. Середа (Кіровоград)—146, 
10. Чуб (Петрівський район)—138, Н. Філоненко 
(Світловодськ) — 130, О. Овдієнко (Кіровоград) — 
124, А. Коваленко (Новоукраїнський район) — 105, 
В. Ільченко (Вільшанський район) — 102, Г. Віііто- 
няк (Бобринецький район) — 71.

Дехто з учасників скаржиться на те, 
фічні назви доводиться брати з атласів, 
даються російською мовою, при цьому

що геогра- 
котрі вн- 
бішнкають 

утруднення з перекладом, мають місце різні варіанти 
написання. У таких випадках очок не знімаємо, якщо 
різні варіанти не ламають інших слів кросворду. Ска
жімо, в «Трьох літерах» ми зарахували як правильні 
відповіді «Кия» і «Кія».

КРОСВОРД
Перший у 1986 році тур 

почнемо... з підказки. 
Справитися з деякими пи
таннями запропонованого 
кросворду 
«Словник 
слів».

Відповіді 
20 лютого.

вам допоможе 
іншомовних

надсилайте до

По горизонталі: 5. Один 
із творців лазера. 9. Ка
нат для безпеки акробата. 
10. Грядка з квітами’ 
уздовж стіни. 11 Вид ру
ху. 12. Товща води. 13. Міс
то в Республіці Заїр. 
14. Частина друкарської 
машини. 19. Герой новго
родської билини. 22. Ко
лишня назва жителя Мо
скви. 23. Кімнатна цілюща 31.

15.
21.

ніна. 7. Гідравлічний амор
тизатор. 8.
снасть. 15. 
предмети.
важкий меч. 17. Мучний 
виріб. 18. Перев’язуваль
ний матеріал з паперу. 
20. Особа, що не має гро
мадянства жодної держа
ви. 21. Круглий хлібець. 
25. Пам'ятник. 28. Много
член. ЗО. Обстановка.

Кухонний інструмент. 
Знаменитий корабель.

Плетений шнурок. 
Посудина.
Склав І. ЧОРНОІВАН.

м. Кіровоград.

ВІДПОВІДІ
НА КРОСВОРД 
«ТРИ ЛІТЕРИ» 
Н. ФІЛОНЕНКО, 
ВМІЩЕНИЙ В «МК:>
ЗА 28 ГРУДНЯ

По горизонталі: І. Сир.
3. Рів. 5. Лев. 7. Око. 8. Апо.
9. Мат. 11. Мох. 13. Бор.

Мед. 17. Сад. 19. Кап.
Ода. 22. Уху. 23. Фон.

25. Зуб. 27. Тур. 29. Рік. 
Рай. 33. Лад, 35. Оха.

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины,

На украинском языке.
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ЩАСТЯ
Вітаємо секретаря 

комсомольської організа
ції Новоукраїнського 
споживчого товариства 
Ольгу Фляк та Леоніда 
Забродського з одружен
ням.

Новоукраїнський рай
ком ЛКСМУ.
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