
ПЛЕМ’Я ПАТРІОТІВ- 
ДТСААФ

КИЇВ, 24 січня. (РАТАУ). Більш як 22 мільйони 
чоловік об’єднує в своїх рядах ДТСААФ Української 
РСР. Підсумки кого діяльності за звіїнпіі період і 
завдання по дальшому вдосконаленню оборонно-ма
сової роботи у світлі рішень XXVI з’їзду КПРС обго
ворено на п’ятому з’їзді цього Товариства, який від
бувся в столиці України.

У залі окружного Будинку офіцерів ; зібрались де
легати — активісти, керівники комїТетів'і навчальних 
організацій, провідні спортсмени товариства-, ветера
ни Великої Вітчизняної війни.

У президії з’їзду — член Політбюро, другий секре
тар ЦК Компартії України О. А. Титаренко, член. По
литбюро ЦК Компартії України, перший секретар Ки
ївського міськкому партії 10. Н. Єльченко, заступник 
Голови Ради Міністрів УРСР К. І. Маснк, завідую
чий відділом ЦК Компартії України А. С. Чумак, за
ступник голови ЦК ДТСААФ СРСР геперал-нолков- 
ппк авіації С. І. Харламов, начальник штабу — за
ступник начальника цивільної оборони УРСР гене
рал-полковник авіації В. Д. Лавриненков, первый 
секретар ЦК ЛКСМ України А. І. Корнієнко, про
славлений партизанський командир двічі Герой Ра
дянського Союзу О. Ф. Федоров, керівники ряду мі
ністерств і відомств республіки, представники коман
дування і полігоргачів Чсрврпопрапорпнх Київсько
го, Одеського, Прикарпатського військових округів, 
Чорноморського флоту, партійних, радянських і гро

мадських організацій, військкоматів і військових 
частин.

Одностайно обирається почесна президія з їзду у 
складі Політбюро ЦК І<ПРС на чолі з Генеральним 
секретарем ЦК КПРС товаришем ІО. В. Апдроповнм.

За звітний період, відзначалось у доповіді голови 
11К ДТСААФ УРСР генерал-полковника авіації 
О. Д. Коротченка і виступах делегатів, _ зріс рівень 
оборонно-масової, військово-патріотичної,, навчальної 
і спортивної роботи. Діяльність комітетів ДТСААФ 
особливо активізувалась після XXVI з’їзду КПРС, у 
дні підготовки і святкування 60-річчя утворення 
СРСР. Республіканська організація три роки підряд 
утримує перше місце у Всесоюзному соціалістичному 
змаганні. Особливо вагомим є вклад організацій 
ДТСААФ республіки в підготовку кадрів масових тех
нічних професій: у клубах і гуртках за останні шість 
років підготовлено для різних галузей народного 
господарства республіки більш як 2,5 мільйона спеціа
лістів. Розширюється участь Товариства у виконанні 
Продовольчої програми країни. У сільське господар 
ство прийшле 200 тисяч механізаторів різного про
філю.

Справжніми центрами організаторської, виховної, 
навчальної і спортивної роботи стали первинні орга
нізації ДТСААФ України, які діють практично в усіх 
трудових ї навчальних колективах. Багато з них ста
ли переможцями сгляду-конкурсу на кращу постанов
ку оборонно-масової роботи на честь 60-річчя утво
рення СРСР. Спортсмспи-дтсаафівці респубікн, ви
ступаючи у складі збірних команд країни з військо
во-прикладних видів, гідно захищали честь радянсь
кого спорту на міжнародній арені.

Відзначаючи досяїнуті успіхи, делегати разом з тим 
вказували на упущення в роботі, називали шляхи їх 
усунення, намічали програму роботи на майбутнє. 
Оборонне Товариство, підкреслювали вони, має широ

кі можливості для більш якісної підготовки юнаків 
до служби в Збройних Силах, і цю роботу треба бу
дувати з урахуванням тих глибоких змін, що відбу
лися в технічному оснащенні Армії і Флоту, специфіч
них умов військової служби, які вимагають від кож
ного воїна мужності, міцного морального і фізично
го гарту, твердості характеру і суворої дисципліни. , 
Необхідно, говорилось на з’їзді, вміло використову
вати заходи, зв'язані із знаменними перемогами ра
дянського народу у Великій Вітчизняній війні, підго
товку до святкування 40-річчя нашої перемого.

Виступаючи па з’їзді, заступник голови ЦК 
ДТСААФ СРСР генерал-полковник авіації С. і. Хар
ламов вручив керівникам, представникам організації 
ДГСААФ УРСР перехідний Червоний прапор 
ВЦРІ1С, ЦК ВЛКСМ, ЦК ДТСААФ СРСР. яким 
республіканську організацію Товариства нагороджено 
за успіхи у Всесоюзному соціалістичному змаганні на 
ознаменування 60-річчя СРСР.

Перед делегатами з’їзду виступив член Політбюро, 
другий секретар ЦК Компартії України О. А. Тита
ренко.

В одностайно прийнятій постанові делегати з’їзду 
запевнили ЦК КПРС і ЦК Компартії України в тому; 
що члени оборонного Товариства республіки будуть 
ще з більшою наполегливістю, енергією та ентузіаз
мом працювати над виконанням історичних рішень 
XXVI з’їзду КПРС, загдань, поставлених партією і 
урядом перед ДТСААФ.

З’їзд обрав новий склад Центрального комітету і 
Ревізійної комісії республіканської організації обо
ронного Товариства.

З великим піднесенням делегати п'ятого з’їзду 
ДГСААФ УРСР прийняли вітальні листи ЦК 
КПРС, ЦК Компартії України.

На організаційному пленумі ЦК ДТСААФ УРСР 
головою оборонного Товариства республіки знову 
обраний генерал-полковник авіації О. Д. Коротченко.

ТВАРИННИЦТВУ — І

КОМСОМОЛЬСЬКУ ТУРБОТУ

На трудовій вахті 
Новомиргородського

— молоді тваринники 
району

ферми 
відділка

— Нелегке становище 
| було у нас на початку 
І зими, — розповідала мечі 
В помічник бригадира мо 

В лочнотоварної 
К Капітанівського

місцевого радгоспу Г. Я. 
[Горощик. — Не вистача

ло робочих рук. Тому 
деякі групи корів дово
дилося порати колек
тивно. А що то за робо
та, коли немає персональ
ної відповідальності. Те- 

Іпер справи пішли краще:
, на початку цього року в 
колектив прийшла моло
да доярка Валентина Жу 
ковська.

Любо глянути на робо- 
(ту Валентини. До того 

вже метка ця чемна, 
завжди охайна «новень
ка». Старається, щоб тва
рини були своєчасно на
годовані, напоєні, почи
щені, мали суху підстил- 

В ку. Вона уважно придив- 
В ляється, як працюють ко- 
I леги-лідери змагання Є. В. 
І Шаповал, О. Г. Мельник, 
І Г. І. Косенко, переймає 
и їхній досвід.

І
 Поважають Жуковську 

місцеві тваринники за 
працелюбну вдачу. А ще 
тому, що залишилась вір
ною рідному радгоспу.

В. ЩЕРБАК, 
І гпомадський кореспон

дент «Молодого иому-
■ пара».

І ДІЄВІСТЬ —НЕГАЙНА
«Прожектористи» 

шого району беруть
на- 
ак-

тивну участь в респуб
ліканському рейді-місяч- 
нику «І взимку — високі І 
надої, сталі прирости!» І 
Зокрема, протягом одно- І 
го дня вони перевірили І 
хід зимівлі громадської В 
худоби майже у всіх гос
подарствах. і

Серед КОМСОМОЛЬСЬКО- І 
молодіжних колективів, І 
що працюють у тварин- І 
ництві, найкращих успі- | 
хів у праці добивається 
КМК молочнотоварної ■ 
ферми N° 4 колгоспу іме- І 
ні Шевченка (групком- І 
сорг Любов Кожем’яко). І 
Минулого року молоді І 
доярки одержали у се
редньому по 3040 кілог- 
рамів молока від кожної І 
корови при зобов’язанні І 
три тисячі кілограмів. На ■ 
третій рік п’ятирічки ео- І 
ни намітили ще вищий ™ 
рубіж — довести вироб
ництво продукції на кож- І 
ну корову до 3250 кілог- | 
рамів. І з перших днів В 
року впевнено виходять І 
на контрольні цифри. І 
Цьому сприяють зразко
вий порядок у приміщен- а 
ні, висока трудова і тех- В 
нологічна дисципліна.

Разом з тим молоді до- В 
зорці виявили у деяких 
господарствах значні ре
зерви підвищення про- І 
дуктивності худоби. При- І 
міром, на вівцефермі І 
колгоспу «Родина» вони І 
звернули увагу тваринни- І 
ків на втрати кормів че- В 
рез неправильно обладна- в 
ні годівниці. Цей недолік І 
було усунено негайно, у І 
присутності рейдової І 
бригади.

В. ГУРИЧЕВ, 
заворг райкому комсо- | 
молу.

КОЛЕКТИВ КОМПАПІЇВСЬКОГО КОМБІКОРМОВОГО 
ЗАВОДУ РОБИТЬ ЗНАЧНІШ ВНЕСОК У ВИКОНАННЯ 

ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОГРАМИ. Він УСПІШНО СПРАВИВ

СЯ ІЗ ЗАВДАННЯМ 1982 РОКУ _ ВИПУСТИВ 15 ТИ- 
СЯЧ ТОНН ПРОДУКЦІЇ.

НАДІЙНУ РОБОТУ ДОЗАТОРА ЗАБ ЕЗ П Е • 1И В КОМ

СОМОЛЕЦЬ СЕРГІЙ СНУБУН. ВІН, НЕДАВНІЙ ВИПУСК 

ШШ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТЕХНІ 

КУМУ, ВМІЛО ЗАСТОСОВУЄ ТЕОРЕТИЧНІ ЗНАННЯ, 

ДОБРЕ РОЗБИРАЄТЬСЯ У ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСАХ. 

МОЛОДИЙ ЗАВОДЧАНИН ШВИДКО ЗДОБУВ АВТОРИ
ТЕТ СЕРЕД СВОЇХ РОВЕСНИКІВ І СТАРШИХ ПРАЦІВ
НИКІВ ПІДПРИЄМСТВА.

ПРИВІТАЛИ 
«ВІЛЬШАНОЧКУ»

Нову програму підготу
вала агітаційно-художня 
бригада Вільшанського ра
йонного Будинку культу
ри «Вільшаночка». І відра
зу в дорогу — до сільсь
ких трударів. Культармій
ців тепло вітали тваринни
ки колгоспу імені Леніна. 
А вони, гості з районного 
центру, повели з ними 
розмову про те, як тру
дівники району виконують 
рішення листопадового 
(1982 р.) Пленуму ЦК
КПРС

Самодіяльні актори зве
селили колгоспників піс
нями, запальними танця
ми, гуморесками, мічі- 
фейлетонами, складеними 
під час перебування в се
лі

А ще «Вільшаночці» дя
кували члени клубу вете
ранів війни і праці, що 
створений у Вільшанці на
прикінці минулого року. 
Бадьорий настрій культ
армійців Н. Дячук, 
В. Джамілашвілі, Р. Івано
ва, інші учасники агітацій
но-художньої бригад-- 
подарували людям

ПОРАДНИК -

Фото Л. МИРГОРОДСЬКОГО.

Комітет профспілки біб
ліотечних працівників та 
рада Ноеоархангельсько-

го районно. < відділу 
культури підбили підсум
ки огляду роботи масових 
бібліотек, що проходив у 
республіці під девізом 
«Дружба народів нам си
лу дає». Переможцем ви
знано Підвисоцьку бібліо
теку (філіал № 3 район
ної централізованої біб
ліотечної системи), якою 
завідує Р. Сухоярська. 
Бібліотечним фондом тут 
користується 2530 читачіч. 
Торік їм було видано 
5302С книг

ФОНОїЕКА
ГОЛОСІВ 
шнтшв

На уроках мужності в 
Трепівській середній
школі Знам'янсьного ра
йону слово завжди брали 
колишні фронтовики. А 
як бути коли хтось із 
тих, кого завчасно запро
шували в класну кімнату, 
раптом ззчедужзє? Члени 
загону Всесоюзної пошу
кової експедиції «Літо
пис Великої Вітчизняної» 
можуть тепер пишатися 
сеоєю винахідливістю. На 
перших уроках мужності, 
що входять до програми 
місячника обооонно-масо- 
вої роботи, не я кожному 
класі побували ветерани, 
але їхні голоси чула вся 
школа. їх було записано 
на магнітну плівку, коли 
«-ервоні слідопити заходи
ли в кожен дім учасників 
Великої Вітчизняної війни, 
щоб заповнити спеціаль
ну анкету Ветерани зга
дували дні боїв, відпові
дали на запитання школя
рів, а в цей чес було 
включено магнітофон. 
Фонотека голосів фронто
виків — неабияка релік
вія в шкільній кімнаті бо
йової слави.
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\до політздняпя

— Олексію Федоровичу, 
ви за фахом агроном. Тео
ретичний курс «Основи на-

Олексій Федорович Лимонченко — один із наймо
лодших комсомольських пропагандистів у колгоспі 
імені Комінтерну. Таке відповідальне доручення він 
виконує впі?рше. 1 воно припало йому до душі. Тому 
так глибоко вникає він у проблеми лекційної пропа
ганди. вивчає психологічні аспекти спілкування з 
аудиторією. Секретар комітету комсомолу колгоспу 
Валерій Терещенко запевняє, що молодий пропаган
дист має вже й перші успіхи.

ЧИН ВИМІРЯТИ
ЕФЕКТИВНІСТЬ?
укового атеїзму», який ви 
вивчаєте зі слухачами, 
складний і специфічний...

— Звичайно, курс «Про
довольча програма
СРСР», що читається в 
кількох політшколах кол
госпу, був би мені ближ
чим. Але «Основи науко
вого атеїзму» по-своєму 
цікавий і, безперечно, теж 
актуальний. До того ж я 
заочно навчаюсь на фа
культеті наукового атеїз
му в університеті марксоз- 
му-леніпізму. Так що під
готовка до політзанять 
для мене — не найважчий 
етап у пропагандистській 
роботі.

— Я знаю, ви щоразу 
самостійно аналізуєте про
ведене заняття, розкладає
те його, як кажуть, 
плюси і мінуси. То 
етап найважчий?

— Саме заняття.

, на 
який

Тому

й аналізую кожне здебіль
шого не сам, а вдвох із 
секретарем комітету ком
сомолу Валерієм Терещеи- 
ком. Він старається побу
вати па кожному моєму 
занятті, радить, як буду
вати заняття надалі, як 
проводити опитування. Ад-' 
же методичної літератури 
па допомогу пропагандне- 
там-новачкам у пас у кол
госпі дуже мало. Та’ й не 
завжди вона стає в при
годі.

Побудував я одне занят
тя так, як радилося в ме
тодичні, котру дали мені з 
райкомі комсомолу: ви
клад матеріалу ілюстрував 
уривками з діафільму, 
використовував плакати, 
малюнки — паш кабінет 
політосвіти добре оснаще
ний. У відведений час не 
вклався. А слухачі, ма-

буть, уперше в навчаль
ному році, сиділи пасивні.

— А ви поставили б 
слухачам кілька цікавих 
запитань, і, гадаю, вони 
охоче підтримали б роз
мову.

— У мене 18 слухачів. 
Це молоді трактористи, 
водії автомашин, механі
затори тракторної бригади 
№ 1. Усі вони — передови
ки виробництва. Василезі 
Лисенку, наприклад, як 
одному з кращих тракто
ристів, доручили новень
кий Т-150. Портрет Юрія 
Омельченка — на районній 
комсомольській Дошці по
шани Не раз відзначали 
роботу водія грузовнка 
Олександра Макарука.

Словом, хлопці завзяті в 
роботі. І на заняттях вони 
не хочуть сидіти спокійно, 
сприймати готові істини, а 
прагнуть до всього доко
патися самі. Дискусії — 
це улюблена форма занять 
для слухачів. Вони їх самі 
зав'язують, і я 
спрямовувати хід розмови 
в потрібне русло, стриму
вати еьгоції.

Щодо «провокаційних» 
запитань, то слухачі зде
більшого задають їх мені. 
Пам’ятаю, на одному з

мушу

перших занять воші спита
ли таке: «Чому не можна ■ 
хрестити дітей?» Або ось І 
недавно: «Можна заради І 
цікавості відвідати церкву, І 
костьол, капличку?» Осган- | 
ню розмову про 
вість релігійних обрядів, 
аптнгуманну суть 
несумісність її з 
переконаннями 
заняття 
комсомольських зборах.

— Чим виміряєте ви 
ефективність своїх політ
занять?

— Про ефективність ви
вчення курсу «Основи на
укового атеїзму» в моїй 
політшколі, думаю, гово
рити ще рано. Та у мене з 
кожним днем зростає 
впевненість, що жоден 
слухач ніколи не візьме 
участі в релігійному обря
ді — хрещенні, поминках 
тощо.

А коли я бачу, як хтось 
із слухачів 
котримсь із віруючих-бап- І 
тистів, — у Павлііші є ще І 
релігійні секти баптистів, а 
— спокійно, не гарячкую- І 
чи, переконуючи чи спере
чаючись, то щиро радію: е 
наші бесіди і розмови на І 
політзаияттях не пройшли Е 
марно. І

Якщо ж хоч один із І 
моїх слухачів етапе лекто- Я 
ром-атеїстом, а такі дані 
вже має Олександр Ма- І 
карук, — то я вважатиму, І 
що мої зусилля не про- І 
пали марно. І

Розмову зела І 
Н. ЧЕРНЕНКО.

ОнуфрІЇЗСЬКИЙ

шкідли-
ні Л' - 7)

релігії, 
нашими 

ми після 
продовжили на

розмовляє з

а

На узбіччі

Почесне звання музею
Недавно музою Володимира Ілліча Леніна Кіровоградського 

машинобудівного технікуму було зоучено почесний диплом М'- 
ністерстза культури УРСР про присз:.єні-я йому звання народ
ного.

Три з половиною тисячі експонатів розповідають про життя 
і діяльність вождя першої у світі соціалістичної держави.

Діорами «Симбірськ 70-х» і «Червона Прєсіїя» знайомлять з 
героїчним минулим нашої Батьківщини, з діяльністю полум'я
них борців за мир і незалежність народів.

Поруч із численними документами та фотографіями — експо
нати, виготовлені руками учнів і викладачів, — макети будинку 
сім’ї Ульянових, де народився великий Ленін, крейсера «Азрора», 
броненосця «Потьомкін».

У музеї часто влаштовують тематичні екскурсії, стаціонарні й 
пересувні виставки. —■

Всю цю роботу здійснює рада музею на чолі з її незмінним 
головою Іваном Харитоновичем Дерев’янком.

На знімках: у залі музею; директор музею 1. X. ДЕРЕ
В’ЯНКО знайомить відвідувачів з експозиціями музею.

Фото Ф. ПЛАХТЗЯ, В. ГРИБА.

МИ — ЗА МИР

Я НЕНАВИДЖУ ВІЙНУ
Про війну я знаю лише 

з книг, кінофільмів та іце 
з розповідей своєї бабусі 
Тетяни Яківни Ніколає- 
вої. 1941-го, вона прове
ла свого чоловіка, — мо
го дідуся — па фронт, а
сама залишилася в Зліш-
ці, продовжувала працю- зберегла 
вати в польовій бригаді. ' 
Чого тільки не довелося
пережити їй за роки вій
ни — і страх, і голод, і 
знущання фашистів, і 
смерть рідних та близь-
ких. Бабуся і сьогодні не 
може згадувати про це 
без сліз і хвилювання.

Дідусь повернувся з 
війни поранении, скаліче
ний. «День у день він 
проклинав війну, за двад
цять років, що прожив

після війни,» — завжди 
говорить бабуся, згадую
чи мого діда. І в такі хви
лини я ненавиджу війну, 
у мене стискається серце 
від жалю за дідусем, від 
любові до бабусі, яка 
стільки побачивши горя, 

в душі доброту
і тепло.

Зараз вона старенька, 
швидко втомлюється. Я 
охоче допомагаю їй по 
господарству, і взагалі, 
ми з бабусею — гарні 
друзі. Я розповідаю їй 
про свої шкільні справи, 
ділюся думками.

Готуючись до святку
вання 60-річного ювілею 
СРСР. паш, сьомий клас 
мав представляти па ін
сценованому конкурсі

Грузинську РСР. Ми ши
ли національні костюми, 
вивчали грузинські танці, 
навіть навчилися готува
ти харчо і плов. Я хотіла 
якнайбільше дізнатися 
про братню республіку, 
вечорами читала вголос 
про Тбілісі, народні гру
зинські звичаї, традиції. 
Уся сім’я сиділа й слуха
ла.

А бабуся якось згадала, 
як розповідав про свій 
інтернаціональний бата
льйон дідусь, як тепло він 
говорив про своїх бойових 
побратимів. І знову того 
вечора розмова поверну
лася до теми війни і ми
ру. Це була перша розмо
ва, де я не просто сиділа 
і слухала, а у якій я на

рівні з дорослими говори
ла про питания, які хви
люють увесь світ. Я роз
повідала про роботу на
шого шкільного клубу ін
тернаціональної дружби, 
про трудові суботппкн і 
«десанти», на яких ми за
робляли гроші і перераху
вали до Радянського Фон- 
ду миру, про своє листу
вання з литовською дів
чинкою Віолетою Ріндзві- 
чуте... Я піб(( дорослішою 
стала того вечора. Ма
буть, тому, що усвідоми
ла: мені належить про
довжити справу старших 
— оберігати і. гміипючагп 
мир па Землі.

С. ОПРЯ, 
учениця Злмнської се
редньої школи Н® 2. 
Маловискіаський район.

колгос-

планом

Триває республіканський рейд-місячник по пере
вірці зимівлі громадської худоби «І взимку — висо
кі надої, сталі прирости!» Чому про нього нічого не 
знають молоді тваринники колгоспу імені Свердло
ва Олександрійського району?

У ЧЕРВОНОМУ кутку 
молочнотов а р н о і 

ферми № 2 колгоспу іме
ні Свердлова зібралися 
всі зільні зід роботи тва
ринники, а також керівни
ки господарства, партійної 
та профспілкової органі
зацій.Зібралися, щоб обго
ворити дисципліну в ко
лективі. Розмова вийшла 
серйозною, ділозою, учас
ники зборів порушили не 
тільки питання порядку 
денного, а й інші пробле
ми тваринницької галузі, 
поз’язані, насамперед, із 
ходом зимізлі громадської 
худоби.

Ми слухали і порівнюва
ли почуте із тим, з чим 
зустрілися тут рівно рік 
тому. Тоді на фермах було 
виязлено чимало недолі
ків. Запізнення иа роботу, 
пияцтзо... Усе це негатив
но відбивалося на продук
тивності тваринництва і, 
відповідно, на заробітках. 
ЛАолодь не хотіла йти на 
ферми... Такі невтішні об
ставини і застав Олек
сандр Павлович Угрено- 
зич, якого щойно обрали 
головою правління 
пу.

Господарство з
продажу молока державі 
минулого року не справи
лося. Річні завдання по на
доях молока виконали 
двадцять доярок, а лише 
М. /Л. Оберіас перевищила 
тритисячний рубіж. Але 
порівняно з 1981 роком 
тваринники добилися кра
щих показникіз в роботі.

— А чому ніхто не ска
же, як працюємо ми, мо
лоді доярки? У нас теж є 
свої передовики, наприк
лад, Світлана Дудук, є і 
свої проблеми, — почули 
/ли, коли вже обговорення 
допозіді закінчувалося. 
Це говорила молода дояр
ка Валентина Даниленко. 
Справді, про справи моло
дих тваринників ніхто не 
обмозився й словом.

Після зборів ми розмов
ляли з дівчатами. У їхніх 
словах звучала образа на 
комітет комсомолу.

— Ось уже другий мі
сяць я в колгоспі (раніше 
працювала в Олександрії 
на електромеханічному) і 
ще й досі не знаю, хто в 
нас секретар комсомоль
ської організації. Адже 
ніхто з членів комітету на 
фермі не буває, — сказала 
Тетяна Лига.

Світлана Дудук розпові
ла, що справжнього на
ставництва, як і соціаліс
тичного змагання між мо
лодими, у,них немає.

— Чому ж? — хтось із 
старших спробував допо
могти дівчині. — Недавно 
тобі ще й грамоту вручи
ли...

— Так то ж від правлін
ня, — відказала Світлана.

Хто вручив грамоту, хто 
потиснув руку і сказав 
тепло слово, С. Дудук за
пам’ятала. Таке не забува
ється. Як і кожна зустріч з 
головою колгоспу тут, на 
фермі. Завжди привітаєть
ся, запитає, як справи. Піс
ля цього, зізналися дівча
та, хочеться ще краще 
працювати.

— А хто ж усе-таки у 
нас секретарем комсо-

мольської організації? — з 
неприхованим інтересом 
запитала завідуюча фер
мою Л. В. Дудук. — Хіба 
вже не Люба Бутяєва?

Ні. Ось уже два місяці, 
як Любов Бутяєьу (вона, д з 
речі, нічого не зробила 
для піднесення авторите
ту первинної) змінив на 
комсомольському посту 
Микола Пугачов. Часу не
мало, щоб новообраному 
секретареві активізувати 
роботу комітету, заявити 
про свій прихід. Але...

Зміни на краще сталися 
минулого року в колгоспі. 
Господарство залишило 
останній рядок в районно
му зведенні по надоях. 
Змінюється зовнішній виг
ляд села: почали будува
ти нову, молодіжну вули
цю. Нарешті, заговорили 
про своїх спортсменів та 
сільський хор. Як наслі
док — частіше з’являють
ся на столі голови колгос
пу заяви зід юнаків і дів
чат з проханням прийняти 
у члени колгоспу.

— Та, на жаль, осторонь 
всіх цих хороших спраз, 
як і- раніше, комітет ком
сомолу, — підсумовує 
О. П. Угренович.

А комсомольські акти
вісти могли б надати прав
лінню колгоспу велику 
допомогу, у всьому.

Чекати від комітету ком
сомолу якогось шефства 
над будівництвом моло
діжної вулиці не доводи
ться. Адже він 
внутріспілкову 
комсомольську 
ну. Скільки спілчан не сто
їть на обліку? Тільки серед 
доярок не менше двадця
ти... Та чи знають про це 
члени комітету? Ні, бо й 
самі еоліють залишатися 
невідомими...

В Олександрійському 
райкомі ЛКСМУ лише роз
водять руками. Поясню
ють, що в колгоспі імені 
Свердлова рекомендувати 
секретарем нікого. Але 
навіщо рекомендувати, ко
ли не так давно відбулися 
звітно-виборні збори 
(правда, з третьої спроби 
і при низькій явці) і секре
тар є? Райкомівці запевня
ли, що вони часто бува
ють у перзинній. То повин
на ж бути хоч незначна 
віддача від тих відвідин. А 
її немає.

Авторитет
Про нього повинен дбати 
кожен спілчанин і, насам
перед, комсомольський 
актив. І якщо комітет у 
колгоспі імені Свердлова 
нічого не робить, відпові
дальність за авторитет ці
єї первинної органі вації 
зобов’язаний взяти на се
бе райком. Адже вихован
ня комсомольських кадрів 
— його кровна справа.

занедбав 
робот/, 

дисциплі

первинної.

В. ДОБРОБАТЬКО, 
інструктор обкому 
ЛКСМУ,

Є. ШУСТЕР, і 
редактор радіожурна
лу «Молодь Кірово- 
градщинн»,

В. РАЦА, 
спецкор «Молодого 
комунара».
Олександрійський

район. <



27 січня 1983 року «Молодий комунар» З стор

Кпыь езімськоноЛІ 
патріотичного V 
виховання

« И

23 січня — 23 лютого — Всесоюзний місяч
ник оборонно-масової роботи. В усіх первин
них організаціях оборонного товариства ще 
ширше розгортається робота по військово- 
патріотичному вихованню молоді. Кращі 
спортивно-технічні клуби, дтсаафівські школи, 
активісти складають рапорти про свої здобут
ки, з якими вони зустрічають V з’їзд ДТСААФ 

УРСР і IX з’їзд ДТСААФ СРСР.

з пошти цих днГ|

Не здають
аШЗИЦЗИ

1 Q Ф1ЦЕР військкомату 
“ ЧЯГГПТЛП Гігчгл-запитав його:

— Що ти вмієш робити?
— Нічого і все, — ВІД

ПОВІВ засоромлений Тарас 
Шевченко.

— Як це розуміти?
~ Ну, два роки я був 

помічником комбайнера, в

ганізуватн змагання з ба
гатоборства ГПО і прийня
ти в юнаків та дівчат за
лік з фізичної та військо
во-технічної підготовки.

Заступник Марії Андрі
ївни керуючий відділком 
господарства М. М, Жабо- 
крицький запропонував иа-

У куточку інструменталь
ного цеху заводу «Черво
на зірка», де встановлено 
стенди «Життя і діяльність 
ДТСААФ», «Наші чемпіони 
з технічних видів спорту», 
до початку і по закінченні 
зміни, під час обідньої пе
рерви збираються люди. 
Після кожного змагання з 
кульової . стрільби тут на 
видному місці вивішують 
мішені. А нещодавно всі 
звериули увагу на «блис
кавку» — цеховий комітет 
ДТСААФ привітав призе
рів змагань з кульозої 
стрільби молодих токарів 
Володимира Стрільця та 
Петра Власова, шліфу
вальника Сергія Цивинду.

Почався місячник обо
ронно-масової роботи. І 
знову стрільців запрошу
ють на тренування, зма
гання. Велику організатор
ську роботу веде ветеран 
виробництва Петро Заха
рович Іпатоз. 
сьомий рік він 
первинну цехову 
зацію ДТСААФ. 
вже — 70. А 
енергії — не 
Характерним у його роботі 
є вміння виховувати актив, 
залучати до проведення 
патріотичних заходів мо
лодь. А першорозрядник 
із стрільби Микола Сидо
ренко, очоливши цехову 
комсомольську організа
цію, став його першим по
мічником.

Петро Захарович підго
тував численний загін від
мінних стрільців, сотні 
юнаків і дівчат пройшли 
його виучку. Як тільки по
чав працювати в цеху, від
разу організував стрілець
кий гурток. Уже через 
кілька років на підприєм
стві не дивувалися, коли 
чемпіонами в командному 
і особистому заліку става
ли інструментальники. 
Зже в ті роки вихованець 
Іпатоза Віталій Степанов 
став не тільки чемпіоном

заводу, а й призером 
міських змагань.

З роками секції кульо
вої стрільби виникли і в 
інших цехах, та інстру
ментальники не здають по
зицій, їхня команда — не
змінний переможець і 
призер заводських зма
гань.

У цеху намагаються залу
чити до занять цим видом 
спорту якомога більше 
учасників. У ході місячни
ка оборонно-масової ро
боти, наприклад, в цеху 
планують провести не мен
ше трьох змагань — кла
сифікаційні, особисто-ко
мандну першість, БІдбІр- 
кеві.

Серед найближчих поміч
ників Петра Захаровича — 
комсомолець Олександр 
Салмін. Він нещодавно по
вернувся з лав Радянської 
Армії, йому доручили Л’?С 
ти роботу з допризовника
ми. Олександр швидко за
воював авторитет у май
бутніх вйїнів. З кожнім 
проводить індивідуальні 
бесіди, слідкує, щоб усі 
брали участь у роботі за
водського клубу майбут
нього воїна <оа Вітчизну-.

В інструментальному 
цеху, крім стрілецької, ДІ
ЮТЬ секція мотоциклетна, 
веслування на ялах, радіо- 
гурток. Велику виховну ро
боту з молоддю тут про
водять колишні фронтови
ки. Останнім часом про
ведено вечори «Подвиги 
батьків — синам у спа
док», «Ніхто не забутий», 
ніщо не забуто», зустріч ? 
визволителями міста від 
німецько-фашистських за
гарбників.

НАПИШІТЬ НАМ, ВЕТЕРАНИ!
Сорок років відділяють нас від велк!“ОІп®.11^?и 

стін Сталінграда, про яку знаєп &ес£еХ7чн? захисники 
ночей палало небо, гула земля. І ероїчні захисники 
міста на Волзі не ’тільки відбили несамовитий натиск 
ворога, але й вщент розбили гітлерівські полчища. В 
ході контрнаступу радянських воїнів (19 листопада 
1942 року — 2 лютого 1943 рону) було знищено 32 
дивізії і 3 бригади ворога. Фашистська Німеччина і п 
союзники за цей період втратили більше 800 тисяч 
чоловік, близько 2 тисяч танків і штурмових гармат, 
понад 10 тисяч гармат і мінометів, До 3 тисяч літаків, 
більше 70 тисяч автомашин і багато іншої бойової 
техніки. Всього в битві за Сталінград було знищено до 
1,5 мільйона фашистів.

Нечувану стійкість, героїзм і мужність проявили 
воїни-сталінградці: понад 700 тисяч бійців і команди
рів були нагороджені орденами і медалями, 114 з них 
удостоєні звання Героя Радянського Союзу.

Напишіть нам, дорогі ветерани, про ту вікову бит
ву, згадайте найбільш пам’ятний для вас день з усіх 
двохсот.

Зустріньтесь із сталінградцями, червоні слідопити. 
Запишіть їхні спогади і надішліть до редакції. Під час 
місячника оборонно-масової роботи ми друкуватиме
мо такі матеріали під рубрикою «ПАМ’ЯТЬ СТАЛІН 
ГРАДА».

-А:

ДО ОТЧОЇ СЛАВИ

вмію...

З КАЛЕНДАРЯ

мого дідуся Андрія. А як 
віджнивукали, допомагав 
стригти овець.

— А яким видом спорту 
ти займаєшся?

— Вчора стріляв з 
пневматичної. П’ять. пост
рілів — п’ять «золотих 
яблучок* з гарантією бу
ло. Ще люблю теніс, во
лейбол, шахи і шашки. 
Одержав / золотий значок 
ГПО. Але дідусь каже: 
«На цьому не треба зупи
нятися!* Отож — нічого я 
не

УДЕНЬ відкриття мі- 
Ісячпнка оборонно-ма

сової роботи я ного зу
стрів біля обеліска Слави, 
що встановлений па честь 
228 загиблих воїнів, урод
женців Оснтпяжкп. Деся
тикласник Тарас Шевчеи- 

І ко був разом зі своїми од- 
I ноліткамп Віктором Сз- 
I вущенком і Станіславом 
І Жабокрицькпм. Через го- 
' дину вони вже були в 

спортивному залі, що в 
І Будинку культури. Хлопці 

готувалися до турніру з 
багатоборства ГПО. Потім 
сюди прийшли механізатор 

І місцевого колгоспу імені 
Фрунзе Віктор Хом’як, ІО- 

I ловкий агроном М. І. Яч- 
каніч, агроном В. П. Нау
менко, інженер М. С. Зе- 
ленський.. Вони чекали го- 

I лову первинної організації 
ДТСААФ Марію Апдріїв- 

<-,пу Шевченко, яку нещодав- 
I по па обласній конференції 

обрано делегатом IX з’їз
ду ДТСААФ СРСР.

І Марія Андріївна — маги 
комсомольця Тараса Шев
ченка. На сьогоднішньому 
засіданні активу первин
ної організації кожному 
давалося конкретне дору
чення. Скажімо, помічник 
бригадира тракторної 
бригади Павло Кваша по
винен докласти зусиль,

діслати вітальні листи, 
усім односельцям, котрі 
брали участь у Великій 
Вітчизняній війні.

— Надішліть і тим, хто 
служить тепер в армії. — 
додала Катерина Гудим. 
— Таким, як наш Микола 
Дяченко.

Скажемо наперед, що 
про цього комсомольця по
тім мені не раз доводилось 
чути слова похвали. Він 
виконав розрядні нормати
ви з кількох видів спорту, 
став значківцем ГПО, а 
тепер — відмінний воїн. І 
таких в Оситняжці он 
скільки: 125 викопали то
рік нормативи комплексу 
ГПО, перекрили показники 
розрядників, допризовни
ки здобули технічну спе
ціальність.

Якщо переглянути 
ііулорічппй календар спор
тивних 
більше

змагань, то най- 
було тих, в яких 

брали участь дтсаафівці: 
8 турнірів з кульової 
стрільби, два — з автомо
більного триборства, три
чі збиралися, щоб поміря
тися майстерністю багато- 
борці ГГ10. А ще були 
воєнізовані кроси, ігри 
«Нумо, хлопці!»

Значну пропагандистсь
ку роботу проводить комі
тет ДТСААФ, очолюваний 
М. А. Шевченко. її поміч
ники виготовили стенди, 
фотовиставки, де розміще
ні матеріали, з допомогою 
яких дтсаафівці розпові
дають про героїчну історію 
Збройних Сил СРСР, про
фесію офіцера Радянської 
Армії.

Недавно активісти
ДТСААФ організувала в 
місцевій школі турнір з 
кульової стрільби, присвя
чений 05-ій річниці Зброй
них Сил СРСР.

...Першим на вогневий 
рубіж вийшов Сергій Зе- 

щоб активізувалась робо- ленський — десять посгрі- 
-........... :1' ~ -------------- лів — 97 очок. Дев’ять

куль потрапило в «золоте 
яблучко» з гарантією. Дру
гий показник — у Тараса 
Шевченка...

ВОЇНА
27 січня 1944 року — Ле

нінград повністю був виз
волений під ворожої блока
ди. » *

29 січня 1945 року — 
війська 1-го Білоруського 
фронту перейшли кордон 
Німеччини і почали бої на 
її території.

JK

1943 року ра- 
пійськами за-

Двадцять 
очолює 
органі- 

Ветерану 
завзяття, 
позичати.

Ю. Л1ВАШНИКОВ, 
наш громадський ко
респондент.

На знімку: її. 3. ІПАТОВ 
аналізує результати кра
щих стрільців цеху
О. САЛМІНА та М. СИДО
РЕНКА.

Фото автора.

Серед численних листів ветеранів війни — учасни
ків визволення Кірозоградщини, є один, що надійшов 
від Героя Радянспкого Союзу Федора Петровича Сер- 
біна, нині полковника у відставці, який живе в Києві. 
Так співпало, що нолишній військовий штурман- 
аяіатор мешкає тепер на

колишній військовий 
вулиці Авіації...

Яка ж доля екіпажу? Ка
пітан Віктор Шишкін заги
нув. Чудом лишився жи
вим штурман Ф. Сербії«, 
який поховав свого коман
дира в селі Белецківці на 
Полтавщині. Через 27 ро
ків Ф. П. Сербін знову по-

ЛИСТ ВІД ШТУРМАНА СЕРБІНА
2 лютого 

ДЯНСЬІСИМП 
вершено ліквідацію круп
ного угруповання 
ко-фашистськпх 
оточеного в районі 
града;

*

німець- 
військ. 
Сталін-

Ч--

набрати висоту 3500 мет
рів і, раптово знизившись, 
завдати бомбового удару 
по залізниці. Однак, пе
ретнувши лінію фронту, 
виявили несправність у 
літаку і змогли набрати 
висоту лише 1500 метрів. 
На такій висоті й пішли на 
ціль...»

Ось і Знам'янка. Такого 
сміливого рейду фашисти 
не чекали, і зразу ж вдари
ли зенітки. Наш бомбарду
вальник наближався до ці
лі. Та не встигли скинути 
жодної бомби, як задимів 
правий мотор. У цій склад
ній обстановці штурман 
Сербін точно наводить на 
ціль, і вяіє внизу горять, 
вибухають цистерни з 
пальним, зриваються боє
припаси. У німців - пані
ка. А капітан Шишкін про 
довжує вести поранену ма
шину. Появились три «мес- 
сери<>. штурман кидається 
до кулемета, але він мов
чить...

Вчасно підоспіли наші 
винищувачі. А бомбарду
вальник втрачав висоту. 
Горить правий мотор. Ось 
і лінію фронту перетнули. 
Екіпаж приймає рішення 
сідати з прибраним шасі 
— іншого виходу не було. 
Та яри посадці літак по
трапив у вибалок і розбий
ся.

бував на могилі свого бо
йового друга.

А сам Федір Петрович 
Сербін свій останній 210-й 
бойовий вильот здійснив у 
травні 1945 року. Війну за
кінчив штурманом авіапол- 
лу, кавалером трьох орде
нів Червоного Прапора, 
ордена 
І ступеня, 
Червоної 
війни Герой 
Союзу 
вчався 
тичній 
року 
згодом за станом 
в’я увільнився в запас.

Два роки тому Ф. П. в 
Сербін відвідав Знам'янку. 
Розповідав про той пам'ят- 1 
ний бойовий виліт 28 лис
топада 1943 року. Невдов- 1 
зі сорок років мине з то- 1 
го часу, а він пам’ятає все ® 
до найменших подробиць. 
Такі події фронтовики ні- І 
коли не забудуть, бо за
платили за сьогоднішній І 
сонячний день кров'ю.

О. РЯБОШАПКА, 
краєзнавець. ® 

м. Знам’янка.

ф. П. Сербін служив у 
80-му гвардійському авіа
полку, 1-ої гвардійської 
авіадивізії. 28 листопада 
1943 року командир авіа- 
дивізії полковник Ф. І. 
Добиш викликав до себе 
групу льотчиків. Завдання 
комдив поставив таке: не
велика група літаків пере
тинає лінію фронту і зав
дає бомбового удару по 
ворожій техніці, що скуп- 
чилась на станції Знам’ян- 
ка. Для виконання цього 
завдання потрібні були 
найдосвідченіші. Повіз 
групу з п'яти літаків ко
мандир авіаескадрильї ка
пітан Віктор Шишкін. 
Штурманом у нього 
Федір Сербін...

Федір Петрович згадус: 
«Наш бомбардувальник 
прикривала група з чоти- 
рюх винищувачів, бо над 
Знам’янкою, яку фашисти 
прагнули утримати за 
будь-яку ціну, постійно 
курсувала ворожа авіація. 
Загороджувальний вогонь 
вела наземна артилерія. 
А розрахунок був таким:

Вітчизняної війни 
двох орденів 
Зірки. Опісля 

Радянського 
Ф. П. Сербін на- 
у військово-полі- 

академії і до 1961 
служив в авіації, 

здоро-

9 лютого 1897 року — 
народився В. І. Чапаєв. ге
рой громадянської війни.

Ф Ц:

17 лютої о 1944 року — 
ьійська 2-го ф'роиту за
вершили ліквідацію ото
ченого в районі Корсунь- 
Шевченківського угрупо
вання німецько-фашистсь
ких військ .

.-і- * *
та секцій з військово-тех
нічних видів спорту, бух
галтер Володимир Медве
дев має зібрати усіх до
призовників на зустріч з 
колишніми фронтовиками, 
а секретар комсомольської 
-------.-—кат-ЄрІпіа ру. 

відповідає за 
нормативів і 

фізкультурного 
взялася допо-

! організації
дим, котра

. пропаганду
вимог
комплексу, 
могти Марії Андріївні ор-

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого 
комунара».
с. Оситняжка
Кіровоградського 

району.

23 лютого 1943 року — 
загинув у бою, закривиш 
собою амбразуру ворожо
го дзоту Олександр Матро- 1 соп — гвардії рядовий, Га- 
рой Радянського Союзу.

23 лютого 1918 року — 
початок масової мобіліза
ції революційних сил на 
захист соціалістичної Віт
чизни. День 23 лютого вві 
йшов в історію як день на
родження Червоної Армії.

був



4 стор. -----«Молодий комунар» 27 січня 1983 року

«Що думає проста людина з вулиці про нові 
ініціативи соціалістичних країн. сформульовані в 
Празькій декларації?» — з таким запитанням ре
дакція західноберлінсьної газети «Вархайт» звер
нулась до багатьох жителів міста.

Ось що думають з цього приводу західноберлін- 
ц).

МИРНІ ІНІЦІАТИВИ
СОЦІАЛІЗМУ»

гразіїи
ХЛОПІ1І.

В І Т ■ /* и/1 СТОРІНКАХ
((ЦІ /ЛЬНи ЗАРУНЖНОЇ ПРЕСИ

Юрген ШУЛЬТ, безро
бітний формувальник:

«Найцінніше, що має 
людина, — це життя. Для 
мене, безробітного, бо
ротьба за нові робочі 
місця тісно пов’язана з 
боротьбою за мир. і то
му я вітаю мирні ініціа
тиви соціалізму з Праги і 
вважаю, що ми повинні 
зробити все, щоб у нас 
прислухались до них».

Йоахім КАНІЦ, свя
щенник:

«Я так само, як і бага
то інших прихильників 
миру, радикальний паци
фіст і вважаю, що багато 
закликів про 
безпеки 
котрі 
ході, є 
пилом 
ясно й 
ного роззброєння мож
на наближатися, лише 
зробивши ряд конкрет
них кроків в інтересах 
обох сторін. Якщо Захід 
зробить свій перший 
крок — відмовиться від 
розміщення ракет серед
ньої дальності, вся Єв
ропа зітхне з полегшен
ням. Радянський Союз і 
країни Варшавського До
говору знову поклали на 
стіл свої пропозиції, по
кликані зрушити з мерт
вої точки переговори по 
роззброєнню. Я хочу, 
щоб цей приклад, зреш
тою, також наслідували 
уряди Заходу і почали 
скорочення своїх воєн
них арсеналів. Тільки 
це зможе наблизити 
мир».

Фриц ТЕППІХ, активіст 
інформаційного гуртка 
«Мир»;

«На годиннику сьогод
ні без п’яти дванадцята, 
образно кажучи. Скільки 
залишається людству, 
щоб відвернути ядерну 
катастрофу. І тому буді- 
який конкретний крок 
до миру, з якого б боку 
він не був 
життєво
Празькі пропозиції вка
зують шлях до роззбро
єння. Тепер постає пи
тання: чи відмовляться 
Рейган і Коль від своїх 
одвічних «ні»? У США і 
ФРН посилюється натиск

із регбі СРСР 
—США. Американсь

кий тренер раптово замі
няв основного 
«Не хвилюйтеся, 
— заспокоює він коман
ду. — Плаву гри не мі
няємо. У пас його все 
одно немає».

Такою карикатурою 
відгукнулась «Вашіпгтон 
пост» па несподіване рі
шення президента Рейга
на зняти з посади дирек
тора Агентства но конт
ролю над озброєннями і 
роззброєнню Юджі іа 
Ростоу.

У своїй прощальній 
промові перед співробіт
никами Агентства Ростоу 
дав зрозуміти, що справа

Тепер з» цим схильні ба 
■піти результат дедалі 
сильнішого вплину так 
званих «нових правих» — 
групи екстремістів і 
ядерних 
і еслублікапській 
які поступово 
президента 
визначенні 
адміністрації. Глава Бі
лого дому, ввіпкають тут, 
менше вирішує — біль 
ше спостерігає.

Відставка Ростоу поси
лила сум’яття і серед ео- 
Ь'.ннків США. Перемога 
щайнього праного крила 
республіканської партії 
менше всього порадувала 
західноєвропейські сто
лиці тепер, коли вони 
знаходяться під сильним 
враженням від радянсь
ких мирних пропозицій. 
У повідомленнях із Бон
на, Парижа, Лондона де
далі частіше проскакує 
така думка: завдяки оче
видній серйозності своїх 
ініціатив Москва дістала 
можливість звернутися 
до народів ніби через го
лову їх урядів. У цій об
становці важко перекона
ти західноєвропейську 
і і.омадськість не тільки в 
необхідності розгорнути 
в 1083 році нові амери
канські ракети, а й прос
то в тому, що Вашіпгтоп 
не штовхає континент у 
ядерну прірву. Політична 
і лухотз американської

екстремістів 
авантюристів у 

партії.
» усувають 
від участі у 
курсу його 

Глава

І

(Продовження Иоч. у газеті за 22 січня ц. р.)

зміцнення 
в ядерний вік, 

лунають на За
не чим іншим, як 
в очі. Але мені 
інше: до загаль-

зроблений, 
важливий.

на уряди і парламенти з 
боку миролюбних сил, і 
я сподіваюсь, що це все- 
таки приведе до відмови
від шаленої гонки озбро
єнь».

Клаус ШТЕБЛЕР, май
стер по ремонту телеві
зорів:

«Я вітаю мирний голос 
із Праги, ще одне свід
чення того, що на миро
любність Радянського 
Союзу і соціалістичних 
країн можна покластися. 
Нас усіх непокоїть «над- 
озбреєнья» країн НАТО, 
і тому пропозиція про 
укладення договору про 
ненапад для нас — про
мінь надії. Жодна мисля
ча людина не може не 
помічати цього».

Бернд фон МАЛЬТ- 
ЦАН, хімік:

«Всі ми повинні мати 
мужність хоча б на го
дину замислитися над 
кожним рядком Празь
кої декларації. Якщо ми 
знову залишимося глухи
ми до цього голосу ро
зуму, до того, що гово
рить наш «потенціальний 
противник», то наш після
воєнний час знову може 
стати передвоєнним ча
сом. Кожен має запитати 
свого сусіда, чи знає він, 
про що говорилося Е 
Празі. Пропозиції позна
чені глибокою турботою 
про все людство і його 
долю. Зі свого боку я 
буду про це говорити на 
конгресі вчених за мир у 
кінці січня».

Герман БЕРЕНС, фут
боліст команди «Інтер
націонал»:

«Для мене пропозиції 
зі Сходу і реакція Захо
ду показують, що відпо
відальність за зростаючу 
небезпеку війни лежить 
на країнах НАТО. Празь
ка декларація є найкра
щим засобом, щоб роз
сіяти звинувачення про 
«загрозу зі Сходу», які 
постійно нагнітає наша 
пропаганда. Спортсмени 
також готуються в 1983 
році сказати своє рішуче 
«Ні!» 
риканської зброї 
ньої дальності в 
Європі».

розміщенню аме- 
серед- 

Західній

(АПН).

ПЛАВАННЯ

НАЙСИЛЬНІША - ЮЛІЯ КРИВЧАК
На голубих доріжках 

харківського палацу вод
них видів спорту «Спар
так» найсильніші плавці

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

ВАШІНГТОНСЬКИИ
ПАТ КОРЕСПОНДЕНТИ АПН 

ПОВІДОМЛЯЮТЬ

не тільки у відсутності 
•»плану гри». Спочатку 
знятий директор натяк
нув на відсутність у В.і- 
шінгтона прагнення до 
роззброєння. Ще більш 
чітко він повернувся до 
п:єї думки у кінці промо
ви. по суті визнавшії, 
що саме Вапіінгтоп зава
жає успіху женевських 
переговорів.

Це говорив перекона
ний консерватор. Людина, 
котра зарекомендувала 
себе адвокатом військо 
вої переваги США і про- 
тигииком договору ОСО 
Якщо Ростоу колись ви
дасть свої мемуари, вій. 
зьичзйио. не назве їх 
«Прозріння». Однак три
вала участь у радянсько 
американському діалозі з 
проблем ядерного роз
зброєння переконало йо 
го. як вважають тут. у 
необхідності гнучкішого 
відходу. НІЖ ТОЙ. ЩО йо 
ю демонструє адмініст 
ьація Рейгана.

Особливу роль у ньо
му відіграли радянські 
мирні пропозиції остан
ніх тижнів. Притаманна 
їм наполегливість, щи
рість. готовність до пошу
ку взаємоприйнятного 
рішення ще більше ВІДТІ
НИЛИ нерухомість амери
канської позиції. Виник 
ла якісно нова ситуація, 
у якій Вашіпгтон має 
зробити реальні кроки в 
галузі роззброєння, якщо 
він не хоче розчарувати 
союзників і викрити себе 
як принципового против
ника домовленості 
будь-якій формі.

Консерватор, але реа-
• ліст Ростоу, очевидно, 

зрозумів цс. Напередодні 
переговорів у Женеві, 
які відновлюються 27 
січня, він поставив перед 
адміністрацією вимогу 
«розв’язати йому руки». 
І поплатився вимушеною 
відставкою.

Зміщення директора 
Агентства викликало у 
тутешніх політичних ко
лах вибух обгруптозапої 
тривоги. До цієї події ба
гато хто вважав, що пре
зидент просто підмінив 
політику в галузі роз
зброєння якимось хаосом.

в

республіки міряються си
лами за нагороди чемпіо
нату України.

Першим володарем цього

БК 05620.

адміністрації має посту- 
питися місцем відвертим 
Зусиллям у Женеві, вва
жають союзники. Росія
нам треба відповісти.

Вашіпгтоп спробував 
цідреагуватп на ці наст
рої. Прес-конференція 
Рейгана 14 січня була яв
но розрахована па те, 
щоб розвіяти страхи по 
обидва боки Атлантики, 
ГОСПЛСІІІ 
Ростоу. 1
щедрий на
Він буцімто перекопаний 
у необхідності прогресу 
в Женеві. У Сполученії:; 
Штатів тепер нібито є 
можливість домовитись 
із Радянським Союзом

Звідки появилася ця 
можливість? У результа
ті серйозного аналізу ра
дянських пропозицій? Чи 
розробки нових ідей, які 
враховують інтереси 
обох сторін? Ні. За сло
вами Рейгана, за все 
слід дякувати його про
грамі нестримної міліта
ризації. Вона нібито ста
ла «важелем тиску» і:а 
Радянський Союз і «їсти- 
мулом» до досягнення 
домовленості. ІЦо ж до 
американської позиції, 
то вона, як і раніше, вмі
щується у шкаралупі 
«нульового варіанту», 
розрахованого па одно
стороннє' ядерне роз
зброєння СРСР.

Якби шахістові запро
понували прокоментува
ти прес-конференцію 
Рейгана, він би назвав її 
класичним випадком па
ту. На словах американ
ська адміністрація не мо
же ігнорувати радиш: ь- 
і лх мирних пропозицій. 
Па ділі вона неспромож 
на запропонувати нічого, 
крім формул з позиції 
сили, які влаштовують 
-яструбине» крило рес
публіканської партії.

Але вони не влаштову
ють народи світу.

В. симонов, 
власкор АПН.

Нью-Йорк.

почесного спортивного 
трофею стала наша зем
лячка, вихованка світло- 
яодського тренера Анато
лія Івановича Котенка з 
товариства «Авангард», ни
ні учениця Київської спе
ціалізованої школи-інтер- 
нату спортивного профілю, 
майстер спорту СРСР Юлія

НАША АДРЕСА:

316050. МСП,

м. Кіровоград, 

вул. Луначарського, 36.

Індекс 61103.

відставкою 
Президент був 

і запевнення.

І
Кривчак. У запливах віль
ним стилем на дистанції 
100 метрів вона не мала 
собі рівних. її час — 1 хви
лина 00,903 секунди.

Здібна плавчиха одер- 
• жала найвищі нагороди 

республіканського слортко- 
мітету.

В. ШАБАЛІН.

— Нам досить війни і без іржавих снарядів. Так 
мені сказав ще дядько Свирид у лікарні. Витирав очі 
й вибачався, іцо вперте плаче. Війну, • -казак,- про
йшов — сльози не пустив. Навіть тоді, коли ногу 
втратив...

I щоб геть одігнатн непрохані думки, батько струс
нув правицею Вадима за плече:

— Здоров’я, брат, святе діло. І своє берегти треба, 
і комусь не псувати. Мав би я оце дві руки...

— Не треба, батьку, — по-дорослому хрипкувато 
озвався хлопець. — Ти ж знаєш, я горджусь тобою. 
І мама теж.

Микола Олексійович ясним поглядом задивився на 
сина і запропонував:

— Хочеш, поставлю тобі мат? Неси шахи надвір...

НАДИМ швидше закінчив уроки. Маги ще поралась 
** па кухні. Вій присунув до себе книжку і рознрив 
її. Вірші. Перший називався «Жорна».

Натуга на руках, 
від втоми чорних, 

здувала жили, 
ніби мотузки...

Вадим поглянув на свої, розкрив п’ятірню. Чисті, 
засмаглі, жодного мозоля. Він помацав пальцями по
душечки долоні і зітхнув. Читав далі. Потім знову 
спинився. А в матері його які руки? Чому не приди
вився досі? Піти на кухню, хай покаже? Вона не роз
сміється, не скаже «відчепись»...

Вадим не чув, як мати, зайшовши до кімнати, по
кликала його їсти. Не бачив, як, стоячи за спиною 
сина, довго стежила за ним і врешті навшпиньки по
задкувала, тихенько прочинила двері й вийшла. 
Хлопець отямився лише тоді, коли перегорнув остан
ню сторінку. Ще якусь хвилю сидів, закривши очі. 
Відчув, що голодний, і сам рушив на кухню. Мати 
докірливо похитала головою: .

— А їжа захолола.
— Здорово пише, мамо! — вигукнув Вадим. — Як 

Шевченко!
Олена Андріївна задумливо кивнула, додала:
— Просто і сильно, правда ж? Але Шевченко, сину, 

один.
Вадим вискочив і за мить повернувся з книжечкою. 

Запитав:
— Він молодий? Слухай, пише ось — «Ровеснинам»: 

Нехай серця не знають супокою,
хай обганяють мрії часу біг...

— Молодий, сину. Молодим довіку лишиться.
— Як? Чому?
Мати підвела погляд на сина, і він все прочитав з 

її очей. Стояв, не знав, як повестись. Апетит пропав. 
Повагом сів на стілець, відсунувся од столу, упер
шись ліктями в коліна, низько схилився над книжкою. 
Читав передмову про поета. Гортав сторінки і прики
пав до знайомих рядків, повертався до перечитаного 
вдруге, втретє. Не помічав, що читає вже не одними 
очима, а пошепки повторює кожне слово. Озирнувся. 
Мати пішла до своїх уроків. Він сів поруч з всю, мір
куючи. з чого почати.

— Мамо, а він що, одну збірочку тільки встиг?
— Ти не поспішай, енну, я принесу і другу.
Вадим підскочив:
— У нього багато книжок?
— У тре гін. — зітхнула мати, — обидві збірки та 

ще частина його віршів. А четверту, найповнішу, «Ле
беді материнства», ніде не вдалось купити, у нас во
на й не з’являлась у продажу.

Наступного дня у школі Вадим сяяв таємницею. 
Мишко, перший приятель, недовірливо придивлявся, 
якийсь час терпів, а потім напосівся: кажи га кажи. 
Вадим дістав дорогу річ:

— Я прочитаю тобі одного вірша. Але з умовою.
— Ві-ірш? — розчаровано примружився Мишко. — 

Хіба й не цяця.
— Для такої вівці, як ти!.. — спалахнув Вадим.
Мишко знав, що друг задарма сердитись не буде, і 

примирливо заспокоїв:
— Ну, ну, я що, я не проти. Яка ж умова?
— Після уроків зберемось на вигоні...
І знову Мишко здивовано знизав плечима, мовляв, 

хіба така затія може бути умовою. Та він з радістю.
— Ти викличеш її, зрозумів? — закінчив Вадим.
Аж тепер Мишко второпав. Привести «її» на вигін 

було справою непростою. Там мати така, що й за чуп
рину може з двору вивести. Він зам’явся.

— Ну, вигадаємо щось удвох, знайдемо причину, — 
боячись, аби друг не відмовився навідріз, заспішив 
Вадим.

— Гаразд. — буркнув приятель. — Але щоб вірш 
був хороший.

(Далі буде).
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