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Ів
Відповідальна пора настала в діяль

ності комітетів комсомолу області. Ра
зом з партійними та профспілковими 
комітетами вони сьогодні підбивають 
підсумки соціалістичного змагання за 
січень — перший місяць третього року 
п’ятирічки. Йде уважний аналіз зробле
ного, намічаються шляхи дальшого під
вищення ефективності і якості роботи, 
як того вимагають рішення грудневого 
{1977 р.) Пленуму ЦК КПРС, Лист ЦК 
КПРС, Ради Міністрів ' СРСР, ВЦРПС і 
ЦК ВЛКСМ про розгортання соціалістич
ного змагання о 1978 році.

Разом з молоддю республіки юнаки і 
дівчата області з самого початку року 
стали на трудову вахту під деаїзом «Від 
60-річчя Великого Жовтня до, 60-річчя 
ВЛКСМ — ударними комсомольськими 
темпами!». Славними ділами відзначають 
вони свою участь у цьому патріотичному 
русі. Ось кілька прикладів того.

Нещодавно Кіровоградський міськком 
комсомолу оголосив ударною комсо
мольською будовою міста домобудівний 
комбінат. Тут уже діє комсомольський 
штаб. Дострокове введення в експлуата
цію цього об’єкта — а штаб поставив 
саме таку мету — помітно позначиться 
на зростанні темпів житлового будів
ництва в обласному центрі.

На підвищення темпів будівництва 
спрямували сеою участь у змаганні ком
сомольці і молодь Кіровського району 
м. Кіровограда. Вони виступили з іні
ціативою «Пусковим об’єктам року — 
комсомольське шефство!» В колі їх
ньої турботи — чавуноливарний завод, 
домобудівний комбінат, комбінат «Буд- 
індустрія» облміжколгоспбуду, госпіталь 
для інвалідів Великої Вітчизняної війни, 
їдальні КІСМу та ШВЛП.

Конкретними ділами на заклик партії, 
уряду, комсомолу трудитись ударно від
повідає сільська молодь. Колективи ком
сомольсько - молодіжних тракторних 
бригад і автогаража колгоспу «Дружба» 
Новоукраїнського району взяли зобов’я
зання до відкриття XVIII з’їзду ВЛКСМ 
поставити на лінійку готовності всю грун
тообробну і збиральну техніку, до 
60-річчя Ленінського комсомолу закін
чити всі сільськогосподарські 
Цю ініціативу вже підтримали 
механізатори колгоспів імені Фрунзе, 
імені Калініна, молодь райспоживспілки. 
По-діловому дбають хлібороби ордено
носної районної комсомольської орга
нізації про врожай третього року п’яти
річки. Вони взяли шефство над вирощу
ванням кукурудзи. Райком комсомолу 
схвалив ініціативу тринадцяти комсо
мольсько-молодіжних ланок, які дали 
слово одержати по 65—70 центнерів 
зерна кукурудзи з кожного гектара.

Набирає розмаху соціалістичне зма
гання за ударні темпи роботи від юві
лею Великого Жовтня до ювілею Ленін
ського комсомолу. Комітети комсомолу 
повинні підкріплювати це патріотичне 
починання організаційно й політично, 
усувати перешкоди на шляху передового 
досвіду, ефективного використання до
сягнень науки і техніки. Працювати 
ударно в рік 60-річчя Ленінського ком
сомолу — твоє, юний друже, конкретне 
комсомольське доручення!

Молодий комуніст Станіслав СТОРОЖУЙ з 
колгоспу «Більшовик» Гайворонського району 
не раз увіходив до числа перших у змаганні 
за вимпел «Молодого комунара» «Кращому 
молодому женцю Кіровоградщнни» та приз 
«Золотий колос». Нині він готує свій комбайн 
до наступних жнив. Станіслав планує намоло
тити цього року зерна більше, ніж торік.

Фото В. ЗЕМНОРІЯ.

НАУКА СЛУЖИТЬ П’ЯТИРІЧЦІ

Леміш прокатують на стані
Проект прокатного стана для виготовлення 

деталей складної конфігурації розробили 
спільно з виробничниками вчені Дніпропет
ровська.

Металурги України вже прокатують заготов
ки лемешів плугів, блоків вантажопідйомних 
машин, зубів ковшів екскаваторів, які до цьо
го робили шляхом штампування, кування або 
лиття. Внсокомсхапізований і автоматизований 
процес їх виробництва дає змогу економити 
метал, знижувати собівартість продукції, по
легшувати умови праці.

роботи, 
молоді

ВАЖЛИВИЙ РЕЗЕРВ 
ПІДВИЩЕННЯ 

ВРОЖАЙНОСТІ 
ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР прийняли постанови в питан

нях поліпшення селекції і насінництва цукрових буряків і карі 
топлі.

Постановами намічені, зокрема, заходи по прискореному ство- 
ренто і впровадженню у виробництво- високопродуктивних -еорч 
тів і гібридів цукрових буряків, придатних до механізованого ви
рощування; повне задоволення щорічної потреби колгоспів і рад
госпів у високоякісному насінні цукрових буряків районованих 
сортів.

Передбачено прискорене створення і впровадження у вироб
ництво нових високопродуктивних сортів картоплі, які б відпові
дали вимогам інтенсивного землеробства, з потенціальною вро
жайністю 400—600 центнерів з гектара, з комплексною стійкістю 
проти основних хвороб і придатних до механізованого вирощу
вання, збирання, а також до тривалого зберігання.

ЗВЕРНЕННЯ

ЗВЕРНЕННЯ ОБГОВОРЕНО І ОДНОСТАЙНО ПРИЙНЯТО НА ЗБОРАХ 
КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНОГО КОЛЕКТИВУ МАГАЗИНУ № 4 
«ОКСАНА» КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКПРОМТОРГУ 2 ЛЮТОГО 
1978 РОКУ.

(ТАРС).

Молодіжний колектив магазину «Оксана» на комсомольських зборах прийняв 
звернення до комсомольців і молоді нашої області. Вже п’ять років як дівчата з від
ділів трикотажу і подарунків прийняли у свої бригади почесними членами Любов 
Шевцову та Олега Кошового. Ліда Котсва, Надія Меншикова, Люда Машталер, Лю
да Харута, Валя Потоцька та інші вже звикли, що поруч них незримо працюють герої 
«Молодої гвардії». Заробітну плату Люби та Олега з 1973 року перераховують до 
фонду миру.

Колектив «Оксани» має від Радянського фонду миру три грамоти за активну ді
яльність у русі прихильників миру і поповнення ного добровільними внесками.

На запитання: «Що ви від цього маєте?» — групкомсорг Ліда Котова відповіла: 
«Почуття святості і гордості. Ми двічі були в Краснодоні. Возили «Молодій гвардії» 
звіт про свою роботу».

Звідти вони й привезли цей незвичний стимул — «почуття святості».
Була у них зустріч з рідними О. Кошового і В. Земвухова. Дівчата відвідали 

музейні кімнати, де стенди розповідають про героїчні дні «Молодої гвардії».
Сьогодні ми друкуємо їхній лист-звервепня до комсомольців і молоді нашої об

ласті.

ЧЛЕНІВ КОМСОМОЛЬСЬКО-ЛЮЛОДІЖНОГО КОЛЕКТИВУ МАГАЗИНУ № 4 
«ОКСАНА» КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКПРОМТОРГУ
ДО КОМСОМОЛЬЦІВ І МОЛОДІ ОБЛАСТІ

Четверте десятиріччя 
радянські люди живуть в 
умовах миру. Це величез
не благо забезпечене 
мудрою політикою і вели
кими зусиллями ЦК КПРС, 
його Політбюро, зусилля
ми особисто Генерально
го секретаря Центрально
го Комітету партії, Голови 
Президії Верховної Ради 
СРСР товариша Л. І. 
Брежнєва.

Дбання про закріплення 
миру виявляє саму приро
ду батьківщини Великого 
Жовтня. Про це свідчить 
нова Конституція, одно
стайно прийнята на поза
черговій сьомій сесії Вер
ховної Ради СРСР.

Ми, представники ново
го покоління радянських 
людей, твердо пам’ятає
мо, якою ціною нам ді
стався мир, і клянемося 
пам’ятати про тих, хто від
дав своє життя за свободу 
і щастя нинішнього й май
бутнього поколінь.

У свій колектив ми на
вічно зарахували героїв- 
молодогвардійців Любов

Шевцову та Олега Кошо
вого. Вони — почесні чле
ни нашого комсомоль
сько-молодіжного колек
тиву. Ми працюємо за се
бе і за них. У день одер
жання зарплати нас ціка
вить і хвилює питання: 
скільки у них? Тобто у Лю
би та Олега. А у них з лю
того 1973 року 11 840 кар
бованців на рахунку.

У ювілейному, 1977 році 
Шевцова і Кошовий як 
члени нашої бригади за
робили 2573 карбованці.

їхню зарплату ми пере
раховуємо до Радянського 
фонду миру. І коли ми 
приїздимо в Краснодон, то 
з почуттям законної гор
дості за себе і за героїв- 
молодогвардійців щоразу 
даємо урочисту клятву пе
ред величним обеліском, 
пам’ятаючи, що своєю 
працею, пам’яттю наших 
сердець зближуємося з 
ними — людьми, які пішли 
в безсмертя.

Ми вибрали саме таку 
форму участі у фонді ми
ру. Це накладає на нас 
обов’язок сьогодні пра-

цювати краще, ніж учора, 
завтра — краще, ніж сьо
годні. Всі ми працюємо з 
високим трудовим підне
сенням, рік у рік пере
виконуючи підвищені со
ціалістичні зобов’язання.

Мр^ твердо переконані, 
що участь у. фонді миру— 
це наш святий обов’язок 
перед пам’яттю і подви
гом мільйонів радянських 
людей, що віддали своє 
життя за наше щастя, за 
мир і дружбу між наро
дами.

Ми закликаємо всіх 
трудівників орденоносної 
Кіровоградщнни активно 
підтримати благородні 
патріотичні почини Радян
ського фонду миру, під
тримати морально й мате
ріально його практичну ді
яльність, спрямовану на 
зміцнення загального
миру.

Хай кожен внесе свій 
вклад у здійснення запо
вітних сподівань людства: 
жити в умовах миру, сво
боди, соціального про
гресу!

• КОМСОМОЛЬСЬКИЙ ТЕЛЕТАЙП

У комсомольсько-моло
діжному колективі токар
ного цеху Новопразького 
відділення «Сільгосптехні
ка» стало правилом — 
щозміни виконувати нор
ми виробітку на 135—140 
процентів. Це дало змогу 
молодим токарям узяти 
підвищене соціалістичне 
зобов'язання — на честь 
XXIII з’їзду ЛКСМ Украї
ни виконати план чоти
рьох місяців.

І бригадир Віктор Рогу- 
лець, і групкомсорг Ва
силь Бутенко, і Володи
мир Григорович — його 
батько, наставник у брига
ді — вже нині перекона
ні: визначений рубіж бу
де подолано вчасно.

Високі темпи роботи не 
шкодять якості продукції.

Отже, сільгоспмашини 
до весни бригада готує 
надійно, з гарантією.

А. ПОДОЛЯК. 
Олександрійський район.* * *
Постійно борючись за 

економію сировини, елек
троенергії, робочого ча
су, комсомольсько-моло
діжний колектив верстат
ників цеху № 10 заводу 
чистих металів імені 50- 
річчя СРСР, очолюваний 
Л. Орленком, дбає перед
усім про пошук нових, не
використаних резервів.

Члени бригади здій
снюють заходи малої ав
томатизації. Так, минуло
го року з ініціативи ком
сомольсько - молодіжної 
• з допомогою техноло
гів цеху було модернізо
вано ручний таль, що

значно скоротило час під
готовки сировини при ви
конанні розточувальних і 
токарних робіт, виключи
ло фізичну працю на цих 
операціях.

Це лише один приклад. 
А загалом за рік завдяки 
впровадженню елементів 
наукової організації пра
ці комсомольсько - моло
діжний колектив зеконо
мив 1300 карбованців.

Серед молоді чимало 
людей творчої думки. 
Свій раціоналізаторський 
пошук вони спрямовують 
на те, щоб якнайощадли- 
віше витрачати сировину 
і матеріали. Завдяки знач
ній економії титану, не
ржавіючої сталі тощо за
ощаджено 3600 карбован
ців.

Особливо бережливими 
зарекомендували себе 
молоді робітники Микола

Боровський, Степан Арте^ 
менко, Микола Федоров.

Нині у бригаді створе^ 
но комсомольський пост, 
якості в складі трьох крак 
ЩИХ виробничників. ЙОГО: 
завдання — виявляти брак 
у роботі і запобігати йо'* 
му.

У нинішньому році, ро* 
ці 60-річчя Ленінського 
комсомолу, всі чотирнад
цять членів колективу на 
чолі з комсоргом Івано/Х 
Кравченком вирішили по* 
працювати так, щоб до 
цієї знаменної для моло
ді країни дати виконати 
річний план. А на честь 
XVIII з’їзду ВЛКСМ ви
робничники взялися від
працювати вісімнадцять 
ударних тижнів. І вони 
стоять на трудовій вахті.

Т. СОЛДАТЕНКО. 
м. Світловодськ.
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МІСЯЧНИК ОБОРОННО-МАСОВОЇ РОБОТИ

ЛЕНІНСЬКИЙ ЗАЛІК

НАША КРОВНА 
СПРАВА

До проведення громад
сько-політичної атестації 
райком комсомолу ре
тельно готувався. Про неї 
йшла мова на семінарах 
секретарів комсомоль
ських організацій. А на 
семінарі голів атестацій- 
них комісій усі слухачі 
одержали потрібну мето
дичну літературу та відпо
відні рекомендації. У про
цесі цієї роботи стало 
зрозумілим, що секрета
рів, обраних уперше, слід 
було б навчати дещо за 
іншою програмою.

По-перше, саме їм не
обхідно спочатку пояснити 
суть, елементи Ленін
ського заліку, його необ
хідність у системі кому
ністичного виховання мо
лоді.

По-друге, слід глибоко 
проаналізувати практику 
проведення Ленінського 
заліку. Адже досить часто 
свої особисті комплексні 
плани юнаки і дівчата 
просто переписують одне 
В одного або і взагалі їх 
не приймають. Так стало
ся торік, приміром, у ком
сомольській організації 
колгоспу імені Жовтневої 
революції, яку очолював 
Е. Продоско. Не діяла тут 
і атестаційна комісія. Тож 
новому ватажкові Миколі 
Еустаку разом з активіс
там* багато довелось по
працювати над усуненням 
недс піків. Однак бажаних 
оезуль- итіь ще слід чека
ти, бо Ленінський залік 
нлйбільш організовано 
проходите там. де його 
проведенням займаються 
постійно.

> цього приведу заслу
говує на увагу досвід ро
боти комсомольської ор
ганізації колгоспу імені 
Шевченка. Деякий час 
тому питання про громад
сько-політичну атестацію 
тут заслухали на спільно
му засіданні комітету 
комсомолу і парткому 
колгоспу. Переглянули і 
затвердили атестаційну ко
місію, провели навчання 
комсомольського й партій
ного активу, затвердили 
графік атестації, за кож

ною групою закріпили 
членів парткому і комітету 
комсомолу, ті уважно оз
найомилися з характерис
тиками на учасників Ле
нінського заліку і в ході 
атестації проводять інди
відуальні співбесіди з мо
лоддю. Така предметна 
робота ефективно впливає 
на поліпшення виховання 
юнаків і дівчат. Довелося 
пекти раків тим, хто дав
ненько не заглядаз до біб
ліотеки, пасивно ставився 
де участі в художній са
модіяльності, не займався 
спортом.

У дні атестації було ви
словлено чимало конкрет
них пропозицій щодо по
ліпшення роботи КОМСО
МОЛЬСЬКОЇ організації. Так, 
ланкова Тетяна Прицепа 
запропонувала створити 
комсомольсько - молодіж
ну ланку по вирощуванню 
цукрових буряків, а водій 
Микола Ліщенюк — орга
нізувати в автопарку ком
сомольсько - молодіжний 
колектив водіїв. Усі заува
ження, висловлені учасни
ками Ленінського заліку, 
сконцентровано в окремо 
заведеному зошиті і неза
баром буде обговорено 
на комсомольських збо- 
рах»

Таким чином, дальший 
розвиток Ленінського за
ліку як комплексної фор
ми комуністичного вихо
вання молоді повинен від
буватися і шляхом зміц
нення його ідейного зміс
ту, і шляхом удосконален
ня форм його проведення. 
З активною допомогою 
партійних комсомольські 
організації району роб
лять усе, щоб атестація 
пройшла організовано, на 
високому ідейно-політич
ному рівні і стала важли
вим етапом у роботі по 
виконанню завдань, по
ставлених- у Листі ЦК 
КПРС, Ради Міністрів 
СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ 
про розгортання соціаліс
тичного змагання.

М. ЧАЙКА, 
другий секретар Доб- 
ровелнчківського рай
кому комсомолу.

УСПІШНО стартував місячник 
оборонно-масової роботи в 

Олександрії. З перших днів він вніс 
помітне пожвавлення в роботу орга
нізацій ДТСААФ і комітетів комсо
молу. Поле діяльності широке. У 
спільних планах немало цікавих і 
корисних справ. Практикуються 
лекції, доповіді, походи та екскурсії 
по місцях революційної, бойової і 
трудової слави радянського народу, 
зустрічі з ветеранами Великої Віт
чизняної війни і праці, молодіжні 
тематичні вечори, огляди, конкурси. 

Особливої масовості в ці дні набирають 
змагання з віііськовсяпрнкладіїнх і тех
нічних видів спорту, насамперед з кульо
вої стрільби. Сотні юнаків і дівчат, 
яких і досвідчені спортсмени, і 
ці. виходять щодня
Одні з них прагнуть виконати вправу 
ГНО па золотніі значок, їнші мріють ста
ти спортсменамії-розрядникамн і докла
дають зусиль, щоб вибороти право увійти 
до складу збірної, взяти участь у фіналь
них змаганнях на першість міста.

Активно включились у місячник стріль-
ЦІ Г2-Ї, 13-ї, 15-ї, 17-ї. 6-ї середніх шкіл міс
та, профтехучилищ. медичного іі педаго
гічного училищ, рудоремонтного заводу, 
вуглерозрізу «Морозівськіїіі». райснеріи- 
управління.

Що ж сприяло масовості, якої до- 
сяг стрілецький спорт в Олександ
рії? Міська оборонна організацій й 
раніше не була відстаючою в цьому 
питанні, а за останні роки по забез
печеності спортивною зброєю і стрі
лецькими тирами вийшла в число 
передових в області. Тільки за час 
комсомольсько-молодіжної трирічнії 
в Олександрії збудовано дев'ять 
50-метрови.ч стрілецьких тирів та 
один 100-мстровнй для стрільби з 
військової зброї. Тепер ііа 120 пер
винних організацій міста € 21 типо
вий стрілецький тир. Школи, де ве
деться початкова військова підго
товка, в більшості забезпечені тира
ми, мають їх усі міські профтехучи
лища, є тири на ряді промислових 
підприємств. Відповідно до кількос
ті організацій ДТСААФ забезпече
ність тирами в Олександрії стано
вить 17,0 процента, тоді як у Кіро
вограді вона дорівнює 5,8 процента.

Слід узяти до уваги, що два ве
ликих тири, які належать міськко
му ДТСААФ, безплатно надаються 
в користування низовим колекти
вам Олександрії, котрі не мають 
змоги збудувати свої тири. До 
послуг широкого кола молоді в міс
ті діє чотири пневматичних тири.

А як справи зі спортивною зброєю? її 
мають 53 первинні організації (із 120), 
тобто забезпеченість дорівнює 44,2 про
цента. Якщо цеп показник порівняти з 
показником інших великих міст області, 
то іі тут виграє Олександрія. В Кірово
граді, наприклад, забезпеченість пер
винних організацій спортивною зброєю 
становить лише 18,1 процента, у Знам’ян
ці — 27,3, у Ссітловодську — 32,0.

«СЕКРЕТИ» МАСОВОСТІ
Як у первинній організації ДТСААФ 
появилися снайпери

Отже, в розв’язанні проблеми ство
рення міцної бази для стрілецького спор
ту оіе.гсаіідрійці обійшли свєїх сусідів і 
колег.

А чи можна зрівняти умови для роз
витку стрілецького спорту, скажімо, на 
заводі «Червона зірка» з тими, що їх 
мають члени оборонної організації рай- 
снсргоупрапліпия виробничого об’єднан
ня «Олексапдріявугілля»? Якщо голова 
завкому ДТСААФ «Червоної зірки» Ф. І. 
Штапов багато часу витрачає па те, щоб 
знайти місце, де б десятки цехових ко
лективів могли провести тренувальні за- 
і яття чи змагання, то ця проблема не 
хвилює активістів ранеііє-ргоуііравління.

Як же пощастило олександрійцям ста
ти власниками добротної спортивної бі- 
зк? Все залежало від ініціативи заінте
ресованих, від їхнього запалу і наполег
ливості в роботі. Вони створили базу 
своїми силами, з мінімальними затрата
ми. Ентузіасти самі робили все — від 
креслення проекту тиру до покладення 
останньої цеглини. Ініціаторами будів
ництва були комітети ДТСААФ і комсо
молу.

Минулого року команди райспер- 
гоуправління взяли участь у сімнад
цяти змаганнях на першість підпри
ємства. Адміністрація і профком до
помогли молоді придбати для секції 
нову спортивну зброю, необхідний 
інвентар. Нині провідні стрільці ко
ристуються гвинтівками з оптичним 
прицілом, мають пістолети. Це до
помогло значно підвищити їхню 
майстерність. Появилися в секції 
свої першо- і другорозрядникп, чем
піони підприємства і міста. По-

справжньому зуміли оволодіти май
стерністю стрільби й дівчата. 
Команда підприємства на міських 
змаганнях рідко поступається пер
шістю. Титул чемпіонів міста серед 
жінок вибороли першорозрядниці 
Марія Базилевська ( з гвинтівки) та 
Раїса Довгалц. (з пістолета). Бонн, 
як і їхня подруга першорозрядниця 
Світлана Адамчук, увіходять до 
складу збірної міста й успішно ви
ступають на обласних змаганнях.

Цей колектив не є винятком у 
створенні навчальної і спортивної 
бази своїми силами. Таким чином 
було збудовано стрілецькі тири й па 
вуглерозрізі «Морозівськпй», на ру- 
доремоптиому заводі, будують тир 
на зазоді гірського воску, рекон
струюють — у середній школі № б 
і в профтехучилищі № 3.

Тому іі зростають лави спортсме
нів, .зокрема стрільців, у низових 
колективах. Тому гак упевнено на
бирає темпів місячник оборонно-ма
сової роботи, присвячений 60-й річ
ниці Радянської Армії і Військово- 
Морського Флоту, в шахтарському 
місті.

С. ОЛЕРСЬКИЙ, 
заступник завідуючого поза
штатним відділом пропаганди 
і військово-патріотичного вихо
вання молоді обкому ДТСААФ,

На фото: внизу — чем
піон Олександрії з кульової 
стрільби (пістолет) серед жі
нок, активний член ДТСААФ, 
комсомолка Раїса ДОВ- 
ГАЛЬ; вгорі — чемпіон міста 
з кульової стрільби (гвинтів
ка) серед жінок комсомолка 
Марія БАЗИЛЕВСЬКА (злі
ва) зі своїми вихованцями 
третьорозрядниками — при
зовником С. ЖУРАВЛЬО- 
ВИМ і т. ВЕРЕЩАПНОЮ.

Фото А. БОЙКА.

ПОРТУГАЛІЯ: УРЯД СФОРМОВАНО
ПРОБЛЕМИ НЕ РОЗВ'ЯЗАНО

У палаці Ажуда в Ліссабопі відбулась 
урочиста церемонія принесення присяги 
і вступу на посаді' міністрів нового уря
ду Португалії, сформованого лідером со
ціалістів Маріу Соарешем.

Попередній уряд, також очолюваний 
Соарешем, виявився неспроможним роз
в'язати складні економічні і соціальні 
проблеми, які стоять перед країною. 
Безробіттям тепер охоплено понад 11 
процентів самодіяльного населення. Ін
фляція досягла рекордного рівня: ціпи в 
минулому році зросли на 26 процентів. 
Торішній дефіцит торговельного балансу 
становив 1,17 мільярда доларів. Зов
нішня заборгованість Португалії збіль
шилася до 4,2 мільярда доларів, і в 1977 
році тільки в рахунок цього боргу країні 

ВІ,платптп іноземним фірмам 
220 мільйонів доларів.
_ Парламент відмовив у вотумі довір'я

затяжний період урядової кризи,

попередньому однопартійному 
Соареша, який складався із

_ урядові
. . ■ „ ........з соціалістів,

І він змушений був літи у відставку. По-

•чався 
політичних консультацій між М. Соаре
шем, якому президент доручив сформу
вати новий кабінет, і представниками 
найбільших партій країни. Після трива
лих консультацій М. Соареш сформував 
кабінет па основі угоди між соцпартією 
і правим соціально-демократичним цент
ром. Він ввів до складу свого кабінету 
поряд із соціалістами трьох членів СДЦ 
і двох незалежних.

Виступаючи на прес-конференції, 
М. Соареш заявив, що основним завдан
ням нового кабінету буде проведення ПО
ЛІ гики «жорсткої економії». «Уряд має 
намір якнайшвидше відновити перегово
ри з міжнародним валютним фондом 
(МВФ) про надання Португалії велико
го кредиту»,—відзначив прем’єр-міністр. 
Надання такого кредиту МВФ, головну 
роль в якому відіграють США, зв'язане 
якраз з режимом «жорсткої економії» 
Щодо трудящих, які будуть змушені ще 
тугіше затягти пояси.

Склад сформованого М. Соарешем но
вого кабінету міністрів викликав хвилю 
протестів серед демократичних лівих сил 
країни, подив і незадоволення в рядах 
самої соціалістичної партії.

Виступаючи па мітггнгу в Ковільї, ге
неральний секретар ПКП Алваро Куньял 
підкреслив, що жоден уряд у Португалії 
не маті'ме необхідної стабільності в разі 
проведення політики, спрямованої проти 
інтересів і завоювань трудящих. Він на
гадав що падіння однопартійного уряду 
соціалістів було викликане саме політи
кою, яка йде врозріз з інтересами трудо
вого народу. А. Куньял поклав на керів
ництво соцпартії всю відповідальність за 
припинення переговорів з португаль
ською Компартією про урядову угоду, 
яка забезпечила б захист і зміцнення 
основних революційних завоювань пор
тугальського народу.

Профспілковий центр інтеренндика.т 
заявив про своє серйозне занепокоєння з 
приводу призначення нз важливі урядові

пости політичних діячів з СДЦ, «які 
скомпрометували себе співробітництвом* 
з салззарівським фашистським режимом. 
Серйозну стурбованість складом нового 
кабінету міністрів у зв’язку з входжен
ням до нього Представників СДЦ висло
вив і національний секретаріат соціаліс
тичної молоді Португалії.

Про зростаюче незадоволення рядових соціа
лістів політикою керівництва, соцпартії свід
чать розкол у цій партії і створення останніми 
днями нового політичного руху _ «Союзу со- 
тал,стичних і демократичних лівих снл». 
Установчі збори цього союзу зазначили що 
«будь-який уряд, позбавлений підтріїм?"’ Ши
роких народних мас, приречений пі»,« 
До керівництва союз’у ввійшли ;\-’а- ПроВаі>' 
ні ЧІЯЧ! соцпартії. Серед них КОТШІнІі 
Кардозуі° госпада”ства і Рибальства

Полігіїчні оглядачі одностайні о 
іічіплг-пхИ/^ЯД’ Яки“ 1,е Має підтримки В 

чр киги, аРСДПИХ ^асах> ПеСПрОМОЖНІІМ 
Согої ек°НОм‘кУ Португалії з глн-
ссшні •• ’ ефективно розв’язані на
сущні соціальні проблеми.

О. ШИРОКОВ. 
(ТАРС).

відомі політич- 
ишній міністр 

—.—а Лопеш

в тому,
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О Урок для тебе

ТАНЦЮЙТЕ
III ЗДОРОВ'Я

У наш час бальні танці стали 
невід’ємною частиною побуту. Вона 
допомагають пам цікаво й весело 

« своє дозвілля. Будь-який 
молодіжний вечір важко уявити со
бі беіїба.тьнпх танців. Різноманіт
ність їх характеру допомагає пов
ніше розкривати духовний світ лю
дини і навіть цілого народу. Лірика 
російського танцю, темперамент ла
тиноамериканської самби, пластика 
н урочистість вальсу ще раз під
креслюють: танець — мистецтво 
мільйонів.

Танці, як люди. Долі їхні різні. Одні, 
спершу маловідомі, живуть напрочуд

довго й повнокровно. СТІЙКО ЗІІОСЯЧН 
примхи швидкоплинної моди; інші, по
явившись па світ галасливо, прославляю
ться, потім їх критикують і забувають, 
їхня доля — справа часу. Та й справді, 
хто нині пам’ятає, скажімо, етранж, злі- 
каз чи унгараш? Зате російська кадриль, 
вальс-бостои, танго й фокстрот танцю
ватиме ще не одне покоління.

Навчання бальних танців можна почи
нати з дітьми 6—7 років. На досвіді на
бору дітей у студію бального танцю при 
Палаці піонерів нашого міста слід зро
бити висновок, що цей вік є найбільш 
сприятливим для розвитку у дітей при
родних хореографічних даних, музичних 
здібностей, а також длп придбання, гар
ної постави.

Ллє це зовсім не значить, що інші 
вікові категорії несприятливі для 
кавчання. Тепер у багатьох містах 
нашої країни є школи відкритого 
типу, де вчаться по циклах особи 
віком від 10 до ЗО років. Є навіть 
спеціальні групи для тих, кому

тридцять» Так то танцю всі роки 
покірні.

Більше того, танці — це чудові 
ліки від різних недуг. Наприклад, 
віл гіподинамії. Ця хвороба пов’я
зана з обмеженою рухливістю лю
дини. Чому ж не поєднати корисне 
з

Ще раз
приємним?

А. ЗЕЙЛІНГЕР, 
керівник ансамблю сучасного 
бального танцю «Ятраночка» 
обласного Палацу піонерів та 
школярів.

ВІД редакції: А яка твоя думка, 
читачу, щодо бального танцю? За
старів вальс сьогодні чи ні? Які іан- 
ці ти любиш? Чи повністю ти згоден 
з автором замітки «Танцюйте на 
здороз’я»?

Напиши нам. Диск-зал до твоїх 
послуг.

про етику

Фото В. ЗЕМ НОРІЯ.

ПРАВО
ДИСК-ЗАЛ «МН»■Э. .ГОШСВА

НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ
Слова Ö. ТУШНОВОЙ.Музыка М. МИНКОВА.

КОЛИ ВИХОДИТЬ НА СЦЕНУ МОЛОДЕ ПОДРУЖ
ЖЯ ЛЮДМИЛА І МИКОЛА ІЛНЬОВСЬКІ, В ЗАЛІ ВІД
РАЗУ ВИБУХАЮТЬ ДРУЖНІ ОПЛЕСКИ. СІМЕЙНИЙ 
ДУЕТ САМОДІЯЛЬНИХ ТАНЦЮРИСТІВ МАЄ НЕЗМІН- 
НИЙ УСПІХ У ГЛЯДАЧІВ. ОСОБЛИВО ТЕМПЕРА
МЕНТНО ЛЮДМИЛА І МИКОЛА ВИКОНУЮТЬ ЗА
ПАЛЬНИЙ МОЛДАВСЬКИЙ ТАНЕЦЬ НА СЦЕНІ КЛУ
БУ ІМЕНІ ВОРОВСЬКОГО (м. ГАЙВОРОН), ДЕ ВОНИ 
БЕРУТЬ АКТИВНУ УЧАСТЬ У РОБОТІ ТАНЦЮВАЛЬ
НОГО ГУРТКА.

НА ФОТО: ТАНЦЮЮТЬ ЛЮДМИЛА І МИКОЛА 
БІНЬОВСЬКІ.

Д ІОДИ при зустрічі Еітають одне одного. Такий 
* к звичай у всіх народів. Це стало загальнолюд
ською нормою поведінки. Завжди і всюди була, є й 
буде потреба так чи інакше поводитися зз столом, у 
колективі, в повсякденному спілкуванні.

Коли ми говоримо про манери людини, то маємо 
на увазі її зовнішню культуру. Звичайно, вона не дає

-

*

Кожній господарці зав
жди приємно придбати в 
магазині покупку в гарній І 
упаковці. Та, прийшовши | 
додому, зона викидає упа
ковку як непотріб. До ре- І 
чі, в кожній сім’ї завжди 
знайдуться старі гззети, 
журнали, що втратили 
свою читабельну цінність. 
Як правило, їх викидають 
на смітник або ж спа
люють.

А а той же час промиє- | 
повість нашої країни має 
гостру потребу в макула- 
турі> яка є цінною сирови- 
ною Для паперових фаб
рик. Згодо/и вона у вигля
ді нових книг, журналів і і 
газет знову потрапляє до 
читачів.

Усі ми — свідки того, як 
різко зріс за останні роки 
попит на багатотомні ви
дання та періодику. Це і 
можливо лише в країні, де 
всі, від юного до літнього 
читача, люблять і читають 
вітчизняну й зарубіжну 
класику, сучасних пись- ' 
менників. Тиражі, які в ін
ших країнах здаються не
мислимими, для нас явно | 
недостатні.

Учні багатьох шкіл про
вадять велику роботу по | 
збору макулатури. А як 
залучити до цієї справи і 
ширше коло людей? За | 
прикладом Одеси, Харко
ва, Донецька та інших міст | 
я пропоную вирішити цю 
проблему так. У Кірово- ! 
граді відкрити кілька 
пунктів по прийманню ма- І 
кулатури. За певну кіль
кість кілограмів зданої 
макулатури видавати тало- : 
ни, на які потім можна 6у- і 
де купити потрібну літера- 1 
туру, або які даватимуть 
право першочергової 
редплати 
журнали та передплатні 
видання.
газинах 
оформити спеціальні віт
рини, куди виставлятиму
ться книги, що продавати
муться по талонах.

Я вважаю, що комсо
мольські, а також заінте
ресовані організації змо
жуть налагодити цю спра-

пе
на лімітовані

В книжкових ма- 
слід зі смаком

Щодня пошта диск-залу 
поповнюється листами на
ших постійних і но
вих кореспондентів, які 
стежать за новинками 
естрадної пісні. З різних 
куточків області пишуть 
нам старшокласники, сту
денти, молоді робітники, 
прохаючи надрукувати піс
ню з репертуару того чи 
іншого улюбленого ак
тора.

Чи не найбільше в цих 
листах згадуються імена 
відомих співачок Алли Пу- 
гачозої та Анни Герман. 
Про їхню виконавську май
стерність захоплено пи
шуть Іра Рибка з Новго- 
родківського району,
Людмила Марченко з 
Онуфріїзського району та 
багато інших. Усього за 
минулий місяць на адресу 
диск-залу надійшло понад 
50 листів.

Деякі наші читачі про
понують не тільки друку
вати пісню, а й розповіда
ти про її авторів, про істо
рію її створення. Скажімо, 
восьмикласниці

Новогригорівки 
ського району Євгенія Ни
китенко та Лариса Шумей
ко діляться своїм вражен
ням від пісні «Пам’ятають 
люди», яка їх схвилювала 
до глибини душі. Дівчата 
пишуть: «У цій пісні про
славляється мужність жін- 
ки-селянки з братньої Бі
лорусії, яка назвала незна
йомого солдата з Грузії 
своїм рідним братом, чим 
урятувала його життя. Ду
же цікава й хвилююча іс
торія цієї пісні».

Подібних листів ми 
отримуємо багато. І доб
ре, що наші адресати зде
більшого не тільки про
сять надрукувати пісню, а 
й висловлюють свої думки 

музики,

із села

Долин-

Нс отрекаются любя.
Ведь жизнь кончается не завтра, 
Я перестану ждать тебя.
А ты придешь соьсем икезаппо, 
Не отрекаются любя.

. М. СЛІПЧЕНКО. 
м. Кіровоград. І

щодо тексту, 
виконання.

Сьогодні ми 
пісню, на яку 
найбільше замовлень, «Не 
отрекаются любя», 
її виконує популярна ра
дянська співачка Алла Пу- 
гачова.

друкуємо 
надійшло

що

А ты придешь, когда темно, 
Когда а стекло ударит выога. 
Когда припомнишь, как давно 
Не согревали мы друг друга.
А ты придешь, когда темно.
И так захочешь теплоты. 
Не полюбившейся когда-то.
Что переждать не сможешь ты 
Трех человек у автомата.
И гак захочешь теплоты...
За это можно все отдать, 
И до того я в это верю.
Что трудно мне гсбя но ждать, 
Весь день не отходя от двери. 
За это можно все отдать.
Не отрекаются, любя.
Ведь жизнь кончается не завтра. 
Я перестану ждать тебя,
А ты придешь совсем внезапно. 
Не отрекаются любя.
Не отрекаются любя.

змоги скласти повне поняття про наше духовне об
личчя, про наші моральні якості, внутрішній світ. 
Але и зовнішньою культурою нехтувати не можна. 
В основі правил поведінки людини лежить принцип— 
поводься просто. Le створює можливість приємпішо- 
іо спілкування, створює атмосферу взаємної ввічли
вості і поваги.

Існує багато правил ввічливості. Наприклад, мо
лодший повинен привітати старшого першим. Чоловік 
обов’язково піднімає впущену жінкою річ, дає їй до
рогу. Та справді ввічливою людиною ми назвемо 
тільки того, хто не обмежується виконанням уста
новлених правил етики, а всюди і завжди готовий, 
зробити хороше і приємне людині, допомогти їй.

Кажуть, ще перше враження буває часто обманли
вим. Та в повсякденні ми щодня зустрічаємося з ба
гатьма людьми, яких, можливо, більше ніколи не зу
стрінемо. Отже, перше враження від них буде для 
нас єдиним і останнім. Перше іі останнє враження 
залишаємо і ми у них.

Наведемо кілька прикладів.
Нерідко буває так: чудовий магазин, красиво 

оформлені вітрини, великий вибір товарів, а покупець 
виходить з пустими руками, невдоволенні"!. Щойно 
Ein стояв біля прилавка і марно сподівався звернути 
па себе увагу продавщиці:

— Будь ласка, зважте мені...
Мовчання.
— Прошу.,,
— У нас немає паперу!
— Як же бути?
— Я вам сказала, що паперу немає.
Грубий тон. Куди й подівся у покупця добрий на

стрій.
Лось із магазину № 145, що на Черемушках у Кі

ровограді, покупці не виходять з пустими руками і 
поганим настроєм. Загляньте туди. Вас зустрінуть- 
щирі, доброзичливі дівчата.

Одного разу мені доводилося спостерігати й таке. 
Люди все підходять і підходять до прилавка. В черзі 
юнак. Постоявши півхвилини, він зухвало вигукує 
продазця м:

— Швидше повертайтеся!
Продавщиця миттю глянула на нього і зразу ж 

зрозуміла, що хлопець із «характером». Чи можна 
відповідати грубістю? Ні.

— Товариші, — звернулася вона до покупців, — 
дозвольте мені, будь ласка, обслужити отого юнака, 
Він, мабуть, поспішає.

Черга розступається. Юнакові стає незручно, со
ромно за свій вчинок.

Одержавши покупку, він каже:
— Спасибі вам, дівчино! Вибачте, я винуватий.
Ввічливість вимагає супроводити прохання слова

ми «Будь ласка», «Прошу». Ваше прохання буде 
зрозумілим і без. цих слів, але воно може бути 
сприйняте і як наказ.

Ви завітали в гості Зайшовши до кімнати, вам 
немає ніякої потреби обходити всіх і з кожним обмі
нюватись рукостисканнями. Якщо господар чи госпо
диня подає руку, треба потиснути її, а з усіма при
сутніми привітатися легким поклоном.

Якщо вас запросили п гості, постарайтеся прийти 
вчасно, спізнюватись неввічливо.

Коли ви принесли подарунок, ні п якому разі не 
розповідайте при ньому, з якими труднощами ви 
ного дістали, нічого не кажіть пре ціну. Якщо вам 
що-небудь дарують, не відкладайте вбік пакунка. 
Розгорніть ного. Похваліть подарунок. Цим ви при
несете задоволення гостю.

Відповідних манер вимагає і поведінка за столом. 
Не поспішгйте сідати за стіл, почекайте, коли вас 
запросять господарі. Коли поруч вас сидять жінки, 
основну увагу приділіть тій. яка від вас праворуч. 
Сидіть прямо, не нахиляйтеся над тарілкою, не став
те ліктів на стіл.

Ви прийшли в театр, у кіно, на концерт. Здається;, 
що у вас один обов’язок — узяли квиток і одержуй
те задоволення. Та це не зовсім так.

Ви можете згадати, що веселі сусіди по ряду допо
магали вам із задоволенням сміятися па комедійній 
виставі «Сватання на Гончарівні», а в іншому випад
ку — нетзерезшї сусід, який поруч вас захропів на 
концерті відомого піаніста, вибивав вас із настрою f 
заважав вам діставані насолоду від прекрасної му
зики.

У тсагрі, кіно, клубі проходячи па своє місце, три
майтеся обличчям до людей, котрі сидять у тому ря
ду, о якому сидітимете н ви.

Подобається чи не подобається вам те, що ви ба
чите на екрані або на сцені, не висловлюйте вголос 
сеоєї думки, не заважайте сусідам дивитися кіно
фільм чи виставу.

Совість, скромність — це риси характеру, без яких 
не може бучі культурної людини. Народна мудрість 
каже: «Яка ссвісгь — такий і сам». Скромність — 
це повага до людей, їхніх почуттів, інтересів. Скром
на людина не виставляє напоказ своєї власної персо
ни. мовляв, я зробив, я допоміг, я навчив.

Ввічливість і тактовність, простота і скромність, 
чесність і сумлінність — це саме те, що має назву 
простих норм поведінки людини в суспільстві.

П. МАРЧЕНКО,
член товариства «Знання»,
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До 60-річчя Збройних Сил СРСР

ПРИВІТАЮ
КОМІСАРА

Велика перемога наших військ під 
Орлом та Бєлгородом була радісною по
дією 1943 року. Вперше за війну наші 
війська завдали ворогові нищівного уда
ру влітку. Прийшла зима 1943—44 ро
ків. Червона Армія продовжувала на
ступ. Вона розгромила великі угрупован
ня ворога під Ленінградом, на Правобе
режній Україні, визволивши від гітле
рівців значну частину радянської тери
торії.

На початку грудня 1943 року екіпажі 
нашого гвардійського полку церелеііли 
з України на один із північних аеродро
мів.

Ми допомагали Ленін
градському й Волхов
ському фронтам остаточ
но ліквідувати блокаду 
Ленінграда, сприяли ус
пішному і" 
фронтів. Та 
нашим завданням 
зимові дні були нальоти 
па воєнно-промислові 
об’єкти Фінляндії, яка 
тоді активно допомагала , 
гітлерівській Німеччині.

Одного лютневого дня 
1944 року ми підготува
лися до нальоту на Хель- 
сінкі. Синоптики завба
чали нельотну пого
ду десь у районі Чуд
ського озера. Коман
дир авіаз’єднання полковник 
ко організував повітряну розвідку пого
ди — вислав у політ досвідчений екіпаж 
старшого лейтенанта В. І. Борисова.

Користуючись затримкою, ми — льот
чики, штурмани, сірільці-радпстп — зі
брались у затишній землянці. Як води
ться в годину чекання, кожен зайнявся 
чим міг. Тон читав книгу чи газету, тон 
писав додому листа, дехто задрімав, а 
любителі послухати різні бувальщини 
оточили жартівника та балакуна Михай
ла Мінчепка. Саме тоді завітав до пас 
«на вогник» Микола Григорович Тарасен
ко. Нещодавно він зайняв посаду на
чальника політвідділу дивізії, та ми про
довжували називати його комісаром, як 
і раніше в полку. Він був людиною висо
кої вимогливості до себе і до підлеглих, 
багато сил докладав, щоб виховати у 
нас найкращі риси: патріотизм, любов 
до Радянської Батьківщини, ненависть 
до ворега. наполегливість у боях. Часто 
комісар як штурман екіпажу брав участь 
у бойових вильотах, його груди вже 
прикрашали кілька бойових орденів. У 
тому, що наш полк виховав 29 Героїв 
Радянського Союзу, була, безперечно, і 
його чимала заслуга. Крім того, підпол
ковник Тарасенко мав неабиякий інте
лект і завжди цікаво розповідав.

Сьогодні ми теж чекали від нього чо
гось цікавого. І не помилилися. Підпол
ковник звернув вашу увагу на те, що 
зараз ми літаємо над історичними місця
ми — Чудським озером, Нарвою, Крон
штадтом.

— У далеку давнину, 1242 року, *— 
розповідав він, — наші предки під про
водом Олександра Вепського розгроми
ли тут німецьких рицарів, які намагали
ся загарбати землі Русі. Два роки тому 

л:а честь цієї перемоги було встановлено 
орден Олександра Невського, яким наго
роджують ваших найхоробріших воїнів...

—• А 23 лютого 1918 року, — про
довжував комісар, — Червона Армія 
г перше завдала поразки кайзерівським 
військам під Нарвою. Відтоді цей день 
вважається днем народження Збройних 
Сил Країни Рад. Кронштадт же слави
ться своїм революційним минулим. Та й 
коли Ленінград був у лещатах блокади, 
Кронштадт захищав місто Леніна від на
паду з моря...

— Так це ж історія.,. — сказав хтось 
із гурту.

гзжаииийиивими

наступу цих 
" і головним 

у ті

I

—- Звичайно, — від
повів комісар. — Іс
торія героїзму наших 
предків. Але майте 
на увазі, іцо ви й са
мі творите історію, 
мої молоді друзі. 
Минуть роки, і ваші 
діти, ваші внуки 
з гордістю говорити- 
нальотн, котрі несли

про-

про-контргри

власної позн- 
позиції

ад із 
Барца

для стратегічно- 
позиційної) гри 
фігури і пішаки

ФЬЗ; Till;
Ь5; с15; 12;

------   "— ■ КЛУБ 64-Х КЛІТИН
НАШ КОНКУРС

муть про нищівні 
народам світу визволення...

— По машинам!—пролунала команда.
Із засніженого аеродрому одрн за 

одним злітали в повітря бомбардуваль
ники 1.5-4. Ось у повітрі й ваш літак. За 
кермом Василь Аліи — командир екіпа
жу. В кабіні радиста — сержант Микола 
Кутах. Штурманом лечу я. Вже два ро
ки ми літаємо разом. Сотні разів вико
нували різні завдання командування. 
Сотні разів, пролітаючп над ворожими 
об’єктами, ми були в смертельній не
безпеці. Ця небезпека загартувала і зміц

нила нашу дружбу. Ко
ло над аеродромом — і 
беремо курс на північний 
захід. Темна піч. Над го
ловою — хмари. Зірок 
не видно.

На висоті тисячі мет
рів літак пірнув у хмари, 
і немов дим огорнув 
його — ні неба, ні землі 
не видно. Алін упевнено 
пілотує з допомогою при
ладів. На висоті 2800 
метрів вискочили з хмар. 
Летимо над безмежним 
білим морем. Як повідо
мив розвідник пого- 

від Чуд- 
озера ясно, а 

що ми вже 
майже годину летимо над суцільною пе
леною хмар.

Нарешті внизу вимальовується земля— 
засніжене поле, темні масиви лісів. Ось 
проступають контури Фінської затоки, 
праворуч — Нарва, ще далі на схід — 
острівець—фортеця Кронштадт... Справ
ді, політ відбувається над історичними 
місцями.

Ось і місто Хельсінкі, СТОЛИЦЯ Фінлян
дії. його добре видно в заграві пожеж 
та освітлювальних бомб, що повисли па 
парашутах. Ворожі зенітки посилюють 
обстріл. Пітьму розрізають леза про-х 
жекторів. Попереду пас два промені осві
тили літак, що тільки-но скинув бомби. 
Траси снарядів наблизились до нього, і 
він спалахнув велетенським факелом^ 
охоплений вогнем, полетів униз.

Прицілююсь. Натискаю па кнопку і 
проводжаю очима темні на фоні заграв 
силуети бомб. Це — моя розплата за 
загиблих товаришів. Василь Алін, манев
руючи, виводить машину із зони об
стрілу.

Давно Фінська затока лишилася поза
ду, а ми все ще спостерігали пожежі в 
Хельсіпкі. Пожежі виднілпсь і в містах 
Турку, Котка. Там працювали бомбарду
вальники інших частий.

Нальоти нашої авіації на порти Фін
ляндії з зимові ночі 1944 року мали ве
лике значення. «Ці нальоти, в яких бра
ли участь по 400—900 літаків-бомбарду- 
вальннків, прискорили вихід Фінляндії з 
війни на боці Гітлера», — підкреслює
ться в книзі «Авіація і космонавтика 
СРСР».

І правильно казав наш комісар Мико
ла Григорович Тарасенко, що воїни-авіа- 
тори, як і воїни всіх Збройних Сил ра
зом з трудівниками тилу, в буремні дні 
великої битви творили історію.

ІІпві колишній начальник політвідділу 
13-ї гвардійської авіадивізії, паш комі
сар, пішовши у відставку, живе і працює 
в місті Кіровограді.

Ми, ветерани, й тепер з великою пова
гою згадуємо про чудову людину, нашо
го вихователя і наставника, натхненника 
наших перемог, яким був для нас Мико
ла Григорович у роки Великої Вітчизня
ної війни.

I. К. Бров-

розвідник 
ди, на північ 
ського 
поки

О. кот,
Герой Радянського Союзу, полков
ник у відставці.

На фото: М. Г. ТАРАСЕНКО.
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ЗЇ6050. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій- 
ськсво-патрістичного виховання та спорту — 2-46-8У.

БК 21690, Обсяг 0,5 друк, арк, Зам. № 58,

З великою естрадною програмою вирушив до будівників Байкало-Амурської магістралі ко
лектив вокально-інструментальної о ансамблю «Веселка» Кіровоградської обласної філармонії, 
(«всі гастролі він відкриє шефськими концертами в будівельному загоні «Комсомолець Украї
ни», а потім також виступить перед жителями Чити, Улан-Уде, Благовєщенська. Хабаровська 
і Південно-Сахалінська.

На фото: солістка ансамблю «Веселка» Олена ГРИЩЕНКО.
Фото Р. ЄПЕЙКП1А.

Керівник клубу — 
кандидат у майстри спорту 

Г. ДУБІВКА.

Таємниці на шахівниці
ВІДПОВІДЬ

НА ЗАВДАННЯ № 1
І. Шахова теорія — це уза

гальнення досвіду, який зба
гачений працями аналітиків і 
композиторів. Нині—не знаю
чи хоча б основ шахової тео
рії, немислимо успішно висту
пати на будь-яких змаганнях. 
Великого розвитку набула де
бютна теорія,' а також теорія 
сидшпіля.

Але досвід боротьби в се
редині гри до цього часу ще 
аналітично не підсумований, 
хоча спроб у цій галузі було 
зроблено чимало. У шаховій 
партії часто проводяться такі 
операції, під час яких треба 
віддавати свої фігури чи пі
шаки, знищуючи взамін фігу
ри і пішаки противника. При 
цьому враховується незмінна 
(абсолютна) сила фігур. Але 
вона не є пеличнною постій
ною ? може змінюватись в за
лежності від стаповиша на 
дошці.

Абсолютна сила фігур і пі
шаків часто змінюється. «По
гану» фігуру можна «зміцни
ти» шляхом переведення її на. 
інший пункт чи навпаки, «хо
рошу» фігуру можна ослаби
ти, відтіснивши її на гіршу 
позицію.

Важливо 
планової 
розмістити . ,. . . 
так. щоб кожна з них ис за
важала діям інших (гармонія 
фігур і пішаків). Само собою 
зрозуміло, що до цього пра
вила (як і до багатьох інших) 
варто підходити по-творчому. 
бо позиційна гра невіддільна 
від тактичної (комбінаційної).

Наведемо перелік стратегіч
них ідей та елементів шахової 
стратегії:

а) мобілізація фігур і цент
ральних пішаків (розвиток фі
гур у дебюті);

б) покращення становища

ВІВТОРОК, 
7 ЛЮТОГО

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 - 
«Час». 8.35 — Гімнастика. 8.55
— «Дітям про звірят». 9.25 — 
Фільм «Котовський». 10.30 — 
Концерт радянської пісні. 11.00 
—«Клуб кіноподорожей». 14.30
— Док. телефільми. 15.20 — 
«Театр Пушкіна». Передача 1. 
16.05 — «Рідна природа». 16.30
— «Рубежі десятої п’ятиріч
ки». 16.50 — Музичний фільм.
17.30 — «Телешкола механіза
тора». 18.00 — Новини. 18.15— 
«У кожному малюнку — сон
це». 18.30 — Фільм-концерт. 
19.00 — «Людина і закон».
19.30 — Чемпіонат СРСР з хо
кею: ЦСКА — «Трактор». (Че
лябінськ). (21.00 — «Іас»). 
22.05 — Концерт народної ар
тистки СРСР I. ApxunoDOl. По 
закінченні — новини.
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фігур, відтіснений фігур про
тивника;

в) розвиток фігур («хоро
ших» і «поганих»);

г) зміцнення 
ції, ослаблення 
тивника;

д) обмеження 
тивника.

Наведемо 
партії Керес 
(1950 р.):

Білі: Kpgl; 
Кс4; пп: а2; 
g2; Ь2.

Чорні: Кре8; Фс7;‘ Тіі8; 
Сс5; пп: Ь6; е5; f6; g6; 117.

Хід білих.
Керес зміцнює позицію 

своїх фігур: 1. (1G Фсі7 
2. а4 КрІ8 3. ФІЗ .Kpg7
4. ІіЗ Тс8 5. Фс15 С(І4
6. Т:с14 (усунувшії захист
пішака Ь6) 6... Тс5 (якщо
6... ed, то 7. К:Ь6 Тсі + 
8. КрЬ2 Ф(18 9. Ф:с14 з ви
грашем. так як у білих і 
матеріальна і позиційна 
перевага. Тому чорні за
стосовують контрудар):
7. К:Ь6 (і білі відповіда
ють контрударом): 7... T:d5
8. T:d5 ФЇ5 9. (17 — і чорні 
здались.

На цьому прикладі ми бачи
мо зміцнення позиції ферзя 
(централізація). зміцнення 
власної позиції (а4) і різно
манітні тактичні ідеї.

II. Подвійним ударом нази
вається такий тактичний еле
мент. під час якого фігура чи 
пішак нападають на які-нс- 
будь два (і більше) об’єкти в 
табопі противника.

III. Етюд позв’язується 
так: 1. Тс8 ФаЗ 2. Kd4+-

КрЬб 3. ТЬ8+ Крс5 
4. ТЬ54- Крсіб 5. Т(15+ 
Кре7 6. Та5 Ф(16 7. КІ54- 
з виграшем.

Першими правильні відпові
ді надіслали: В. Цивнльов і 
II. Ратушняк з Кіровограда, 
М. Атаманюк і С. Кирилов з 
Гайворона, С. Харченко — 
Знам’янськнй район, В. Ко
лесников — дев’ятикласник з 
Ульяновського району та інші.

ЗАВДАННЯ № 2
1. Що такс тактика ша

хів? Перелічіть основні 
елементи тактики. За пра
вильну відповідь — 3 очка.

2. Що означає термін 
«скажена тура»?

Наведіть приклад, 
правильну відповідь 
раховується 2 очка.

3. Розв’яжіть комбіна-

Білі: Крс2; Tg4; Сії 
пп: аб; Ь4.

Чорні: КрЬ8; Ка8; пп: а2; 
Ь7: с2.

Білі починають і виграють. 
(І очко).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
«Сільські обрії». 10.30 — «Спі
ває Галина Ненашева». 11.00— 
Новини. 11.15 — Телефільм 
«По Аджарії». 11.40—«Шкіль
ний екран». 9 клас. Історія. 
12.10 — Фільм «Спадкоємець». 
13.35 — А. Гуляшкі. В. Кара- 
кашев. «Пригоди Абакума За
ховав. Вистава. 16.30 — «Ро
бітнича гарантія москвичів». 
17.00 — «Вперед, хлопчаки!» 
18.00 — «Зимові мелодії».
18.30 — Вісті. 19.00 — Чемпіо
нат СРСР з баскетболу. Чоло
віки. «Будівельник» (Київ) — 
«Жальїїоіс» (Каунас). 20.45 — 
«На добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.30 — Концерт. 22.00
— «Старт». На IX зимовій 
Спартакіаді України. По 
кінченій — новини.

СЕРЕДА, 
8 ЛЮТОГО

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 - 
«Час». 8.35 — Гімнастика. 8.55
— Вірші радянських поетів у 
виконанні школярів. 9.25 — 
Телефільм «Чорний хліб». І се
рія. 11.25 — «Веселка». Музич
на передача. 12.25 — До 60-річ
чя ВЛКСМ. «Твоя комсомоль
ська юність». 14.30 — «Твій 
труд — твоя висота». Кіно- 
програма. 15.25 — Ж. Берн. 
«Діти капітана Гранта». 15.55
— «Справи московського ком
сомолу». 16 25 — Чемпіонат 
СРСР з баскетболу. Чоловіки. 
«Спаргак» (Ленінград) — 
«Динамо» (М). 17.00 — «Жит
тя науки». 17.30 — «Сонячне 
коло». 18.00 — «День за
днем». (К-Д). 18.15 — «На
трасах п’ятого океану». Про 
будні цивільної авіації. 19.00
— Тираж «Спортлото». 19.10— 
Телефільм «Чорний хліб». 
2 серія. 21.00 — «Час». 21.30— 
Вечір V* Великому театрі Сою
зу РСР, присвячений 100-річ- 
чю Всеросійського театраль
ного товариства. По закін
ченні — новини.

за-

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
«Хатинка — верткіша». 10.30-^ 
К. т. «Людина і світ». 11.00 —• 
Новини. 11.15 — Кіножурнал. 
15.35 — «Щоденник соцзмаган- 
пя». 15.50 — Телефільм. 17.10
— «Конституція діє. живе, 
працює». 17.30 — «Відгукні
ться, сурмачі!» 18.00 — Рекла,- 
ма, оголошення. 18.30—Фільму 
концерт. 19.00 — Вісті. 19.30 
Творчість Святослава Ріхтс- 
ра. 20.45 — «На добраніч, ді
ти!» 21.00 — «Час». 21.30 -? 
Фільм «Товариш генерал». По 
закінченні — новини.

Ч ЕТВЕР,
9 ЛЮТОГО

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
«Час». 8.35 — Гімнастика. 8.55
— «Відгукніться, сурмачі!» 
9.25 — Телефільм «Чорний 
хліб».’ 2 серія. 11.10 — Кон
церт. 11.40 — «Село: діла і 
проблеми». 14.30 — Науково- 
популярні фільми. 15.20 -А 
С. ЗалигВі. «Солона падь». 
16.15 — «Алкоголізм і його лЬ-пр’’ 
кування». 16.45 — «Російська 
мова». 17.15 — Концертний 
зал телестудії «Орля». І8.00-- 
Новини. 18.15 — «Хочу все 
знати». Кіножурнал. 18.25 —> 
«Ленінський університет міль
йонів». 18.55 - Пісні В. Соло- 
вйова-Сєлого. 19.20 — Теле
фільм «Чорний хліб». З серія. 
21.00 — «Час». 21.30 — Кон
церт Е. Гілельса. 22.15 — Док. 
фільм. По закінченні — но
вини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.40 .
«Становлення». Передача 2. 
17.10 — Музичний фільм. 17.40
— «Золоті зірки України». Кі- 
ионарнс. 18.00 — Концерт. 18.30
— Республіканська фізнко-ма- 
тсматична школа. 19.00 — Віс
ті. 19.30 — Док. фільм. 20.05^ 
Концерт. 20.45 — «На добра« , 
ніч. діти!» 21.00 —«Час». 21.30
— «Мистецтво — народу». По 
закінченні — новини.

Т. в. о. редактора М. СЕМЕНЮК.
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