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Відчули підтримку

ПРИСУДЖЕННЯ
„ЗОЛОТОЇ МЕДАЛІ МИРУ 
ТОВАРИШЕВІ Л. 1 БРЕЖНЄВУ

Президія Всесвітньої Ради Миру прийняла рішення 
про нагородження товариша Леоніда Ілліча Брежнє
ва, Генерального секретаря Центрального Комітету 
Комуністичної партії Радянського Союзу, найвищою 
нагородою руху прихильників миру — «Золотою ме
даллю миру.» імені Ф. Жоліо-Кюрі. Про це рішення 
оголосив на Всесвітній конференції представників на
ціональних рухів за мир Генеральний секретар Все
світньої Ради Миру Р. Чандра. У постанові Президії 
Всесвітньої Ради Миру в зв’язку з присудженням 
товаришеві Л. І. Брежнєву Найвищої нагороди від
значається, що прихильники миру сповнені почуття 
глибокої вдячності до Л. І. Брежнєва, видатного по
літичного діяча сучасності, за його цілеспрямовану і 
невтомну роботу по здійсненню грандіозних завдань, 
поставлених у Програмі миру, прийнятій XXIV з’їз
дом КПРС. У постанові підкреслюється величезна 
енергія і невтомність, виявлені Л. І. Брежнєвим у бо
ротьбі за розрядку напруженості у світі, за утверд
ження принципів мирного співіснування, за гаранту
вання міжнародної безпеки і розвитку співробіт
ництва між державами і народами. З ім’ям Л. І. 
Брежнєва великою мірою пов’язаний успіх історичної 
Наради з питань безпеки і співробітництва в Європі.

Нагорода, присуджена Л. І. Брежнєву, говори
ться в постанові Президії Всесвітньої Ради Миру, 
виражає високу оцінку народами особливого вкладу 
Радянського Союзу в боротьбу за мир.

(ТАРС).

комсомол 
ЮРОВОГРАДЩИННІ

Гайворонський район

ОШ ЗАВТРАШНІХ

Рік 1975-й залишиться в 
пам'яті радянського наро
ду як рік 30-річчя Пере
моги над фашизмом, рік 
звитяжної праці за до
строкове виконання пла
нів дев’ятої п’ятирічки, на 
честь XXV з'їзду КПРС. А 
молодь Гайворонського 
району святкувала ще од
ну визначну подію: у ве
ресні минуло 55 ро
ків з дня створення пер
шого в районі ко/лсомоль- 
ського осередку.

Нині районна комсо
мольська організація на
лічує в своїх лавах 4543 
члени ВЛКСМ, об’єднаних 
б 83 первинні організації. 
З них майже половина 
трудиться в промисловос
ті і сільському господар
стві. --

В соціалістичне змаган
ня за гідну зустріч на
ступного партійного з’їзду 
під девізом «Дати про
дукції більше, кращої 
якості, з меншими затра
тами» включилось 27 ком
сомольсько - молодіжних 
колективів. Бригада слю
сарів електроапаратної 
дільниці Гайворонського 
тепловозоремонтного за
воду, де групкомсоргом 
Олександр Полянов, пер
шою в районі рапортува
ла про виконання п’яти
річного завдання. Вона ж 
виступила ініціатором ру
ху за право називатися 
бригадою імені XXV з'їз
ду КПРС. На її трудовому 
календарі тепер — 1977 
рік.

Впорався з п’ятирічним 
завданням по випуску ва
лової продукції комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив цеху хімічного зба
гачення Заваллівського 
комбінату «Кіровоград- 
графіт», а 17 жовтня мо
лоді графітники доповіли, 
що план завершального 
року дев’ятої п’ятирічки 
по всіх показниках теж 
виконано. Тепер вони бо
рються за присвоєння 
державного Знака якості 
двом маркам графіту.

В рахунок десятої п’я
тирічки працює молодь 
Гайворонського підвідділ- 

ку залізниці, колгоспів 
«Шляхом Леніна:», імені 
Куйбишева.

Сальківський цукровий 
завод... Ще зовеш недав
но реконструкція підпри
ємства була ударною ком
сомольською будовою 
області. В цьому році на 
заводі відбувся пуск дру
гої, останньої черги. Вели
ку допомогу будівельни
кам подали юнаки та дів
чата райцентру і селища 
Завалля. Тут було прове
дено кілька суботників по 
впорядкуванню території. 
Це дозволило зекономити 
не одну годину робочого 
часу.

Справжньою битвою за 
врожай стали минулі жни
ва. Незважаючи на склад
ні погодні умови, хлібо
роби району зібрали по 
ЗО з половиною центнерів 
зернових з гектара, а всьо
го здали державі 38 705 
тонн хліба. І в кожній зер
нині закладена частка пра
ці молодих хлібодарів.

На збиранні врожаю 
1975 року працювали 16 
комсомольсько - молодіж
них екіпажів комбайнових 
агрегатів та 64 /лолодих 
водії автомашин. Але, 
безперечно, найбільше ці 
жнива запам’яталися мо
лодому комуністові Воло
димиру Лапчуку та його 
помічникові комсомоль
цеві Віктору Гордійчуку. 
Екіпаж виборов вимпел 
«Кращому молодому жен
цю Кіровоградщини»: на
молотив 10 509 центнерів 
зерна. Очоливши змаган
ня між молодими комбай
нерами майже з самого 
початку, Володимир і Вік
тор підтримували високий 
темп до останнього дня 
косовиці. На їх рахунку 
два рекорди: комбайном 
«Нива» скосили за 16 го
дин озиму пшеницю на 
площі 25 гектарів і намо
лотили 991 центнер зер
на, потім скосили колосо
вих на площі 29 гектарів і 
намолотили 1056 центне
рів.

Див. 2 етор.

комуністів
\ РАЙКОМІ комсомолу

■ * пожвавлення — тут 
готуються до семінару 
сенретарів комсомоль
ських організацій. До пер
шого після звітно-вибор
ної конференції. Поступо
во в кімнаті гамірнішеє. 
Притишені голоси ще не 
відвикли від широких сте
пових просторів, здається, 
морозний подих полів 
теж завітав сюди. Новень
кі нерішуче стають на по
розі, озираються — чи не 
починають ще? «Старі»» ва
тажки посміхаються зна
йомим, вітаються за руки, 
по-дружньому пробуючи 
силу.

— А ось і /Дикола Чаба
нов. — знайомить заві
дуючий відділом комсо
мольських організацій 
райкому Іван Ткаченко з 
новообраним секретарем 
первинної колгоспу імені
XXII з’їзду КПРС. — Тх 
організація першою роз
почала і закінчила обмін 
комсомольських докумен
тів.

— ААиколо, — звертає
ться до хгопця, — краще 
розкажи все сам.

Комсорг вагається — з 
чого ж почати? Не таклєг-

Фото В. КОВПАКА.

ВІіібу- 
разу у Зна- 

локомотивно*

як завжди, на- 
підказали нам

ТЕМИ
ПІДКАЗУЄ
ЖИТТЯ

@ Виїзна летучка «Мо
лодого комунара» 
лась цього 
мінському 
му депо..

І знову, 
ші читачі 
чимало тем для нових ви
ступів, бо ділились своїми 
турботами, радощами і 
проблемами. Молоді заліз
ничники дали оцінку га
зетним матеріалам, визна
чили кращі, вказали на 
недоліки.

Секретар комсомоль
ської організації локомо
тивного депо Валерій Кри- 
чуп підкреслив, що зна- 
м’янчанам цікаво читати 
про події в житті облас
ної комсомольської орга
нізації.

А Євген Стороженко, 
слюсар бригади модерні
зації апаратного цеху, 
сказав, що хотів би біль
ше читати у «Молодому 
комунарі» статті та ко
респонденції. присвячені 
політичному гарчу молоді, 
розширенню її кругозору, 
зокрема матеріалів на 
атеїстичну тематику.

Наші читачі говорили 
також про ту допомогу, 
яку може подавати газета 
комсомольським організа
ціям у внутріспілковій ро
боті, у трудовому настав
ництві, в організації до
звілля і відпочинку.

Працівники редакції, 
котрі брали участь у виїз
ній летучці, взяли з цієї 
зустрічі чимало корисно
го. Матеріали на теми, 
підняті на летучці, з’явля
ться па сторінках нашої 
газети.

М. ВІДЕНКО.
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ко говорити про власні 
успіхи, вдаються вони 
звичними. Та й організа
ція начебто нічим особли
вим не відрізняється від 
інших... Але ж право об
міняти квитки першими 
треба було вибороти. І 
Микола починає розпові
дати, натрапляє на ту ни- 
точі^ в розмові, коли не 
потрібні вже спонукальні: 
«А що ж далі?». «Ну, а 
потім?»...

Готуваті-сь до обміну комсо- 
мрльських документів допома
гала їм партійна організація. 
І взагалі — комсомольці по
всякчас відчувають ненав’яз
ливу підтримку комуністів: 
отримати віл них пораду і з 
питань виробництва і т осо 
бнетих. Секретар партійної 
оріанізації колісспу Ф. Є 
Фуч очолив атестаційпу комі
сію по Ленінському заліку 
«Рішення XXIV з’їзду КПРС- 
в життя!», до неї ж увійшли і 
ветеран війни В. Ф. Степан
цов, і голова МК профспілки, 
агрохімік Г. С. Тупчіенко. Ра
зом з секретарем комсомоль
ської організації та його за 
ступником уважно слухали 
розповіді спілчан про участь 
у громадському житті кол
госпу. про працю і відпочи
нок, про виконання особистих 
доручень. З кожним побесіду
вали окремо, розпитали про 
плани на майбутнє. Це хви
лює керівництво колгоспу — 
адже селу ілк потрібна моло
да надійна зміна хліборобам. 
І її треба виховати.

Перший сніг.

Ціна 2 коп.
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А потім в райкомі ком
сомолу було урочисте 
вручення квитків. І знову 
задушевна розмова з 
кожним. Це — у березні. 
ПІДТОДІ часу спливло 

чимало. Як же втілю
ються в життя побажання 
молодих трудівників се
ла? В книзі побажань, ви- 

■ словлених під час співбе
сід, наприклад, не раз зу
стрічалось таке: «Хотіло
ся б поліпшити в колгоспі 
спортивну роботу». Що ж, 
зрушення є — комітет 
комсомолу організував 
спілчан нз суботники, під 
час яких було обладнано 
споотивний майданчик в 
селі Юр'ївці. Тренуватися 
тепер сільські спортсмени 
зможуть цілорічно. З ди
рекцією Добровеличків- 
ської восьмирічки є вже 
домовленість про вико
ристання фізкультурника
ми спортзалу у вихідні. 
Нині там тренуються 
штангісти... \

Були наріканні з боку ком 
сомольців І на поведінку де
яких спілчан у вільний час. 
Мовляв, пиячать, бешкетують 
на танцмайданчиках. Комітет 
вирішив організувати чергу
вання. І от 8 листопада впер
ше вийшли на вулиці Добро- 
величківки члени колгоспного 
оперативного загону на чолі з 
командиром, секретарем ком- 

J

коисамольеькиг 
документів

імені XXII з’їзду 
позичати, 

тур-

сомольськоі оріцні.'ації М. Ча
бановим. Поки шо їх одинад
цятеро. Але вони вже заслу
жили схвальний відгук на
чальника районної дружини 
П. М. Шийка, який інструктує 
загсіїи. радить їм, як бути в 
тому чи іншому випадку.

Звичайно, зроблено ще 
далеко не все. Та й чи бу
де кінець комсомольським 
справам, комсомольсько
му горінню? Головне, не 
заспокоїтись — «у інших 
гірше». Головне — шука
ти і знаходити точки при
кладання своїх знань і 
вміння, молодечого запа
лу. А в комсомольців кол
госпу 
КПРС його не 
Зараз у них — нові 
боти. Як організувати ра
ціональне використання 
кормів, влаштувати ситу І 
теплу зимівлю худобі? Як 
підготувати техніку до 
еесняних робіт? Як орга
нізувати дозвілля молоді 
у зимовий період, щоб не 
чулось ні від кого «От би 
в місто поїхати! Бо що 
тут?».

Вечір м’яко тулиться до 
осель. Осінній день ко
роткий. А в Будинку куль
тури — вогні, сміх. Після 
трудового дня відпочиває 
молодь.

Л. ЛЕЩЕНКО.
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з подяк у трудовій) робігни-

мою думку, потрібно боро
не лише з пияцтвом, але і з 
керівниками підприємств та 

своєю надмірною

БЕЗІМЕННА...
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центра селища. Влучні по
стріли гармати знекровили 
ворожу піхоту/ картеччю.
Було ’підбито і знищено_.--- -----■.-------  тех.
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(Закінчення. Поч.

До першої п’ятірки, 
кращих молодих жниварів 
області увійшов механіза
тор колгоспу «Більшовик» 
Станіслав Сторожук. Се
ред тих, хто вніс найбіль
ший вклад у вирощення 
і збирання врожаю, — 
молоді комбайнери Ва
силь Осауленко з колгос
пу «Україна», Петро Ма- 
карський з колгоспу «Шля
хом Леніна», Василь Бро- 
зінський з колгоспу імені 
Куйбишеза.

Нелегка завдання стоя
ло перед водіями: далеко 
на ідеальними дорогами 
доставляти на хлібоприй
мальні пункти і токи най
цінніший вантаж — хліб. 
І зони доклали максимум 
старанності і вміння, щоб 
своєчасно і без втрат пе
ревезти врожай. Пере
можцем з районному зма
ганні молодих водіїв став 
Василь Яровенко з кол
госпу «Україна». Серйозну 
конкуренцію йому склали 
Євген Крижановський 
(колгосп «Більшовик»), 
Петро Ковальчук (колгосп 
((Іскра») та інші.

Добре попрацював у цю 
гарячу пору і штаб «Жни- 
оа-75», який діяв при рай
комі комсомолу. Щодня 
сюди надходили інформа
ції з господарств про хід

збиральної кампанії. До 
роботи штабу залучалися 
комсомольські активісти, 
спеціалісти, що допомог
ло піднести соціалістичне 
змагання молодих ком
байнерів і водіїв на ще 
вищий рівень.

Готують свої трудові ра
порти з’їздові партії і 
комсомольсько - молодіж
ні колективи молочното
варних ферм. Достроково 
закінчили п’ятирічку мо
лоді доярки МТФ № 1 
КОЛГОСПУ «БІЛЬШОВИК'»
(групкомсорг Любов Цим- 
бал). А члени молодіжних 
колективів МТФ колгоспів 
«Україна» та «Іскра» ма
ють найвищі надої на од
ну фуражну корову серед 
доярок своїх господарств.

Дев’ята п’ятирічка за
вершується. Але не спа
дає трудова напруга юна
ків та дівчат району. По
переду—п'ятирічка якос
ті, і завдання будуть ще 
більш складними і серйоз
ними. Тому успіхи, досяг
нуті комсомольцями і мо
лоддю в завершальному 
році, послужать міцною 
основою на майбутнє.

О. ПЕРЕСУНЬКО, 
перший секретар Ган- 
вороиського райкому 
ЛКСМ України.

Пам’ять. Вірність. Безсмертя. Які знайомі нам ці 
слова, найближчі до людського серця. Вже трид
цята мирна весна крокувала по нашій землі, вже 
тридцять років над нами чисте небо. Дивлячись в 
нього, в пам’яті людства один за одним постають 
імена, героїв, які віддали своє життя за налив со
нячне сьогодення.

Нещодавно слідопити з нашого шкільного му
зею бойової слави дізнались про учасника боїв за 
Козачу Лопань Героя Радянського Союзу, гвардії 
молодшого сержанта Габдрахманова Барі Га- 
лієвича. Татарин за національністю, він бився з 
ворогом на українській землі І героїчно загинув 
під Кіровоградом...

лекспашш»

25 лгжошопждж 1975 рожу

БУЛА
ИСОТА

Колектив цеху хімічного збагачування головного 
підприємства виробничого об’єднання «Кіровоград- 
графіт» називають комсомольсько-молодіжним. На 
перший погляд, назва не зовсім вірна, бо людей, що 
вийшли з комсомольського віку, тут трохи менше ПО
ЛОВІННІ.

— Не буду оригінальним, коли скажу, що справа 
зовсім не в роках, — говорить начальник цеху Олек
сандр Іванович Калюжний. — Просто працюють 
хлопці по-комсомольськії.

В справедливості цих слів можна переконатися, по
глянувши па Дошку пошани, куди занесений весь ко
лектив цеху. Два місяці тому він рапортував про за
вершеная плану дев’ятої п’ятирічки по випуску вало
вої продукції, а трохи пізніше — про виконання зав- k 
даний нинішнього poxy по всіх показниках.

Говорити про якусь особливу заслугу в цьому кіль- І 
кох членів колективу не можна: майже всі перевико- 2 
нують змінні норми на 120—130 процентів. Проте, в ? 
кожній зміні (а їх три) є люди^котрі, як висловився 5 
начальник цеху, задають тон d труді... 3

...Впроваджували нові млини. До цього машиніст 
міг перемелювати 400—500 кілограмів графіту, дуже 
рідко цей показник сягав 800 кілограмів. На нових 
установках можна було переробити вже тонну. Але 
хлопці не повірили. Чи то вже нова техніка мала та
кий незвичний вигляд, чи насторожувало різке збіль
шення виробітку, але випробувати її самому ніхто 
не наважувався.

— Хочете, спробую? — звернувся до сксг.сервато- 
рів» Олександр Войченко.

Звичайно, почалися жарти. Мовляв, давай. І він 
спробував. Як і обіцяв, переробив тонну сухого гра
фітного препарату. Зараз про той випадок згадують 
уже з усмішкою.

Для Олександра нинішній рік стане пам’ятним на 
все життя. Йому випала честь сфотографуватися біля 
Прапора Перемоги в Москві. І свою радість він ділив 
разом з товаришами, коли їхав до столиці, охоче 
розповідав про враження після повернення.

На честь 30-річчч Перемоги колектив цеху вирішив 
виконувати норму за Невідомого солдата. І тут іні
ціаторами стали О. Войченко, секретар цехової ком
сомольської організації А. Моисеев, секретар коміте
ту комсомолу підприємства Л. Скороход, який пра
цює поруч з ними.

Різними шляхами приходять хлопці в цех хімічно
го збагачування графіту. Одні після школи, другі 
після служби в армії, треті вже працювали на інших 
підприємствах.

— Цими днями проводжаємо па заслужений відпо
чинок Д. М. Перекальчука. А у нас працює його сни, 
Микола. Сподобалося йому на комбінаті, часто при
ходив сюди з батьком, коли ще в школі навчався. 
Потім став слюсарем, відслужив у армії, і, як бачите, 
повернувся. Тепер його фото на Дошці пошани. Кіль
ка чоловік навчив слюсарній справі.

— А буває, що люди ідуть з колективу?
— Працювати у нас нелегко. Але такі випадки — 

надзвичайна подія. Поясню: все залежить від « психо
логічного клімату» в колективі. Найголовніше, ке да
ти хлопцеві спіткнутись на перших невдачах. Вчасно 
підтримати, допомогти — ось наш принцип. Пам’я
таю, прийшов до нас Степан Окопний. Спочатку пі-

БАРІ Габдрахманов ро
дом з села Карамншо- 

ва Першотравневого ра
йону ТАРСР. Після закін
чення початкової школи 
працював у Донбасі шах
тарем. А в 1934 році 
22-річиим юнаком Барі пі
шов на службу до лав 
Червоної Армії. Через три 
роки, повернувшись на 
батьківщину, працював 
залізничником. В липні 
41-го комуніст Габдрахма
нов добровольцем пішов 
па фронт. З перших же 
днів війни він проявив се
бе як мужній та стійкий 
воїн. Бився з ворогом Ба
рі Галієвнч в складі 226 
(95) гвардійської стрі
лецької дивізії в районі 
Сталінграда. Тоді він був 
лише рядовим зарядни
ком. А в бою за Козачу 
Лопань 8 серпня 1943 ро
ку гармата навідника 
гвардії молодшого сер
жанта Габдрахманова під
тримувала ціляй гвардій
ський батальйон дивізії, 
який вперто рвався до

кілька танків, 
піку.

Бойопий шлях 
лодшого сержанта далі 
йшоз через Полтавщину і Кі- 
ровоградщину.

95-а гвардійська Полтавська 
стрілецька дивізія вела вперті 
бої а районі радгоспу «Свек
ловичный». Тоді Барі Габд
рахманов виводив гармату на 
прямий приціл. 14 вересня 1943 
року вій знову підбив два 
танин ворога. 19 вересня в 
бою за хутір Строжків, відби
ваючи шалену атаку против
ника, Габдрахманов знищив 
ще один танк, протитанкову 
гармату і слизько 70 фашис
тів. Тоді Габдрахманова було 
нагороджено орденом «Черво
ної Зірки*.

...йшов 1944 рік. Під на
тиском наших військ фа
шисти залишала радянські 
міста і села. У вересні ди
візія вела жорстокі бої за 
безіменну висоту. Против
ник перейшов в контр
наступ при допомозі тан
ків і самохідних гармат. 
Залишившись біля гарма
ти, Барі відкрив влучний

мо- 
про-

вогонь і підбив один се
редній танк, дві самохід
них гармати, розтрощкз 
два станкових кулемети 
ворога. Після того, як за
кінчились боєприпаси, 
Габдрахманов з автома
том в руках вийшов напе
ред і почав розстрілювати 
гітлерівських солдат, яких 
було близько п’ятдесяти 
чоловік. Тяжко поранений, 
Барі все ж залишився па 
полі бою і продовжував 
вести вогонь, змусивши 
піхоту залягти, і затримав 
її до надходження під
кріплення наших солдат, 
під ударами якого ворог 
був відкинутий на вихід
ний рубіж. На висоті за
кріпились радянські час
тини.

За безприкладну муж
ність і героїзм, проявлені 
в бою з німецько фашист- 
ськимі) загарбниками, мо
лодшому сержанту Габд
рахманову Барі Галієвичу 
Указом Президії Верхов-

ної Радп СРСР від 13 ве
ресня 1944 року було при
своєно звання Героя Ра
дянського Союзу.

Січень 44-го... Ворог ті
кав. Але огрпзазея. В бит
ві за Кіровоград Габдрах
манова смертельно пора
нили, надії на життя не 
було...

Нині на батьківщині ге
роя живе його сип, Рашит, 
який працює головним 
зоотехніком колгоспу 
«Усор» Аксубаєвського ра
йону, Ново-Убрайкінської 
сільради Татарії, і дружи
на, Масруря Абзартдімов- 
на. Вони і повідомили нам 
про житгя і подвиг Барі 
Галієвнча...

В. ЖУКОВСЬКА, 
учениця 10 класу се
редньої школи сели
ща Козача Лопань 
Харківської області, 
член загону черво
них слідопитів.

На фото: В. ГАБДРАХ
МАНОВ.

слово 
наголовки* -□Борах

Інколи доводиться чути «козаць
ку» розмову:

— Ну, і «хильнули» ми вчора! 
Ледь додому дійшли!

А мене завжди такі похваляння 
обурюють. За десять місяців з-за 
п'яниць і прогульників наша шахта 
втратила 390 людино-днів!

Якщо комусь ця цифра здається 
надто сухою і нецікавою, то пояс
ню: «дякуючи» п'яницям, шахта 
втратила дев’ятнадцять тисяч сімсот 
тонн вугілля, яке могла б дати до
датково до плану.

Ось тому у нас заведено такий 
порядок: п’яниць і прогульників по
збавляють премії, права користува
тись відпусткою влітку, пільгових 
путівок у будинки відпочинку. Має
мо празо навіть пересунути такого 
«трудягу» у черзі на житло на ЗО 
чоловік назад!

л чопи „зл шсш
БАЖАННЯМ?

Непримиренну позицію ЩОДО 
п'яниць займає наша комсомоль
ська організація. Бюро дільниць, не 
яких працюють порушники громад
ського порядку, оперативно і ре
тельно розбирає їхню поведінку, 
проходять комсомольські збори з 
питанням боротьби з прогулами. 
Винні отримують комсомольські 
стягнення. І за цей рік кількість ви
падків пияцтва та правопорушень 
скоротилась. Все ж зони трапляю
ться.

Хіба не зустрічались ви з таким: 
звільняє адміністрація заводу чи 
шахти п'яницю. А в трудовій книж
ці робить запис: «Звільнено за 
власним бажанням» і дає позитив
ну характеристику.

Трудова книжка — це обличчя 
робітника. Заохочення та подяки до 
неї заносяться чітко. То чому ж

а
я ■

окремі керівники бувають такі «ми
лосердні» до людей, котрі псують 
здорові робітничі колективи?

Через таку «гуманність» інколи
приймають на роботу злісного п'я
ницю, вважаючи його чудовим (су
дячи 
ком.

На
тись 
тими 
установ, котрі 
добротою фактично потурають п’я
ницям.

І тут комітети комсомолу ще не 
сказали свого рішучого слова.

Л. БУЦЕНКО, 
секретар комсомольської ор
ганізації шахти «Світлогііль- 
ська».

м. Олександрія.
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чого не вмів. Один до нього підійде, покаже, дру
гий... А хто і словом підтримає. Через два тижні чу
дово опанував спеціальність спекальннка. Зараз мо
же дечому навчити набагато старших.

Потім, хвилину подумавши, додає:
— Коли ж хлопець дійсно не хоче працювати, а це 

легко помітити, ми його не тримаємо.
Інженер-технолог Т. Г. Предков розповідає, що дві 

марки продукції представлені на присвоєння дер
жавного Знаку якості. Якість — одна з найголовні
ших питань, яке зараз вирішують члени колективу, 
комсомольська організація цеху. Адже графіт іде на 
експорт, його широко використовують у вітчизняній 
промисловості. Та ? силами раціоналізаторів рекон
струювали печі спекания графітної суміші. Незабаром 
почне діяти установка по збагаченню графіту новим 
методом.

А. РОМАНЮК, 
спецкор «Молодого комунара».

„ЦЕ МІЙ СИН...“

ЦІКАВО В БУДИНКУ ПІОНЕРІВ
Юні жителі Новоархангельська люблять проводи 

ти свій вільний час в місцевому Будинку піонерів 
Тут кожний може знай пі заняття др смаку: сімнад 
цягь різноманітних гуртків пропонують свої послуги 
школярам.

Любителі народного танцю з задоволенням відві 
дують танцювальний гурток, яким керує Олександр 
Іванович Байдуков. В гуртку крою та пошиття під 
керівництвом Валентини Федорівни Даниленко май 
бутлі молоді пізеї набувають перших трудових па 
віічок, майстерності.

Багато прихильників гуртка м’якої іграшки, юии> 
кінодемонстрантів та інших. Цікаво проводять свіі- 
вільний час піонери. З задоволенням приходять воіи- 
сюди після школи.

Ю. СОРОКОВИЙ.

— Знайомтесь: Петро 
Васильович Тодоренко, 
машиніст другого класу. 
Комуніст. Одним із пер
ших в депо виконав осо
бисту п'ятирічку, — гово
рить начальник цеху.

Дивлюсь на середнього 
зросту літнього чоловіка 
у формі залізничника, 
який щойно зайшоз до 
кабінету, і намагаюся при
гадати. Тодоренко... Зна
йоме прізвище. Ага, зга
дала! Портрет на Дошці 
пошани тепловозоремонт
ного заводу і підпис: 
Олексій Петрович Тодо
ренко. А вони схожі, бать
ко і син.., Щоб якось за
в’язати розмову, запитую:

— Петре Васильовичу, 
Альоша — ваш син?

Співбесідник посміх
нувся:

— Вгадали. Найстар
ший... — В голосі батька 
забриніли нотки гордос
ті. — І, уявіть собі, най
серйозніший з усіх моїх 
суперників по змаганню. 

-То нічого, що я в депо 
працюю, а він — на заво
ді, Про свої справи зав
жди звітуємо один перед 
одним. Наче ж недавно 
переступив уперше поріг 
прохідної, а вже й на 
Дошці пошани, і з газеті 
про нього пишуть... Ди
вись, на старості літ дове
деться мені в нього вчи
тися.

Слухаю Тодоренка-стар- 
шого і пригадую, як по
знайомилась з Олексієм. 
Власне кажучи, навіть не 
познайомилась, а поба
чила...

...Дзвінок тільки-но спо
вістив про закінчення змі
ни і заводське подзір’я 
заповнили робітники. Две
рі технічної бібліотеки 
розчинилися і на порозі 
став стрункий худорлявий 
юнак,

— Ганно Терентіївно, — 
підійшоз до завідуючої,— 
мені б щось новеньке про 
газорізання.

— Знову? Скільки ж днів 
минуло, як закінчив чита
ти останній, найновіший 
посібник. Наука за тобою 
вже не встигає, —- пожар
тувала. — Ох, і неспокій
ний же ти хлопець, Альош- 
ко! На відстані чуєш, що 
прийшли нові книги. Ну, 
коли вже ти тут, то ось.,. 
Спеціально для тебе.

Сказати, що він неспо
кійний, значить, сказати 
не все. Рішучий, коли по
трібно, товариський. Та не 
це в ньому приваблює, 
примушує навіть ветера
нів підприємства стави
тись до нього, як до рів
ного. Просто треба поба
чити, як Олексій працює— 
швидко, точне і... красиво. 
Тільки вдалого слова для 
характеристики його ро
боти не придумаєш.

»..Ось він бере 9 руки 

зварювальний апарат, під
носить до холодного блис
кучого металу, і враз, ні
би за велінням чарівника, 
той оживає. На місці доти
ку спалахують фейєрзер- 
ком тисячі сліпучо-бла
китних іскринок. Мить — 
і сяйво гасне, а на металі 
лишається ідеально рівний 
шов.

Але електрозварюваль- 
ник — його суміжна про
фесія. Основна ж — газо
різальник. Щоправда, важ
ко сказати, яка йому біль
ше до вподоби. Мабуть, 
обидві.

У складальному цеху 
Гайворонського теплово- 
зоремонтного заводу для 
молодих робітників Тодо-

ренко — справжній авто
ритет. Олексій давно за
кінчив п’ятирічку, наго
роджений почесним зна
ком ЦК ВЛКСМ «Молодий 
гвардієць п’ятирічки». Ми
нулого року за підсумка
ми соціалістичного зма
гання серед молодих ви
робничників удостоєний 
звання «Кращий за про
фесією», Крім цього, на
городжений значками 
«Ударник-73» і «Удар- 
ник-74», неодноразово від
значався грамотами рай
кому комсомолу.

Та не тільки виробничі 
справи турбують Олексія. 
Він —"-член комітету ком
сомолу, відповідальний 
за роботу спортивного 
сектора. В свої двадцять 
п'ять років Тодоренко 
представник народної 
влади — депутат районної 
Ради депутатів трудящих.

...Після робочого дня 
знову збираються разом 
син і батько. Говорять про 
різне, але найбільше про 
ге, чим обидва живуть. 
Про свої робітничі справи.

л. КОРОЛЬ.
м. Гайворон.

На фото: Олексій ТО
ДОРЕНКО.

Фото В. ЗЕМНОРЇЯ.

На фото: заняття гуртків м'якої іграшки. 
Фото автора.

Справді, чи зможуть 
все-таки подолати «непри
ступний бар’єр» спортсме
ни Кіровоградщини? Ка
жуть, треба починати з 
масовості. Тут і корінь ли
ше за роки нинішньої п’я
тирічки був з такими роз
галуженнями: підготовле
но 85 майстріз спорту, 
2636 кандидатів і першо
розрядників, 294465 спорт
сменів масових розрядів, 
319 575 значківціа ГПО. 
Цифри ніби й солідні. Але 
вони «гаснуть», коли по
руч спалахне табло, яке 
свідчить про те, що збір
на області під час VI 
Спартакіади УРСР посту
пилась аж 20 колективам.

То чи далеко нам до 
Олімпу!

Спортсмени-черзонозо- 
різці відповідають:

— Навіть з початківців 
можна швидко виховати 
висококласних рекорд
сменів, якщо поруч з ни
ми буде справжній на
ставник. Такий, як заслу
жений тренер УРСР М. І. 
Романенко. При будь-яких 
умовах він вміє націлити 
своїх вихованців так, що 
вони сповна використову
ють час для тренувань, 
виробляючи бійцівський 
почерк, відшліфовуючи 
техніку «бою» на борців- 
ських килимах...

І це так, борці класич
ного стилю спортклубу 
«Зірка», де працює М. І. 
Романенко, нерідко по
трапляють в число призе
рів республіканських по
єдинків — С. Редозубов, 
В. Марус, М. Бондар. З 
спартакіади вони привез
ли для копилки збірної 
області 75 очок: на 2 очка 
менше від одеситів, на 4 
— від харків’ян. Як підсу
мок — 10 місце а турнірі. 
Отже, можна рівнятися з 
солідними командами, 
які мають і кращу мате
ріальну базу, і ширший 
діапазон дій. Тож недарма 
на запитання анкети бага
то наших читачів відпові
ли: ентузіазм важить ба
гато! А окремі заперечу
ють: «Голим» ентузіазмом 
гору не здолаєш. Секції

В гостях-
ЯК ВДОМА

Для участі в чемпіонат! 
Харківської області з класич
ної боротьби серед юнаків

* НА АНКЕТУ «МК» ВІДПОВІЛИ ЮНІ ФІЗКУЛЬ

ТУРНИКИ, ТРЕНЕРИ, СПОРТСМЕНИ-РОЗРЯДНИКЦ 

КОМСОМОЛЬЦІ ТА АКТИВІСТИ фізкультури.-^

ЧИ ДАЛЕКО ДО
-■ 0 Л І М II У ?..

мають очолити досвідчені 
фахівці, а з тих, хто пра
цює на громадських заса
дах, багато не візьмеш. 
Інша справа — низовий 
колектив фізкультури. Та 
збірна команда, секція, де 
тренуються майстри, по
винна мати всі умови — і 
спортивну базу, і настав
ника. Та й контроль з бо
ку спорткомітету хай не 
переходить в одні нака
зи, — потрібна дійова до
помога...».

Майже кожен спорт
смен, який відповів на 
анкету, низьку майстер
ність своїх одноклубників 
пояснює коротко:

— Немає хороших тре
нерів... Мало проводиться 
змагань...

Так, мало. Навіть учас
ники районних, обласних, 
республіканських поєдин
ків Л. Бурдядіна, В. Ри- 
женко (Бобринецький ра
йон); С. Урсаленко (Олек- 
сандрівський район), 
Ю. Брюховецький (Зна- 
м янський район), А. Су- 
щенко (Кіровоград) під
креслюють, що саме під 
час спортивної боротьби з 
висококласними суперни
ками пізнаються і висоти 
майстерності. Але ці 
спортсмени мали нагоду 
протягом року виходити 
на відповідальні старти 
лише 5—7 разів, решта — 
проба сил в секції.

Чому немає в області 
висококласних легкоатле
тів? На це запитання біль
шість відповідей прямих: 
«Відсутні кваліфіковані 
тренери. Багатьом дають 
зарплату за ге, що прово
дять розминку. А де ж їх
ні майстри, де чемпіони? 
Виходить, і тут є брак, а не 
якісна деталь. А за брак— 
відрахунок...».

Звичайно, в підготовці 
спортсменів інше мірило 
діяльності фахівця. Проте, 
саме досягнення вихован
ців того чи іншого настав
ника робить йому честь і 
славу. То невже лише 
карбованець тримеє тре
нера в ДЮСШ чи в спорт
клубі?

Один з відвідувачів ре
дакції не мав бажання

були запрошені 1 представни
ки Кіровоградщини. Наші юні 
земляки ночували себе на 
харківських килимах як вдо
ма. Про це свідчать результа
ти їх виступів. Вихованці кі
ровоградського спортивного 
клубу «Зірка», яких тренують 
майстри спорту СРСР Микола 
Бондар та Віктор Марус. про
демонстрували добру техніч
ну підготовку, волю до пере- 

відповісги на перше запи
тання анкети. Він висло
вив свої міркування усно:

— Ми б мали і майст- 
рів-легкоаглетів, і трене
рів, якби ім дали в Кіро
вограді квартири. І вони 
були, та переїхали туди, 
де їм створили кращі умо
ви і задовольнили особис
ті вимоги: та ж квартира 
гарна зарплата...

Ось вам і ентузіазм, ось 
і вболівання за справи. 
Коментувати таку репліку 
про квартирне питання 
ми не збираємось. Бо є 
загальне положення (чер
га, склад сім ї і т. п.). Че
кає квартиру інженер, ак
тор, висококваліфікований 
робітник з сім’єю. А якщо 
з'явився майстер спорту 
ненароком, то давай не
гайно йому всі привілеї, 
бо, бачте, таких в нас оди
ниці. А немає тих пере
ваг — в інший колектив, 
багатший, щедріший, який 
задовольнить всі примхи 
«новоявленого» чемпіо
на...

І все це йде від того, 
що гам, де готували тако
го «рекордсмена», дума
ли тільки про його секун
ди на фініші. З секунд і 
пудової гирі складалися 
всі його помисли... Ду
маємо, таких в нас лічені 
одиниці. Бо більшість на
ших спортсменів — це ви
сокоідейні юнаки та дів
чата, вольові, мужні, мо
рально стійкі. Про це, га
даємо, буде окрема роз? 
мова.

Цікаво було знати, чи 
допомагають фізкультур
никам керівники колгос
пів, підприємств. Бо з ре
дакцію часом надходять 
листи, в яких молодь 
скаржиться: «Інструктора 
по спорту використовують 
як експедитора», «За рік 
правління колгоспу виді
лило гроші на свисток і 
два м’ячі...». Цього разу— 
протилежне: жодна анке
та не звинувачувала гос
подарників. Бо — «допо
магають», «виділяють 
кошти на інвентар», «при
ходять на стадіон». Зате 
дві третини відповідей з 
наріканнями на адресу

иогп. Десятикласник з школи 
№ 17 Ігор Чулкоо став чем
піоном у важкій вазі, а його 
ровесник з школи № I I Вяче
слав Живогляд таке ж зван
ня завоював серед півважко- 
ваговиків, Восьмикласнику 
Сергію Луцепку (школа № 7) І 
шестикласнику Юрію Кожано
ву чемпіонські титули теж ді
сталися: першому — в легкій, 

комітету комсомолу: «Ос
торонь спортивно-масо
вої роботи!».

Непокоїть і гой факт, 
що анкета свідчить про 
формальне ставлення тре
нерів, інструкюріз по 
спорту до комплектуван
ня секцій, команд за ви
дами спорту. Туї (особли
во в сільських колективах 
фізкультури) майже немає 
дівчат, рідко залучають 
до спортивних змагань 
допризовну молодь.

Всі наші автори, відпові
даючи на анкету «МК» 
«Чи далеко до Олімпу?», 
маїрть ділові пропозиції:

ф «Розширювати мере
жу спортивних баз і кра
ще використовувати їх».

О «Готувати високо
класних спортсменів на 
науковій основі», «Більше 
вимогливості до трене
рів».

0 «Спорткомітетам по
збутися формалізму».

0 «Особиста відпові
дальність кожного спорт
смена за висоти всього 
колективу».

А ми хочемо нагадати 
тим, хто хоче бачити вер
шини Олімпу, рядки Звер
нення радянських олім- 
пійціз-ветеранів до кан
дидатів у збірну олімпій
ську команду Радянського 
Союзу: «...Навіть якщо то
бі зараз здається, що ти 
досяг межі своїх можли
востей, постарайся зроби
ти ще крок уперед... 
Дружба, комсомольська 
спайка, почуття ліктя, пов
на самовіддача, гранична 
самовідданість і патріо
тичне піднесення — ось 
складові твоєї перемоги. 
І це наша гордість, і це 
для тебе орієнтир, але не 
межа...».

Так, чемпіонські стежки 
важкі і нерівні. Так, легше 
перемогти на однолту пе
реході, і важче коман
дою — на всіх «флангах». 
І лінія успіху довга: від 
тренера до спортсмена- 
почаїківця, від спорткомі- 
гету до інструктора по 
спорту — все на масо
вість і майстерність. До 
Олімпу..,

а другому — щонайлегшій ва
гових категоріях. Ііа вищий 
щабель п’єдесталу пошани 
піднявся у півлегкіїі вазі 
представник Світловодська 
Володимир Буравчепко (тре
нер майстер спорту СРСР Во
лодимир Трофименко).

С. РЕДОЗУБОВ, 
майстер спорту СРСР.
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ПІСТОЛЕТ? ЬУЙЬ ДИСКА!“

якого вимагали від уряду гарантувати 
полегшити становище хворих.

Фото ЯПС-АПН.

Подорожнії
записиПОДИХ ПРОСТОРУ

МАМАЇВ КУРГАН
сЗалізниіі вітер бив їм в обличчя...)

З напису на меморіалі.

Я йшов на побачення з ним 
усі оці роки. Я знав — пізно чи рано, 
а це мусить статися. Неодмінно! 
Коли все суєтне і дріб’язкове 
Опаде з мене, як листя з дерева. 
1 постану я перед ним без декорації"?, 
віч-на-віч, тільки він та я, 
минуща людина, у якої чимало позаду 
їа немало й попереду.
Я йшов на побачення з ним, 
болісно відчуваючи свою малість, 
і думав про ті слова, 
які мушу сказати йому: 
слова врочисті, як соборні дзеони, 
гучні, як рев аеропорту.
Я поспішав. 
Мені хотілося бути найпершим. 
Сам-па-сам. Тільки він та я. 
Щоб ніхто і ніщо, свідомо чи пі, 
пе змогли перешкодити нашій зустрічі. 
Надто затягнулася ця розлука! 
Але, боже мій!

Як же я помилявся! 
Назустріч мені пливли люди, 

безліч людей, 
воші йшли групами і поодинці, 
ї на їхніх строгих обличчях 
було щось таке, 
що не вкладається в одповнмірність 

понять —* 
зажура, печаль, скорбота. 
Та я знав, знав --

вони побували Там 
І незряча душа моя 
заборсалася в тенетах сум’яття.
І коли оте сталося, 
якими ж нікчемними 
мені видалися всі рими на світі! 
Я раптом забув усі слова, 
які щойно був ладен сказати, 
вони звучали фальшиво і неприродно, 
і я зрозумів — 
полеглі під вітром залізним 
не потребують громової мови, 
вони нею ситі по горло
(тонші заліза на кожному квадратному метрі! І, 
тут треба говорити пошепки, 
а ще краше помовчати 
і слухати «Марення» Шумана 
у пантеоні військової слави. 
Мамаїв курган — то наша Совість. 
З ним треба говорити

без посередників, 
як з матір'ю на самоті, 
без тіні фальші, 
по-чоловічому твердо.
Я ВПІІІС звідти 
сиву нитку в своєму волоссі . 
і усвідомлення власної силу: 
я — людина!
Колеги-поетп, 
коли вам забракне 
точних і чесних слів, 
пам’ятайте: 
є — Мамаїв курган. 
Мамаїв кургач?

«

ОСТРІВ ВАЛААМ
А на світанку замаячив нам 
на горизонті острів Валаам.
Він крізь туман повільно наближався/ 
громадився горбато із пітьми, 
губився раптом, важко прорізався, 
мов контури будови крізь дими. 
А чайки били дужими крильми, 
(чомусь їх величали мартинами). 
Вони все кружеляли понад нами, 
і прояснівши паче дітваки, 
туристи чайок хлібом годували 
на палубі на. відстані руки, 
аж доки ранок не підняв забрала 
і тишею не ошелешив. Не був а 
такої в місті. Наче плащ в негоду, 
вона накрила. Падали слова ’ 
кудись углиб, неначе галька в воду.
І здиблювались хижо зусібіч 
скель здичавілих госгрокуті мури, 
і воїнство лісів звелось похмуро 
сосною стройовою нам навстріч.
І лосі переходили дорогу, 
ітідпябши театрально пишні рогн. 
Несли в очах сумний вологий блиск 
(були в пик насторожені зіниці), 
ї сонця тьмавий і вологий блиск
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ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛКИ
В номері газети за 22 листопада п інформації під заголов

ком «Техніці —- готовність найперша» в третьому рядку зго
ри треба читати: «колгоспу «Родина» Ульяновського району».

БК 01160. Індекс 6Н97, 

відбився й зник у люстрові криниці. 
О, як мені хотілось сам-на-сам 
побуть з тобою, острів Валаам!
І дивну тишу цю матеріальну 
відчуть на дотик, як і промивальну 
красу лісів, нездвижних цих озер, 
де каміняччя скопищами брухту, 
де сосни шншкіиські і вбоївіі інтер’єр 
убогих скитів поблизу від бухти.
1 мовчки наслухаючн свій крок, 
вловити раптом нетривкий зв’язок 
між тим, що вже минуло, і грядущим, 
щоб все життя, що промивуще й суще, 
і плив часу, і порухи раптові 
явити в муках у живому слові.

* * *

Нещодавно 
Японія від 
значала день 
вшанував п я 
старості. Бу
ло проведе
но багато 
урочистих за
ходів, вислов
лено багато 
поздоровч 11 х 
промов... Але 
під цього ста- 
иовищс хво-

Цю ніч первісну, дику, войовничу, 
з щитом черленнм місяця вгорі, 
і гвалт ворон, і сутінь таємничу, 
і схлипи хвиль, і юрмища старі 
глухих дерев, що збилися в отару, 
у тьмочисленність дикої орди — 
сприйняти як дарунок, а не кару, 
чи забаганку долі назавжди. 
І відаючи тимчасовість плинну, 
пройнятись чистим подихом ріки 
і простором оцим не на хвилину, 
а для опори серцю — на роки. 
Як добрий знак — не випадковим гостем 
ти побував у цім краю колись, 
де блиск води напружений і гострий, 
в папахах сосон загадкова вись.

* *
Ладога гупає в ілюмінатори. 
Хвилі ревуть, як потужні вібратори. 
Горбляться,

горнут ься, 
скаржаться, 

гримають, 
грубо погрожують бурими гривами. 
Все це колись неминуче остудиться, 
може з літами і зовсім забудеться, 
товщою пороху днів припаде 
в пам’яті серця крихкій і примхливій, 
вірити ж хочеться — не пропаде: 
був я тоді безпричинно-щасливий 
в темній каюті, як в темній алеї, 
десь поміж небом і поміж землею.

* ♦
У Кіжах, датеко під дому, 
я брів по ранковій росі 
і слухав, долаючи втому, 
схвильовану мову лісів. 
Вузькі путівці пригасали 
під листям, немов під плашем, 
і хмари важкі провисали, 
нав’ючені сивим дощем.
За смушком нездвижних курганів 
дрімала гранітна гряда,.
і тьмяно крізь пряжу туманів 
світила вода, як слюда.
Карелія щедро приймала, 
намножила стільки чудес.
Так болісно душу проймала 
блакитною гамою плес.
І думав я в сизій остуді, 
що видмухав жвавий борвій: 
як мало потрібно по суті 
для щастя людині одній

* * *
Вийди па палубу і зупинись. 
Зорі, як вимиті, чисті й холодні. 
Все, що з тобою бувало колись, 
дуже важливо забути сьогодні. 
Стій і послухай пораду просту: 
давніми болями ти не карайся, 
викинь за борт їх, мов пляшку пусту, 
знову, як з русла ріка, починайся. 
Спробуй з рішучого змаху руки. 
Мусиш затямити — невипадкові 
в куцих заплавах сухі вапняки, 
хмари, як в Реріха, спзобагрові. 
Все від початку — діла і слова.
К дідьку задуму, важку, як свинчатка. 
Знаєш, між іншим, навіть трава 
в березні теж починає спочатку.

* ♦
Запам’ятаю Волгу в пізній час 
і жінки незнайомої присутність. 
Якийсь зв’язок непевний.поміж пас 
певисловлсний... І свою підсудність 
лісам і горам, і важкій воді, 
що золотими Іскрами кресала...
О, як це все трпвожпло тоді, 
неясним звуком в серці проростало, 
ласкавпло туманом устремлінь, 
проймало загадково тихим сплеском! 
Зоря займалась. Борсалася тінь 
в затонах чорних па похмурих плесах. 
І думав я під сопшій зітх весла, 
з бентежністю властивою постам: 
це тільки крихти з щедрого стола 
твого життя, щоденного бенкету.

рих і преста-
рілнх в країні
не поліпши-
лось — цс пн-
тання продов-
жує залншя-
тися склад-
пою соціаль-
ною пробле-
мою. Існувати
на ті мізерні
подачки і пси-
сію, які одер-
жують, йдучи
на «відпочн-
нок»,, робітнії-
кп японських
компаній, по
суті, немож-
ЛИБО, а іпфля-
ція, яка весь 
час зростає, 
дороговиз п а 
обезцінюють І 
ці подачки, 
ііриріка ю ч її 
більшість лю
дей похилого 
віку па напів
голодне існу
вання.

На фото: 
члени това
риства пре
старілих в То

кіо прямують 
па мітинг, учасники 
спокійну старість,

«Чим простіше придба
ти зброю, тим менше бу
де злочинів», — так мір
кують деякі західноні
мецькі законодавці, аргу
ментуючи пропозицію про 
пом'якшення федерально
го «Закону про володіння 
зброєю», який був прий
нятий гри роки тому. Згід
но приблизних підрахун
ків, зараз в Західній Ні
меччині у приватному ко
ристуванні знаходиться 
більше 10 мільйонів оди
ниць вогнепальної зброї 
— пістолетів, гвинтівок, 
автоматів і навіть кулеме
тів, В минулому році у 
ФРН було здійснено біль
ше восьми тисяч злочинів 
із застосуванням 
пальної зброї.

Здавалося б, мова по
винна йти про введення 
більш жорсткого контро
лю з боку влади над про
дажем зброї. Але, як під
тверджує інформаційне 
агентство ДПА, 
контроль вимагає 
них витрат з боку подат-

чинів...». «Модернізова
ний» закон не передба
чає ніяких заходів проти 
Еолодарів зброї нелегаль
но (а таких в країні багато 
тисяч), а лише «надас їм 
ще одну можливість за
реєструвати її».

З метою пом’якшення 
«Закону про володіння 
зброєю», підводиться 
своєрідна «теоретично ба
за» — суворість в цьому 
плані начебто веде до по
силення нелегальної тор
гівлі зброєю і, звичайно, 
до росту злочинності, а 
ось коли все буде «прос
тіше», «вільніше», тоді I 
злочинців стане менше...

А тим часом на нічних
еогнє- вулицях західнонімецьких 

міст продовжує гуркотіти 
стрілянина, і все нові й 
нові мешканці Бонна і 
Дюссельдорфа, Мюнхена 
і Гамбурга купують пісто
лети і патрони. «Вам піс
толет? Будь ласка! Тільки- 
но одержали нову пар
тію!».

Л. АКСЕНОВ.

ДЖЕН ТЛЬМЕН И- 
Іі ОНТРАВ АН ЦИСТИ
Більш як 14 тисяч досвідчених чиновників працює па 290 

іаможніх пунктах Сполучених Штатів. Головна їх мста — 
бороіьба з контрабандою, яка стала однією з великих на
ціональних бід. Складність цієї проблеми полягає в тому, 
що контрабандою в США зараз займаються не тільки про
фесійні злочинці, а й представники найреспсктабельпіших 
кіл американського населения. Випадки контрабанди серед 
заможних версти населення особливо почастішали останнім 
часом, коли різко падає ціна долара, спостерігається спад 
в економіці. Тільки за останні місяці в нью-йоркському між
народному аеропорту, розповідає його інспектор Л. Саймон, 
були викриті при спробі провезти контрабандний товар де
кілька кінозірок, жінки бізнесменів І відомих політичних 
ДІЯЧІП. К .

Особливою поширення набула контрабанда паркогііків. 
Згідно офіційної статистики, в минулому році в Сполучених 
Штатах митною службою були виявлені випадки нелегаль
ного ввозу наркотиків па загальну суму більше 370 мільйо
нів доларів.

— До яких тільки хитрощів не вдавались контрабандис
ти, — розповідає Л. Саймон, який проробив на таможні 
більше тридцяти років. — Нещодавно ми затримали компа
нію з декількох хіппі, які намагалися провезти таблетки 
сильнодіючого наркотику в своєму волоссі. Працюючи в та
можні. ви можете спостерігати тисячі варіантів контрабан
ди — від банального використання штучних протезія рук і 
ніг чи урн з тілом померлих родичів в контейнерах для про
возу контрабандних товарів, до невипадково виявлених у 
вставній щелепі багатоповажаного джентльмена обручок о 
сапфірами.

Л. БУЗ.
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