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ТЛІЧ
22 січня 1978 року о 13 годині 12 хвилин московського часу 

здійснзно стикування автоматичного вантажного транспортного 
корабля «Прогресс-1» з пілотованим науковим комплексом 
«Салют-6» — «Союз-27».

Вперше в історії космонавтики з допомогою автоматичного 
корабля здійснене транспортну операцію по достаєці на піло
товану орбітальну станцію палива для дозаправлення рушійних 
установок, обладнання, апаратури і матеріалів для забезпечен
ня життєдіяльності екіпажу і проведення наукових досліджень 
і експериментів.

Члени екіпажу пілотованого комплексу космонавти Романен- 
ко і Гречко вели спостереження і контроль’за процесами при
чалювання і стикування.

Після завершення робіт у складі орбітального науково- 
дослідного комплексу буде проведено відокремлення корабля

«Прогресс-1» від станції. Корабель увійде в густі шари атмо
сфери і припинить існування.

Успішно почато новий важливий етап польоту пілотованого 
науково-дослідного комплексу «Салют-6» — «Союз-27», в про
цесі якого буде проведено випробування і опрацювання 
системи обслуговування орбітальних станцій за допомогою пі
лотованих космічних кораблів «Союз» і автоматичних вантаж
них кораблів «Прогресе».

ПЕРША КОЛОНКА

У ЛІТОПИС 
комсомольських
СПРАВ

Рік 1978-й. Звичайний трудовий рік. 
І водночас особливий — у жовтні спов
ниться 60 літ Ленінському комсомолові. 
За ці шість десятиліть у житті юнаків і 
дівчат різних поколінь були перші п'яти
річки і спорудження Дніпрельстану, Ве
лика Вітчизняна війна і освоєння цілини, 
будівництво КамАЗу та БАМу... І в тру
ді, і в бою Ленінський комсомол постій
но в перших лавах, там, де найважче, де 
найбільше потрібні мужність і витримка, 
молоде завзяття і стрімке просування 
вперед, до поставленої мети.

Сьогодні Ленінський комсомол втілює 
в життя накреслення XXV з’їзду КПРС 
на третій рік десятої п'ятирічки, визна
чає високі рубежі, щоб узяти їх на честь 
сього 60-річчя.

Провезти понад план півмільйона тонн 
народногосподарських вантажів — така 
мета членів комсомольсько-молодіжної 
електровозної вантажної колони імені 
XXV з’їзду КПРС Знам’янського локомо
тивного депо. Разом з тим вони зобо
в'язалися зекономити 320 тисяч кіловат- 
годин електроенергії, 28 грудня завер
шити виконання річного плану по всіх 
техніко-економічних показниках.

А найголовніше завдання, яке постави
ли перед собою молоді залізничники, — 
застосувати у своїй практичній роботі 
лунінський метод. Суть його в тому, що 
за кожною локомотивною бригадою за
кріплюється електровоз. І хоча рідко до
водиться його самим водити, але маши
ніст і помічник несуть повну відпові
дальність за його справність, надійність 
у роботі. Коли електровоз ставлять на 
техдогляд чи ремонт, обов’язок брига
ди — взяти в цьому найактивнішу участь, 

.щоб випустити локомотив у черговий 
рейс справним.

Комсомольсько-молодіжний колектив 
молочнотоварної ферми Несватківського 
відділка Другого імені Петровського 
цукрокомбінату Олександрівського ра
йону торік вийшов переможцем у соціа
лістичному змаганні серед молодіжних 
колективів області. І нині, йдучи назу
стріч XVIII з’їздові ВЛКСМ, тваринники 
поставили собі за мету — до дня від
криття його надоїти по 1500 кілограмів 
молока від корови, а за рік — по 3520 
кілограмів.

Це буде не легко, не просто. Та й ні
що легко не дається в труді. Але друж
ний колектив, очолюваний Ярославою 
Андрущакевич, упевнений у своїх силах, 
бо з року в рік ідуть дівчата по висхід
ній, добиваючись дедалі вищих показ
ників.

Високі рубежі для себе визначили мо
лоді виробничники заводів «Червона 
зірка», тракторних гідроагрегатів, чистих 
металів (Світловодськ), панчішної, кон
дитерської фабрик обласного цент
ру. На кожному підприємстві ком
сомольці і молодь на Лист ЦК КПРС, Ра
ди Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ 
до партійних, радянських, господарських, 
профспілкових і комсомольських органі
зацій, усіх трудящих Радянського Союзу 
відповідають ударною працею. Вони пе
реглядають раніше взяті зобов'язання, 
вносять корективи до намічених планів, 
бс нинішній, ювілейний у житті комсо
моли рік повинен бути відзначений як
найвищими трудовими здобутками.

Задумайся, товаришу, який рядок впи
шеш ти цього року в літопис славних 
комсомольських справ.

Гаврило ФЛОРЯ. 
Фото І. НАЗАРАТІЯ.

• МОЛОДИЙ СПЕЦІАЛІСТ

ДВИГУН ПОШУКУ
До першої тракторної 

бригади ми ледве доїхали: 
дорога в Новоандріївці, як 
скло. Одначе встигли, так би 
мовити, на імпровізовану 
урочистість: механізатори
тепло вітали хлібороба—ве
терана, свого ватажка Ми
хайла Антоновича Балашова 
з високою нагородою Віт
чизни — орденом Леніна.

Міцно тиснув руку старшо
му товаришеві й невисокий 
на зріст худорлявий юнак. 
Познайомилися: Гаврило
Флоря. Головний інженер.

— А ви бували коли-не
будь у Мартоноші, що в Но- 
вомиргородському районі? 
Красиве село, річкою розді
лене... Я народився в ньому.

Згадалися йому ті соняч
ні, безтурботні дні, коли

мчав польозою стежкою до 
батька і просився за руль 
умоститися. Годинами про
сиджував на колінах, удив
ляючись у безмежну широ
чінь пшеничного лану та 
мерехтливий далекий обрій. 
Так бувало, коли пшеницю 
косили, коли орали чи сіяли.

(Закінчення на 2-й стор.).

В ОБ’ЄКТИВІ—ПАМ’ЯТНИКИ СЛАВИ
Українське Товариство охорони пам’ят

ників історії і культури підбило підсумки 
республіканського огляду любительських кі
нофільмів, присвяченого 60-річчю Великої 
Жовтневої соціалістичної революції і 60-річ 
чю проголошення Радянської влади на Ук
раїні. На конкурс було представлено 49 стрі
чок, в яких на високому художньому і тех
нічному рівні зображені пам’ятки револю
ційної, бонової і трудової слави радянсько
го народу, розкрито досвід їх охорони і ви
користання в комуністичному вихованні 
трудящих.

Переможцями названі кіиолюбителі сту
дій Ічнянської районної організації Това
риства (Чернігівська область) і Харківсько
го політехнічного інституту імені В І. Лені
на — автора фільмів «Дорогами батьків» і 
«Ця славетна «трндцятьчетвірка». Дипло
мами нагороджені іллічівськнй «Портовик» 
н ровенська «Горинь» за роботи «Іллічів 
ці — Леніну» і «Петрове поле». Ряд кіно
студій відзначено дипломами третього сту
пеня.

(РАТАУ).

ПУЛЬС ПЛАНЕТИ
ПРАГА. Громадськість соціаліс

тичної Чехослоиаччніїн відзна
чила знаменну дату: 25 років 
тому відкрився музей В. 1. Ле
ніна в Празі. Музей розташова
ний у приміщенні колишнього 
♦Народного буднику», де в І912 
році під керівництвом В. І. Ле
ніна працювала шоста (Празь
ка) Всеросійська конференція 
РСДРІ1.

За чверть століття в музеї 
побувало попід 2,5 мільйона 
чоловік.

БУДАПЕШТ. Стала до ладу 
перша в УНР наземна станція 
далекого космічного зв’язку, 
яка входить у міжнародну орга
нізацію космічного зв’язку «Ін- 
терсупутник».

Споруджена в селищі Таліан- 
дерегде поблизу Балатону стан
ція дає змогу приймати і пере
давати з допомогою штучних 
супутників зв’язку чорно-білі і 
кольорові телевізійні програми, 
вести радіотрансляцію, чабезпе«

чувані телефонно-тслеграфвнй 
зв’язок.

СОФІЯ. Колектив машинобу
дівного заводу «Перемога» у 
місті Славен виготовив перші 
вузли автоматичних технологіч
них ліній, які будуть встанов
лені в цехах КамАЗу Ці склад
ні системи розроблені конструк
торами підприємства у спів
дружності з радянськими спе
ціалістами. Цього року словен
ські машинобудівники відправ 
лять ні береги Ками дві висо
копродуктивні автоматичні лі
нії,

(ТАРС),

ЗлїЕИЕТИИПІ

ВСЕ— 
ДЛЯ УСПІХУ

Ділом відповідає молодь 
Кіровоградщини на Лист ЦК 
КПРС, Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ про 
розгортання соціалістичного 
змагання в третьому році 
п’ятирічки. Молоді механі
затори тракторної бригади 
колгоспу «Перше травня» 
Маловисківського району 
переглянули свої соціаліс
тичні зобов'язання і взяли 
значно вищі. Колектив вирі
шив нинішнього року ви
ростити і зібрати по 40,1 
центнера зернових на кож
ному гектарі посіву замість 
38,9 центнера за попередні
ми зобов’язаннями. На ко
жен трактор буде вироблено 
цодатково ше по 50 гекта
рів умовної оранки.

Кожен механізатор пра
гне особистою працею 
примножити здобутки ко- 
пективу. Член комітету ком
сомолу Віктор Демченко, 
наприклад, дав слово на 
тракторі Т-150 виробити 
2250 гектарів умовної оран
ки (попеоеднє зобов'язан
ня — 2100 гектарів).

У бригаді роблять усе 
плятого, щоб успішно вико
нати підвищені зобов’язан
ня. Відремонтувавши посів
ну й грунтообробну техніку 
ще до 60-річчя встановлен
ня Радянської влади на Ук
раїні, хлопці вирішили до
строково поставити на лі
нійку готовності всю зби
ральну техніку.

І. ЯНЧУК, 
секретар комітету ком
сомолу.

ПЛАН— 
ДО ЮВІЛЕЮ

Комсомольсько-молодіж
на бригада ливарного цеху 
№ 1 Кіровоградського за
воду доукарських машинок, 
очолювана Анатолієм Кис
лим, із самого початку 
заявила про себе, як про 
колектив здружений, іні
ціативний.

Молоді трудівники взяли 
високі соціалістичні зобо
в’язання на 1978-й, ювілей
ний рік Ленінського комсо
молу.

Нині члени колективу на
полегливо вивчають тонко
щі професії, впроваджують 
прогресивну технологію. Во
ни дали слово завдяки цьо
му збільшити обсяг вироб
ництва порівняно з мину
лим роком на 10 процентів, 
здавати з першого пред'яв
лення не менше 97 процен
тів продукції.

Кращі робітники брига
ди — ливарники Юрій Кор- 
нієнко, Анатолій Михалоч- 
кін та плавильник Олек
сандр Жогов вирішили план 
трьох років п’ятирічки вико
нати до 60-річного ювілею 
ВЛКСМ.

В СІРЕНЧУК, 
секретар комітету ком
сомолу Кіровоградсько
го заводу друкарських 
машинок.
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Дівчата, па трактор!

— Були ми оце два дні 
на практичних заняттях у 
тракторній бригаді нашого 
колгоспу, — розповідає 
Ольга Покоєвець. — І ска
зала я Андрію Дмитрови
чу Пасічному, бригадиро
ві нашому: «Клопіт вам із 
нами зайвий — учи, роз
тлумачуй найпростіше, 
правда? Вже куди краще 
з досвідченими хлопця
ми...» А він усміхнувся так 
тепло, щиро: «Ото спало 
на думку тобі, Олю! При
ходьте пошвидше до нас, 
не тривожтесь дарма. На
вчимо всіх і водити трак
тор, і ходити біля нього. 
Ви, жінки, — надійна під
мога у бригаді: завжди на 
місці, готові до роботи. З 

'’вами й нерви _ не псую
ться — добросовісні, ре
тельні».

Алім Коваленко, тракто
рист, мовить Валі Малець- 
кій:

— Нині у нас на тварин
ницькому комплексі сім 
жінок на тракторах постій
но. А чоловіків три — чо
тири. Закінчуйте швидше 
курси, займайте тут усі 
«керівні» механізаторські 
посади, а нас на поле від-

ХЛІБОРОБИ ЧЕКАЮТЬ ПОПОВНЕННЯ
пустіть. Звикли ви біля 
тварин поратись, то й гля
діть, годуйте їх. А ми вже 
будемо у хліборобстві...

Почули б ті слова Надія 
Козаченко чи Раїса Рисен- 
ко (Раїса, до речі, вже ви
знаний механізатор)! Яки
ми б очима подивилися 
вони на того Аліма? Адже 
обидві більше за все люб
лять роботу в полі, в чис
тому полі, що палахкотить 
на сонці міріадами рося
них блискіток, бринить 
невгамовними, трепетно- 
ніжними піснями жайво
рів...

— І сміх, і гріх, — хитає 
гарною голівкою зі щири

ми очима-зірницями Оля,— 
які то були перші дні 
практики... Каже Алім 
Шестопалов (тракторист, 
котрий має навчити мене 
азів догляду за тракто
ром): «Принеси, Ольго, 
оте й оте». Думаю, чуд
ний ти, чоловіче добрий? 
Хіба ж по плакатах ви
вчиш таку складну маши
ну? Звідки ж я знаю роз

мір отих ключів та іншого 
залізяччя? Колись, певно, 
знатиму, а нині... Ліпше 
мого Андрія попросив би 
допомогти, він же шофер.

Ллє тамує в тобі це молода 
жінка. Перепитує ще раз, що 
ж треба подати трактористові. 
Знає: ще не день і не два, не 
тиждень і не місяць вивчати 
їй і машину, І тонкощі хлібо
робського фаху. Ще буде 
труднощів, помилок, навіть 
розпачу. Та вірить—усе мине.

У Лльбіни Іскри свої турбо
ти: тато її 33 роки трактора 
водить, один з братів — меха
нізатор, чоловік, Анатолій. — 
теж тракторист. Але спершу як 
повстав проти її рішення йти 
родинною стежкою, як сердив
ся!.. Не жіноча це справа, 
мовляв.

Може, й справді важкувато 
було уявити Толі іскрі, що 
його світловолоса, гарна, мов 
сніжинка місячної ночі, Аль- 
біпа приходнтпме пізньої но
чі додому закіпгюжена жнив
ним пилом, скута втомою. Ллє 
та втома хліборобська — пра
ведна, адже батько Альбінин 
і він сам несуть її на собі до
дому з радістю, змивають 
літеплом, а раннього світанку 
знову простують у польовий 
табір усміхнені й бадьорі.

То чи ж має він право 
позбавити свою дружину

отого щемного щастя — 
вирощувати хліб, обдаро
вувати ним не тільки своїх 
співвітчизників, а й бага
тьох трудящих планети, 
котрі за нашу золоту пше
ницю схиляють голови пе
ред хлібодарами першої у 
езіті Країни Рад?

— Теорія нелегко дає
ться, — журиться Альбіна 
І враз — гарячий зблиск 
синіх очей: — Поводила 
годину-другу трактор — і 
ще більше забажалося 
підкорити собі ту машину. 
Хіба ж я не зможу, як Ні
на Негоденко?! Якось оце 
зустріла її та й питаю: «Ти 
б залишила свій трактор, 
пішла б на іншу роботу?» 
А та здивовано очі округ
лила: «Що ти! Ні!»

У господарстві вже де
в’ять жінок-механізаторів. 
(х поважають, їм допома
гають і старші й молодші 
колеги-чоловіки. Якось пе
ред святоА Нового року 
пошкодився скат на коле
сі трактора Тані Білик. По
бачив це один з хлопців,

зупинив. Почекай, мовить, 
скоро владнаємо. Поїхав 
на склад, привіз новий 
скат, і через якусь годину 
все було зроблено. їдь со
бі, Тетяно! Вони, чоловіки, 
не могли допустити, щоб 
їхня товаришка, котра не
забаром стане матір’ю, 
займалася важкуватою для 
неї фізичною працею. 
Отакі в колгоспі імені 
Щорса традиції. Мабуть, 
саме тому численна тут 
комсомольська організа
ція, і трактористок тут най
більше, і Валя Малецька, 
Оля Покоєвець, Альбіна 
Іскра виявили бажання на
бути спеціальності механі
затора. Знають:, у трактор
ній бригаді вони знайдуть 
себе, утвердяться. Бо там 
трудяться їхні щирі друзі. 
Такі, як і в колгоспі імені 
Котовського Добровелич- 
ківського району, як і в 
Знам’янському, Новоар- 
хангельському районах.

Р. МАРЧЕНКО.
ДолннськшТ район.

Для широкого й глибоко
го роз’яснення важливих 
державних і партійних доку
ментів в області запровад
жується єдиний політдень—- 
кожного четзертого вівтор
ка місяця.

Повсюдно в містах і се
лах, на підприємствах і в 
колгоспах, у навчальних за
кладах і в установах партій
ні та комсомольські праців
ники, пропагандисти, акти
вісти проведуть сьогодні 
велику роботу, по роз яс- 
ненню матеріалів груднево
го (1977 р.) Пленуму ЦК 
КПРС, основних положень 
Листа ЦК КПРС, Ради Мі-*^£ 
ністрів СРСР, ВЦРПС і цК 
ВЛКСМ «Про розгортання 
соціалістичного змагання за 
виконання і перевиконання 
плану 1978 року і посилення 
боротьби за підвищення 
ефективності виробництва і 
якості роботи».

До цього дня добре під
готувалися учні «Клубу по- 
лїтінформаторів»,’ який Ді« 
при середній школі № 34 
м. Кіровограда.

ДЗВІІНИК - НА

ДВИГУН ПОШУКУ
(Закінчення. 

Поч. на 1-й стор.).

Допомагав батькові — ключ 
подасть, відра з водою під
несе, пилюку з радіатора 
виб’є... А вже після дев’я
того класу батько, було, й 
пожартує: ану, Гаврюшо, 
прислухайся, скільки цилінд
рів працює. Звичайно, хлоп
цю до таких тонкощів було 
ще далеко. Та намагався до
слухатися й іноді, мабуть- 
таки, вгадував. Тоді батько
вому вдоволенню не було 
меж. І син радів. Надто ж— 
коли сам вів машину в да
лекі гони.

Першим із чотирьох синів 
виявив бажання працювати 
в сільському господарстві 
Володимир. Василь Іванович 
благословив по-батьків
ському.

— Йди, сину. Я не зміг 
узятися за вищу освіту, а 
тобі тепер’ у науку двері 
відчиняються навстіж.

Гаврило наслідував при
клад старшого брата і теж 
вирішив вступити до Хар
ківського інституту механі
зації та електрифікації сіль
ського господарства.

Тепер Володимир працює 
в бурякорадгоспі «Україна» 
Маловисківського району. 
Також головним інженером. 
Ще двох братів маю: Іван у 
Канежі шоферує, Андрій 
зводить новобудови на Ура
лі. А мене після інституту в 
Новоандріївку направили. 
Рідною вона мені стала. 
Ставків багато. Риба лови
ться. Є де відпочити. Нещо
давно Будинок культури

здали на чотириста місць, зі 
спортивним залом, кімната
ми для роботи гуртків. Є 
шахи, шашки, більярд. І 
взимку нудьгувати не дово
диться. Дитсадок збудува
ли. Магазин господарських 
товарів. А бачили нагорі — 
нові будиночки світяться 
свіжим шифером? То — ву
лиця Молодіжна. Двадцять 
сімей уже справили ново
сілля. Ще вісім добротн-іх 
осель готуємо для заселен
ня в цьому році. Водопро-’ 
бід тут проклали. Весною 
вулицю заасфальтуємо, де
рева посадимо, алею впо
рядкуємо.

Гаврило Флоря приступив 
до роботи, коли вже закін
чилися жнива і-набирав роз
гону осінній комплекс, коли 
трудівники полів і ферм 
уже рапортували рідній 
Батьківщині про успішне 
виконання планів і соціаліс
тичних зобов’язань двох 
років десятої п’ятирічки. А 
ось напередодні святкуван
ня 60-річчя встановлення 
Радянської влади на Україні 
і молодий інженер підпису
вав Рапорт Центральному 
Комітетові Компартії Украї
ни, Президії Верховної Ради 
і Ради Міністрів республіки 
про завершення сільсько
господарського року: в за
сіки Батьківщини додатково 
до плану двох років засипа
но майже три тисячі тонн 
хліба, завдання по реаліза
ції цукрових буряків, моло
ка, овочів також значно пе
рекрито.

Того дня Г. Флоря побіж
но оглянув господарство.

Його технічний арсенал. Він 
потужний: 62 трактори,
двадцять комбайнів різних 
марок, сорок автомобілів, 
десятки сівалок та культива
торів, чимало іншого зна
ряддя. Є до чого рук до
класти головному інжене
рові.

— Потрібні ж широкі 
знання, неабиякі здібнос
ті, — щиро усміхається. — 
Мені це подобається.

Так молодий спеціаліст 
прагне не просто добре 
виконувати власні обов’яз
ки, а шукає шляхів для до
сягнення ще кращих показ
ників. Добрі сьогоднішні 
діла в колгоспі «Іскра» не 
заспокоюють інженера.

— Кукурудзоводи Ноао- 
архангельського району за
кликали хліборобів- області 
підвищити врожайність цін
ної зернофуражної культу
ри. Ми теж думаємо над 
цим. Головне — відновити 
квадратно-гніздовий спосіб 
сівби. Нині регулюємо сі
валки. На кожному з 600 
гектарів думаємо цього ро
ку виростити понад 50 цент
нерів кукурудзи в зерні.

Хвилює його покращення 
технічного обслуговування 
машин. Запровадив чіткий 
контроль за роботою кож
ного трактора, кожного 
комбайна, слідкує за дбай
ливим доглядом за ними...

Ми попрощалися. Я ди
вився йому вслід і по-доб
рому заздрив: хороша у 
нього дорога. Бо люди в 
Новоандріївці хороші.

1. ЖЕВАНІВСЬКИЙ.
Колгосп «Іскра» 
Новгородківського району.
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МОЛОДЬ ЗА МИР 
І РОЗЗБРОЄННЯ

Ми переконані, що Єв
ропейська конференція 
молоді і студентів по 
роззброєнню, яка по
чала роботу в Будапеш
ті 20 січня, внесе вели
кий вклад у поглиблення 
взаєморозуміння і роз
робку програми спільних 
дій молодого покоління 
Європи в дальшій бороть
бі за мир, безпеку, роз
зброєння, співробітництво 
І соціальний прогрес, по
відомив кореспондента 
ТАРС перший секретар 
ЦК ВЛКСМ Б. М. Пастухов, 
який очолює делегацію 
радянської молоді на цій 
конференції.

Безумовно, скликання 
цього форуму стало мож
ливим завдяки зростаючо
му процесові оздоровлен
ня міжнародного політич
ного клімату, великий 
вклад в який вносить Ра
дянський Союз. Активну 
боротьбу за мир і дружбу 
між народами, за соціаль
ний прогрес наша країна 
веде протягом усіх шіст
десяти років свого існу
вання. Принципи миро
любної політики Радян
ського Союзу зафіксовані 
в новій Конституції СРСР. 
Яскравим їх проявом у 
зовнішньополітичній прак

тиці стали радянські мир
ні ініціативи, з якими на 
міжнародній арені не раз 
виступав від імені Радян
ського Союзу найактивні
ший борець за мир, без
пеку, незалежність і спів
робітництво народів Гене
ральний секретар ЦК 
КПРС, Голова Президії 
Верховної Ради СРСР то
вариш Л. І. Брежнєв, іні
ціативи, з якими виступив 
Радянський Союз на XXXII 
сесії Генеральної Асамб
леї ООН у вересні мину
лого року.

Радянська молодь зав
жди підтримувала і актив-

Нещодавно в Кіровограді відкрито повнії готель «Доб- 
руджа».

Готель розрахований на 80 місць, в кожному номер] 
встановлений телефон, телевізор, кондиціонер, холодиль
ник.

Тут зручні сучасні меблі, які виготовили за спеціаль
ним замовленням молдавські майстри.

На фото: у вестибюлі готено «Добруджа».
Фото В. КОВПАКА.

но підтримуватиме миро
любну політику Радян
ської держави. Юнаки і 
дівчата Країни Рад, як і 
молодь усього світу, кров
но заінтересовані в припи
ненні гонки озброєнь, в 
усуненні небезпеки нової 
війни, бачать в цьому ос
нову своєї майбутності. 
І саме тому радянська мо
лодь покладає великі на
дії на успішне завершення 
Європейської конференції 
молоді і студентів по 
роззброєнню, вірить, що 
ця зустріч об'єднає зусил
ля молодіжних організацій 
різної політичної орієнта
ції на осноеі спільної бла
городної боротьби за мир.

Демонструючи справж
ню миролюбність, праг
нення боротися за міцний 
мир, за розширення і 
зміцнення міжнародного 
співробітництва, включи
лась радянська молодь і в

рух протесту демократич
ної молоді світу проти ви
робництва нейтронної 
бомби, цієї нелюдської 
зброї, яка грубо порушує 
найелементарніше право 
людини — право на жит
тя. Радянська молодь при
єднала свій голос до про
тестів людей доброї волі, 
які вимагають заборони 
всіх видів ядерної зброї, 
включаючи нейтронну 
зброю. Немає і н?е може
бути «гуманної» зброї, не
має і не може бути більш 
гуманної мети, ніж загаль
не і повне роззброєння. 
Радянська молодь, сказав 
наприкінці Б. М. Пастухов, 
глибоко переконана в 

цією твердою
глибоко 
цьому І з 
переконаністю приступила 
до роботи в Європейській 
конференції молоді і сту
дентів по роззброєнню в 
Будапешті,

Раз на тиждень, на огля
довій або тематичній по- 
літінфррмації, в середній 
школі N2 34 м. Кіровогра
да найцікавіші матеріали з 
газет «Комсомольская 
правда», «Кіровоградська 
правда», «Молодий кому
нар» і з «дорослих» жур
налів «Під прапором ле
нінізму», «Политическов 
самообразование» та ін
ших стають предметом 
обговорення учнів вось
мих—десятих класів.

У школі вже кілька ро
ків діє клуб політінформа- 
торів. Його активісти зу- 
стрічаються кожної п’ят- * 
ниці, обговорюють план 
майбутніх політінформа- 
цій, обмінюються думка
ми про ті джерела, які бу
де використано, читають 
реферати, впорядковують 
папки з газетними виріз
ками, мальованими діагра
мами тощо.

Голова клубу Олександр 
Бєлявін і його помічники 
Ірина Коршак, Іван Сіро- 
штан, Віктор Шило, Воло
димир Шурдук та інші ці
каво виступають перед 
своїми товаришами. На 
високому ідейному рівні 
провели вони, зокрема, 
тематичні політінформації 
«Конституція СРСР — за
кон розвинутого соціаліз
му», «Великому Жовтню—• 
60 років». А виклад теми 
«Встановлення Радянської"“ 
влади на Україні» супро
водився екскурсією в крає
знавчий музей.

Учням - інформаторам, 
щоб якнайкраще викону
вати свій почесний обов я- 
зок, треба постійно пра
цювати над собою, збага
чувати свої знання. Тому- 
то кожен із них має до
машню бібліотечку су
спільно-політичної літе
ратури, користується по
слугами шкільної та мі
ської бібліотек, дивиться 
спеціальні телепередачі;

Тактовно й розумно до
помагає політ інформатор 
рам учителька історії ко
муністка О. Л. Корсунська. 
«Велике значення має 
те< '— каже Олександра 
Львіана, — що політінфор- 
матори завжди на очах У 
людей, і оцінки товаришів 
для них значать багато».

Ті комсомольці, які з 
ентузіазмом співробітни
чали в клубі політінфор* 
маторів, і по закінченні 
школи застосовують набу* 
ті знання. Так, випускники 
школи * 
Каліч, 
Олена 
жують 
в’язки

різних років Віктор 
Надія Карленко^ 
Бабенко продов-' 

виконувати обо- 
лекторів, агітаторі’«

С. БОНФЕЛЬД, 
учитель.
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агітація 
не дала.

17 сімей

Кілька років тому в селі 
Салькозому Гайворонського 
району мала місце трохи не
звичайна подія. А саме: помер
ла старенька бабуся, котру 
майже тиждень не ховали, очі
куючи її воскресіння. Зрозу
міло, чуда не сталося. Зате за 
цей час до Салькового з’їха- 
лись «проповідники» божого 
слова, що мешкають за тисячі 
кілометрів від Гайворона.

День похорону старенької 
перетворився у справжній ре
лігійний фарс, було влаштовано 
дивний мітинг прямо на по
двір’ї покійниці. «Гості», захли
наючись, навперебій закликали 
сальківців поповнювати ряди 
секти «Свідків Єгови». «Агіта
тори» не шкодували ні власно
го запалу, ні медових слів на 
свою адресу.

Цю «виставу» сектанти поста
вили на очах дорослих і дітей 
села. Щоправда, їхня 
бажаного результату 
І все ж...

У цьому селі живе 
сектантів. Усі вони разом нага
дують окремий острівець, обне
сений глухим муром відчуже
ності, замкнутості і сліпого фа
натизму. Як правило, їхні діти 
з молоком матері вбирають у 
себе догматичне тлумачення 
про всесильного бога і при
шестя на землю бога Єгови.

Переступивши поріг школи, 
юні сектанти з першого ж дня 
відокремлюються від своїх ро- 
весників-безбожників і ставля
ться до них з явною недові
рою. Ті, в свою чергу, відпові
дають їм такою ж «люб’язніс
тю». І цей неприхований анта
гонізм запрограмовується між 
ними на всі роки навчання.

У розмові зі мною директор 
Сальківської середньої школи 
А. Т. Маєвський сказав:

— Ми відштовхуємо від себе 
дітей сектантів саме своєю не
довірою.

— І багато їх навчається у 
вашій школі? — поцікавився я.

— Ні, зосталося п’ятеро. Та 
и ці після восьмого класу зали
шать школу.

— Чому?
— У старших класах потріб

но вивчати військову справу, а 
їм віра забороняє це, сказано 
ж бо в заповіді; «Не убий»...

і тут я собі подумав, чи не 
тому комсомолів села махнула 
рукою на юних сектантів, що 
їх мало? А втім, хіба врізаний 
мізинець болітиме не так, як ін
ші пальці руки, тільки тому, що 
він найменший?

• Дитячі долі в лещатах секти. 
Хто врятує: школа, сім’я, 
комітет комсомолу, чи всі разом!
• Дефіцитні атеїсти і байдужі активісти.
• Один проти сотні — формула поразки.
• Єговізм: якими виростуть діти!

Батьки-сектачти безжально 
відбирають у своїх дітей дзвін
ке піонерське дитинство, кри
лату комсомольську юність, 
не дозволяють їм співати, тан
цювати, дивитися кінофільми... 
Більше того, хлопці відмовляю
ться служити в лавах Радян
ської Армії.

А тепер давайте замисли
мось, які з цих дітей можуть 
вийти громадячи нашої країни. 
Що корисного зможуть вони 
зробити в майбутньому, чим 
віддячать рідному народові за 
мирне небо нзд головою і 
щедрий добробут?

Як це не прикро, але дово
диться признатися, що в Саль- 
ковому секта куди активніша, 
ніж комсомольські атеїсти. Ан
дрій Тихонович Маєвський час
то проводить індивідуальні бе
сіди з бзтьками-сектантами, їх
німи дітьми, дискутує на релі
гійні теми. І все ж створюється 
враження, що все це він ро
бить сам. А от сектанти діють 
організовано, об'єднано. Ні, 
особливої популярності серед 
односельців вони не мають: за 
десять років існування секти 
траплялись лише поодинокі 
випадки, коли її членам удава
лося на деякий час перемани
ти у свою общину декого із 
сальківців. Але місцеві атеїсти 
за цей час не змогли вирвати 
із секти жодного чоловіка. Тут 
є над чим задуматись. І саме 
тому я пригадав історію Дави
да Коваленка, який нині живе і 
вчиться в Кірозограді.

І
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Все в цій сім’ї видавалося 

незвичайним: похмурий вигляд 
і мовчазність господаря, опу
щені очі матері, туманні речи
тативи молитов і навіть чисель
ність Коваленків — десятеро 
дітей. Найстарший, Давид, з 
раннього дитинства засвоїв, що 
над людьми панує небесна си

ла, яку називають богом, і що 
в суботу не можна нічого ро
бити. Батьки його, сектанти-су- 
ботники, точно додержували 
своїх релігійних канонів, тому 
в дітей виховували покору, 
Страх надіти червоний галстук, 
літи в кіно, побувати на шкіль
ному вечорі і т. д.

Звичайно, яблуко еід яблуні 
далеко не падає, але далеко 
може відкотитися. За долю Да
вида Козаленка почали боро
тися директор Новомиргород- 
ської середньої школи № 2 
К. Л. Чернуха, вчитель В. О. Ма- 
лаховський, другий секретар 
райкому комсомолу Станіслав 
Кулинич та інші. Ні, це не були 
напутливі бесіди на атеїстичні 
теми, де обов’язково треба до
вести, що двічі по два — чоти
ри і що, ясна річ, не існує ні
якого бога. З Давидом розмов
ляли як з рівним його старші 
товариші, ватажки місцевої 
комсомолі?. Йому виявили ви
соке довір'я. Так, саме він став 
бригадиром трудового сектора 
в рідній школі...

Всупереч батьківській волі 
Давид пішов у дев’ятий клас. 
Конфлікт, який давно назрівав 
між батьком і сином, тепер 
спричинився до того, що 
хлопець пішов зі своєї сім’ї. 
Перебрався в шкільний гурто
житок. Звісно, боляче відчаху
вати зелену гілку від стовбура, 

та досвідчений садівник іде на 
це заради здорової нової ще
пи. І тут головне — не тільки 
зробити щепу, а й бережно ії 
доглянути.

Давид не залишився самот
нім. І вчителі, і Станіслав Ку
линич подали йому відчутну 
допомогу. В цій же школі у 
Д. Коваленка відбулася радіс
на подія в житті — його прий
няли в комсомол.

Після закінчення десятирічки 
Давид Коваленко приїхав 
навчання в Кіровоград, 
мешкає в гуртожитку. Член 
мітету комсомолу. Входить 
редколегії «Комсомольського 
прожектора». Живе повнокров
ним життям нашого молодого 
сучасника.

на 
Він 
ко
до

3.
Наш земляк, видатний педа

гог В. О. Сухомлинський казав, 
що в дитині треба вихо
вувати почуття. Бо якщо 
у неї буде сліпа душа, 
то вона, дитина, й очима _ 
не побачить нічогс? гар- Ц
ного. Так от, знову зга- І
дуючи розмову з А. Т. [ 
Маєвським, я вкотре за
думуюсь над таким ко
ротким і таким важким, 
словом «недовіра».

І чи не найстрашніше, 
коли вона спалахує в ди
тячих очах при розповіді 
вчительки про поход
ження людини за тео
рією Дарвіна. «Адже лю
дину створив бог, а вчи
телька доводить зовсім 
інше», — з жахом думає 
дитина сектанта.

Недовіра до мудрих 
підручників, до своїх на
ставників, до ровесників 
з комсомольськими знач
ками на грудях. Недові
ра навіть до своїх же 
друзів із сімей єговіс
тів. Релігія для ді

тей — це голгофа їхніх душ, 
що перетворює свої жертви на 
духовних калік.

Мені розповідали, що в тій 
же Сальківській школі на пе
рерві групуються діти сектан
тів, боячись зайвий раз усміх
нутися, пожартувати. Між ін
шим, вони пильно стежать од
не за одним, і коли хтось «со
грішить», заспівавши мирської 
пісеньки чи відвідавши концерт 
шкільної художньої самодіяль
ності, про цей випадок батьки 
малого «грішника» дізнаються 
від такого ж малого донощика

Якось дві восьмикласниці на 
уроці фізкультури відмовились 
метати гранати, бо це, мовляв, 
зброя. А в заповіті з Ветхого 
завіту говориться: «Не убий». 
Абсурдний випадок. Та він 
свідчить про неабияку оброб
ку юних сердець сектантськи
ми забобонами.

4.
Я веду мову про секти, ЯГ^І 

діють у сільській місцевості, і 
тому цілком природно, що ме
ні можуть закинути, мовляв, 
не вистачає кваліфікованих 
пропагандистських кадрів у се
лах, комсомольські організації 
нечисленні, тож їм не під силу 
вести активну, дійову атеїстич
ну пропаганду. Думаю, що 
справа не в кількості, а знову 

ж таки в пасивності самих ком
сомольців. Для прикладу наве
ду ще один факт.

У Ленінському райкомі ком
сомолу м. Кіровограда на об
ліку перебуває 18653 члени 
ВЛКСМ. Цифра красномовна. 
Але, на жаль, і факти, що сто
суються атеїстичної роботи в 
Ленінському районі, теж че 
менш красномовні.

Вже не перший рік діє буди
нок євангельських християн- 
баптистів. Сюди йдуть «споку
тувати гріхи» не тільки літні 
малограмотні релігійні фанати
ки, а й молоді люди. Скажімо, 
медсестра Віра Л., водій авто
машини Володимир Г. та інші.

До того ж цей сектантський 
розсадник розташувався в до
сить вигідному місці — бого
мільні «стратеги» відкрили 
свою молитовню неподалік се
редньої школи.

І ось який діалог відбувся у 
мене з першим секретарем 
райкому комсомолу Т. Лебе- 
дєвою:

— Скажіть, будь ласка, в якій 
формі у вас ведеться атеїстич
на пропаганда?

— Працюють гуртки. У нас 
знизився процент хрещення ді
тей у сім'ях членів ВЛКСМ.

— Приємний факт. А як ви 
контролюєте секту євангель
ських християн-баптистів?

— Ніяк. Для цього є облас
ний Будинок атеїзму, яким за
відує Петро Михайлович Дмит
ренко.

— Але ж у цій секті чимало 
молодії

ВИРІЖ І ПОКЛАДИ ДО КОНВЕРТА .

г
ЯНА ТВОЯ ДУМКА

ПРО ТЕ, ЩО ТИ ПРОЧИТАВ НА ЦІН СТОРІНЦІ?
Твоє ставлення до релігії, до сектантів?
Які форми атеїстичної пропаїанди. па твою думку, до

цільно частіше використовувані?
Чи траплялись у гпоїіі комсомольській організації ви

падки. коли молоде подружжя хрестило дитину? І як ко
мітет комсомолу зреагував па це?

Чи знаєш пі. хю з твоїх ровесників учащає до релігій
ної секти? Як ПІН ПОВОДИТЬСЯ II колі своїх однолітків?

Відповіді вкладіть до конверта і разом із цією анке
тою відправте за адресою: м. Кіровоград, пул. Луна- 
чарського, ЗО, редакція газети «Молодий комунар».
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— Ну, нехай Пеіро Михайло
вич нею й займається.

Коментарі до цієї розмови 
зайві. Хоча, далебі, ті ж самі 
сектанти далеко не такі байду
жі до свого «брата», що відко
люється від їхньої общини, як 
це буває в деяких комсомоль
ських організаціях.

Іак хто ж повинен виховува- 
іи дітей сектантів? Невже не 
школа, не комсомол, не гро
мадськість, а жменька фана
тичних сектантів, які стараю
ться з іще воскової дитячої ду
ші виліпити квітку без кольору 
й аромату? Найболючіше в 
цьому аскетичному «вихованні» 
вражає те, що в своїх дітях 
Ьатьки-сектанти намагаються 
витравити всі патріотичні чут
тя. І чи не кощунством можна 
назвати той випадок, коли на 
велике свято Перемоги Юрбі 
юних єговістів стояла осторонь 
стели з іменами загиблих од
носельців і цинічно посміхала
ся на піонерські салюти своїх 
однокласників?

Я вже казав, що А. Г. Маєв- 
ськии оагато сил і енергії за
трачає на дружні розмови, на
віть диспути зі своїми віруючи
ми учнями. Проте з боку ком
сомолу він відчуває тут дуже 
сг.аоку допомогу. А проти ор-
ганізованого самодурства н€- 
оохіднс й Ооротись організо
вано.

до речі, у нас є ще чимало 
районів, де молоді люди церк
ву іноді плутають із Будинком 
культури. І це вже вагомий 
аргумент юго, що райком ком
сомолу ослабив атеїстичну 
пропаганду, не шукає нових 
життєвих форм боротьби з ре
лігією. Гут хочеться назвати 
передусім Новгородківський 
райком комсомолу, який ще 
не сказав свого вагомого сло
ва. Ьірніше, сказав, але не на 
гу адресу.

У Повгородківському районі 
молоді подружжя хрестять 
своїх дітей, навіть не знімаючи 
комсомольських значків з лац
канів. Якщо так і далі піде, то 
комсомольським атеїстам зали
шиться одне: піти на консуль
тацію до місцевого батюшки.

Звісно, цей жарт не зовсім 
веселий. Тим більше, що згада
ний район не єдиний, де моло
ді матері та батьки поспішають 
«зареєструвати» свої чада □ 
оожому храмі.

Висновок з усього сказаного 
напрошується такий: иа жаль, 
деякі комсомольські організа
ції (і райкоми комсомолу) 
спустили на гальма атеїстичну 
пропаганду. Бо якщо хоч один 
комсомолець піддався на агі
тацію богомільної тещі чи ба
бусі, то (згадайте порізаний мі
зинець), комсомольському ва
тажкові, мабуть, слід самокри
тичніше поставитись до роботи 
комсомольської організації і 
бити тривогу не в церковні 
дзвони, а в могутні дзвони 
непримиренного атеїзму.

В. ГОНЧАРЕНКО.
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Ю. ДМИТРЕНКО.

„Молодяй

• СПОРТ

На «малому стадіоні»

СМІЛИВЦІ
(Продовження. Поч. дпв. «Молодий комунар» за 5, 10, 

12. 19 та 21 січня ц. р).

------ 4 стор» .......... ........
Пошук-60 комсомольських літ

Григорія Рябоконя схопили ввечері прямо па вулиці і, відібравши 
револьвер, доставили в штаб денікіпської частини, що містився в хагі 
Григорія Сумського. Очікуючи допиту, Григорій перебирав у пам’яті 
серпневі події...

Мабуть-такн, допустив помилку, залишившись у Глсдосах. Але то 
ді, коли'з’явився в селі Яків Калько і повідомив, що на станції дабаш 
стоїть ешелон з Єлисаветградськіїм комуністичним батальйоном, 
який тримає шлях на Київ, і він, Яків, приїхав повідомити про це 
земляків-партпзанів, щоб вони вступили до регулярної Червоної Ар
мії, Григорій і ще кілька глодосян відмовились. «Нам і тут є що ро
бити, Будемо боротися проти Денікіпа вдома», — так відповів тоді 
Якову.

Партизани, що залишилися в селі, були добре озброєні і готува
лися до боїв з білогвардійцями. Сьогодні третій день відтоді, як де- 
пікінці в Глодссах. Підпільники мали зібратися на конспіративній 
квартирі. «Хто ж іще, крім мене, арештований? — думав Григорій. — 
Може, зрадив хтс? — Перебирав у пам’яті своїх товаришів, — Пі, 
несхоже щоб іще когось арештували. Мабуть, усе-таки випадково» 
І від цих думок повеселішав.

А в цей час Сумський стукав у двері хати Григорія Водяного, ко
лишнього матроса Балтійського флоту, який хоч і не мав однієї ру
ки, але активно допомагав партизанам.

У Водяного у світлиці сиділи за столом Тимофій Дорошенко та 
Олександр Стадниченко. Останній теж служив на флоті, правда. Чор
номорському. Це єднало їх.

— Що сталося? — спитав господар дому, вгледівши стривожене 
обличчя Сумського.

— Рябоконя арештували... В моїй хаті, в штабі сидять...
— Коли?
— Годину тому. Я чув, як його допитували. Офіцер попередив: 

якщо не розкаже про підпільну організацію, вранці розстріляють.
— А Григорій?
— Від усього відмовляється. Каже, револьвер знайшов, ні про яку 

організацію нічого не знає.
— Били5
— Ні Чекають начальника штабу, він кудись поїхав. Має незаба

ром з'явитися.
— Що будемо робити? — Водяний поглянув на товаришів.
—- Нехай Григорій іде додому, спостерігає далі, а ми щось при

думаємо. .
Сумський мевчки кивнув і попростував до дверей. Усі замовкли, 

’блммуючи ситуацію. Арешт Рябоконя міг бути випадковим, та могло 
бути й інакше Т'.ді загроза нависла над підпіллям, яке ще не встиг
ло нічого конкретного зробити, окрім того, що роззбпоїла кількох 
ленікіппів.

— Денікіиці почувають себе непевно Підтримки серед селян 
ш маюті Кому хочеться, щоб повернулися старі порядки?.. Тили у 
і нх слабенькі. Та й на фронтах Червона Армія ось-ось кінчить Дені- 
• іг.а. - став міркувати вголос Стадниченко.

— Що ти нам політ гра моту читаєш? — розсердився Водяний.
—- Та я до тего. що ми можемо денікіннів у такій ситуації і при

страшити. А що0 — очі Олександра загорілися. Давайте нападемо на 
штаб!

— Утрьох5 — Тимофій Дорошенко скептично посміхнувся. Теж 
мені вояки. Один бе.з руки, сам він кульгавий, Олександр, правда, се
ред них трьдх без будь-яких вад... І відчув, як у ньому наростає 
злість А вони з Григорієм уже й не люди?

— Я згоден!
— Тим більше, що немає часу товаришів скликати. Треба діяти 

цієї ж ночі...
— Значить, зараз. — додав, глянувши у вікно, Стадниченко.
За півгодини після розмови всі троє були вже біля штабу. Доби

рались городами, бо денікіиці. розквартировані по хатах, штялися 
вулицями допізна, а потрапляти на очі патрулю трійка озброєних чо- 
тегікіп не мала ні найменшого бажання.

Діяли, як домовились. Ваотсвого на подвір’ї Сумських не було 
Довкруг квартирували денікіиці. і штабісти вважали себе в безпеці. 
Григорій Водяний переконався в цьому, як тільки зазирнув V вікно. 
Ві;.разу побачив Рябоконя, що стояв за спиною кількох офіцерів, які 
розсілися біля столу. Григорій відірвався від вікна і гукнув у тем- 
ряЕу:

— Давай!
Стадниченко лав з ручного кулемета коротку чєргу по дверях 

Тієї, ж миті Григорій висалив гранатою шибку і крикнув:
— Негайно звільніть арештованого, інакше висадимо в повітря 

хяту! Ви оточені!
Немой стверджуючи це. знову татакнув кулемет, бабахнуло кіль

ка гвинтівкових пострілів.
Чото Григорія вкриг. рясний холодний піт. Якщо денікіиці ПОЧНУТЬ 

тягнути час, приспіє підмога... Краще про цс не думати.
Хвилина, друга довчання. Ще черга по дверях... Нарештіжрик з 

кімнати:
— Не стріляйте! Ми випускаємо арештованого! 
Двері відчинились, і Рябоконь зник у темряві.
Вулицями до штабу бігли денікіиці, але чотири постаті, огризнув

шись кількома пострілами, розчинилися в темряві, залишивши на по
двір’ї кілька десятків пустих гільз.

(Закінченая — в наступному номері).

316050. ГСП. Кіровоград 50, вуп. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35. відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2’46-87,

БК 20252. Обсяг 0,5 друк, арк,
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ШУКАЄМО
МАЙБУТНІХ ОЛІМПІЙЦІВ

• СПОРТ

1078 року

ВІДДІЛ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ СПОРТКОМІТЕТУ УРСР 
РАЗОМ З РЕСПУБЛІКАНСЬКОЮ ШКОЛОЮ-ІНТЕРНАТОМ 
СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ І «СПОРТИВНОЮ ГАЗЕТОЮ» 
ОГОЛОСИВ ПОШУК ЗДІБНИХ СПРИНТЕРІВ
ТА БАР’ЄРИСТІВ. 1

Мета пошуку — відібрати .серед юнаків і дівчат, яким цього 
року виповниться 13—15 років, сірунких, швидких, координо
ваних легкоатлетів, що захоплюються спринтерським бігом та 
бар’єрами. їм буде створено всі умови для навчання її успіш
ного вдосконалення спортивної майстерності.

Тх виховуватимуть викладачі-трепери школи-інтернату — 
майстер спорту, екс-чемпіон СРСР О. І. Синнцки, майстер спор
ту М П. Баїрух, А. €. Варда, наставники переможців всесо
юзних спартакіад школярів В. М. Кухпо. В. І. Зайцев, Г. А. 
Сіромаха. _ •

Під час навчання в школі-інтерпаті і після його закінчення 
юні спринтери та бар’єристи зможуть консультуватися у таких 
відомих фахівців, як заслужений тренер СРСР В В. Петров- 
ський, заслужений тренер Киргизької РСР В. В Зелінськип, 
заслужений майстер спорту В. Ф. Борзов, заслужені тренери 
УРСР Б. М, Юп ко, В: Є. Чередниченко. Консультативна група 
і;с тільки братиме на себе тренерські обов’язки, а й подаватиме 
допомогу з питань підготовки спринтерів та бар’єристів.

Наводимо результати, потрібні для того, щоб 
на огляд до Кг єва:

вас викликали

хлопчики
Спринт 6 клас 7 клас 8 клас
Біг 60 м • '-8.4— 8.0 8,0- 7.7 7,7- 7,4
Біг 300 м 50.0—48,0 48,0-43,0 43,0—40,5
ПО м з/б
Біг ЗО м з ходу 4.0- 3.8 3.S— 3,5 3,5- 3.3
Біг 60 м з/б 8.7- 8.5 S.5- 7,9 7,9- 7.7
400 м ч/б
Біг 60 м з/б 9.0- 8,6 8,6- 8,2 8,2— 7,8
Біг 300 м 51.0-47,0 47.0—44,5 44.5-41.0

ДІВЧАТА
Спринт

Біг 60 м 8.9- 8,7 8,7- 8,5 8.5- 8,2
Біг 300 м 52,0-50,0 50,0-47.5 47,5-45.5
Біг 30 м з ходу 4.2- 4.0 4,0— 3.7 3.7— 3,5
Біі 60 м з/б 9.0- 8.7 8.7- 8,5 8.5- 8.2

Якщо ви лісбіче рух. ПОСПІШІТЬ на тренування і готуйтеся ДО
складання гступних норл'.тіпвів.

Пишіть нам, який вид бігу ви хочете вибрати, які вже маете 
результати.

Тих хто виявив бажання поїхати на огляд до Кіієва, про
симо написати, яким .чином вони займаються спортом, іцо зава
жає їм підвищувати свій, фізичний гарт. Шліть нам витяги .з 
протоколів змагань, у яких ви взяли участь, постійно повідом
ляйте про своє сходження, про показник у тому чи іншому виді 
легкої атлетики; Орієнтир — це результати, які ми полаємо. 
І кращих з кращих редакція.пекомендуватнме відділові легкої 
атлетики спорт комітету- У POP.

У листах не забудьте вказати своє прізвище, ім’я, точну дату 
народження, свій зріст і вагу, а також прізвище, ім’я та по 
батькові лкректора школи і вчителя фізкультури. Напишіть, 
який саме вил сперту хочете вибрати

Сіежте за рубрикою «На «малому стадіоні». Ми регулярно 
певі.ломлятгмемл поо .показники кращих юних спортсменів об
ласті.- , . •

Наближення 
до майстрів

Перемогою юних футболістів 
Кіровоградської спеціалізованої 
ДЮСШ олімпійського резерву 
закінчився розиграіп обласної 
першості з міні-футболу. що 
проходип в ігровому залі Світ- 
ловодського Палацу спорту.

Звання найсильніших вибопю- 
нали вихованці ДЮСШ Нлпоук- 
раїнки. Світловодська. Пово- 
мипгорода та обласного нентпу.

Матчі юних футболістів були 
напруженими, адже йшлося 
про відбіп найсильніших до 
складу ібірної команди облас
ного відділу народної освіти.

Протягом цілого тижня три
вав турнір, і лише останній день 
змагань виявив переможця — 
ним стала команда вихованців 
тренера Кіровоградської ДЮСШ

В. П. Самойлснка. Зігравши ос
танній матч із господарями по
ля з нічийним рахунком (2:2). 
кіропоградці (капіган Валерій 
Брсчко) одержали диплом І сту
пеня. Приємне враження зали
шили своєю грою юні футболіс
ти Гсініалій їщенко, Ігор Вєхтєв. 
воротар Олег Діброва. Всього 
одне очко програла чемпіонові 
команда вихованців світловод- 
ського тренера В. Я. Третяка. 
Третіми призерами стали ново- 
україшіі (тоспср В. О. Демн- 
дові. Жюрі і суддівська колегія 
визнали кращими гравцями тур
ніру голкіпера з Новоукраїн- 
ської ДЮСШ Валентина Гуда- 
ліна. кіровоградського захис
ника Валерія Брсчка і нантех- 
нічнішого нападаючого Генна- 
діл Іщенка. Найбільш результа
тивним футболістом виявився 
капітан світловодців Андрій Ба- 
лннський.

I
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ДЗЮ-ДО 3 Сімферополя по
вернулися кіровоградські борці, 
які брали участь в особистій 
першості республіканської ради 
спортивного товариства «Ко
лос». Вихованці тренерів В. Б. 
Покришкіна та Л. М. Медведева 
іцс раз довели, шо вони є одни
ми з найсильніших у республіці 
серед сільських спортсменів. 
Учні 9-го класу школи № 0 та 
профтехучилища № 4 Віктор 
Псреверзєн і ІОрііі Давиденко 
завоювали титули чемпіонів в 
своїх вагових категоріях. Сріб
ними та бронзовими призерами

!. KAPAHT.
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поліграфії І книжкової торгівлі.
м. Кіровоград, вул^ Глінки. 2.

стали Михайло Яровий. Олек
сандр Вороний, Сергій Табалов і 
Олександр Шаповалов. Шість 
кіровоградців включено до 
складу збірної команди респуб
ліканської ради «Колос» для 
участі у всесоюзних змаганнях 
сільських самбістів, які відбу
дуться на початку лютого в 
Дніпропетровську.

КЛАСИЧНА БОРОТЬБА. В 
місті Калуж Івано-Франківської 
області розіграно першість рес
публіканської ради топариства 
«Авангард» з класичної бороть
би серед молоді. Кіровограді 
Анатолій Ясиповськпй та Сергій 
Луценко завоювали золоті ме
далі. а срібними нагороджені 
Олександр Ушаков 1 Сергій 
Платонов.

ШАШКИ. Міська спартакіада 
«Юність» для дітей і підлітків 
за місцем проживання прохо
дить п Кіровограді. Закінчилися 
змагання з шашок. Перше міс
це виборола команда «Вогник» 
з житлово-експлуатаційної кон
тори А» 4. Другими і третіми 
призерами стали юні шашкісти 
«Зірочки» (будинкоуправління 
Аг 3 жнтлопо-побутопого підді- 
лу іаводу «Червона зірка») та 
«Юності» (жек № 3). На черзі 
змагання хоксїстіп на приз 
клубу «Золота шайба». I

До 28-ї річниці з дня 
іошення Республіки 
«Індія: турботи і надії». Док. 
телефільм. 15.20 — «Російська 
мова». 15.50 — «Основи Ра
дянської держави і права».
16.20 — Камерний концерт. г 
16.55 — «Конституція діє, жи
ве, працює». 17.25 — «Золоті 
зірки України». КІнонарнс.
17.40 — Для школярів. «Впе
ред. орлята!». 18.00 — К. т. 
«Промисловість області: під
сумки ювілейного року». (К-д).
18.15 — «У кожному малюн
ку — сонце». 18.30 — Док. те
лефільм «Школа па старті».
18.40 — «Ленінський універси
тет мільйонів» 19.10 — Кон
церт ансамблю пісні І танцю 
Радянської Армії. 19.40 — Те
лефільм «День народження». 
21.00 — «Час». 21.30 — «Про 
балет». По закінченні — но
вини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.20 — 
«Антон Таммсааре». Сторінки 
творчості. До сторіччя з дня 
народження. 17.15 — Концерт
ний зал телестудії «Орля». 
18.00 — «Запрошуємо на піс
ню». 18.30 — Республіканська 
фізико-математична школа. 
Передача 3. 19.00 — Вісті.
19.30 — Лауреати Державної
премії СРСР 1977 р. Вистава 
«Вони були акторами». 20.25— ”
«Естрадні мелодії». 20.45 -*
«На добраніч, діти!». 21.00 — 
«Час». 21.30 — Фільм «До ме
не. Ліухтар!». По закінченні— 
новини.

П’ЯТНИЦЯ,
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ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 - 
«Час» 8.35— Гімнастика.. 8.55
— Концертний зал телестудії 
«Орля». 9.40 — Телефільм 
«День народження». 10.55 — 
Фільм «Світ близький — світ 
далекий». 14.30 — «У пас у 
гостях». Концерт. (К-д). 15.15
— «Шахова школа». 15.45 — 
«Один день Петра Фоменка». 
Теленарис. 16.00 — М. Тихо
нов. «Кавалькада». Оповідан
ня. 16.35 — «П’ятнпічка ефек
тивності і якості». 17.05 — Ма
ленький концерт. 17.15 — «Так 
у нашому роду повелося». 
18.00—«День за днем». (К-д).
18.20 — Бесіда з президентом
Академії педагогічних наук 
СРСР В. Столєтовим 18.45 — .
«Показує рейдова». Обласний 
огляд будників і кімнат тва- 
ршіннкія. (К-л). 19.00 — Теле
фільм. (К-д). 19.15 — Телс-
яистава «Гра». 21.00 — «Час».
21.30 — Всесоюзний телекон1 
курс, молодих внконавціп. 23.00
— «У гонах заповідних». По 
закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Кінопанорама. 11.00— Новини.
11.15 — «Гпає Єпгеп Ржанов».
11.40 — «Шкільний скрап». 
Історія для учніп 8 класу. 12.10
— «До мене. Мухтар!» Фільм.
13.30 — «Інформація і науко
во-технічний прогрес». 16.35 — 
Концерт. 17.00 — «Москва І 
москвичі». 17.30 — Вірші ро
сійських і радянських постій 
про зиму у виконанні школя
рів. 18.00 — Камерний коїґ- 
церт. 18.30 — Музичний Фільм 
«Геоог Оте І оперета». 19.00—• 
Вісті. 19.30 — «Літературний 
театр». Б. Степанюк. «Уляна». 
20.00 — Науково-популяона кі- 
нопнограма. 20.45 —'«На доб
раніч. діти!». 91.00 — «Час».
21.30 — Фільм «Солом’яний ка
пелюшок». Пепша серія. По 
закіпчеші’ — члпіпщ

СУБОТА.
28 СІЧНЯ

ПЕРША ПРОГР/АМА. 8.00 -» 
«Час». 8.35 — Гімнастика. 8.50
— «Умілі руки». 9.20 — «Для 
вас. батьки». 9.50 — «Ранкова 
пошта». 10.20 — «Рух без не
безпеки». 10.50 — «По музеях 
і пнетавочних залах». 11Л5 — 
«Народні мелодії». 11.30 
Фільм «Вогонь, вода І... мідні 
труби». 13.15 — «Здоров’я». 
14.00 — «У світі тварин». 15.00
— Чемпіонат СРСР з хокею! 
ЦСКА — «Спартак» (М). Під 
час перерви — тираж «Спорт
лото». 17.15 — «Людина, Зем
ля. Всесвіт». 18.00 — Новини.
18.15 — Мультфільми. 18.45 -9 
«Спадкоємці Мао». Частина 3.
19.30 — О. Глазунов. Музика 
до оалету «Раймонда». 19.45-т* 
Фільм «Красна площа». 1 се« 
рія. 21.00 — «Час». 21.30—«Кі
нопанорама». 23.05 — «Співав 
Шарль Азнавур». (Франція).-^-*' 
По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
Ранковий концерт. 10.30 4* 
«Суботній репортаж». 11.00 -т* 

. Новини. 11.15 — «Галузь, дос
від. проблеми». 12.15 — Пісні 
сонячної Молдавії. 12.30 
Всесоюзний турнір з боротьби 
дзю-до. 13.00 — «Комсомоль
ська традиція». 14.00 — Чем« 
піопат СРСР з швидкісного 
бігу_ па ковзанах. (Жінки). 
15.35 — Любителям хооовогв 
співу. 16.05 — Фільм «Балада 
про солдата». 17.35 — «Добоо- 
го вам здоров’я». 18.05 — «Са
тиричний об’єктив». 18.30 
«Пісні юності». Випуск 4-й. 
19.00 — Вісті. 19.30 — Виступає 
вокально-інструментальний ан
самбль «Свнтязь». 20.00 
«Симфонія на льоду». 20.45 :
«На добраніч, діти!». 21.00 -• 
«Час». 21.30 —« Фільм «Со
лом'яний капелюшок». 2 серія- 
По закінченні — новини.

прого- 
Індія,
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