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І «Робіть, як миКІРОВОГРАД — ТОЛБУХІН

робіть краще за
! У середу вранці болгар- 

ські гості поклали квіти р,о 
пам’ятника С. М. Кірову.

Вдень відбулося одинад
цяте засідання міжнарод
ного клубу молодих меха- 

| нізаторів «Кіровоград— 
Толбухін». Відкрив його 

, перший секретар обкому 
У комсомолу Олексій СКІЧ- 
I КО. Він привітав болгар- 
Ц ських гостей із Днем сво- 
й боди, зачитав вітальні те

леграми, шо надійшли на 
. адресу учасників засідання 
і від комсомольських орга- 
I нізацій області. Секретар 
і Толбухінського окружко- (Закінчення на 2-й стор.).

-МАРШРУТИ АГІТПОЇЗДА

ДУШІ

— Тірас 
Дністер. Так 
грецькому 
рі^ка, на якій 
містечко.

— Крім українських та 
російських, у вашому ре-

ПІСНЯ-ВІД

г ід ■ ИВІ
їде засідання міжнародного клубу молодих механізаторів «Кіровоград—Толбухін»

Нотатки про роботу агітпоїзда «Комсомо
лець України» на Кіровоградщині

Красиве земля народ
жує таких же красивих — і 
в труді, І Б пісні — людей. 
Цю думку ВИСЛОЕИЛИ він
ницькі поети Ніна Гнатюк 
та Володимир Рабенчук, 
ділячись враженнями від 
перших зустрічей на Кіро- 
Еоградщині. Ці слова при
гадалися на концерті са
модіяльного вскельно- 
інструментального ан
самблю «Тірас» на Кірово
градському чавуноливар
ному заводі.

пісні їхні — теж від душі.
Така земля завжди на

роджує трударів і поетів. 
До речі, наша знайома — 
молода поетеса Ніна Гна
тюк родом зеідти. І во
кально - інструментальний 
ансамбль «Тірас», чиє мис
тецтво знайшло чимало 
палких шанувальників на 
Кіровоградщині, з Ямполя.

Коротке інтерв'ю з ке
рівником ансамблю Олек
сандром Корсуном.

— Олександре, поясніть,

лертузрі чимало молдавсь
ких пісень..,

— Ц' ПЦНІ '— своєрідні 
сувеніри. їх нбм дарувала 
на згадку про свій край 
молодь міст і сіл Молдав
ської РСР, куди ми часто 
їздимо виступати. Та й 
взагалі, чудові молдавські 
пісні ми добре чуємо на 
своєму березі. Адже со
нячна Молдавія — одразу 
за Дністром.

— Хто бере участь у ва
шому ансамблі?

— Спочатку нас було ві- 
сім чоловік. Тепер, через

Манков- 
Скіччо

му ДКСМ Драгні 
ськи і Олексій 
представили учасників за
сідання.

На засіданні виступили 
заступник начальника об
ласного управління сільсь
кого господарства М. І. 
ЖЕРДІИ, науковий спів
робітник Інституту пше
ниці і соняшнику (м. Ге
нерал Тошево Толбухінсь
кого округу) Мнтко ГОС
ПОДИНОВ, головний аг
роном колгоспу «Зоря 
комунізму» Новоархан- 
гельського району Василь 
СКОРОМН ИП, групком- 
сорг тракторної бригади

Ямпільщина... Чарівний 
нуточок Вінничини, перли
на українського Поділля. 
Задумливі широкі лани, 
гомінливі дністровські по
роги. Батьківщина славно
го почину буряководів. 
Люди, що живуть тут, вмі
ють працювати від душі. І 

№ 2 колгоспу «1 Мая» Ма- 
ловисківського району Ві
талій ДЕМЧЕНКО, заві
дуюча організаційним від
ділом обіцинського комі
тету ДКСМ (м. Балчик) 
Милка ГЕОРГІЄВА, секре
тар обкому комсомолу 
Любов ДРОТЯНКО, бри
гадир виробничої бригади 
■Ловопразької середньої 
школи Олександрійського 

району Ольга СІРЕНКО.
Секретар Толбухінсько- 

го окружкому ДКСМ 
Драгні Манковськи вручив 
групкомсоргу тракторної 
бригади колгоспу 

будь ласка, що означає 
назва вашого ансамблю;

— значить 
по-давньо- 

назиеається 
СТОЇТЬ На’.НС

Ціна 
не ИС (2994J. 2 коп.

«1 Мая» Маловисківсьного І 
району Віталію Демченку І 
перехідний Червоний пра- І 
нор Толбухінського окруж
кому ДКСМ.

Драгні Манковськи вру
чив кіровоградським ком
сомольцям сувенір, виго
товлений в пам’ять про 
оборону Шипкинського пе
ревалу. Олексій Скічко 
вручив Драгні Манковськи 
портрет Генерального сек
ретаря ЦК КПРС, голови 
Президії Верховної Ради 
СРСР Л. І. Брежнєва.

У роботі засідання клу
бу «Кіровоград—То.ібу- 
хін» взяли участь інструк
тори обкому Компартії Ук
раїни Я. А. БОНДАР, В. А. 
ЮРЕНКО, другий секретар 
обкому комсомолу Анато
лій ПЕРЕВОЗ НИК.

десять років існування ан
самблю, п’ятнадцять. Се
ред нас — працівники 
культури, викладачі му
зичної школи, робітники й 
інженери. Недавно ми під
готували нову програму, 
присвячену XXVI з’їздові 
КПРС. Саме її й приЕезґіи 
на суд кіровоградців—

Після виступу ВІА «Ті
рас» на чавуноливарному 
заводі мені довелося по
чути захоплені відгуки про 
нього.

— Молодці, хлопці! За 
душу зачепили, — так го
ворив чорнявий юнак у 
робітничій спецівці-

— Приїжджайте до нас 
у гості щеі — ці слова 
секретаря комсомольської 
організації підприємства 
Григорія Озерного зал 
підтримав бурхливими оп
лесками.

Того ж дня ВІА «Тірас» 
виступав перед робітни
чим колективом Кірово
градського заводу радіо- 
Биробів. І знову Мав БЄЛИ- 
кий успіх.

П. СЕЛЕЦЬКИЙ.

вересня в Кіровограді відбулася обласна на рада, па якій розглянуто питання дальшого ]їоз витку футболу на Кіроврградщшй. На неї були запрошені секретарі міськкомів та райкомів партії, заступники голів міських і районних Рад народних депутатів, профспілкові, фізкультурні ак тивісти, працівники органів народної освіти, лред ставиїїни інших установ та організацій які зяй маються спортивно-масовою поботою серед населення та фізичним вихованням молоді..■'З-доповіддю на нараді виступив голова об.ч спопткомітету О. П. Березан.На нараді виступили секретар обкому Комзар тії України В. К. Дрнмченко. начальник відділу Футболу республіканського Спорткомітету М. Ф. Фоміних.У роботі паради взяли участь заступник голови облвиконкому Є. М. Чабаненко, завідуючий відділом пропаганди і агітації обкому Компартії України І. II. Оліфіреико.
(Нотатки нашого кореспондента читайте на 3-й 

стар.).

КОРМИ — ТУРБОТА КОМСОМОЛЬСЬКА

[Не марнують
• ’ лузати лля годівлі копіїіч а с у

нсрмсдобувники колгос
пу «Зоря комунізму» Гак- 

Бсронськсго району.

У колгоспі «Зоря кому
нізму», який спеціалізу
ється на дорощуванні га 
відгодівлі великої рогатої 
худеби, справа створення 
міцного зепасу кормів на
була особливої ваги. Вже 
другий рік кормозаготів
лю в господарстві очолює 
молодий комуніст, секре
тар комсомольської ор- 
ггнізації колгос пу. 
В. Оленський. Вячеслав із 
хліборобської сім ї, і 
старший брат у нього став 
агрономом.

Нині у господарстві пов
ним ходом іде заготівля 
силссу Поряд із старши
ми механізаторами пра
цюють. набувають досвіду 
і молоді. Наприклад, ссь 
тепер приїхали в рідкий 
колгосп на практику учні 
Гой.Боронського СПГУ-5 
Олександр Міщенко та 
Юрій Соляр. Хлопці 
черзі працюють на гичко- 
збиральній машині разом 
із досвідченим механіза
тором Андріє/л Григоро
вичем БІЛОКОНЄ4».

— Цього року, — роз
повідає В. Оленський, — 
ми вирішили у літньо- 
осінній період викорисю-

по

КІРОВОГРАД
Цікаво пройшла зуст

річ вінницьких поетів 
Н. Гнатюк та В. Рабснчу- 
ка з робітниками скла
дального цеху № 22 голов
ного підприємства вироб
ничого об’єднання «Друк- 
маш».

Зал був переповнений. 
Для всіх бажаючих побу
вати на зустрічі не виста
чило місць, так іцо дек і о 
навіть стояв.

Приймали гостей дуже 
тепло. Зустріч тривала 
довше передбаченого, бо 
поетів ніяк не відпускали. 
Від імені всього колективу 
щиро подякували їм за 
прекрасні миті делегат 
XXVI з'їзду Компартії Ук
раїни В. М. Литвиненко.

ЗНАМЯНКА
Великий інтерес у слуха

чів викликають лекції, що 
їх читають члени пропа
гандистської групи агітпо
їзда «Комсомолець Украї
ни». Тематика лекцій різ
номанітна, та

Пухкий, 
Микола 
Петрик, 

Вікторсолому

дополюгу кол< 
робітники 

об’єднання 
Міц-

зокрема, 
у могильнів-

вусати для годівлі корів 
тільки сінаж і зовсім не 
чіпати силссу — залишати 
на зиму. Б цьому бжє за
раз сидно принаймні деаі 
плюси; по-перше, зростає,, 
якість силосу, по-друге,1 
перерізані шляхи розбаза
рювання силосу, що готу
вався б для згодовування.

Старанно потрудились 
молоді колгоспники і під 
час заготівлі сіна, сінажу, 
соломи. На стогометі пра
цював Василь 
копнували сіно 
Лопатенко, Віктор 
скиртував 
Мельник.

Значну 
госпу надають 
виробничого 
«Кіровоградграфіт». 
ний контакт, 
встановився 
ців із молодими робітни
ками автотранспортного 
цеху Можна пригадати, 
наприклад, заготівлю сі
на. Щовихідного шефи 
приїздили в колгосп із 
своєю технікою, працю
вали на совість. Почали 
копати буряки — і знову 
їхня допомога.

Надворі вересень. Для 
того, щоб заготовляти си
лос, виготовляти трав яне 
борошно ще є час. 
колгоспі «Зоря 
му» не втрачають

І в 
комуніз- 
ЙСГО.

Ю. КРОКУС.
с. Могильне,
Гайворонськсгс району,

ХРОНІКА
них — зі знанням справи 
дібраний матеріал.

В МИТУ № 3 учні з ці
кавістю сприйняли лекцію 
«XXVI з’їзд КПРС пре по
силення правового вихо
вання трудящих» І. О. 
Литвннова, а в ПТУ № 2 
— «Мистецтво і релігія» 
Ж. Я. Гурфінкель.

Відбулася також зустріч 
пропагандистів з комсо і 
мольським активом міста. 
Ті учасники поклали квіти | 
до пам’ятника радянським 
воїнам, полеглим при ви
зволенні Знам'янки.

ОЛЕКСАНДРІЯ
Тут відбулося навчання 

комсомольського активу 
міста. В ході його чзаступ- 
ник начальника агітпоїзда 
В. А. Головенько прочитав 
лекцію «Про посилення ор
ганізаційної роботи Б ком
сомольських організаціях і 
підготовку до звітно-вибор
ної кампанії». Відбулася 
також ділова гра на цю 

спільне ^у тему.



З сдиор

(Закінчення. 
Початок на 1-й crop.).

ПОЧИНАЮЧИ мозу про 
історію механізаторсь

кого клубу «Кіровоград— 
Голбухін», зразу треба го
ворити про коефіцієнт ко
рисної дії засідань і кон
тактів, що виникають у по
лі, в тракторних бригадах. 
Зерна досвіду, що кожно
го року стають 
ним набутком 
господарів,

і

ЙІ

обопіль- 
госгей і 

не осідають 
тільки в «запасниках» кож
ного із учасників. Зони 
«.сіються» вдома, в своїх 
колективах. Тексти допові
дей, які виголошуються нз 
засіданнях, поширюються 

І у різних виробничих ко- 
I лекгивох, і коли досвід па- 
I рестає б/ги унікальним 
■ (а для передових методів 

господарювання необхідна 
повторюваність з інших 
умовах), значить, він 
справді цінний. Наприклад, 
молоді херсонські тварин
ники зав’язали міцні кон
такти із болгарськими ко
легами і ровесниками із 
Шуменського округу. Оди
надцятирічний доезід клу
бу «Кіровоград—Толбухін» 
дуже знадобився херсон- 
цям.

Коефіцієнт корисної ДІЇ 
клубу, звичайно, включає 
і гак* поняття, яких не ви
разити у центнерах і кар
бованцях.

— Наші зустрічі у клубі 
«Кіровоград — Толбухін», 
— говорить перший секре
тар обкому ЛКСМУ Олек
сій Скічко, — перетворю
ються у своєрідну акаде- 
мію, де виростають на 
тільки майстри,, а й пере
конані інтернаціоналісти.

,і ІНДУСТРІАЛЬНА техно- 
и лоїія вирощування ку

курудзи на зерно і со
няшнику — це той нап
рям, за яким завтрашній 
день сільського господар
ства. Ось чому саме це 
питання було в центрі уза- 
ги на нинішньому засідан
ні. Почав її заступник на
чальника обласного управ
ління сільського господар
ства М. І. Жердій. Оскіль
ки текст доповіді разом із 
сувенірами отримав кожен 
учасник засідання (як і тек
сти інших виступів), допо
відач зачеамз тільки прин
ципові питання поширен-

Виступає керівник боліарської делегації Драгні МАНКОВСЬКИ.
f ня в області індустріальної 

технології вирощування 
кукурудзи і соняшнику.

Важливою умовою того, 
щоб індустріальна техно
логія виявилась не тільки 
формально взятою на оз
броєння, а й діяла, є наяв
ність грамотних кадрів. 
Адже мзлокваліфіковано- 
му механізчвтору 
можна дозірити вирощр’- 
ВЛТИ ггии-ипипаи І..____

ніяк не

ваги кукурудзу і 
альним способом, 
сгосовуєгься 
дуїстивна техніка, де ефек
тивність дії самого мето
ду залежить від того, чи 
будуть проведені всі ро
боти відповідно до вимог 
технології, в оптимальні 
строки І З ВИСОКОЮ якістю 

Постійне вдосконалення 
професійної майстерності 
— настійна

■ндустрі-
- де за- 

високопро-

вимога ефек-

на

де
IH-

тканого застосування ін
дустріальної технології.

Ось тому в цьому випад
ку набуває особливої ва
ги особиста відповідаль
ність кожного, хто причет
ний до долі урожаю, за 
вчасне і точне дотримання 
всіх технологічних вимог.

Про досвід .механізато
рів Болгарії, де вже утвер
дилася і зараз вдоскона
люються нова організація 
праці в сільськогосподар
ських бригадах, говорив 
науковець /Литко Господи- 
ноз. Це нова •— бригад
ний підряд у сільському 
господарстві, який засто
совується вже і у нас, зо- 

•крема, в ряді білоруських 
господарств. При цьому 
праця оплачується за 
цезим результатом.

Торік індустріальна 
нологія вирощування 
курудзи була вперше за
стосована у колгоспах об
ласті. Оскільки- молодь 
найбільш чутлива до ви
мог часу, природно, що 
багато комсомольсько-мо
лодіжних колективів куку- 
рудзоаодіз взяли індустрі
альну технологію на оз
броєння. В господарствах 
Малозисківського, Нозоар- 
хангельського, Ульяновсь
кого, Новоукраїнського, 
Долинськогб районів, 
вперше застосовували 
дустрізльну технологію, зі
брали в середньому 
7,4 центнера зерна з гек
тара більше, ніж там, де ку
курудзу вирощували зви
чайним способом. А з кол
госпі «Зоря комунізму» 
Нозоархангельського ра
йону із площі 200 гектарів 
зібрано по 73 центнеріз 
зерна Засиль Скоромний, 
який тоді очолював комсо
мольсько-молодіжну лан
ку по вирощуванню куку
рудзи, поділився не 
«книжним», а набутим у 
роботі доезідом. Хоча він 
же акцентував увагу учас
ників клубу і на обов'яз
ковому ретельному вив
ченні спеціальної літерату
ри.

— На треба забувати, 
— сказав 8. Скоромний,— 
що технологія, котру про
понують науковці, на я 
універсальним рецептом, 
котрим можна скористати
ся будь-коли і будь-де. В 

кожному господарстві, на
віть на кожному попі — 
інші грунти, свій мікро
клімат і стосовно цього 
треба вносити корективи. 
Бездумна ж виконання 
книжкових приписів може 
тільки скомпрометувати 
метод.

— Справді, — погоди
лись М. 3. Жердій і Митко 
Господинов, — чітка ди
ференціація необхідна. 
Наука ще тільки шукає оп
тимальних шляхів добуван
ня високих урожаїв за ін
дустріальною технологією. 
І” РУПКОМСОРГ комсо

мольсько -молодіжно
го колективу тракторної 
бригади № 2 колгоспу
«1 Мая» Малозискізськога 
району Зіталій Демченко 
розповів, як працюється 
в першому році одинздця-

тої п'ятирічки його това
ришам і йому. Хорошого 
урожаю очікують у ком
сомольсько - молодіжній 
ланці молодих кукурудзо- 
аодіа, що її очолює моло
дий комуніст Леонід Сте- 
панцоз. Вирощують інду
стріальним способом со
няшник і їхні тозариші із 
ланки комсомольця Мико
ли Голозаноза. До кінця 
п'ятирічки молоді механі
затори зирощузатимуть 
усі сільськогосподарські 
культури баз застосування 
ручної праці, індустріаль
ним способом.

Колектив, працю«
8. Демченко, торік вийшов 
переможцем обласною 
соціалістичного змагання 
КМК тракторних бригад. 
Цей успіх буз відзначений 
перехідним Червоним пра
пором Кіровоградського 
обкому ЛКСМУ, призом 
двічі Героя Соціалістичної 
Праці О. 3. Гіталова, пере
хідним кубком міжнарод
ного клубу Долодих меха
нізаторів «Кіровоград— 
Толбухін». А тепер секре
тар окружкому ДКСМ 
Драгні Манковськи вручив 
молодим механізаторам 
перехідний Червоний пра
пор Толбухінського ок
ружкому ДКСМ

— Я хочу побажати вам 
і вашим друзям, — сказав 
Д. Маикозськя 8. Демчен- 
ку, — щоб цей прапор за- 

лишаася у вашому колег«- 
т<изі якомога довзю.

Приймаючи прапор,
В. демченко гозориа:

— ідучи на це засідан
ня, ми з товаришами вирі
шили викликати на соціа
лістичне змагання кращу 
комсомольсько - молодіж
ну тракторну бригаду їол- 
бухінського округу. Ду
маю, що така змагання 
допоможе і нашим болгар
ським колегам, і нам до
сягати вищих зрожаїз.

Іуі ОЛОДІ механізатори не 
забувають про те, що 

їх колективи мають попов
нюватись новими кадрами. 
Зіталій Демченко, наприк
лад, говори», що тільки 
цього року до ник 
йшло працювати 
хлопців. їм одразу 
чили нову тахніку, 
ти» з професію І З 
тиз юнакам

при
п'ять

Дору- 
«узій- 

КОЛЄіі- 
допомагають 

досвідчені механізатори.
Про підготовку механі

заторської (і ширша __
хліборобської) зміни теж 
ішлося на засіданні. Це пи
тання стояло другим на по- 
РрДку денному, який, ДО 
речі, завчасно був пові
домлений у Толбухін.

Милка Георгієві гово
рила про їхній доезід тру- 
Д°аого зихоааяня, 
найбільше —»■••иііиПГ 
виробнича практика 
водах і з 
лових | 
чальний досвід' нїгоомад-' 
ХГзУТОЛб/КІН^пм- 

чДйям ?ОГЛиблвним аив.

в якому
6 значення має 

■і на за- 
аграрно-промис- 

комплексах. Поз-

нями подарун

ками.

Ділиться дос 

відом Милка 

ГЕОРП Є В А,

завідуюча орга

нізаційним від

ділом общинсь- 

кого комітету 

ДКСМ (м. Бал-

чий).

включившись у 
бригади, які 

на підприємст- 
починають

Тільки-но 
виробничі 
працюють 
вах, школярі 
вивчати і теорію праці та 
виробничих процесів. їхня 
робота стає добре усві
домлюваним заняттям, а 
не відбуванням якоїсь по
винності.

По-своєму будують під
готовку кадрів для народ
ного господарства у шко
лах села Оброчище, імені 
Паїсія, з будівельному 
технікумі, де діють трудо
ві об єднання — езоєрідні 
«моделі» дорослих трудо
вих колективів. Школяр 
глибше знайомляться з 
бригадною організацією 
праці, з господарським 
розрахунком, виробничи
ми ролями членів колек
тиву.

у вихователі» 
проблеми, ба- 
схожі на наші.
не повністю 

питання про

Звісно, « 
Добруджі і 
гато з чому 
Наприклад., 
вирішено 
навчально-виробничі бази 
шкільних виробничих
бригад, деякі ділянки ро
боти устатковані застарі
лою технікою.

— Підготовка і направ
лення на виробництво ви
пускників — вмілих робіт
ників, сільськогосподарсь
ких спеціалістів,— говори
ла М. Георгієза, — це те 
перехрестя, де потреби 
суспільства лозинні зустрі
тися із інтересами випуск
ників. На досягнення цієї 
«зустрічі» і спрямовані на
ші зусилля...

Щоб показати, наскільки 
ефективно працюють 

шкільні виробничі бригади 
сільських шкіл Кіровоград- 
щини, секретар обкому 
комсомолу Любов Дротян
ко вдалася до цифр. З 
колгоспі «Родина» Зна- 
м‘ямського району труди
ться більше 100 вихован
ців виробничої бригади 
Богданізської середньої 
школи. У них своє поле. 
Значить їм треба вміти не 
тільки вміло скористатися 
технікою, вчасно оброби
ти посіви, а й розрахувати 
сівозміни, правильно роз
містити культури.

У членів виробничої 
бригади Нозопразької се
редньої школи Олександ
рійського району є вже 
багато відзнак — і ЦК 
ЛКСМУ, і ВДНГ СРСР, і 
обкому комсомолу. А го
ловне — дві третини кол- 

— по- 
здобутки і 

як» належить 
найближчим

госпникіз Нової Праги ке- | 
лись починали дорогу з “ 
хлібороби у шкільній ви- _ 
робничій бригаді.
О ИЧЕРПАНІ всі питання І 

порядку денного. За- і 
сідання закінчилось. Учас- у 
ники його точніше. •— ніби І 
крізь збільшувальне скла, 
в кількох ракурсах 
бачили свої 
проблеми, 
вирішувати 
часом.

Тапер — працювати. Як 
говорив Митно Господи- 
нов, всяка перспектива 
тим ближча, чим більше 
зусиль докладено до її 
здійснення.

3. ДУДКО,
В. РЕШЕЇНМКОЗ 

спецкори «Молодого 
комунара».

Обмін нам ят-
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З стор»

^переглядаючи турнірні 
таеяиці футбольних поє
динків обласного і респуб
ліканського масштабу рід
ко можна помітити, що на
ші земляки З КОД ЯГ а у ч-Щ- 
ло лідерів. А спеціалісти 
вже давно не можуть на
звати ім'я гравця, котрий 
би, скажімо, з команди 
колективу фізкультури пе
рейшов у колектив май
стрів. Була колись кірозо-

полі пасеться худоба, що 
ворота поламані. Аче й 
самі спортсмени чека чи, 
поки там хтось викосить 
бур ян. Так і в багатьом 
населених пунктах Добро- 
величківського, Петріво»- 
кого, Онуфріївського ра
йонів.

Звідси висновок: нові 
спортивні бази треба бу
дувати, але й наявні слід 
утримувати у належному

ВІД МАСОВОСТІ — 
ДО МАЙСТЕРНОСТІ

Яка віддача з таких фа
хівців?

В багатьох колгоспних, 
шкільних, вузівських ко
лективах фізкультури не 
егзорено футбольних сек
цій. Отже, в районних 
змаганнях беруть участь 
лічені команди. Хзороба 
безвідповідальності і
байдужості поширюється 
далі •— і вже з обласних 
змаганнях беруть участь 
представники не всіх ра
йонів.

На нараді підкреслюва
лось, що однією з основ
них причин низької ре
зультативності футболістів 
області є те, що в колек
тивах на низькому рівні 
виховна робота з моло
дими спортсменами. Що 
зжа говорити про коман
ди на місцях, коли навіть

Надійна броня держави
л гчятнуззння Дня »а Святкування Дня 

танкіста встайозлено 
Указом Президії Верхов
ної СРСР від 11
липня 1946 року на озна
менування видатних за
слуг бронетанкових
військ нашої армії у Ва- 
ликіи Вітчизняній війні, 
а також заслуг танкобу
дівників “ 
зійсьн.

Д зі серпня 1920 ро
ку із воріт заводу «Крас
ное Сормово» вийшов 
плршнй танк, створення 
за вказівкою В. І. Леніна. 
Потім було побудовано 
іще 14 бойових машин та
кого ж типу.

з оснащенні

КОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ війни 
танкові частини, з'єднан
ня стали головною удар
ною силою --------- и р
військ. Від 
пг>»на.... наростала міць 

В битві під 
брало участь

сухопутних 
операції до

ФУТБОЛ У -
ЗА ЧІТКИМ РОЗКЛАДОМ

д У полум’ї боїв Згли-

операції 
ЇХ УДаріз. 
Москвою

танки, з контрнаступі 
під Сталінградом — 1500, 
₽опп Берліна -сиао. у цЬОМу велика за
слуга трудівників тилу, 
всього за роки війни на
ша промисловість випус
тила більше 100 тисяч 
танків і самохідно-арти- 
леріиських установок.

А У винятково напру-

жених і тяжких боях 
під Москвою народилась 
танкова гвардія. Почесна 
звання гвардійських до 
кінця Великої Вітчизня
ної війни заслужили всі 
6 танкових армій. Майже 
всі танкові і механізова
ні корпуси удостоєні по
чесних найменувань і на
городжені орденами,
близько половини танко
вих бригад, які брали 
участь у бойових діях, 
стали гвардійськими, 112 
бригадам присвоєно по
чесне найменування. 
Більше 4Э0 танкових і 
механізованих частин І 
з'єднань нагороджені ор
денами.

градська «Зірка» володз- < 
рем кубка газети «Радян- < 
ська Україна», на VII 
Спартакіаді республіки г 

(зайняла четзерте місце. * 
Недавно збірна централь- і 
ноі ради ДСГ «Авангард» І 
стала першим призером 
міжвідомчої першості Ук
раїни, що проводилась за 
програмою III республі
канських спортивних ігор 
молоді. У цій команді бу
ло 9 гравців з Кірозоград- 
щіні+і. Вихованці Кірово
градської ДЮСШ N2 2 ви- 

I грали зональну першість 
на т/рнірі юних футболіс
тів, які навчаються в шко
лах олімпійського резер
ву, а потім разом з інщи- 
ми своїм я ровесниками на 
тур*грі школярів України 
увійшли в десятку провід 
них команд.

Ось і всі здобутки фут
болістів області, яких у 
нас більше 24 тисяч. До 
послуг цих спортсменів 
745 футбольних полів, 26 
стадіонів. Багато це чи ма
ло? В азангардівських ко
лективах, наприклад, на 
149 футболістів припадає 
одне футбольне поле (се
редній республіканський 
показник — одне на 45).

Але в якому стані наяв
ні бази? Дев’яносто про
центів їх у сільській міс- 

^цевості, майже всі без 
твердого покриття. Тому 
цілорічно на таких полях 
тренуватись не можна. 
Повільно будуються ста
діони у Допинській заб
рини, і. Устиніаці, Гог.оза-
нтвсьну. Не мають своїх 
стадіонів спортсмени та
ким великих підприємств

І як Олександрійський
електромеханічний завод, 
Кіровоградський завод 
радіовиробіе. виробнича 
об’єднання «Друкмаш».

Часто спортсмени з 
сільських колективів фіз
культури нарікають на ге, 
що їм ніхто не допомагає 
у будівництві спортивних 
споруд. А чи багато треба 
зусиль, щоб самотужки 

І обладнати просте фут
больне поле? Була раніше 
традиція — влаштовувати 
КОМСОМОЛЬСЬКІ субогяики 
на яких юнаки та дівчата 
упорядковували спортивні 
майданчики. Хто, скажімо, 
може допомогти комсо
мольцям з колгоспу іме
ні Улвянова Новоукрзїясь- 
кого району? Керівники 

І господарства? Вони були 
байдужі до того, що на 
колгоспному футбольному

стані і ефективно викори
стовувати.

На нараді підкреслюва
лося, що будівництво 
спортивних баз — одна з 
нерозв’язаних проблем. 
Це неабияк шкодить тому, 
щоб зробити крок від ма
совості до майстерності. 
Навіть кіровоградська 
«Зірка», яка нині втратила 
свої позиції на чемпіона
ті країни, не має зразко
вої бази. Запасне поле 
без трави. Його полем не 
назвеш — просто майдан
чик, де встає курява, коли 
тут тренуються футболісти 
(основне поле треба бе
регти, його й так з вели
кими потугами реставру
вали, готуючи до ігор чем
піонату).

А хтр веде до вершин 
майстерності наших фуг- 
болісгіз? На 24 тисячі 
спортсменів — лише 38 
штатних тренерів з них 
тільки два мають першу 
категорію. Спорткомітвти 
рапортують про підготов
ку сотень футбольних суд- 

і діа, але жоден з них не 
має уповноважень судити 
ігри чемпіонату країни.

Непоганим колектив, ка
жуть, згуртувався в Кіро
воградській ДЮСШ № 2. 
Сім тренерів стали настав
никами 375 юних футболіс
тів. Нині фахівці ДЮСШ 
стали ініціаторами ство
рення трьох спеціалізова
них спортивних класів в 

• кіровоградських середніх 
школах N2 16 і N2 19. Де
які вихованці цих тренерів 

і непогано виступали на
- республіканських змаган

нях школярів. Але чому й
і досі ДЮСШ № 2, яка спа- 
„ ціалізуєгься на футболі, не
- делегувала у кірозоград- 
5 ську «Зірку» хоч одного

свого учня? Подейкують, 
І що були якісь «оглядини», 

пооге, на футбольному по? 
лі вихованців ДЮСШ не 
видко. Претензії тренерам 
олександрійського «Шахта
ря», знам ямського «Локо
мотиву», СЗІТЛОЗОДСоКОГО 

«Авангарду»: чому їхні
грззці не з’являються на 
змаганнях вищого ранту?

Справді, якість роботи 
штатних тренерів поки то 
дуже низька І громадські 
інструктори по спорту 
працюють бєзвідпозідаль- 
но. Подекуди їх просто за
мінюють іншими спеціаліс
тами. У Бобринецькому 
районі, наприклад, на по
саді інструктора по спор
ту працює... музикант.

з кіровоградської «Зірки» 
відчислюють гравців — за 
порушення дисципліни, за 
аморальні вчинки...

Учасники наради вноси
ли пропозиції, реалізація 
яких, на їхню думку, дасть 
можливість зробити поміт
ні зрушення в розвитку 
футболу на Кіровоградщи- 
ні.

Ю. КДЛАШНИКОЗ, ди
ректор Кіровоградської 
ДЮСШ № 2:

— Тренерам «Зірки* 
варто пильнішз пригляді
тись до кращих місцевих 
спортсменів і запрошувати 
ЇХ у свій клуб, а не шука
ти гравців за межами об
ласті. Багато наших вихо
ванців — це перспективні 
гравці. Але після закінчен
ня школи вони нерідко за
лишають футбол, не маючи 
можливості вдосконалюва
ти свою майстерність під 
керівництвом досвідчених; 
трзнерів.

М. ПОЛЯНОВСЬКИЙ, ін
женер обласного управлін
ня житлово-комунального 
господарства:

— Більше уваги треба 
приділяти вихованцям
спортивних клубів, що 
створені за місцем прожи
вання. Навіть у Кіровогра
ді немає зразкових спор
тивних баз, де б тренува
лись юні футболісти.

3. МОМОТ, секретар 
брбринецького райкому 
комсомолу:

— Чіткіше слід організо
вувати чемпіонат області з 
футболу, змагання юних 
футболістів нз призи клу
бу «Шкіряний м’яч». Бо 
трапилося так, що наші 
спортсмени готувалися до 
таких поєдинків, а їх не 
запоосили на них.

3. ЗАЇКА, голова Долин- 
ського районного спорт.чо- 
мітету:

— Ми й досі далекі від 
розв'язання проблеми кад
рів. Наші тренери працю
ють безсистемно. їм не 
ставлять належних вимог, 
мало контролюють. Тому й 
немає хороших футбольних 
команд у колективах «Ко
лоса» і «Буревісника». 
Серйозну увагу ми маємо 
звернути на пропаганду 
фізкультури і спорту.

Отже, думка багатьох: 
урокам футболу — чіткий 
розклад. Це значить, що 
цей цікавий і масовий вид 
спорту треба розвивати, 
бачачи наперед кінцевий 
результат. У цій справі 
свої зусилля мають об’єд
нати не тільки федерації 
футболу, тренери, обл- 
спорткомітет, обласні ради 
спортивних товариств. Ус
піх залежатиме від того 
як зорієнтуються і діяти
муть усі Громадські та гос
подарські організації. Роз
гін треба робити на малих 
і великих стадіонах.

М. ВІНЦЕ8ИИ.

Прйкар п а т- 
оьк.ій військо
вий округ. Від
мінними успіха
ми В бойовій і 
політичній під
готовці зустрі
чають своє свя
то танкісти’ле
гендарної Сама
ро - Ульяновсь
кої, Бердичівсь
кої, Залізної, 
грпчі Червоно- 
прапорної, ор
денів Суворова і 
Богдана Хмель
ницького мото- 
ітрілецької ДИ
ВІЗІЇ.

На знім ку: 
відмінні механі- 
кн-водії Олек
сандр ГУДИМ і 
Михайло МИСА- 
КОВЕЦЬ.

Фото В. ПЕС- 
ЛЯКА.
(Фотохроніка 
РАТАУ).

Сімнадцятирічним юнаком Анатолій Леонов лі- 
лоз на фронт. Він потрапив у 202-у танкову 
бригаду, що сходила до складу 19-го танкового 
корпусу. Спочатку доброволець здобув спеціаль
ність радиста-кулеметника. Згодом стаз мекані- 
ком-еодіем танка Т-34.

Старшин сержант Леонов з боями пройшов сот
ні кілометрів фронтових доріг, визволяючи від 
коричневої чуми фашизму міста і села рідної Віт
чизни та країн Європи.

Доброволець
НА ВСЕ життя вкарбува

лися у лам ять воїна 
тяжкі, кровопролитні бої, 
які вели танкісти корпусу 
восени 1943 року на плац
дармі під Запоріжжям. 
Ворог вводив у дію все но
зі й нозі резерзи, намага
ючись скинути радянських 
воїнів у Дніпро. Танкістам 
доводилось йти в лобові 
атаки, яких так бояяис= 
фашисти. Під час цих за
пеклих боїв гинули люди, 
виходила з ладу техніка 
Досить сказати, що в тан
ковому корпусі вціліло 
лише 7 машин. Леонова 
було поранено осколком 
у ногу. Одужавши, він по
вернувся у свій екіпаж, 
який воював у складі 36-і 
гвардійської танкової
бригади 4-го Сталінград- 
ського механізованого
корпусу.

... Танкісти одержали 
завдання командування 
йти на прорив під містом 
Миколаєвом Стал&ва ла
вина все змітала на своєму 
шляху, прокладаючи шлях 
піхоті.

ПАМ'ЯТЬ СЕРЦЯ

ВЕТЕРАНА
Свого повість «Двоє І Вій

на». щойно випущену ви 
Давництвом «Молодая гвар 
дня», відправила в Подару
нок комсомольцям Львів
ської трикотажної фірми 
<Луч» письменниця Н. її 
«Іаянгіна.

Велика дружба зв'язує 
'« колишнього свніиструк-

тора Уральського гвардій
ського добровольчого тан
кового корпусу з юна;.- і.-ліг 
1 дівчатами міста, у визво
ленні якого Надія Петрівна 
брала .участь. Події тих да
леких днів і воскрешав по
вість.

Часто сюди, у Волгоград. 
у квартиру номер одни ле
гендарного будинку Павло
ва приходят» з Львова 
листи. В них робітниці роз
повідають пло себе, свої 
с'правп. Радіє цим звісточ
кам Надія Петрівна, буди
нок якої завжди відкритий 
для численних друзів. А 
їк у неї немало ь багатьох

•містах І селах країни. Од- 
них подружили з нею Д«. 
роги фронтоні, по яких 
«сестричка батальйону» 
пройшла шлях від Курсь
кої дуги до Берліна і Пра
ги. Інших познайомили з 
письменницею ЇЇ КНИГИ 
«Музей нашої молодості»’ 
— говорить про квартиру 
один I них, поет М. Львов, 
автор передмови до повісті 
«Двоє і війна», яку він на
звав »Поемою про війну і 
кохання».

і. БІРЮКОЗА, 
кор. ТАРС.

Волгоград.

— Наш екіпаж йшов у 
ГОЛОВНІЙ ПОХ’ДНІЙ колоні, 

— згадує гвардієць. • 
Під час визволення Бу- 
дьоннгвки і Миронівки ми 
знищили великі обози гіт
лерівців, де налічувалось 
сотні автомашин.

Розвиваючи наступ, наші 
танкісти форсували взим
ку 1944 року річну Ьузу- 
лук. П’ять машин піш-> 
під лід. Танкісти аРлгУвД' 
лись, вискочивши через 
люки. Командир механізо
ваного корпусу генерал- 
лейтенант Жданов звернув
ся до воїнів:

— Гвардійці! Хто полісе 
у воду?..

І першим тоді ВИЙШОВ 
Леонов.

— Я. товаришу генерал- 
лейтенант! — відрапооту-

Крижана вода сковувала 
рухи. Наче тисячі галон 
пронизали тіло гвардійця. 
Га він уперто ішов до ме
ти. Пірнувши у воду, ната
нув важний трос на гай 
«трндцятьчетвірки». Заре
віли потужні двигуни тран
спортерів, і з-під води по
вільно поповзла важка ма
шина. За нею — друга, тре
тя’... А коли останній танк 
було визволено з льодово
го полону, генерал-лейте
нант Жданов міцно потис 
руку добровольця і прико
лов до його гімнастерки 
медаль «За відвагу».

А потім він зизволяв від 
гітлерівських окупантів 
Одесу. Далі шлях його 
проліг до Молдавії у Яс- 
со-Кишинізській битві. Туг 
А. Леонова було вдруге 
поранено.

Перебуваючи у госпіталі 
в Одесі, воїн якось поба
чив у дзорі автомашину з 
номерами своєї танкозої 
бригади. Не маючи дозво
лу лікарів на виписку із 
госпіталю, він сіз у маши
ну і опинився в Болгарії, у 
порту Бургас.

За прорив ворожої обо
рони під час Яссо-Кишинів- 
ської битви гвардієць от
римав другу медаль «За 
відвагу», а за участь у виз
воленні брагього болгарсь
кого народу від гітлерівців 
— медаль Народної Рес
публіки Болгарії «Вітчизня
на війна».

Танкістові довелось бра
ти участь у запеклих бзях 
на території Угорщини, 
Австрії. Закінчив війну 
старший сержант Леонов 
неподалік Відня.

О 1950 року продовжу- 
ваз службу у ганкових

військах, передаючи свій 
багатий бойовий досвід 
молодим воїнам.

Звільнившись у запас, 
танкіст поїхав на споруд
ження Каховської ГЕС. Йо
му знадобилась спеціаль
ність, набута на фронті. 
Леонов очолив бригаду 
слюсарів □ автотранспорт
ному господарстві. Удень

вав комсомолець.
— Гаразд, синну, 

виз генерал. — 
будь обережним—

— мо- 
Тільки

на будові, а взечері в шко
лі робітничої молоді.

З Каховки А. Леонов по
дався на спорудження 
Кременчуцької гідростан
ції. Тут працював в авто
транспортному господар
стві слюсарем по ремонту 
дизельних автомашин. За
очно закінчив Харківський 
автодорожній технікум, от
римавши диплом з відзна
кою.

Анатолій Ізанозич н® з 
тих, що зупиняються не 
досягнутому. Працюючи 
начальником автотранс
портної колони лівого бе
рега виробничого об’єд
нання «Дніпроенергобуд- 
індустрія», що в місті 
Свігловодську, комуніст 
одночасно навчався заоч
но з Харківському автодо
рожному .інституті.

Потім кілька років пра- 
цюваз начальником авто
транспортного управління 
на спорудженні Вілюйоь- 
кої ГЕС. А оце одинадцять 
років Анатолій Іванович — 
на посту директора укруп
неного автотранспортного 
господарства виробничо
го об’єднання «Дніпро 
енергобудіндустрія».

А. І. Леонов — член 
Саітлозодського міськко
му Компартії України, де
путат міської Ради народ
них депутатів. Він очолює 
комісію по охороні приро
ди. До фронтових нагород 
комуніста добавились від
знаки за самовіддану пра
цю.

м. вєнцковський, 
завідуючий позаштат
ним відділом військо
во-патріотичного вихо
вання Світи азодсько- 
го міського комітету 
ДТСААФ.
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ШИПНА СТА
ЛА СВЯТИНЕЮ 
ДЛЯ БОЛГАРСЬ
КОГО НАРОДУ, 
СИМ ВОЛОМ 
БОЛГАРО « РА- 
ДЯНСЬКОІ 
ДРУЖБИ.

Фото Ю. ЛІ- 
ВАШНИНОВА.

БОЛГАРІЯ у НЛС в псш ’S’ ж у р н л л 
«СЕЛЬСКИ я шш ж,

:---------------:

А ЯК ВІДПОЧИВАЄТЕ ВИ?

ГОРИ, ВОГНИКУ
ЗАВЗЯТТЯ!

Сонце світить ще яскраво і щедоо, даруючи людям 
тепло. Але частіше навідуються в гості північні вітри, 
нагадуючи про дощову осінь і сувору зиму, коли особли
во заманливо горітиме вогник у сільському Будинку 
культури. Кликатиме хлопців і дівчат після напруженої 
роботи в полі, на фермі і тракторному стані до дружньо
го кола — повеселитись, розважитись, і 
нами. Поспівати, потанцювати, поставити 
такль...

Багато хороших справ на 
рахунку наших культармій
ців. Навесні і влітку агіт
бригада «Сучасник», яку 
очолює .шдектор Панчівсь- 
кого сільського Будинку 
культури Діда Правплёнко, 
своїми виступами надихала 
трудівників колгоспу імені 
Куйбщцева на трудові звер
шення. Л. Пономаренко, 
Т. Бнрзул, Л. Власенко, 
О. Мірошниченко, М. Шар
пар, В. Бринза та інші ви
ступали і під час сівби, і в 
жнива. Співали пісень, вико
нували цікаві інтермедії. 
Сценарії були тісно пов’яза
ні з життям виробничих ко
лективів. Для кожного перс- 

. довика знаходили культар
мійці тепле слово. А ті, хго 
відставав через власне не
дбальство, ой як боялися 
гострого слова агітбригадів- 
ців!

Як же справи у біі’щів 
культурного фронту тепер, 
Восени? .

Голова колгоспу А. Чор- 
поіваненко, секретар парт
кому Б. Синьоокий, голова 
сільської Ради ,А. Поліщук 
усе зробили, щоб Будинок 

затишним, 
ше ВЛІТКУ

усе зробили. 1 
культури був 
привітним. Його.... .... ......
відремонтували, обладнали 
зал для глядачів, сцену, 
кімнати для занять гуртків, 
ПОПОВНИЛИ бібліотеку НОТА
МИ книгами, передплатили 
газеті:, журнали. Л. Правч- 
ленко спільно з парткомом 

з Комітетомколгоспу та
комсомолу спланували'всю 
роботу. Працюватимуть ор
кестр, хоровий, драматичний

ПОДІЛИТИСЯ дум- І 
цікавий спек- І 

і
гуртки Нові постановки, но
ві темп... Та припіл попе
реднії"! — щоб обов’язково 
був зв’язок з внутрішнім 
життям колгоспу.

Дуже-добре, що активно 
працюють військово-спор
тивні гуртки. До послуг 
майбутніх захисників Бать
ківщини — прекрасно облад
наний тир. Міцна дружба 
єднає комсомольців, моло
дих трудівників колгоспу із 
спортсменами місцевої се
редньої школи. Кожного ви
хідного V шкільному спорт
залі відбуваються змагання 
з волейболу. міні-футболу 
тощо. Часто навідуються 
сюди волейболісти з сусід
ніх сіл — Каніжа, Мартопо- 
ші — позмагатися.

Як і минулого року, за
плановано лижні походи. 
Драмгуртківці, якими керує 
П. Шарпар, здійснять поста
новки п'єс сучасних драма
тургів. Бібліотечні працівни
ки проведуть 
НОЕІІХ творів 
письменників.
випуск стіннізок 
веж» на Фермах, 
майстерні, де ремонтувати
муться трактори і комбай
ни...

Горітиме у сільському Бу
динку культури вогник мо
лодого завзяття, ініціативи. 
Змістовним творчим життям 
житиме молодь колгоспу 
імеЙ Куйбишева і восени, 
взимку.

М. ОЛЕКСАНДРОВИЧ.
с. Панчеве 
Новомиргорсдського 

району.

Маленькою я хвилини не 
могла всидіти спокійно. 
Прийду з тренування, на
стелю на підлозі подушок, 
коєдр і перекидаюсь. Дів
чатка відпочивали дома,_ а 
я відточувала елементи, 
які показували на трену
ванні. Навіть уночі мені 
снилося, як я їх розучую. 
Кажуть, я була трюкач- 
ною. Ніхто в дитинстві та
кої складності, як я, не 
робив. У ті роки все зда
валося святом. Будь-які 
змагання. Оцінки не хви
лювали, ото б вийти на по
міст — від цього я одер
жувала радість. І е думці 
не мала, що можу_ спасти.

А епала с Найвідпові
дальніший день. Напере
додні монреальської Олім
піади.

Г. Ф. КОРШУНОВ: Дави
дову привели батьки, але 
старший тренер школи не 
дозволила Тапі
еталоном 
Штокмана 
чемпіонка ---------- -------
струнка і жіночна. А Оле
на була кругла, як коло
бок. Батьків її до нас при
слав Микола Тихонович 
Водяних, Оленка тренува
лась у нього в гуртку, та 
його пересели до іншої 
школи. Ми сказали Давидо
вим, що взяти Оленку не 
можемо.

Стояв вересень. Було 
тепло. І з відкритого війна 
залу я бачив, як у дворі 
на асфальті дівчинка пов
торює ссе, що роблять ді
ти в залі. А після трену
вання чекає мене біля дее- 
рей школи, і так ДИБИТЬСЯ 
в очі, що я не витримав. 
«Давай візьмемо її до себе, 
— запропонував я Інкі, -- 
шнода дівчинку». Ну, ми і 
взяли, одержавши 
мочинство догану, 
Давидова в групі залиши
лась. Я, чесно кажучи, по- 
думзв — гімнастки з неї 
не вийде, та зате вона бу
де для інших 
того, як треба 
до спорту. Якщо 
---- ...... і шпагати

і осе на-Скільки надій 
нівець,

А потім почалися непри
ємності. Вияснилося, що у 
неї е колінному суглобі на 
лівій нозі хвороба Канінга, 
відколовся кусочок кістки. 
Лікарі прогавили, хоча й 
робили знімни. I цей шма
точок діяв як несправжній 
сустав, а при навантажен
нях не тільки., розсипайся 
гам, а й колов кістку. Дов
го цементували коліно, дов- 
-о вона мучилась, до речі, 
хвороба дасться взнаки і 
сьогодні.

Інституту я там і не за
кінчив, зле вважаю, що ро
бота з Юрієм 
чем замінює 
університет.

Едуардози- 
будь-який 

,___ г______ Я Е нього
вчився, хоча він сам ніко
го не ечие. Він казав так: 
«Он сидять на балконі сот-

розрахунками. Все через 
руку. У мене так боліла ру
ка, що заморозка не допо
магала. Мене вилікував 
якимись уколами лікар чо
ловічої збірної, але це вже 
було після змагань. Я пре
красно пам'ятаю, як стоя
ла на п’єдесталі, як вруча
ли нагороди, як грали 
Гімн, але нібито все це бу, 
ло не зі мною. Ні, я не за
лізна. Я просто наприкінці 
все віддала і вже нічого не 
відчувала. Я тільки потім 
все усвідомила. У своєму 
щоденнику змогла зробити 
запис про перемогу через 
кілька, днів.

Наді Комапеч всі проро
кували перемогу. Я з нею 
знайома давно. І вона ме
ні дуже подобалась. А вже 
після монреальської Олім
піади я в неї на снарядах

Ті взяти. Тоді 
була учениця 

— олімпійсьна 
Любов Бурда,

за св
одная

Віталій МЕЛІК-КАРАМОВ

супереч
прогнозам

обговорення 
радянських 

організують 
і «блискг- 

а також у

І

прикладом 
ставитися 

людина 
стопки і шпагати на ас
фальті робить — це ж яка 
б ній самовідданість!

Років зо два мі: не звер
тали на Оленку особливої 
уваги, щоб не було зайвих 
конфліктів, а потім бачи
мо, що можливості у неї 
великі, і я забрав Оленку 
до себе.

1972 року, коли їй було 
одинадцять років, я привіз 
її на Всесоюзний конкурс 
у Липецьк. Тоді, щоб під
няти рівень складності, 
влаштовувались подібні 
конкурси, де гімнастам до
зволялося виконувати не 
всі вправи, а тільки час
тину з них. Причому пов
торювати у випадку невда
чі по кілька разів. Після 
Монреаля необхідність у 
цих конкурсах відпата. У 
Липецьну я Еипроскв доз
віл виступати Оленці у 
вільних. Акомпаніатора не 
було, я сам сів за рояль і 
хвацько так зіграв «Цига
ночку». А Оленка крутила 
подвійні піруети, тоді це 
була- рідкість, тим більше 
у виконанні такої малень
кої дівчинки. На наступно
му конкурсі Оленка ви
грала три види із чоти
рьох, залишивши позаду і 
Філатсву, і Шапошникоау.

На великому помості во
на вперше побилась успіху 
е січні 1976 року, ставши 
другою на чемпіонаті 
СРСР. обігразши Корбу’-, 
Кім. Сааді, правда, не бу
ло Турищеїзої. А навесні 
зайняла п’яте на Кубку 
СРСР і стала кандидатом 
в олімпійську збірну.

За десять днів до еиїзду 
в Монреаль вена єпала з 
брус. Це був найчорніший 
день у нашому житті.

(Закінчення. Поч. у 
«Молодому комунарі» за 

10 вересня ц. р.).

ні (до нас у шнолу подиви
тися на його тренування 
приїздили з усього Союзу), 
а розуміють, що я роблю 
одиниць». Справді, потрібні 
були рони, щоб розібрати
ся в методиці Штокмана, 
у його вмінні створювати 
гімнасток екстра-класу. Я 
з ним сперечався 1 змагав
ся. Говорив: «Юрію Едуар- 
довичу, у вас усе с — уч
нів нема. Головне не чем
піонка, а створення школи 
однодумців, продовжувачів 
традиції».

Чотиии рони яи немає 
Юрія Едуардовича, чотири 
роки немає у Воронежі гім
настики. Мені пропонува
ли очолити школу, але сто
сунки в колективі між тре
нерами мені не сподоба
лись. ! я вирішив виїхати 
з Воронежа.

На два роки Давидова 
пішла з великої гімнасти
ки.

О. Давидова: Коли я ппп- 
їхала вслід за Геннадием 
Федоровичем у Ленінград. 
Лосі яіоднего разу в цьому 
місті не була, я була вра
жена. Іссаакій. Казанський 
собор — такі споруди я 
бачила тільки п Лондоні. 
А потім біті ночі, зеленку
ваті від часу бронзові 
скульптурі:. Я ТТуЖО люб.по 
Воронеж, та Ленінград — 
зовсім інша споапа.

Г. Ф. Коршунов: 1978 ро
ку я з величезними труд
нощами переїхав до Ленін
града. Рік не одержував 
зарплати. Погрожували, що 
знімуть з мене звання за
служеного тренера респуб
ліки. Був страшенний бой
кот. У Воронежі Оленка 
закінчила школу і приїха
ла вступати в інститут Фі.і- 
культурп імені Лесгафта. 
На той час я одержав 
квартиру. і вона жила у 
нас з їнною. Лише через 
рік переїхати її батьки. Я 
готував Оленку до Олімпі
ади. Вірив, що вона там 
виступатиме, і доводив 
усім, що мій вчинок викли
каний бажанням створити 
спою гімнастичну шкрлу. 
У Воронежі це бч'ЛО не
можливо зробити. В Ленін- 
ГР»Ді появилась така надія.

О. Давидова: У дві олім
пійських змагань мені спи
лися сни. Але цілком без
невинні. Мене весь час. му
чило одне — тільки С не 
підвести команду. Про се
бе Не думала зовсім. А ко
ли попала в фінал, то зов
сім перестала займатися

F.H- 
ста- 

в 
. „ в Англії 
«Кока-Коли». Я

вигравала, але судді 
щих, ніж їй. оцінок не 
вили. Ми зустрілися 
грудні 1979 року 
на Кубку 
показала на розминці свою 
олімпійську програму (за 
мною спостерігав тренер 
Наді, і. мабуть, тоді зробив 
висновок, що я основна Ті 
суперниця), а потім на зма
ганнях у мене почало зво
дити ноги; і відштовхнути
ся було неможливо. Лікар! 
встановили отруєння, хоча 
я їла те. іцо іі усі дівчата 
в команді.

Надя складна людина. Як 
правило, ми всі. 
стрічаємося, 
обмінюємося 
вона ніколи нікого не по
мічає. До неї привітаєшся, 
а вона голову вбік і пішла. 
Якщо бути об'єктивною, у 
Москві Надя виграти уже 
не могла. їй бракувало 
складності. А на колоді за 
правилами її мали судити 
з 9,6 (набір груп складних 
елементів визначає оцінку). 
Але ж щоб перемогти, їй 
треба було набрати 10 ба
лів.

Що запам’яталось на 
Олімпіаді? Олімпійське се
ло. Всі друзі. всі ходять 
обійнявшись, всі один од
ного знають, двері не за
микаються. Я ніби у місті 
ліайбутнього побувала.

Після Олімпіади мені да
ли путівки на південь, але 
за ними поїхали мама і 
молодший брат. Я завжди 
їздила відпочивати до ба
бусі. У нас у селі краще 
від будь-яких курортів. Ти
хо, спокійно. Дон поряд. 
Береш вудочки, сідаєш па 
мотоцикл (я дуже люблю 
їздити, мене тато іце в ди
тинстві навчив, руки в мене 
завдяки гімнастиці міцні), 
1 па річку. З ранку до ве
чора. Я ловлю па вудочку. 
Але довго сидіти не можу. 
Посиджу, посиджу, потім 
піду пострибаю. А ввечері 
на город. У бабусі ще за
лишались суниці. Класне!

Г. Ф. Коршунов: Не тре
ба забувати, що судді тим, 
хто виступає в команді ос
таннім. ставлять 
оцінки. У перший 
Оленка одержала . .....
них 9,8. а Команеч — 10, 

хоча виступали однаково.
Кажуть, що у Давидової 

найскладніша програма. А 
мені здається, що вона не 
стільки складна, скільки 
оригінальна. І само так ми 
працюватимемо далі до на- 
стчгтої о.ііїлтятітт Треба

коли зу- 
розмовляємо, 
новинами —

вищі 
день 

на віль-

знаходити незвичайні про- 
позиції, а не вивчати кар
коломні трюки.

О. Давидова: Звичайно, 
це все страшно —складні 
елементи. Особливо коли 
їх вивчаєш. Іноді такий 
жах охоплює! Проте ціка
во. Не було б цих елемен
тів, мені б у гімнастиці 
стало сумно. Має :-к cnop- 
тнзна гімнастика відрізня
тися від художньої. Я. 
правда, думаю, коли спра
ва дійде до великого риску, ■ 
складність якось обмежать. 
Маленькою я нічого не бо
ялась. Було так забавно, 
що я не думала про страх. 
Задумалась, коли подооос- 
лішала. Та іноді всередині 
вступає в дію якесь галь
мо. Робила елемент, роби
ла —- і раптом не можу і 
все. І таке на думку спа
дає... Зупиняєшся впевне
на. що зараз стрибнеш — і 
мимо. Тоді борешся з со
бою. командуєш: «Не думай 
Ш про що. не думай пі 
про що, все нормально».-

Г. Ф. Коршунов: Я бачу, 
як в Олени змінюється 
ставлення до гімнастики. 
Вірніше-, з’являється її гли
боке' розуміння. Природно, 
коли, вона була маленькою, 
то повністю покладалася 
на мої знання. Тепер у неї 
народилося почуття жер
дини. колоди і навіть по
чуття повітря. Коли вона 
стрибає. То в польоті може 
сама визначити: те. що ме
ні здається теоретично . 
правильним. їй, виявляєть
ся, не підходять. І вона 
відмовляється ВІД цього 
елементу.

У гімнастиці працюють 
тренери -двох напрямів. G 
ті. які примушують учіцгі- 
працювати, і е тренери, які 
будують свою гімнастку 
шляхом переконань, умін
ням довести 1 настроїти; 
Мені здається, я належу до 
другого напряму, таким же 
тренером може стати й Да
видова.

О. Давидова: Тренером у 
великому спорті я навряд 
чи стану. Не хочу, щоб 
гімнастика входила в колд 
моїх обов'язків, не хочу хо
дити на гімнастику, як нгі 
роботу.

Г. Ф. Коршунов: Ми готу
валися в травні виступити 
на чемпіонаті Єаоопи в 
МадрідІ. Але Оленка пере
несла тяжкий грип і тегіе^ 
скаржиться на біль від 
грудей до попереку. Ма
буть. рано приступили до 
тренувань, хоча б усклад
нень не виникло. Проводи
тимемо обстеження. Але д 
віто, що в листопаді, коли 
в Москві проходитиме чем
піонат світу. Оленка. знову 
вийде на поміст Палацу 
спорту. 1984 року їй буде 
23 роки. Вважаю цілком 
можливим, що вона відсто
їть свій титул.

О. Давидова: Коли прихоу 
дпш у зал і болять усі м’я
зи, так хочеться втекти. А 
пропустиш день — і суму
єш. І все ж у ХВИЛИНИ Від- . 
чаю я запитую в себе, на? 
віщо я прийшла в гімнас
тику? А потім згадую, як й 
маленькою спала і бачила 
себе на колоді чи на бру
сах, і розумію — іншого 
шляху в мене не було. У 
Ленінграді, коли ппоходпв 
Кубок країни, я вибралася 
на саму веохотупу трибун, 
щоб мене не впізнавали, й 
дивилася як глядач, на 
поміст. Дивилася й думала, 
який же не кпаспнпй впД 
спорту! Яке щастя, що я в 
нього попала! .

Тепер . НОЛИ ВИ вже ECO 
прочитали, я хочу запита
ти у вас: Чи не сенсація її 
перемога? Мабуть, там. а, 
може, й ні. Власне, що Щ 
поганого v пол:бній не вид» 
наченості? Загадковість 
завжди прикрашає життя',

В. о. редактора
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