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У період великого полі
тичного піднесення, викли
каного історичними рішен
нями найвищого форуму 
комуністів країни, розпочав 
у Києві роботу VIII з їзд 
письменників України. ЛАай- 
стри слова республіки зі
брались, щоб обговорити 
актуальні проблеми сучас
ного літературного процесу, 
гндбити підсумки зроблено
го, накреслити дальші пер
спективи своєї творчої ді
яльності у світлі завдань, 
поставлених XXVI з їздом 
КПРС.

тепло вітають представників 
братніх літератур.

З великим піднесенням 
обирається почесна прези
дія з’їзду в складі ІІоліг- 
Ьюрс ЦК КПРС на чолі з Ге
неральним секретарем ЦК 
КІіРС, Головою Президії 
Верховної Ради СРСР тоєа- 
рише/л Л. І. Брежнєвим.

Затверджується такий по
рядок денний:

1. Звіт правління Спілки 
письменників України.

2. Звіт ревізійної комісії 
Спілки письменників Украї
ни.

Зал Київської міськради 
7 квітня заповнили відомі 
українські прозаїки, поети, 
драматурги, літературо
знавчі, перекладачі. Серед 
тостей — делегація Спілки 

і ; письменників СРСР, мос- 
ксвські майстри слова, пос
ланці літератури Російської 
Федерації, Білорусії, Узбе
кистану, Казахстану, Грузії, 
Азербайджану, Литви, Мол
давії, Вір/ілєнії, ' Туркмени
стану, Естонії, Башкирі?, пе- 
рєдсс-ики виробництва, 
представники творчих спі
лок України, працівники 
партійних, радянських і гро
мадських організацій.

Есгупним слово/л з’їзд 
відкриває Герой Соціаліс
тичної Праці, псет-академік 
Микола Бажай.

Обираються керівні орга
ни з'їзду.

Під оплески 
МІСЦЯ Б президії
член Політбюро ЦК КПРС, 
Перший секретар ЦК Ком
партії України В. В. Щер- 
бицьний, члени Політбюро 
ЦК Компартії України — 
голова Президії Верховної 
Ради УРСР О. Ф. Ватченко, 
Гс.лоБа Ради Міністрів УГСР 
О. П Ляшко, голова Укр- 
профради В. О. Сологуб. 
кандидати у члени Політбю- 
ро ЦК Компартії України— 
перший секретар Київсько
го’ міськкому 
Єльченко
Компартії 

. Капто,
культури
Шауро, перший 
правління Спілки 
циніє СРСР Г. М. 

і|г-заступник Голоеи Ради Мі
ністрів УРСР М. А. Орлик, 
визначні літератори Украї
ни. Делегати і гості з’їзду

присутніх 
займають

партії Ю. Н. 
і секретар ЦК 
України О. С. 

завідуючий відділом 
ЦК КПРС В. Ф.

секретар 
письмен- 
Марков,

3. Вибери правління Спіл
ки письменників Унраїни.

4. Вибори 
місії Спілки 
України.

5. Вибори 
VII з їзд 
СРСР.

З промовою на з'їзді ви
ступив тепло зустрінутий 
присутніми член Полі (бю
ро ЦК КПРС, Перший секре
тар ЦК Компартії України 
товариш В. В. Щербицький.

Доповідь «Література як 
міра часу і величі людини« 
зробив першим секретар 
правління Спілки письмен
ників України Павло Загсе- 
бельний. Із співдоповідями 
виступили Юрій /Аушкеїик 
(проза), Борис Олійник 
(поезія), Олександр Леєада 
(драматургія), Юрій Збана- 
цький (література для ді
тей та юнацтва), Леонід Но- 
емченко (критика), Дмитро 
Гізеличко (перекладна літе
ратура), Віталій Корогич 
(публіцистика).

Було заслухано звіт реві
зійної комісії, з яким систу- 
пие її голова Іван Гонча
ренко.

VIII з їзд письменників 
України продоьжуе свою 
роботу.

* •+ +

ревізійної ко- 
письменників

делегатів на 
письменників

Напередодні з'їзду літе
ратори поклали квіти до 
пам’ятника В. І. Леніну, мо- 

-нумента на честь Великої 
Жовтневої соціалістичної 
революції, а також до мо
гили Невідомого солдата в 
парну Вічної слави. Квіти 
були покладені до пам’ят
ників О. С. Пушкіну, Т. Г. 
Шевченку, І. Я. Франку, Ле
сі Українці, Г. С. Сковороді, 
І. П. Котляревському.

|РАТДУ).

— Іван Несенснко! — 
нарешті порушив мовчан
ку голова екзаменаційної 
комісії Григорій Олексійо
вич Горохов.

< Стрункий юнак підвівся 
з-за нарти і впевнено пі
шов до столу.

— Беріть білет.
Узяв вузьку смужку на

пору й відразу ковзнув 
поглядом по запитаннях. 
Тільки ним і виказав своє 
хвилювання.

— Готуйтеся, — підба
дьорливо усміхнувся Гри
горій Олексійович. — Мо
жете скористатися наоч
ним приладдям.

«Як збільшується зчіпна 
вага колісного трактора?» 
—- перечитав іще раз. Зна
йом а тема. Подумкн від
мітив. то зможе лати гі
перині відповіді іі па ін
ші запитання.

А по свої «щасливі» 
білети вже йшли до сто
лу екзаменаційної комісії 
Михайло Ясі пубецькпл, 
Володимир Знмогляда, 
Микола Маиьківський —- 
Іванові 
курсанти

односельці, теж 
мехвсеобучу. їх

двадцять сім — молодих, 
енергійних юнаків. Біль
шість хлопиів торік закін
чила школу, дехго повер
нувся з лзв Радянської 
Армії.

І-Іавчаїтя механізаторів 
у Папчевому організував 
райком комсомолу спільно 
з райсільгоспгсхнікоїо і 
правліннями 
кожному з 
господарств 
бажаючі оволодіти меха
нізаторською професією. 
Вони й заповнили добре 
обладнані класи. Заняття 
вели кваліфіковані педа
гоги.

Навчальні класи курсів 
мехвссобучу •— неподалік 
від табору тракторної 
бригади. Тож майбутні 
трактористи, жаткарі і 
комбайнери мали всі мож
ливості закріплювати тео
ретичний 
практиці, 
машини слугурал» їм.

... Іван Несенснко від
повів чітко, впевнено. 
Здавалося б, вайвимоглн- 
вішого екзаменатора мог
ли задовольнити його від-

колгосп in. У 
навколишніх 

знайшлися

матеріал на
Найсучасніші

Виходить 
з 5 грудня <939 р.

ОРГАН КІРОВ Ої ОГО ОБКОМУ АКСМУ

РІШЕННЯ XXVI З’ЇЗДУ

KI~1FC — В ЖИТІЯ!

Нірсгсградсьна взуттєза 
фабрика. Тут, у цеху № З, 
працює номсомсльсько- 
молодіжна бригада, яку 
очолює Надія Григораш 
(групксмсорг Світлана Бод
ня). Працює по-ударному, 
з молодечим запалом: се
редньорічний єиробіток в 
останньому році минулої 
п’ятирічни, наприклад, ста- 
коеив 126,1 процента, про
дукцію колектив здає у 
відділ технічного контро
лю з першого пред’явлен
ня; за підсумками фабрич
ного соціалістичного зма
гання минулого року цей 
НМК став його перемож
цем.

«Одинадцятій п’ятиріч
ці — ударну працю, знан
ня, ініціативу і творчість 
молодих!» — цей девіз 
■оканів і дівчат країни 
став закликом і для ком
сомольсько - молодіжної 
бригади "ЕзуттсЕинів.

На знімна х:_на діль
ниці КМК; бригада Н. ҐРИ- 
ГОРАШ,- працює групком- 
сорг С. БОДНЯ; гак народ
жуються черевички; на
ставник молоді — майстер 
цеху № 3 комуніст Е. Г. 
БОЖЕНКО.
Фоторепортаж В. ГРИБА.

У селі Панчевому Нс- 
Есмиргородського райо
ну закінчили роботу кур
си механізаторів. Наші 
позаштатні кореспонден
ті и М. Столи і В. Шульга 
передають:

новіді. Але ні — сиплють
ся додаткові запиталиж 
Члени комісії. Анатолій 
Георгійович Власеїїко та 
Іван Тямофіііовпч Мала- 
шевпч заспокоїлись лише 
тоді, коли зрозуміли: 
хлопця па слизьке не за
женеш.

Чудово відпсрілав і Ми
кола Данплов. Напроти 
його прізвища в класному 
журналі появилася остан
ня, найвагоміша оцінка: 
«відмінно».

Екзамен склали всі.
— Відтепер ви — меха

нізатори, — сказав Г. О. 
Горохов, коли востаннє 
зібралися в класі. — Ві
таю! Проте не забувайте, 
що голошиїй екзамен _ -
попереду. Пого ви трима
тимете щоденно: перед 
землею, рідним господар
ством, ба тькамн- хліборо
бами. Бажаю вам успішно 
скласти його!

- --------------- ----------------- І

Справді добре дбають 
про працевлаштування 
молоді в колгоспі імені 
Леніна. Непогано по
ста плело професійно- 
орієїиаціііпу роботу і в 
місцевій середній школі. 
1 колгосп, і навчальним 
заклад піклуються про 
те, щоб юнаки і дівчата, 
які живуть на селі, зна
ли техніку. Учні мають 
можливість навчатися на 
курсах механізаторів у 
сусідньому селі Поо41'* 
вому (колгосп імені Нуй- 
бншева). що за п’ять кі
лометрів від Капежа.

Тож колі) Іван Несе 
певно, Анатолій Бяноз- 
щенно, Микола Маньків- 
сьний Валентин Лаврі- 
меико Юрій Сердюк. Ми
кола Данилов та Ішш 
(всього десять чоловік) 
закінчили десятирічку. 
ТО твердо вирішили І’ІТЙ

працю, 
засівати 
зерном.
справу 

тазова

на курси механізаторів. 
Бо всі ще раніше вивча
ли будову трактора, 
пробували водити його, 
а значить, і полюбили 
механізаторську 
Орати землю, 
пиву добрим 
продовжувати 
своїх батьків та
них односельців. ПОСТІЙ 
но відчувати, що ти по
трібен ось цій землі, лю
дям, які живуть поруч 
тебе» — нічого не мойте 
бути кращого в житті.

Старанно навчалися, 
хлонні, не пропускали 
людного заняття, особ
ливо з великим інтере
сом проходили практику. 
І ось випуск. Усі десяте
ро одержали посвідчен
ня тракториста. До речі, 
втілюючи я життя лозунг 
«Жнвеиі на селі — знай 
техніку!», кожен із ви
пускників має кілька 
є пеніалыюстей Несене« 
но до механізаторсьнлх 
курсів 'набув професії 
р л • ктро.зва рі 11 і ка Еор« ч- 
іїоломіснь не вчився на 
комбайнера ні в .учн.іп-

,Ь .1 ■Ж....... і .Кі’.'ТІЯ.-аВі

щі, ні в технікумі, а ЩО- І 
літа під час жнив сідав 
за кермо степового ко- 1 
рабля поруч досвідчене- І 
го механізатора, збирав 
урожай зернових. Там 
ось і оволодів снеціаль- І 
оістю комбайнера.

Тепер, коли 
весняно-польові 
комсомольці 
працювати в 
колгосп — у 
другу тракторні брига
ди Одні вже під твердії 
лн високі оцівкв на ви
пускних екзаменах вине
ними показниками в ро
боті, у інших день прак
тичного екзамену попе-' 
реду. Екіпаж. у якому 
працює Юрій Сердюк, 
норми виробітку щодеп 
но виконує на 150 — 
1Г»0 процентів. «Блискав-- 
ки». <? Комсомольський
прожектор» розповіда
ють про славні діла мо
лодих хліборобів Кані- 
жани зичать молодим 
механізатппам щастя 1 
добра на вибраному 
шляху шляху пю тіль- 
ко-но почався

почалися 
робота, 

прийшло 
рідний 

оєрвіу й
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‘Всесоюзні комсомольські збори

XXVI

(ВИКОНАЄМО!
£------------------------------------------- —лІ, РАЙСПОЖИВСПІЛКА
ї------------------------------------------------------

йлану не виконано.

І

Торік річного плану то
варообороту Вільшансь- 
ка райспоживспілка не ви
конала. Чому? З яких при
чин? Ці питання були з 
центрі уваги комсомоль
ців під час проведення 
Всесоюзних комсомольсь
ких зборів «Рішення XXVI 
з’їзду КПРС — виконає
мо!»

— Ми дуже часто гозо-

госптехніки, запропонував 
шляхи їх усунення.

Ще на початку року 
комсомольці районного 
промкомбінату виступили 
з ініціативою «Виконаємо 
план першого року п’яти
річки до 64-ї річниці Ве
ликого Жовтня». Молоді 
працівники райспоживспіл- 
ки на своїх зборах під
тримали ініціативу, дали 
слово втілити її в життя.

М. НЕСТЕРУК, 
секретар комсомоль
ської організації рам- 
споживспілки.
смт Вільшанка.

КОЛГОСП

XZ ку=„^Пспіхи зобов’язують
так почала свій виступ 
кондитер Раїса Павлійчук. 
— Про це слід говорити. 
Але звернімо увагу на ін
ше — ми іноді 
нуємо планів і тому, іцо 
не можемо збути вчасно 
продукцію. І тут чимало 
причин. Одна з найоснов- 
ніших — невисока якість 
продукції, яку ми пропо
нуємо населенню. Хто про 
це повинен дбати? Всі, і 
молодь насамперед. Зви
чайно, сьогодні йшлось і 
про те, що, мовляв, умо
ви праці, застаріле облад
нання не дозволяють до
биватися хороших резуль
татів. Та невже ми чекати
мемо того часу, коли нам 
створять усі умови? Ду
маю, що над учорашніми 
недоліками нам треба са
мим поміркувати.

Комсомольці детально 
обговорили кращу органі
зацію соціалістичного 
змагання між комсомоль
сько-молодіжними колек
тивами кондитерського й 
ситрового цехів. Водій ав
томашини Станіслав Шев
ченко розповів про ті не
доліки, які трапляються в 
роботі азтопарку райсіль-

За успіхи в останньому 
році минулого п'ятиріччя 
колгосп імені Комінтерну 

не вико- Онуфріївського району на
городжено перехідним 
Червоним прапором Міні
стерства сільського госпо
дарства СРСР і ВЦРПС, пе 
рехідним Червоним пра
пором Міністерства сіль
ського господарства УРСР 
та Укрпрофради.

Справді, колгосп з висо
кими показниками закін
чив десяте п'ятиріччя. 
Особливо показові успіхи 
у тваринництві — на 141 
процент виконано річний 
план продажу молока дер
жаві, на 173 — м’яса. Який 
же внесок молоді у спра
ву — розвиток тварин
ництва, — про що стільки 
говорилось на XXVI з’їз- . 
ді КПРС?

Якщо взяти тракторний 
та автомобільний парки, 
то там працює більше по
ловини комсомольців кол
госпу. А на фермах, вияв
ляється, нині зайнято най
менше молоді: четверо 
механізаторів, один вете
ринарний лікар і завідую
ча фермою. Тому так сер
йозно порушили це питан-

..--очи Г~ .Т.-Є.-.--Є -л Еії

9 квітня—9 травня—Вахта
нам’яті Її девіз: «Подвиги

Молодки комун^р((

ня — завтрашню пробле
му трудових ресурсів у 
іваринництаі — комсо
мольці на Всесоюзних 
□борах. Першим кроком у 
цій справі, вирішили вони, 
буде створення комсо
мольсько - молодіжно: о 
колективу на молочното
варних фермах. У рішенні 
зборів записали і ще чи
мало важливих заходів з 
цього приводу.

— Запланованого вро
жаю кукурудзи торік ми 
не одержали, — сказав у 
своєму виступі член КМК 
Микола Таранець. — Не
года зашкодила, та й дос- 
ВІДУ< знань, щоб вирощу
вати качанисту за інду
стріальною технологією, у 
нас було ще не досить. 
Нині треба так потруди
тись, щоб вернути госпо
дарству торішній борг, 
переконатись у власних 
можливостях.

На зборах виступив 
комсомолець 20—30-х ро
ків Федір Іванович Гри
горович.- Він розповів про 
гвардійців перших п’яти
річних планів, про їхні ге
роїчні справи,

А. ГОЛОБОРОДЬКО, 
завідуючий відділом 
комсомольських орга
нізацій Онуфріїзсько- 
го райкому ЯКОМУ.

ПІДПРИЄМСТВО

чотири тижні раніше стро
пу — виступили спілчани 
цеху по виробництву това
рів народного споживан
ня цього ж заводу.

Комсомольці більш як 
десяти підприємств міста 
вже висловили 
тримку почину, 
дня ініціатива 
нові й нові адреси.

Від слова до діла — та
ке ставлення до важливої 
справи характерне для 
правофлангових змагання, 
що розгорілося. Шахтарі 
Микола Скалозуб і Олек
сандр Касаткін, електро
монтажниця Раїса Шпак і 
покрівельник Валерій Ни
кифоров та інші, хто ще 
недавно виступав на збо
рах у своїх організаціях з 
підтримкою ініціативи, ни
ні по-ударному трудяться, 
щодня значно перекрива
ючи змінні норми.

і. ДОБРЯНСЬКИЙ, 
завідуючий організа
ційним відділом
Олександрійськ ого 
міськкому комсомолу.

свою під- 
Кожного 

знаходить

ЛІКАРНЯ

О квітня 1981 року
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Повідомила

«блискавка»
СУБОТНИК

Наша

Нові адреси
ініціативи

«П'ятирічку — за 
ри роки!» — з такою іні
ціативою висіупив після 
з’їзду партії комсомоль
сько-молодіжний колектив 
Михайла Підгорного з 
фабрики діаграмних папе
рів. Почин гаряче підтри
мала комсомолія Олек
сандрійського району, про 
що свідчать Всесоюзні 
комсомольські збори «Рі
шення XXVI з'їзду КПРС 
—виконаємо!», які прохо
дять нині в первинних ор
ганізаціях.

Першими вирішили 
«прописати» ініціативу у 
своєму колективі хлопці з 
комсомольсько- молодіж
ної бригади слюсарів-ін- 
струментальників Сергія 
Іщенка з механічного це
ху електромеханічного за
воду. Наступного дня із 
зустрічною ініціативою — 
виконати річний план пер
шого року п’ятирічки на

ЧОІИ-

справа
У своїй 

XXVI з'їзді 
партії Радянського Союзу 
Леонід Ілліч Брежнєв ска
зав: «Треба зробити все, 
щоб радянська людина 
завжди і всюди могла ді
ставати своєчасну, квалі
фіковану й чуйиу медич
ну допомогу». Ці слова 
стали своєрідною програ
мою наших комсомольсь
ких зборів, «Рішення 
XXVI з'їзду 
конаємо!»

Понад 150 
ців обласної 
суть почесну 
повідальну

доповіді на 
Комуністичної

КПРС — ви-

комсомоль- 
лікарні не- 
вельми від- 

вахту на сто
рожі здоров’я трудівників 
Кіровоградщини. Адже 
вчасно запобігти підступ
ній хворобі, подати негай
ну медичну допомогу—на
ша кровна справа. І саме 
про це говорили у своїх 
виступах комсорги, медич
ні сестри фізіотерапевтич
ного і проктологічного 
відділень Оксана Таран, 
Надія Сулима, лікар Юрій 
Воронюк та інш;.

Л. ХУТОРНА, 
секретар комсомоль
ської організації об
ласної лікарні.

І

«За шість ДНІВ комсо
мольсько-молодіжний екі
паж у складі Анатолія та 
Івана Дудників посіяв 134 
гектари зернових. їак три
мати!» Це, ранкове, пові
домлення «блискавки»
Швидко стало відомим усім 
трудівникам колгоспу іме
ні Куйбишева. А ввечері — 
нова радісна звістка: «В 
господарстві почалася сів
ба цукрових буряків. Перед 
у соціалістичному змаган
ні веде член ВЛКСМ Сергій 
Коломієць. За день він по
сіяв 20 гектарів цукристих».

— Молодці комсомоль
ці! — кажуть про юнаків 
односельці.

— Завдають нам роботи, 
— жартують члени «Комсо
мольського прожектора» і 
беруться за випуск нового, 
екстреного випуску «блис
кавка».

Комсомольська
продукція

М. ПОЛІЩУК.
Гайворонський район.

На останніх
гектарах

Понад 320 гектарів ранніх 
ярих зернових посіяв з по
чатку ВЄСНЯНО-ПОЛоОВИХ ро
біт комсомольсько-моло
діжний екіпаж Василя Сидо
ренка з колгоспу імені Ле
ніна. Ланковий, котрий трак
тором Т-150 агрегатує три 
сівалки, а також інші члени 
екіпажу — Євген Бондар, 
Сергій Назаренко і Сергій 
Ковтун дотримуються всіх 
вимог агротехніки: не до
пускають розриву між під
готовкою грунту і сівбою, 
вносять у рядки мінеральну 
пожизу. Комсомольсько- 
молодіжний лідирує в со
ціалістичному змаганні се
ред сівачів господарства.

З перевиконанням норм 
виробітку працюють також 
члени ВЛКСМ Володимир 
Москаленко, Іван Ьорейко, 
Віктор Кулик і молодий ко
муніст Микола Мішин. Во
ни мають на своєму рахун
ку 230 гектарів засіяного 
поля.

Трудівники колгоспу пла
нують 10 квітня закінчити 
сівбу ранніх ярих.

А. ФЕДУНЕЦЬ, 
Інструктор ДОЛИНСЬКО’ 
го райкому комсомолу.

Цех № 3, де працює 300 
комсомольців, по праву 
взажається провідним на 
заводі радіовиробів. Трети
на продукції на підприємстві 
виробляється руками моло
дих слюсарів-складальників.

Гіо-ділозому, з піднесе
ним настроєм готуються 
вони до Всесоюзного ко
муністичного суботника. 
Дізнавшись, що планується 
18 квітня виготовити вало
вої продукції на кілька тис, 
карбованців, спілчани дали 
слово, що продукція на 4 
тисячі 940 карбованців 
(більше третини) буде їхня. 

До фонду п’ятирічки чле
ни ВЛКСМ перерахують 
півтори тисячі карбованців. 
На зекономлених матеріа
лах працюватимуть у день 
«червоної суботи» комсо
мольсько-молодіжні колек
тиви малогабаритної дільни
ці цеху, де групкомсоргами 
В. Тиркулець та О. Афа
насьева.

В. СТОЯНОВ,
м. Кіровоград.

У дві зміни
Молоді 

новського 
рішили 
суботника у дві зміни: ви
конавши норму в цеху, во
ни прийдуть ударними за
гонами на спортивні май
данчики. Оновлять їх, поса
дять навколо дерева, за
кладуть квітники.

А кращі спортсмени 
ДЮСШ, тренери працюва
тимуть на міському стадіо
ні. Вони пофарбують трибу
ни, реставрують ігрові май
данчики, дообладнають міс
ця дпя складання нормати
вів комплексу ГПО. їхню 
ініціативу підтримали фіз
культурні активісти колгос
пів імені Шевченка, імені 
Фрунзе, імені Щорса. По
вернувшись із весняного 
поля, хлопці і дівчата по
рядкуватимуть на сільських 
стадіонах.

М. РУДЧЕНКО, 
голова Ульяновської 
районної ради ДСТ 
«Колос».

робітники Улья- 
цукрозазоду ви- 

працювати в день

J9

»

Тоді, в сорок першому, 
перед тим, як скинути 
бомби на гітлерівські ае
родроми, звідки здійма
лися хрестаті літаки і не
слись до Москви, капітан 
Мамін сказав нам, моло
дим льотчикам: «Ми по
винні повернутись. Але мо
же статись, що доведеть
ся пожертвувати собою. 
Десяток фашистів знищ, а 
тоді кидайся в полум'я. 
Зумійте вмерти так, щоб 
вашого імені не забули...» 

Він, мій командир, не 
повернувся тоді на свій 
аеродром. Скинувши всі 
бомби на ворожі літаки, 
вистрілявши всі боєприпа
си в повітряному бою, він 
повів палаючу машину на 
вцілілі гітлерівські літаючі 
фортеці, що не встигли 
злетіти. А я таки посадиз 
винищувача із сотнями 
пробоїн на свій аеродром 
— мені пощастило...

І ось тепер виступаючи 
на уроках мужності перед 
школярами, я першим на
зиваю ім’я капітана Мзмі- 
на, дорогого мого коман
дира, людину, яка стала 
моїм бойовим навчителем. 
Такі звитяжці здобули без
смертя. Ми ними пишає
мось. І зажди прагнемо 
брати з них приклад.

Вирушаю зі своїми юни- 
ни друзями з далекі й

ВСІ СВОЇ СИЛИ МИ МАЄМО СКОНЦЕНТРУВАТИ НА ДВОХ ВЗАЄМОЗВ’Я
ЗАНИХ НАПРЯМАХ. ОДИН ІЗ НИХ — КОМУНІСТИЧНЕ ТВОРЕННЯ, ДРУГИЙ 
— ЗМІЦНЕННЯ МИРУ.

Л. І. БРЕЖНЄВ.

ІМ‘Я ДОРОГОГО НЕ ЗАБУДЬ
близькі походи. Зустріча
ючись із ветеранами Вели
кої Вітчизняної війни, ще 
і ще раз пере<онуюсь — 
ЕОНИ, як і в ту грізну го
дину, знову на правому 
фланзі, вони — прапоро
носці. Молодий хлібороб 
Микола Русазський ді
йшов фронтовими дорога
ми до стін рейхстагу. І 
коли довідався, що тут, на 
підступах до Берліна, под
виг Олександра Матросо- 
ва повторив його земляк 
комсомолець Архип Мачі- 
та, аін дав клятву довео- 
шити його справу. Сьогод
ні Герой Соціалістичної 
Праці М. О. Русавський 
працює головою колгоспу 
імені Карпа Маркса — од
ного з кращих госпо
дарств Ульяновського ра
йону, Він — перший 
радник молоді. Під 
розмови з юнаками і 
чатами Микола Олександ
рович завжди підкреслює, 
Що ми у великому боргу 
перед ТИМИ, ХТО ВІДДЗЗ 
життя заради нашого щас
ливого сьогодення.

по- 
час 
дів-

Ось чому нині десятки 
виробничих колективів у 
рапорта* поруч своїх імен 
ставлять імена полеглих 
героїв. Залізничники Зна
м’янки, плавильники По- 
бузького нікелевого заво- 
ДУ» ... . _
УТО «Кіровоград» зараху
вали у свої бригади спар- 
таківціл Красногірки. Хлі
бороби села Лозуватого 
Ульяновського району 
працюють і за свого зем
ляка Героя Радянського 
Союзу Архипа Маніту. 
Дев’ять слюсарів- скла
дальників, що їх очолює 
заслужений машинобудів
ник УРСР, Герой Соціаліс
тичної Праці О. О. Кошур- 
ко, першими на заводі 
«Червона зірка» занесли у 
список свого колективу 
Героїв Радянського Сою
зу, які загинули в бою з 
ворогом, — тепер працю- 

■ ють за одинадцятьох — 
за свого земляка І. І. Фі- 
сановича та Б. Г. Габдрах
манова, котрий визволяв 
Кіровоград від німецько- 
фашистських загарбників.

молоді продавці з

За них члени бригади ви
конують по 
ми: треба 
зміну 800
кзть же

півтори нор- І 
виготовити за І 

сошників, зда- І
з першого 

пред’явлення 1200. А за- І 
робіток Героїв перерахо- і 
вують до Фонду миру. 1

У дні Вахти пам’яті чле- 9 
ни бригади О. О. Кошур- І 
ка працюватимуть іще на- 
пруженіше — за себе і за | 
тих, хто пішов у безсмер
тя. Приклад цього колек
тиву підтримали десятки, 
сотні червонозорівців — 
ветерани війни, молоді 
гвардійці п’ятирічки.

Впевнений, що з такими 
патріотичними почуттями 
житимуть і працюватимуть 
усі комсомольці, вся не- 
сгіілкоеа молодь ордено
носної Кіровоградщини.

ВЕРХОЛАНЦЕВ, 
обласного 

Всесоюзного

В.
голова 
штабу
походу комсомольців ? 
і молоді «Шляхами 
слави батьків», Герой І 
Радянського Союзу.
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Зустріч після вистави
„МОЛОДИЙ КОМУПярГГ______________

життя

БЕЖЕМ
Чергозе засідання клубу 

старшокласників «Ровесни- 
Ки», ЩО діє у Світлозодсь- 
ку, було незвичайним. На 
сцені місцевого Палацу 
культури замість мікро
фонів і ведучих були теаі- 
рсльні декорації. Це в гості 
до комсомоли міста завіта-і 
самодіяльний народний те
атр Кіровоградського пед
інституту імені О. С. Пушкі
на. Він привіз виставу Ярос
лава Стельмаха «Привіт, Си
ничко» — про наших ровес
ників, про любов і дружбу, 
про всі проблеми, які хзи- 
лююто у неповні сімнадцять.

Нас зачарувала гра артис
тів, на сцені вони були самі 
собою і водночас дуже схо
жими на нас. Кожну роль 
зіграно з любов'ю, досто
вірно. Глядачі вірили, що рі
шення Сергія, головного 
героя вистави, — відмови
тись від золотої медалі — 
продиктоване не показним 
бажанням похизуватися 
г.У^єю неординарністю, а 
внутрішнім переконанням, 
високим поняттям про честь 
і правдивість...

Вистава примусила стар-

шокласників наче збоку 
глянути на себе, по-іншому 
оцінити вчинки, побачити 
есє те хороше й погане, що 
є в кожному.

... ^.палахнуло світло, та 
артисти не пбспішели зали
шати сцену. Раді були й ми 
поспілкуватися з бажаними 
І остями, тим більше що всі 
вони — вчорашні випускни
ки, майбутні педагоги. А в 
ролі головного героя _
Сергія — був зайнятий наш 
земляк, колишній учен» 
міської середньої школи 
№ 3 Андрій Горбатий.

Зустріч після вистави бу
ла немов продовженням по
рушеної в ній теми. їаня 
Ляхова, Оксана Коваленко, 
Неля Брусенцова — одне 
за одним підводилися стар
шокласники, розповідали, як 
сприйняли вони образ Сер
гія, що вчинили б на його 
місці.

Приємно, що наші думки 
і зауваження зацікавили са
модіяльних артистів.

С. СТЕЛЬМАХ, 
учень ■10-го класу, ’

м. Світловодськ.

і / тґ \ МОЛОДІ'w”

ПРАГА. Високу трудову 
і політичну активність 
юнаків і дівчат Чехосло-ч 
ваччини у розв'язанні кон
кретних ’завдань розвитку 
республіки відзначив на 
Пленумі ЦК Соціалістичної 
Спілки Молоді ЧССР, який 
відбувся нещодавно, її 
голова М. Дочкал. Він ви
клав завдання ССМ по мо
білізації молоді “■ .......
нання рішень XVI 
К11Ч І планів і;;;: 
п’ятирічки.
підкреслив М. Дочкал, по
винні не тільки вивчити 
рішення з’їзду, а й уміти 
втілювати їх у життя в 
своїй повсякденній діяль
ності.

на вико- 
. .’І з'їзду 
нинішньої 

Члени ССМ,

побувають 
Москві, Ле
та багатьох 
Країни Рад. 

“ ні 
відвідають цього

БЕРЛІН. Маршрути біль
шості поїздок, які органі
зує молодіжне бюро подо
рожей НДР «10ГЕНДГУ- 
РИСТ», ведуть у Радянсь
кий . Союз. Юнаки і дівча
та республіки 
цього року в 
пінграді, -Києві 
інших містах ... 
СРСР та інші соціа.Явіги' 
країни .

- року понад 160 тис. членів 
Спілки вільнеї німецької 
молоді. Багатьом з них пу
тівки вручено за великі ус
піхи в соціалістичному 
змаганні.

У сільському клубі
... На сцені — наші сіль

ські поети Микола Красько, 
Людмила Клюйко, Олексій 
Нінчук, Михайло Отупор, 
Любов Мамай, Ганна Соро
ка, Іван Лемеза. Про рідну 
Комуністичну партію, В, І. 
їіеніна, комсомольську 

їсть лунають перші 
поетичні рядки...

А ось знову зал зибухає 
©плесками. Це слухачі віта
ють гумориста-будівельника 
Івана Лемезу.
, Задушевно прочитав свої 
»ірші лірик Михайло Оту*

пор. Особливо сподобались 
присутнім його поезії «Гро
за», «Бібліотекарка», «Вес
няне», «Від’їзд» та інші.

Цікавий вечір відбувся а 
нашому клубі. На ньому ж 
було влаштовано книжкову 
виставку «Молода поезія 
України». Непогано про
йшла також літературна вік
торина.

Г. МАРИНІНА, 
завідуюча бібліотекою 
с. Березівки Маловис* 
ківського району.

дикого Жовтня, діброва, ЩО
виросла з саджанців, на
дісланії?; юннатами ряду 
областей і республік Радян
ського Союзу. Перші її де
ревця посадили ветерани 
Великої Вітчизняної війни, 
ті, хто у вогняному сорок 
третьому визволяв Донбас 
від фашистських загарбнії- 
кіз . Багато дерев цього 
гаю-меморіалу, шо вдяга
ються навесні в квітуче 
вбрання, стали живим 
пам’ятником воїнам, які 
віддали своє життя заради 
щасливого сьогодення.

Нозогродівські школярі 
_  постійні учасники всесо
юзного конкурсу «Зелене 
вбрання Вітчизни», нагород
жені грамотами і диплома
ми Українського товариства 
охорони природи.

м. ТУРК1Н,
кор. РАТАУ,

Донецька область.

ПХЕНЬЯН, 
заворушення 
на території 
«Сонгюгван!» 
над 300 чоловік 
участь у демонстрації про
тесту проти політики дик
таторського режиму Чон 
Ду Хвана. Демонстранти 
вимагали скасування анти
народних репресивних за
конів. За повідомленнями 
інформаційних агентств, 
кількох учасників демон
страції арештовано.

Студентські 
спалахнули 

університету 
у Сеулі. Ііо- 

взяли

ТОКІО. Кількість право
порушень, що їх чинять 
неповнолітні жителі Япо
нії, продовжує неухильно 
зростати. Як повідомляє 
головне поліцейське уп
равління країни, в березні 
цього року більш як 19 
тисяч японців молодше 20 
років були арештовані або 
дістали серйозні поперед
ження від поліції за різні 
протизаконні вчинки, що 
на 5 з половиною тисяч 
перевищує аналогічні по
казники попереднього ро
ку.

На думку 
громадськості 
збільшення 
серед молоді 
мовлене зростаючим по
чуттям невпевненості в 
завтрашньому дні, відсут
ністю життєвих ідеалів, 
культом насильства і жор
стокості, що його роздува
ють засоби масової інфор
мації,

прогресивної 
країни, 

злочинності 
в Японії зу-

(ТАРС].

Колектив ніноустановни Побузького 
воду, на якій працюють старший кіномбхзнік 
Фэменхо та його помічник Олексій Тучков, < д 
з кращих в області. І все це тому, що лективу вважають пропаганду кіномистецтва с 
найпершим завданням. пуципйНа знімку: Л. ФОМЕНКО (справа) та О. ПУЧК08 за 
роботою. фото г коротких.

Терористичний акт у Вашінгтоні

ПАРК НА КОЛИШНЬОМУ ПУСТИРІ
Алею імені XXVI з’їзду 

КПРС, яка складається з 
ста яблунь і черешень, з:> 
клали учні ІІовогродівської 
середньої школи № 7. Ста- 

цього невеликого 
шахтарського міста, що за
губилося в донецькому сте
пу, ще пам’ятають: поруч з 
школою був пустир. А тепер 
майже на трьох гектарах 
розкинувся сад-парх, посад
жений і впрошений школя
рами під керівництвом вчи
тельки біології Т. П. Тлисо- 
вої. Вій став звичною доьнв- 

для рідкісного в тутеш
ніх краях пернатого спів
ця — соловейка, щебетання 
якого сюди приходять по
рухати і старі, і молоді.

Непростий це парк. Дігл 
зроби?.:', спробу по-своєму 
відобразити на пришкіль- 

піди історії Ра
дянсько" держави, створити 
своєрідну зелену «книгу 
И-чття». Є тут гарна алея, 
закладка до 60-рі'ічя Ве-

«Безвідповідальний терористич
ний акт» — так охарактеризував 
замах на президента Сполучених 
Шта.тів Генеральний секретар ООН 
Курт Вальдхайм. Той, що вчинив 
замах, як з’ясувалося, належав до 
правого профашистського угрупо
вання.

Офіційна радіостанція «Голос 
Америки» передала повідомлення з 
Вашінгтона в підкреслено бадьорій 
тональності. Президент «спокійно 
відпочиває» після операції по вий
манню кулі з лівої легені. «Колеса 
уряду» крутилися не зупиняючись.

Та ось «Голос Америки» пере
йшов до повідомлень про зарубіжну 
реакцію на постріли у Вашінгтоні: в 
інших країнах «вражені» і «обуре
ні» тим, що сталося.

Радянська громадськість також 
вражена і обурена. Вражена ти?.:, 
що стало майже традицією — ку
льовими траєкторіями вносити по
правки в американський політичний 
процес. Відразу ж згадують марти
ролог: Джон і Роберг Кеннеді, Мар- 
тін Лютер Кінг га інші. Знову ого
люється безплідність багаторічних 
спроб навести хоча б мінімальний 
порядок у торгівлі і володінні вог
непальною зброєю в Сполучених 
Штатах. У результаті — вбивства і 
терористичні акти стали, здається, 
невід'ємною рисою американського 
способу життя.

Старший брат президента Нейл 
Рейган поскаржився: «Я чекав чо
гось подібного. Тане нині суспіль
ство».

м, де править капітал
У містах і сільській місцевості Сальвадору про

довжують безчинствувати каральні загони і теро
ристичні банди, що перебувають на службі режиму. 
Щодня жертвами терору стають десятки чоловік.

На знімку: солдати хунти тероризують жите
лів Сан-Сальвадора.

Телефого ЮПІ—ТАРС.

В об’єктиві—Нікарагуа

піклування ви
являється про 
дітей, що
втратили бать
ків, Для них 
відкрито в Ма
нагуа дитячий 
будинок,

На знімку; 
Глорія КАМ
ПУСАНО —ви
хователька ди
тячого будинку 
в Манагуа,

Фото 
АДН--ТАРС

Будуючи но
ве життя, уряд 
Нікарагуа вели
ку увагу приді
ляє підростаю
чому поколін
ню. Особливе

ЗАМІТКИ ПОЛІТИЧНОГО ОГЛЯДАЧА

Президент Сполучених Штатів 
Рональд Рейган говорив недавно 
про «одну з основоположних з усіх 
людських свобод, а саме — свобо
ду від сіраху». Президент говорив, 
що цій свободі загрожує міжнарод
ний тероризм. Терористичний акт у 
Вашінгтоні звертає увагу на етап 
цієї «однієї з основоположних люд
ських свобод» у державі, яку іноді 
називають «країною-стрільбищем». 
В американській столиці торік було 
вбито 202 чоловік, у Нью-Йорку — 
1790, в Лос-Анджелесі — 1042, у 
Детройті — 548 і т. д. Причому як
що брати чіткіший показник рівня 
злочинності у вигляді числа вбивств 
на 100 тисяч жителів, то Нью-Йорк 
і Лос-Анджелес відсунуться на «се
реднє» місце, поступившись паль
мою першості Клівленду, де вбили 
280 чоловік. Увесь світ жахнули по
дії в Атланті, де регулярно вбива
ють чорних дітей, •— уже загинуло 
20 хлопчиків і дівчаток, те двоє 
пропали безвісти. Шоіижпевик 
«Ньюсуїк», розповідаючи про там
тешні події, дав заголовок: «Терор 
в Атланті».

Однією з причин .зростання зло
чинності і внутрішнього тероризму 
є зачароване коло взаємозалежності 
між страхом і вільною торгівлею 
зброєю. Із зростанням страху зро
стає число покупні» зброї, і вона 
дедалі частіше пускається в хід. 
За даними міністерства фінансів 
Сполучених Штатів, якому нале
жить за цим стежити, на 226,5 міль
йона жителів припадає принаймні

—З епю^,------

Підготовка
до міжнародного 
року молоді

ВІДЕНЬ. (Кор. ТАРС). 
Тут проходить перша 
Сесія Консультативно
го Комітету 0011 по підго
товці Міжнародною року 
молоді (МРМ). В її роботі 
беруть участь представни
ки 24 держав — членів ко
мітету, в тому числі СРС1’, 
Польщі і Румунії, а також 
спостерігачі від ряду спе
ціалізованих установ 00Ц 
і різних неурядових орга
нізацій, включаючи Все
світню федерацію демо
кратичної молоді, Міжна
родний союз студентів. 
Раду європейських націо
нальних комітетів молоді, 
Міжнародну спілку моло
дих соціалістів та інші.

У завдання комітету вхо
дить обговорення проекту 
програми підготовки і про
ведення МРМ, розроблено
го секретаріатсм Оиіі і 
центром по соціальному 
розвитку і в гуманітарних 
питаннях.

Рішення проголосити 
19Во рік «Міжнародним ро
ком молоді; участь, розви
ток, мир», прийняте на 
XXXIV сесії Генеральної 
Асамблеї 00Н, відобрази
ло зростаючу увагу широ
ких кіл міжнародного спів
товариства до потреб, 
прагнень і сподівань мо
лодого покоління, визнан
ня необхідності його без
посередньої участі в роз
в'язанні найважливіших 
проблем сучасності.

У виступах багатьох 
членів комітету звучала 
думка про те, що різні за
ходи, які будуть проведені 
в рамках МРМ і в ході під
готовки до нього, повинні 
сприяти ще активнішому 
залученню молоді та н ор
ганізацій до зусиль, спря
мованих на підтримання 
міжнародного миру, по
глибленая добросусідсгаа і 
взаєморозуміння між наро
дами, досягнення реально
го прогресу в справі обме
ження гонки озброєнь і 
роззброєння. Серед най
важливіших цілей Мі'М 
відзначається необхідність 
підвищення ролі МОЛОДІ в 
розвитку своїх країн, особ
ливо у .зміцненні націо
нальної незалежності в со
ціально-економічні галу
зі, у встановленні новою 
міжнародного економічно
го порядку.

На думку широкого кола 
делегатів, підготовка і 
проведення МРМ покликані 
привернути увагу до важ
ливості повсюдного здійс
нення основних прав різ
них верств Молодого поко
ління, включаючи право на 
працю, освіту і т. д.

Члени комітету з інте
ресом вислухали виступ 
радянського предеїпшінка, 
в якому було викладено 
позицію Радянського Сою
зу щодо всього кола п:г- 
тань, зв'язаних з підготов
кою і проведенням МРМ.

Л. В0ЛНУХ1Н,

140 мільйонів одиниць вогнепальної 
зброї — на 50 мільйонів більше, 
ніж десять років тому. Це поясню
ється тим, що у багатьох американ
ців, як повідомляло агентство Ассо- 
шіейтед пресс, виникло почуття, ні
бито «громадський порядок роз
валюється, і вони себе озброюють і 
вчаться вбивати».

Той, що вчинив замах, Джон 
Хінклі-молодший, придбав пару 
пістолетів у комісійному магазинчи
ку в Далласі — місті, сумно відо
мому як місце вбивства президента 
Джона Кеннеді. В обмін Хінклі за
лишив у магазині гітару і друкарсь
ку машинку.

«Американці повинні обуритись і 
запропонувати відповідні законо
проекти, які б відвернули повторен
ня подібного в майбутньому», ■— 
заявила дочка президента Моріїї, 
Але вона не закликає до контролю 
над вогнепальною зброєю. Зі злої 
іронії долі такий контроль — ана
фема для американських консерва
торів, правих.

Американські соціологи наперебій 
нагадують тепер про атмосферу на
сильства як жпвлючо середовище 
подій, на зразок тієї, що сталася 
біля вашінггонського готелю «Хіл- 
топ».

Перефразувавши відому англійсь
ку приказку про добродійність, 
можна сказати, що, подібно до неї, 
боротьба з тероризмом починається 
вдома.

Геннадій ГЕРАСИМОВ.
(АПН).
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IСПЕЦВИПУСК «ПК»

ЧАМЛАЮ

50

Борису

Кіровоградському посто- 
ЕІ'ГуморИСГОИІ, постійному 
авторові нашого «П’ятого 
колеса» Борису Чамлаю 
нині виповнюється 50 ро
ків. Цього ж року у Еидан- 
ні «Перця» побачить світ 
друга збірна Бориса Феок
тистовича, яку він назвав 
недвозначно — «П’яте ко
лесо».

Від щирого серця зичи
мо нашому гумористові, у 
якого є таке саме «П’яте 
колесо», міцного здоров'я, 
світлого довго ІІТТЯ І щед
рого ужинку на нелегкій 
поетичній ниві. Нехай йо
го «П’яте колесо» сміливо 
котиться в трете тисячо
ліття.

Дарунок
В.кущах, де Лисова порч, 
Тхір — тиць Рудому 

хабара,
— Хабар? Мені?!
Ах, сило вража!
В тюрму відправлю, 

так і знай...
— Та цс ж даруночок, —

Тхір каже.
— Якщо дарунок, 
То давай.

£1 JKBiimjKjar 1&81 року

І Позичає
— Позичте грошей,

І
з пенсії — віддам, —

В сусіда просить 
порубок Адам.

— Ти вже на пенсії? — 
пита сусід Адама.

— Та ні,
Не я, Петровичу,

■ А мама.

Монолог
НО ПОХМІЛЛЯ

— Згадать не можу я 
ніяк,

Що пив — горілку
чи коньяк.

Але, напевно,
коньячок,

Бо повні очі
зірочок.

Повчальниця
. Коса в городі

косить жита
Сокира вгледіла й повча: 
— Не так.
Ну скільки можна вчити: 
Рубай з плеча, 
Рубай з плеча!

Змінилась
У літню спеку
Півень біг за клуню
1 Качку стрів.
Не Качку, а красуню.
— Без тебе я,
Мов риба без води, —■ 
Сказав він їй.
— А Курочку ж куди?!
— Вже розлучивсь. 
Мінлива, вража дочка,
Із Курочки
Зробилась раптом Квочка.

В магазині!
— Є сорочки? — 
Мовадть.

— Є шкарпетки? —
Мовчить.
— Книгу скарг... —
Як закричить!

ЛиіХЄ чмепо
— Тридцять три

лихе число, —
Людям скаржиться

Павло, —
Присудили аліменти: 
Рівно
Тридцять три проценти.

На риболовлі!
з учнями
— Жаль, немає сірників,— 
Скаржиться учитель.
— Нащо?
— Щоби з цих линків 
Юшки наварити.
Як погано, інший раз, 
Що налити кинув...
— Не журіться, серед 
Палить воловина1

ПЗС

Консиліум
В гаю Горобчик захворіз. 
Зібравсь консиліум

1 Е~ч>і ■ у-л," ■ ■ і fivr.——--

Крилатих лікарів.
Сорокопуд:

«Нервовий зуд», 
А Чиж всерйоз:

«Туберкульоз». 
Сорока вслід: •

«Та ні, бронхіт». 
Ворона стрвб:

«У нього грип».
Горобчик:

«Ох...»
Узяв га й здох.

;’Ч
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Хама в гостях
— Почувайте себе, Хомо, 
Так, неначе ви удома... — 
А Хома тихенько в бік:
— Я насилу з дому втік.

ВЕддасть
стареньку
— Куди ходив? . І
— Ло магазину.
— 1 що ж купив?
— Жоні хустину.
— Лиш ій? к
Невже забув про пеньку?
— А жінка їй віддасть Л

стареньку. 'г|

■КВИЯНП 0 ІЯ

Республіианс ь к і 
спортивні ігри молоді: в 
номамді лише двоє.

А Значкіст стає кан
дидатом у майстри спор
ту.

д За шахівницями — 
школярі.

ГПС-50

Рішучість 
Сергія 
Богатнова,

Колектив фізкультури 
Бобринецького сільсько
господарського технінуму 
імені Героя Радянського 
Союзу Василя Порика про
відний у районі. Іут дба
ють про будівництво нових 
та експлуатацію наявних 
спортивних споруд, постій
но збільшують чисельність 
спортивних секцій, груп 
ГПО. Найбільш популярні 
в -технікумі ігрові й війсь
ково-прикладні види спор
ту. Деслтни кращих спорт
сменів удосконалюють
свою майстерність у секції

багатоборства нового фіз
культурного комплексу. 
Один із таних ентузіастів 
— Сергій Богатнов.

У лютому проходили фі
нальні змагання на пер
шість обласної ради «Коло
са» з багатоборства ГПО. 
Тут, у Новоархангельську, 
Сергій уперше виконав 
норглатнз кандидата в май 
стри спорту. Найкращий 
ного показник був з підтя
гування на перекладині — 
26 разів. Комсомольцеві 
С. Богатнову вручили наго
роду чемпіона «Колоса».

Нині Сергій Богатнов ре
тельно готується до ра
йонного турніру з багато
борства ГПО на призи 
«Комсомольской прав
ды».

К. КОЛІСНИК, 
завідуюча оргвідді
лом обласної ради 
ДСТ «Колос». . -

На знімку: чемпіон обласної ради «Колеса» із 
зимового багатоборства ГПО кандидат у майстри 
спорту Сергій БОГАТНОВ. Фото В. ГРИБА.

ШАХИ

Як влучити в,,копійку<(?
__ Є“ ОТУВАТИ — це не

■ зовсім те слово. 
Справді, недавно мені дору
чили цю справу. Але ж хо
рошого стрільця потрібно 
виховувати не рік і не два, 
а змагання — на порозі. 
Отже, зараз ми можемо го
ворити не про підготовку 
команди, а про доведення до 
вищих спортивних кондицій 
тих, кого ми маємо.

А маємо ми не так уже й 
багато. Тут слід зробити 
один відступ. Нині успіху в 
кульовій стрільбі може до
битися лише людина, макси
мально наближена до най
вищих кінцевих результатів. 
Наведу такий приклад. ІІа 
0л)мпіаді-80 у Москві в 
складі радянської команди 
був наш земляк, нині київ
ський армієць Олександр 
Вулкін. Виконуючи вправу 
МГ-.9 (стрільба з малокалі
берної гвинтівки на 50 мет
рів), він вибив 596 очок Із 
600 можливих і зайняв 
лише 11-е місце. Всього три 
очка відділяло Вулкіна від 
олімпійського чемпіона в 
цій. вправі. а місце тільки. 
Одинадцяте.

Безумовно, і на республі
канських спортивних Іграх 
молоді буде показано високі 
результати, буде велика їх 
щільність. Залікові ж очки 
приносить команді ляпіс 
спортсмен, що потрапив до 
числа перших шісгнадця гч. 
На це у нас можуть розра
ховувати тільки двоє: фре
зерувальник заводу друкар
ських машин майстер спор
ту Ігор Деісалюк та опера
тор відділу внутрівідомчої 
охорони обласного управлін
ня внутрішніх справ канди
дат у майстри спорту Тетя
на Бурдпльна.

Команди у нас фактично 
немає. Повна команда на Іг
ри повинна включати 17 
стрільців — 5 дівчат і 12 
юнаків. Розігруватиметься 
10 вправ, а паші спортсмени 
братимуть участь ляше в 
дюк: Декалюн виконуватиме 
вправу МГ-9. Бурдильна (во
на пістолетниця) — вправу 
МП-5 (стрільба з малоказі-

беркого пістолета по міше
ні з чорним колом і по силу
ету людини).

Звичайно, у нас є здібні, 
перспективні стрільці. І м;) 
могли б командирувати на 
змагання повну команду. 
Але. на жаль. вони тільки 
перспективні, їхня майстер
ність не дає гарантії на ус
піх. А навіщо відправляти 
на змагання людей, завчас
но знаючи, що вони не да
дуть залікових очок? Це бу
ло б нерозумно...

Отже, ті області, що ви
ставлять ловчі команди зрі
лих стрільців, звичайно, на
багато випередять нашу.
у НАС порівняно непо- 
“ гано розвинута кульо

ва стрільба серед школярів, 
очолювана тренером Д1ОСІП 
№ 1 Кіровоградського міськ- 
Е:Ю О М. ШИПОВИМ. ИЯ 
і.пгільних спартакіадах рес
публіки команди його ви
хованців завжди перебува
ють у провідній групі.

Але на відміну від бага
тьох інших видів, кульова 
стрільба — це спорт дорос
лих. Найкращих своїх 
досягнень стрілець добива
ється у віці 25—40 років, 
коли людина змужніла, фі
зично загартована, здатна 
зносити великі морально- 
вольові навантаження, А у 
вас дорослого і навіть юна
цького стрілецького спорту 
майже немає

Дуже вузька в нас геогра
фія поширення стрілецького 
спорту. На карті області він 
позначений лише одним

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.

На украинском язике.

IIАН)А АДРЕСА:

316050, МСП
м. Кіровоград, 
еул. Луначарського, 36.

БК 04282.

ПЕРЕД СТАРТОМ
«Мокодий комунар» продовжує 

публікацію матеріалів про готовність 
спортсменів Нтровоградіцики до фі
налів Третіх республіканських спор
тивних ігор молоді. Сьогодні — роз
мова про кульову стрільбу. Цим ви
дом спорту кіроЕоградці в липкі ни-

нішнього року у Львові стартують на 
Іграх. Своїми враженнями ділиться 
тренер обласної ради спортивного 
товариства «Динамо» майстер спор
ту Ю. В. ЯЗИКОВ, якому обласний 
спорткомітст доручив готувати до 
наступних змагань збірну команду 
області.

пунктом — Кіровоградом. 
Але і в обласному центрі 
цей вид представлений ду
же блідо. Вважають. що 
стрільба культивується в об
ласних радах товариства 
«Спартак» і «Колос». Та чи 
моиінб всерйоз говорити про 
не, коли там по півстаьцц 
тренера зі стрільби? Лиша
ється ДЮСШ № 1 міськвис, 
де три тренери (але вони на
вчають школярів), і обласна 
рада «Динамо» з двома тре
нерами. Цього дуже мало, 
щоб стрілецький спорт був 
у нас па висоті.

Безперечно, від штатних 
працівників більше вимага
ють. Але ;к ми часто згаду
ємо про громадських трене
рів. інструкторів по спорту. 
Якщо вже вони заявили про 
свою готовність допомогти 

■'майбутнім чемпіонам і ре
кордсменам, то хай же до
водять справу до нінця. Пе
редусім з допомогою таких 
активістів ми розв'яжемо 
проблему масовості, і якщо 
в кожному районі появиться 
хоч два—три перспективних 
стрільці. то. безумовно, 
збірна обзпеті матиме і 
перспективне поповнення.

Ще одне. Я Кіровограді є 
понад 20 стрілецьких тирів, 
п області — більше 250. 
Проте чимало з них — при
мітивні, придатні лише для 
початкової підготовки. Від
повідальні змагання молена 
проводити лише в двох — 
обласного комітету ДТСААФ 
і «Динамо». Та й то ле за 
ловною програмою, скажі
мо, гпх же стрілецьких Ігор

молоді. Нема обладнання 
для виконання вправ МГ-12 
(стрільба по «ігабану, що бі
жить»)...

Так зі спортивною базою. 
Не краще і з матеріально- 
технічним забезпеченням. 
Тут не. можна ототожнюча- 
іп підготовку зрілих стріль
ців з масовим стрілецьким 
спортом. Навіть у масовому 
спорті потрібно рік—півтора 
тренуватися, щоб влучити 
десятьма пострілами 6 — 8 
десяток. А норматив майст
ра спорту — 595 очок із 
ЬОО можливих. Треба в.цучит 
їй у 55 десяток і в 5 дев’я
ток 60 ма пострілами. А де
сятка ця розмірогл у двоко- 
пієчну монету знаходиться 
на відстані 50 метрів. Щоб 
поразити її. потрібні і зірке 
оио, і тверда рука, і залізні 
нерви. І. звичайно, найсу
часніша зброя. Така зброя 
ві’.і отовляється зі спеціаль
них матеріалів і розподіля
ється централізовано в ін
дивідуальному порядку па 
спортсменів, що вже зареко
мендували себе. А у кас та
ких майже немає, тому й на 
зброю ми небагаті.

І ВСЕ Ж хочеться вірити, 
" що й самі спортсмени, 

які вболівають за честь на
шої збірної, працюватимуть 
продуктивніше. Так; тепер 
їм сутужно. Але цс не зна
чить. ідо треба зупинятись 
на півдорозі аби шукати 
райдужіпіх арен і парнико
вих умов в інших містах. З 
ТГІІОЮ ПОЗИЦІЄЮ ми ще дов- 
го замикатимемо турнірні 
таблиці- Якщо ми справжні

патріоти свого краю, свого 
міста, району, то за наяв
них умов зможемо взяти 
реванш за минулорічні по
разки.

Звичайно, за три місяці 
до фінальних змагань спор
тивних Ігор молоді всіх ие- 
вирішених питань не розв’я
жеш. І нам, тренерам, тре
ба доводити до вищих спор
тивних кондицій те, що мас
лю. Та ми живемо не тільки 
сьогоднішнім днем. Ради 
відповідних спортивних то
вариств,- спортивні коміте
ти, очевидно мають подбати 
про дальший розвиток стрі
лецького спорту, ЯКЩО БОНІ 
прагнуть до його піднесен
ня. Ми чекаємо допомоги і 
від комсомольського .активу 
області. Працювати на пер
спективу, значить дбати про 
будівництво спортивних 
споруд, про добір і розета-, 
повну кадрів. Вже цієї еєє- 
ни. влітку в багатьох населе
них пунктах збираються бу
дувати тири. Треба потурбу 
патпсь. щоб вони відповіда
ли встановленим стандар
там, щоб там постійно чер- 
іували інструктори, щоб 
стрілецькі секції відновлю
вали свою діяльність не ли
ше пёред обласними чи рес
публіканськими змагання 
ми, а працювали за чітко 
визначеним графіком.

Я вірю, я переконаний, що 
зрушення будуть. Але тіль
ки при тій умові, коли в 
кожному колективі, кожно
му спортклубі, в усіх спор
тивних товариствах і відом
ствах проймуться справді 
державною відповідальністю 
за доручену справу. Ще і 
ще раз підкреслюю- я зав
часно не орієнтую па капі
туляцію Певний багаж 
очок ми. безумовно, матиме
мо на молодіжних Іграх. А 
до наступної республікансь
кої спартакіади є ще час 
перебудувати стиль роботи 
всього фізкультурного акти
ву. Тож будьмо оптимістами, 
.зважмо всі «за» та «але», 
проаналізуймо стан справ і 
від сліп перейдімо до кон
кретних дій — усі разом.

Індекс 61Ю7.

ТЕЛЕФОНИ: відділ листів і масової 
роботи, відділ пропаганди — 2 45 36; 
відповідальний сенретар. відділ учнів
ської молоді — 2 45 87: відділ комсо
мольського життя, відділ військово- 
патріотичного виховання та спорту — 
2-45-35; фотолабораторія — 2-56-65; 
нічна редакція — 3-03 53.
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При Устмиівському 
Буднику піонерів уже 
другий рік працює гур- 
•іон юних шахістів, 
якіїм керує лікар ра
йонної лікарні ІЗ. Є. Со- 
ломко. Він знайомить 
членів гуртка з історі
єю’ виникнення шахово
го мистецтва; па прик
ладах видатних радян
ських, зарубіжних май
стрів гуртківці вивча
ють теорію шахів, за
кріплюють її практич
ною грою...

Серед юних шахістів 
ми регулярно влашто
вуємо змагання. Остан
ній турнір пройшов під 
девізом «Країцпй у 
с.чергі, кращий у нав
чанні». За шахівницями 
змагалися паші гурт
ківці та учні Коинвч- 
пенської середньої 
інколи. Турнір закін
чився упевненою пере
могою шахістів Будин
ку піонерів ’ (4:1). Вда
ло виступили Сергій 
Михайлов. Віталій Мі
шура, Олександр Око- 
Ь’ИТііЙ, Сергій Могспко.

Р. СОТНИКОЕА, 
директор районного 
Будинку піонерів.

БОКС. Особиста пер
шість із цього гиду спор
ту республіканської ради 
ДСТ «Трудові резерви» 
відбулася в Одесі. На 
рингу звання найснльні- 
нфх виборювали понад 
сто представників шкі
ряної рукавички 1962— 
1И63 років народження. 
Серед них були Й Кіро
ві.грядці. Срібну нагоро
ду привіз Леонід Синьков 
(паї а до 57 к>). Бронзо- 
ішміі призерами етили 
Дмитро Мулагаліев (вага 
до 75 ігг) і Володимир Со- 
років (вага до 81 кг).

БАСКЕТБОЛ. У спор
тивному залі Кіровопрод- 
■сьііого технічного учили
ща № 1 три дні тривала 
першість обласної ради 
товариства «Трудові ре
зерви» серед КОЯеНТїЩІВ 
тез: в і ч в и х навчальних 
закладів. Перемогли гос
подарі майдшчпна.

Редактор В. СТУПАК.
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Компартії України 
м. Кіровоград, еул. Гяіикн, 2.
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