
ДОСЛІДЖЕННЯ
НА КОСМІЧНІЙ ОРБІТІ

ЦЕНТР КЕРУВАННЯ ПОЛЬОТОМ. (ТЛРС). Завершилася 
сфэокова доба орбітального польоту Леоніда Попова 1 
Валерія Рюміна на борту науково-дослідного комплексу 
ЯЄалют-в» — «Союз».

Космонавти закінчили роботи з автоматичним ван
тажним кораблем «Прогресс-9». Автоматичний корабель 
повністю розвантажено, в його вільний об'єм екіпаж пе
реніс із станції «Салют-6» демонтоване уетатнуйапшт, 
Яке відпрацювало строк.

З допомогою рушійної установки автоматичного ван
тажного корабля «ІТрогресс-9» проведено чергову корек
цію траєкторії польоту космічного комплексу «Салют-6» 

«Союз».
На борту космічної лабораторії успішно продовжуються 

технологічні експерименти. Чергові плавки проведено па 
установках-»Кристалл» 1 «Сплав». Зразки напівпровід
никових матеріалів, одержані в результаті проведення 
ллавоїс в умовах невагомості І космічного вакууму, буде 
доставлено на Землю для дальших досліджень.

Проведено повий експеримент на апараті «Лотос», ме
тою якого було опрацювання методу одержання елемен
тів конструкцій з пінополіуретану в умовах космічною 
простору.

За доповідями екіпажу і даними телеметричної інфор
мації. бортові системи науково-дослідного комплексу 
<Салют-6> — «Союз-35» працюють нормально. Самопо
чуття космоиастів Леоніда Попова і Валерія Рюміна доб
ре.

И ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
5

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО. ОБКОМУ АКСМУ

Виходить
з 5 грудня 1939 р. • Четвер, 22 травня 1980 року • •,ц»“

КОМСОМОЛЬСЬКЕ ПОЛЕ

НЕДООРГАНІЗУВАЛИ

Соціалістичне змагання: аналіз практики
в долгое-

життя, мають хорошу під
могу — керовану коміте
том комсомолу колгоспу 
художню агітбригаду, на
дійного цінителя їх пра

Пр::смі;о вогоаорити із- 
секретарем комсомольсь
кої організації колгоспу 
«Путь Ильича» Знам’яи- 
ського району Василем

результати 
ратер'р :ін 

ЦОЛГОС-

іВАІІ ГРАБОБСЕКИіі 
АНАТОЛІЙ ВОРОНИЙ ЗА- 
ДОВОЛЕН!. ВОШІ. ЧЛЕНИ В 
комсомольсько - мело- Я 
динного ЕКІПАЖУ. УС- Я. 
П1ШПО ТІОПРАЦЮВА ПИ ■' 
ПА СІВБІ ЯРИХ. КУКУРУ.Т- 1: 
ЗИ НА СИЛОС У КСЛГОС- ■ 
ЛІ ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА 110»- 
ГОРОДКІВСЬКОГО РАНО- в 
НУ. ВИКОПУВАЛИ ЗМІННІ Я 
ЗАВДАННЯ НА 135—1«Ю ■ 
ПРОЦЕНТІВ. ТЕПЕР ХЛОП- І 
ЦІ ПРИСТУПИЛИ ДО НІС- Я 
ЛЯПОС1Б1ЮГО ОБРОБІТКУ Я 
площ.

НА ЗНІМКУ: КГОЛО- її 
ЛІ МЕХАНІЗАТОРИ І. ГРА- 
БОВСЬНИЙ 1 А. ВОРОНИЙ.

Фото С. ФЕНЕНИА.

Немає сумніву, що ком
сомольські організації, їх
ні комітети відіграють не
оціненну роль у сфері 
сільськогосподарськ ого 
виробництва. В цьому ми 
могли пересвідчитись під 
час нинішньої весняно-по
льової кампанії. Правиль- 

і но спрямована в необхід- 
I не русло комсомольська 
> енергія приведе до кін- 
! цевого успіху, коли ком- 
■ сомсл разом з партійни- 

ми органами, господарни
ками підбиватиме підсум
ки зробленого, лічитиме 
надпланові тонни хліба, 
молока, м'яса. Так було і 
так буде. Поки що мені 
хочеться розповісти, як 
Нопоукраїнський 
ний комітет 
первинні 
організації 
ни у нас 
господарстві) організову
вали і спрямовували мо- 

I лодь на успішне прове
дення посівної. Про наші 
дальші плани.

Ще перед 
весняно-польових 
ми створили 
штаб по їх 

Ц Затвердили 
Г сько-молодіжні колективи, 
І склали паспорти на них. 
І Чи не головну увагу зосе- 
- редили на підготовчому 

періоді і роботі тих ланок, 
Ц які вперше вирощують ку- 

I курудзу за новою техно- 
I логісю індустріальним ме- 

I тодом.
І Добре справилися з гю- 
I сівною хлібороби колгоспів 
««Дружба», «Росія». «Мир», 
імені Калініна. До речі, 
тут, а також у колгоспі 
імені XX з’їзду КПРС кра
щі в районі комсомольські 
організації. Що й зумовило 
успіх. Стилю роботи комі
тетів комсомолу названих 
господарств властиві ті чи 
інші риси, всі вони спря
мовані в одне русло, ма
ють на меті ефентивне ви
користання часу, техніки, 
поліпшення професійної 

майстерності. А ініціативи 
і почини, на які багата 
комсомолів району, народ
жуються в низах. Це дуже 

важливо. Так. усю куку- 
| РУДзу індустріальним мето- 
] дом у колгоспі «Дружба» 
[і вирішили вирощувати ном-

район- 
комсомолу, 

комсомольські 
колгоспів (во- 
є в кожному

початком 
робіт 

районний 
проведенню, 
комсомоль-

сомольсько-молодіжні лан- 
ни Валерія Волощука і Во
лодимира Грущана. Комі
тет комсомолу господар
ства, очолюваний Мико
лою Бандюком, узяв за 
правило вирішувати пере- 
хіа виробничника з одного 
КМК в інший або вступ до 
нього самостійно. Воно й 
закономірно — молодим 
знайоміші і зрозуміліші 
вимоги, запити таких же 
молодих. А чи міг би доб
ре працювати Олександр 
Савченко з ланки Воло
щука, якби комітет комсо
молу не поклопотав перед 
правлінням колгоспу про 
подання хлопцеві допомо
ги у спорудженні будинку? 
Постійно буває на ділян
ках господарства ссноетар 
комітету комсомолу Мико
ла Бандюн. Як політінфер- 
матор, пропагандист, то
вариш, який допоможе 
розв’язати те чи інше пи
тання.

Думаю, що такий стиль 
роботи 
ний, бо 
ристь.

Це ж
про
комсомолу, І 
Олександром 
колгоспу «Мир». Тут три
мають курс на активізацію 
своєї роботи, організацію 
соціалістичного змагання 
серед молоді, на контакт 
зі спеціалістами серед
ньої ланки, залучення їх 
до спільних дій. Тож не 
випадково Е числі пере
можців районного соціа
лістичного змагання се
ред молоді, що брала 
участь у весняній посівній 
кампанії нинішнього року, 
є молоді виробничники 
саме з цього іссподарст- 
ва. ■

Славиться в 
комсомольська 
ція приміського 
«Росія». В усіх 
тракторних

ці, натхненнина до нових 
звитяг. Тож чи личить від
ставати від хлопців моло
дим дояркам Валентині 
Демиденко, Галині Семе- 
новій, Ользі Робул? Вони 
успішно виконали соціалі
стичні зобов’язання на 
честь 110-ї річниці з дня 
народження В. І. Леніна. 
Вирішили сягнути вищих,

II
II

Базнлевнчем. У питаннях 
комсемеліюької роботи 
хлопець орієнтується віль
но. Коли розмова торкну
лася організації соціаліс
тичного змагання, секре
тар відразу відчув себе 
на своєму коні. Еру
диції Василя можна тільки 
позаздрити. Він легко мо
же перелічити основні ри-

ВІДДІЛОМ 
оргаиіза-

цілком Еиправда- 
він приносить KR-

можна сказати і 
діяльність комітету 

очолюваного 
Вергуном,

районі й 
організа- 
колгоспу 
чотирьох 

бригадах є 
КМК. Вони не можуть, не 
мають права погано пра
цювати, бо їм є на кого 
рівнятися. Це перш за 
все бригадири тракторних 
бригад, Герої Соціалістич
ної Праці В. С. Андріяш 
та М. М. Цертій. А ще ка
жуть, що молоді механіза
тори з «Росії» — активні 
учасники громадського

У важких погодних умовах ведуть хлібореби 
боротьбу за врожай 1980 рому. А тому особливо
го значення набула правильна організація соціа
лістичного змагання серед молодих трудівників 
села. Порівняємо, як цю справу поставлено в Но- 
воукраїнсьиому та Знам’янському районах. Споді
ваємося, що керівники господарств, комсомоль
ські активісти, працівники райкомів комсомолу 
проаналізують і здобутки, і недоліки, аби е май
бутньому піднести трудове суперництво на якісно 
вищий рівень.

ніж намічали, рубежів, 
їхнє прагнення по досто
їнству оцінив ко/лігет ком
сомолу колгоспу. Поши
рив досвід дівчат, закли
кав наслідувати приклад 
передових тваринниць. А 
підмогою буде ініціатива 
кормо добу вників 
ронського району, 
честь XXVI з’їзду КПРС 
узяли підвищені зебов я- 
зання.

Відразу ж після обнаро
дування комсомольські 
організації нашого району 
обговорили ініціативу не 
зборах і також узяли під
вищені зобов’язання.

Багато турбот у молодих 
трудівників сфери сіль
ськогосподарського вироб
ництва.^ Багато їх і у комі
тетів комсомолу. Турбот, 
від янйх залежить успіх.

О. КОЗЛОВСЬИИИ, 
перший секретар Нс- 
воукраїнсьного райко
му комсомолу.

Гайвс- 
які на

| 1 си трудового суперництва. 
І І Гласність? Так, не в пер- 
I І шу чергу.
І І результатів, 

повторення

I
I досвіду.

І не тільки цс. Теоретнч- 
I но Василь занурюється п 
К організацію змагання все 

глибше й глибше.

* Комсомольська органі ю- 
I нія в колгоспі «Путь Ильи- 
І ча» нечисленна, па обліку 
І шістнадцять комсомольців, 
■ із них четверо — тракто

ристи.
І ■ — Люди у нас прекряс-
I | ні. — з гордістю каже 
І В секретар. — Миколу 1 ам- 

I кіна та Катерину Могнль- 
В В ну. наприклад, пагороди- 
• В лп путівками па ГЛосков-

Е ську Олімпіаду. Троє ком- 
Ісомольиів нагороджено

- Почесними грамотами

В міськкому комсомолу, п я- 
к херо мають знак ЦК 
І ВЛКСМ «-Ленінська повір- 
Н ка»-
І Так. люди (особливо мо- 
I лодь) у колгоспі хороші. 
В працьовиті. Вовн могли б 

працювати ще краше, ян- 
■ в би комсомольські керівній 
Іі ■ їЛ* господарства свої тео

Порівняішість
Можливість 
передового

ретичні знання щодо ор
ганізації.. тцу.;ог‘.-. «.> <л> < і 
ництва застосували на 
практиці. Можна було б 
почати, скажімо, зі ство
рення комсомольсько-мо
лодіжних агрегатів. Ось 
майже дослівний запне 
розмови, що відбулася:

— Є комсомольсько-мо
лодіжні агрегати 
пі?

— Нема.
Завідуючий 

комев мол ЬСЬК11X
цій міськкому комсомолу 
Олександр Вітчіпіііін ки
нувся рятувати станови
ще: »

— Василю, воші ж є, 
тільки не затверджені.

Та річ не в 
тверджені чи не 
жепі члени 
еьио молодіжних 
тів Якщо вони 
то, мабуть. їм 
приділяти увагу, 
вати успіхи, відзначати пе
реможців. критикувати не
доліки. Одним словом. ор
ганізувати між молодими 
соціалістичне змагання.

Як одного з кращих 
трактористів - комсомоль
ців секретар характеризу
вав Леоніда Гончарова. 
Вміє орати, сіяти, обробля
ти посіви. Кукурудзою, 
наприклад, засіває щодня 
до сорока гектарів, що 
значно більше норми.

— А з ким змагається 
Леонід?

— Зараз узнаю, — вия
вив готовність Василь Ба
зилевич.

Довгенько когось розпи
тував за дверима і при
йшов... ні з чим. 11е вдало
ся виявити суперника Лео
ніда Гончарова. Та ж са
ма історія повторилася б 
і з пошуками суперника 
тракториста комсомольця 
Леоніда Гапонова, якби 
не нагодився голошиїй ін
женер колгоспу Олександр 
ІІІедріп.

— З Миколою РуДШІШі- 
кнм змагається /Ісошд Га
понов, — підказав він.

Відверто кажучи, виник 
сумнів, чи варто було про
довжувати розмову про 
організацію соціалістично
го змагання серед молоді 
в колгоспі « Путь Ильича». 
Та все ж хотілося дізнати
ся: невже й справді в ньо
му напрямі нічого не ро
биться? 1ІІ. щось робиться, 
але не комсомольською 
організацією. Система тут 
така: агрономи

тому, за- 
затверд- 

комсомоль- 
агрега- 

створсні. 
потрібно 

показу-

ПОВІДОМЛЯЮТЬ 
роботи -.•сх;ці , 
день диспетчерові 
ну, який потім передає їх 
правлінню. Про деехнтіен- 
пя окремих механізаторів 
попи ж, агрономи, дають 
дані голові комітету проф
спілки Петрові Дорофійо
вичу Шевцову. А бюро 
комсомольської орга і іізації 
колгоспу лишається збоку. 
Не тому, що не має мож
ливості «розвернутися», 
показати свої можливеє гі. 
Просто ні секретар комсо
мольської організації, ні 
начальник штабу «Комсо
мольського прожектора» 
Олександр Сері сен не ви
являють ініціативи. Мов
ляй. іде зм;»іанн:і — ну іі 
нехай собі йде А ми поди
вимося.

Сівбою р.сеняно-по.пьепі 
роботи не закінчуються. 
Попереду (і в::се ЗОВСІМ 
скорої важлива сільеьие- 
гоеподарсьііа кампанія — 
догляд за посівами. Прове
дення її па вмеоиому агро
технічному рівні залежати
ме від того, як буде орга
нізовано трудове супер
ництво 
ми. І 
роль

тпудовс 
між механіладера- І 
в цьому неабияку І 

........ повинна відіграти І 
комсомольська <.ргг. нізап'я І 
колгоспу. Не страшно, ще І 
трактористи працюють па 
різних машинах, викона
ють не одпаконі види ро-, | 
біт. Адже у кожного є свої І 
соціалістичні зобов’язаний. І 
Отже, пеоеможия визначи- І 
ти не важке.

Нещодавно механізатор- І 
ська сім’я господарства ’ 
поповнилась новими молю- . 
дими трактористами. Не 
— Сергій Нечаев, Сергій 
Рудшщькнн, Сергій Мі- 
шуткіп і Валерій Кічик. 
Безумовно, вони те не І 
можуть стати врівень із 
такими досвідченими хлі
боробами. як Леонід Гоя- І 
чаров чи Леонід Галопов, і 
У Василя Базилевича ив 
никає сумнів: як включит 
їх у соціалістичне зма
гання? Якусь пораду дава
ти секретареві комсомоль
ської організації важко: 
йому па місці видніше. Але 
один з варіантів може бу
ти такни: організувати 
змагання серед новачків. 
Тільки ж організувати но
го треба по-справжньому, 
не так. як це робилося до
сі.

ВІДДІЛ СІ В

В. ШАМЙ,
спецкор «>МОЛСДОГО 
комунара».

h
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ФОТОРЕПОРТАЖ

СТО КУБОМЕТРІВ
ЩОСЕКУНДИ -

ШЕЕЕОЕЗЗУЙЗ ’ ЛКЗИХ

І такою буде пропускна 
І спроможність майбутнього 
щ каналу Дніпро —Інгулець.
1 Анатолій Бойко залишки 
Я кабіну невеличкого елек- 
n тровоза, витер спітніле 
І чоло. Усміхнувся до при- 
I хідника Валерія Антопцн. 
І 3 їхньою участю вийнято 
і останній ківш грунту на 

и 200-мстровій позначці май
бутнього 700-метрового ту- 

І нолю. Можна було б про
йти ще якийсь метр, але 
не стало напруги.

— Та це нічого, ми по
вернемо втрачене через 
негоду, — каже Анатолій.

А втрачено немало. Ко
лективові четвертого заго- 

' ну «Київметробудуі» є над 
».чим попрацювати. Адже 

попереду ще один тунель, 
удвоє довший.

' До КІНЦЯ нинішнього ро
ку русло каналу мас до
сягти Бойківського водой
мища, розташованого в 

V. .Олександрійському районі 
■ Потрібно перемістити ІІО- 
I над чотири .мільйони кубо- 
■ метрів грунту.
І Нині вже на двикіломот- 
I ровій і расі ведеться ук 
І ріплення укосів і дна руо- 
у яа. По суті, створюється 
J кориго-з монолітного бо- 
(f. тону. Для запобігання про^ 
д сочуваїшю в грунт води 
І будівельники використо- 
I вують двошаровий перга- 
| мін. який двічі ізолюють 
І поліетиленовою плівкою. 
І 'Арматурні сітки заливають 
І розчином з високомароч- 
З ного цементу. Ці складні 

'роботи доручено вести 
- кращим бригадам — Васи- I ля Шмакова, Анатолія 
і Клюйка, Михайла Смпр- 
• нова. Олексія Дімова і Во- 
1 лодймира Гришина з пс- 
I ресувних механізованих 

колон №№ 14 і 144 трест/
Я «Кіровоградзодбуд».
1 Роботи на спорудженні 
П каналу Дніпро—Інгулець, з

уведенням у дію якого В мас вирішитись проблема 
І забезпечення водою Крпво- 
I різького залізорудного ба- 
I сейну, а також зрошення 
І 25 тисяч гектарів земель 

південних областей краї
ни, в повному розпалі.

9 Правда, виникають труд- 
з ііощі. Часті дощі ролмшкі- 
ї ють уже вирівняні береги, 
і підготовлені під бетонні 
І плити. Але потужна сучас- 
| на техніка допомагає при- 
g спорювати темпи.

І. ЖЇЗАНІВСЬКИЙ,
Фота J. НАЗАРАТІЯ.

СИСТЕМІ комуністично- 
го виховання найважли

віше місце займає форму
вання політичної свідомості, 
ідейної переконаності гро
мадян нашої країни. «Кому
ністична ідейність, — гово
рив Л. І. Брежнєв у допові
ді на XXV з’їзді КПРС, — 
це сплав знань, переконан
ня і практичної дії».

Все це має немаловажне 
значення і для атеїстичного 
загартування людини, ос
кільки озброює її науковим 
ПІДХОДОМ до оцінки різних 
соціально-політичних вчень, 
Допомагає виявити їх залеж-

ріотизму та соціалістичного 
інтернаціоналізму передба
чає подолання релігійних 
поглядів на походження, 
розвиток і характер взаємо
відносин рас, народів, націй, 
держав.

Єдність інтернаціонально
го й атеїстичного виховання 
зумовлена їх однаковою 
світоглядною та соціально- 
класовою природою, науко
вим світорозумінням і відо
браженням прогресивних 
тенденцій соціального роз
витку. Соціалістичний інтер
націоналізм за своєю суттю 
атеїстичний, а науковий ате

________________ АТЕЇЗМ _

Знання,

ність від існуючих економіч
них відносин, а не від над
природних сил. Коли усві
домлюється суть політики 
як вияву економічних інте
ресів класіз, тоді відпадає 
релігійний аспект її тлума
чення з точки зору відпо
відності або невідповіднос
ті «волі всезишнього».

Політичне виховання мо
же бути і безпосередньо 
зв'язане з зихозанням атеї
стичним. Йдеться про нау
кову оцінку політичної ролі 
релігії та церкви в історич
ному і сучасному житті на
родів і держав, викриття 
реакційної суті соціально- 
політичних доктрин різних 
клерикальних партій і орга
нізацій. Відомо, що реакцій
ні сили капіталістичного сус
пільства використовуюсь 
релігію для маскування ім
періалістичної політики, для 
розпалюзання антирадян
щини. Спекулюючи на релі
гійних поглядах і почуттях 
віруючих нашої країни, 
бружуазна пропаганда на
магається штовхнути їх на 
шлях непокори радянсько
му законодавству про релі
гійні культи. Отже, роз’яс
нення політики КПРС і Ра
дянської держази а галузі 
релігії та атеїзму, яка за
безпечує справжню свобо
ду совісті, виконує важливу 
політико-вихозну функцію 
і сприяс підвищенню полі
тичної свідомості громадян.

Не менш чітко виявляєть
ся взаємозв’язок атеїстич
ного виховання з інтерна
ціональним і пгггріотичним. 
Формування переконань і 
почуттів радянського пат

їзм — інтернаціональний. 
Науковий атеїзм концент

рує з собі пізназзльний і 
соціальний досвід усіх на
родів. З свого боку він не
се всім людям, незалежно 
від їх національності, одні 
й ті ж самі істинні знання, 
цінності. Він є однією з ду
ховних основ становлення 
єдності свіюгляду всіх со
ціалістичних націй, зближен
ня, взаємозбагачення їхніх 
культур, прогресивного 
перетворення побуту. Ате
їстичне виховання зай
няло пезне місце з за
гальній системі ідеоло
гічної роботи, яка духовно 
стимулювала фор/луванчя 
першої в історії людстза 
справді інтернаціональної, 
багатонаціональної спільно
сті людей — радянського 
народу. Не знижується йо
го роль у цьому процесі і 
тепер. Усуваючи із свідо
мості та побуту залишки по
милок і передсудів минуло
го, зокрема і релігійно-на
ціоналістичних, атеїзм на 
своїй ділянці ідеологічної 
роботи також покликаний 
зміцнювати ідейну єдність 
людей усіх національностей, 
збагачувати духовне облич
чя радянського народу — 
прообразу майбутньої ін
тернаціональної спільності 
народів, світу.

Тісний зс язок існує між 
атеїстичним і патріотичним 
вихованням. Релігія ворожа 
соціалістичному патріотиз
мові вже тим, що вона зне
цінює реальне земне життя, 
сріснтує на вигадане за
гробне і проповідує, що на
чебто справжня вітчизна

людини не на землі, а на' 
небі, в міфічному раю. По
долання подібних погляд’з 
є одним із завдань патріо
тичного зихозання і мае 
безпосередню антирелігій
ну спрямованість. Вихован
ня любові до соціалістичної 
Батьківщини має формува
ти у кожного радянської о 
громадянина чітке розумін
ня, заради чого варто жити 
і працювати, що треба роз
вивати і збагачувати, з чим 
необхідно боротися.

У особливо тісних зіднвсн- 
нах перебуває атеїстичне; 
виховання і марнсистсько- 
ленінсьиа етика. Уже саме 
наукове пояснення природи 
і суті моралі, розкриття її 
кінцевої зумовленості еко
номічними відносинами і за
лежності від суспільного 
буття дає неспростовні ар
гументи проти богословської 
ідеї про надприродне поход
ження моралі. Та головний 
атеїстичний вплив моральне 
комуністичне вихованка
справляє утвердженням у 
масовій свідомості та в ка
совій прантиці висоиогуман- 
них норм людського спів
життя, що витісняють з сфе
ри моралі релігійні нашару
вання. Однак аажяивість 
поєднаня атеїстичного і мо
рального виховання у бо
ротьбі з релігійними пере
житками нині не втрачас 
своєї актуальності. Адже 
крах релігійної картини сві
ту в період науково-техніч
ної революції змушує бого
словів і соященослужиталів 
шукати притулку для ре
лігії у психологічній і мо
ральній сфері людини. Мо- 
раль проголошується суттю 
релігії, релігія зводиться до 
моралі. Основною тезою ре
лігійної пропаганди ста- 
твердження, що тільки віра 
в бога може забезпечити 
справді моральне життя лю
дини. Коннрстно-соціологіч- 
ні дослідження духовного 
обличчя сучасних віруючих 
показують, що ця -очна зо
ру викорінюється повільні
ше, ніж богословські казки 
про походження світу.

Роз’яснюючи соціально- 
історичну природу здат
ності до перетворення світу І 
за законами краси, винятки- І 
бо людську суть естетичної І 
діяльності, атеїзм сприяє І 
усвідомленню і розвиті-у | 
художніх сил і оодзруван.». І 
активізації естетичної твор-1 
чості мас. У цьому ще один І 
аспект значення атеїстично- І 
то зихозання для форму в он- 8 
ня комуністичної свідомо*;- 1 
ті трудящих, всебічного І 
розвитку особи.

Комуністична свідомість | 
— найвища якісна характе-І 
ристика духовного світу. Но І 
її формування спрямовані 
всі складові комуністичного 
виховання, в тому числі ате
їстичного. Боно покликане, 
за висловом В. І. Леніна, за
цікавити трудящих «свідо
мим ставленням до релігій- І 
них питань і свідомою кри- | 
тикою релігій», зміцнити їх І 
емоційно-вольове бажання І 
пізнати істину і жити за І 
нормами справді зисокомо- І 
рольного життя.

А. ЗАМАЛЄЄВ, І 
кандидат філософських 
наук. |РАТА>). ____ І

■

ЙІ-  УВ АГ А: ПІ Д ЛІТОК!
Постанова ЦК КПРС «Про поліпшення роботи по охороні правопорядку і 

посилення боротьби з правопорушеннями», прийнята у вересні минулого року, 
сказує на необхідність рішучого викорінення злочинності та інших антигромад
ських явищ, особлнзу увагу звертає на профілактику правопорушень Серед 
неповнолітніх у навчальних закладах, трудових колективах і за місцем прожи- 
рання. Невід’ємна частина організаторської та ідеологічної роботи партії в цьо
му напрямі — розвиток наставництва, створення клубів за інтересами, розви
ток індивідуальної роботи з підлітками.

Досвід подібної роботи є в Новоунраїнському районі.

якщо взятися
ЗАПРОШУЄ 
«СТАРШОКЛАСНИК»

ЦІ хлопці, старшоклас
ники новоукраїпських 

шкіл, вважали себе обра
женими: чому оперативни- 
ки не пускають їх на тан
ці? Навіть інколи комусь 
дорікнуть; «Часу на танці 
вистачає, а з математики двійку маєш».

Тож у юнаків і своєрідний протест — "—
пройти в зал. 
свою дорослість, 
воду цього й 
конфлікти.

І ось одного разу члени 
місі,кого оперативного 
комсомольського загону 
зробили приємне відкрит
тя: з тих юнаків ніхто не 
прийшов. Оперативники 
знали причину, в Палаці 
культури «Ювілейний» 
гостинно відчинив двері 
клуб «Старшокласник».

Кілька днів слова, вине
сені в заголовок, не схо
дили4 з кольорових щитів, 
виставлених біля Палацу. 
Весь цей час хлопці і дів

будь-що 
показати 

Із при- 
виникали

чата жили в чеканні чо
гось нового. І їхні споді
вання виправдались.

Рішення створити клуб 
«Старшокласник» ухвали
ли на засіданні бюро рай
кому комсомолу, коли роз
глядали питання <-Про зав
дання комсомольських ор
ганізацій району по про
філактиці правопорушень 
серед молоді». Воно було 
продиктоване самим я;иг: тям.

Перше засідання «Стар
шокласника» організували 
учні середньої школи № 6 
під керівництвом організа
тора позакласної роботи 
цієї десятирічки Любові 
Іванівни Яценко.

— Прийдете на наступ
но заняття клубу? — пи
тала вона у «Важких».

Відповідь була стверд
ною. Безумовно, нова фор,- 
ма роботи з пажковихо'зу- 
ваніїми приживається, але 
працівники райкому ком
сомолу не поспішали з 
висновками. займалися 
вдосконаленням «Старшо
класника». Клуб працюва
тиме щонеділі. За складе
ним райкомом комсомолу

графіком засідання кож
ного разу проводитиме од
на із середніх шкіл. На 
засідання запрошувати
муть учнів восьмих кла
сів з восьмирічок.

УЗЯЛИСЯ
РАЗОМ

У районі правильно ви
рішили. що опора па гро. 
мадські організації, конт
роль за їхньою діяльніс
тю, звіти перед робітника
ми. колгоспниками дають 
позитивні результати у 
профілактиці правопору
шень серед ПСПСВНОЛІТНІХ. 
Роботу* свою райком ком
сомолу провадить у тісно
му контакті з інспекцією 
у справах неповнолітніх.

Активну допомогу рай
комові комсомолу, комісії 
у справах неповнолітніх 
при райвиконкомі, інспек
ції подають ради громад
ськості. В селі Глодосах 
уже протягом трьох рокіп 
серед підлітків не допу
щено жодного карного 
прояву. Діють кіноклуби 
«Підліток» у місті Новоук-

раїнці. в селах Рівном/. 
Глодосах, Комишуватому. 
Вони стали центрами пра
вової пропаганди серед 
юнаків і дівчаг. Перед ни
ми тут виступають з лек
ціями, бесідами, на право
ві теми працівники ІІРОКУ; 
ратури. міліції, лікарі і 
вчителі. В селі Різному діє 
оперативний комсомольсь
кий загін, до якого вві
йшли молоді вчителі і ро
бітники. Подібні загони 
функціонують і в Новоук- 
раїнці, Глодзсах. Найбільш 
численний — новоукраш- 
ський міський комсомоль
ський оперативний загін. 
Його очолює другий секре
тар райкому комсомолу 
В. Дигас. Комісар загону 
— начальник тваринниць
кого комплексу колгоспу 
«Дружба» майстер спорту 
СРСР 0. Мамалига. В цьо
му оперативному — 42
комсомольці і молодих ко
муністи з колгоспу' «Ро
сія». < Дружба-, імені Лені
на. цукрозаводу.

Конкретну роботу по 
профілактиці правопору
шень серед неповнолітніх 
виконує рада громадськос
ті м. ІІовоукраїнки, до 

складу якої входять пар

тійні й комсомольські пра
цівники, вчителі, батьки, 
юристи і пенсіонери — 
всього 15 чоловії:. Очолює 
раду директор кінотеатру 
імені Довженка І. Г. Дани- 
лов. ТІрн раді громадськос
ті працюють секції по ро
боті з «важкими» підлітка
ми. по пропаганді право
вих знань, по роботі з пе- 
благонадійннми сім’ями, 
по організації рейдів.

У селі Рівному створено 
загін «.Юний дзержинець». 
У" його складі переважно 
учні 9 — 10 класів. Керує 
роботою юних охоронців 
правопорядку гчнтель Рів- 
нянської середньої школи 
А. М. Вічканов.

Працю ентузіастів не 
завжди вдається виміряти, 
але її повсякчас можна 
оцінити. Протягом остан
ніх п’яти років кількість 
карних проявів серед не
повнолітніх у районі змен
шилась у 2.4 раза.
РІВНЯНСЬКИЙ 
ОПЕРАТИВНИЙ

Створення оперативного 
комсомольського загону в 
селі Рівному дало змогу 
поліпшити роботу по про
філактиці правопорушень.

Командир — учитель вось^ 
мирі ;кп Анатолій Григорі
вн і їїїпронов. Загін скла
дається з 18 чоловік. З них 
10 учителів, 5 робітників. 
З спеціалісти сільського 
господарства.

В основі діяльності опе
ративнішії! — запобігання 
дорожньо - транспортним 
пригодам, карним проя
вам. розкраданню соціаліс
тичної власності. Опсра- 
тявникіз можна побачити 
в селищі не тільки у свя
та, а й у буденні дні. Во
ші несуть вахту по охоро
ні громадського порядку. 
Ці люди в будь-який час 
готові прийти па допомогу, 
потерпілим, закликають до 
порядку правопорушників. 
'Важливе місце в заходах 
загону відведено індивіду
альній роботі серед непов
нолітніх.

Тричі на тиждень загін 
виходить на чергування по 
селищу. Як правило, опіс
ля в журналі робиться від
мітка, що чергування про
йшло спокійно. Та дово
диться інколи й затримати 
п’яного, що порушує гро
мадський порядок у Бу
динку культури, зупинити 
сімейного бешкетника.
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Нещодавно в парку 

: Перемоги Відбулися 
змагання санітарних 
дружин підприємств і 
організацій Ленінсько
го району м. Кіровогра
да.

Перше місце посіла 
неодноразова перемож
ниця таких змагань — 
санітарна дружина 
швейного виробничого 
об’єднання «Україна», 
яку ось уже десять ро
ків очолює Л. М. Ли
товченко.

Злагодженість, хоро
шу підготовку виявили 
сандружин» заводу до
зуючих автоматів (ко
мандир С. Б. Чабанен
ко), шпагатно-вірьовоч-

ноі фабрики (командир 
в. м. Білецька), голов
ного підприємства Кі
ровоградського вироб
ничого швейного Об’єд
нання (командир Л. М 
Кочубей), заводів 
< Цукрогідромаш » і 
«Червона зірка» (ко
мандири Л. А. Іванова 
і Г. М. Халецька).

Сандружинниці чіт
ко виконували завдан
ня по поданню першої 
медичної допомоги 
умовно потерпілим.

Змагання санітарних 
дружин сприятимуть 
підвищенню їхньої бо
йової готовності, за
кріпленню теоретичних 
знань і практичних на
виків.

Л. БАРКА?, 
голова Ленінського 
районного комітету 
Товариства Червоно
го Хреста.

В Ольстері тепер майже 70 тисяч чоловій, або 
близько 12 процентів працездатного населення про
вінції. За оцінками Дж. Фрімена, сенретаря регіональ
ної організації ірландської профспілки транспортник 
і некваліфікозаних робітників, на початок наступно
го року нільність безробітних у провінції зросте ще 
на 10 — 12 тисяч, ‘

Політика масових обмежень аиграт на соціальні по
треби, асигнувань на розвиток економіки, що її про
водить адміністрація торі, — одна з найважливіших 
причин становища в галузі зайнятості, яке склалося 
п Ольстері. Оглядачі звертають танож увагу і на дис
кримінаційне ставлення властей, підприємців до 
католицької меншості населення провінції. Згідно з 
даними офіційної статистики рівень безробіття серед 
католиків у два з половиною рази вищим ніж серед 
протестантів. {тдрс)

РАНОК. Фотоетюд В. ГРИВА’.

ПОСИЛИТИ БОРОТЬБУ З ВОГНЕМ
1 Літньої нори зростає небезпека виникнення пожеж. 

Тільки через необережне поводження з вогнем минулого 
літа сталися пожежі, що завдали значної матеріальної 
шкоди. Так, у Будинку культури імені Гагарка селища 
Завалля Гайворонського району від необережно кину
того ’недокурка виникла пожежа. Вогнем пошкоджено 
конструктивні елементи будинку та меблі. Від коротко
го замикання електропроводів згоріла дерев’яна ’ будів
ля з матеріальними цінностями на подзір'ї школи № 8 
м, Кірово:рзда. З цієї ж причини сталися пожежі і в ін
ших місцях.

; Треба постійно охороняти від вогню об’єкти народ
ного господаре і іа і приміщення шкіл, культурних закла
дів... Для запобігання пожежам адміністрація, обслугу 
Йуючиіі персонал, протипожежним актив зобов’язані 
ііровести комплексну перевірку протипожежного стану 
мновішх і допоміжних будівель, споруд і вжніи заходів 
то вчасному усуненню недоліків. Особливо ретельно 
слід перевірити на опір ізоляцію електромережі. Всі бу
динки забезпечити первинними засобами пожежогасін
ня, надійним телефонним зв’язком.
••Необхідно також провести інструктивні бесіди з об

слуговуючим персоналом.
Г. ШАНОВ, 

інженер відділу пожежної охорони УЗС облвикон
кому.  

РАЗОМ
Перший в області сільсь
кий оперативно-комсо
мольський загін села Рів
ного зарекомендував себе 
добре. Про це свідчить те. 
Що 5 чоловік із загону на
городжено грамотами ЦК 
ВЛКСМ. 11 — грамотами
обкому комсомолу, а весь 
загін — Грамотою Мініс
терства внутрішніх справ 
УРСР.

ЗА ВЕЛІННЯМ
СЕРЦЯ

У піонерів і комсомол;.- 
Дів села Комишуватого є 
вірний друг, надійний то
варищ. Це засіупняк го
лови колгоспу імен! XX 
а’їзду КНРС по виховній 
Роботі з мододдю Світлана 
Анатоліївна Брюховсцька.

Коли запропонували їй 
Цю посаду, вона погодила
ся без РОЗДУМІВ. Любить 
вона бути в гущі подій, се- 
РСД молоді, підлітків.

Допомога колі основі у 
збиранні врожаю, преста- 
Рмим, догляд за пам'ятпи- 
1:а-ми воїнам, полеглим при 
визволенні рідного краю. 
^В-ХОДИ по місцях бойової і 
гРуцової слави — багато

корисних справ на рахуй 
і-:у молоді села.

Трапляється зрідка й та
ке, що якийсь бешкетник 
поламає паркан чи заведе 
бійку. З таким відбуваєть
ся сувора розмова в кабі
неті заступника голови 
колгоспу С. А. Брюховець- 
кої.

“Є у неї надійні помічни
ки — делегат XVIII з’їзду 
ВЛКСМ о. ГІ. ВЬвкотрубсн- 
ко. групкомсорг трактор
ної бригади, інжсііер по 
техніці безпеки колгоспу 
імені XX з’їзду КПРС О. О. 
Кукуріка, начальник шта- 
бу <Комсомольського про
жектора? та Інші.

З радістю бачить Світла
на Анатоліївна, як її юні 
друзі тягнуться до добро
го.' прекрасного, насліду
ють приклад своїх батьків.

51. ПАПЧЕНКО, 
інспектор інспекції у 
справах неповнолітніх 
відділу карного роз
шуку УЗС облвикон
кому.

Ю. ЛЇЗАШНИКОВ, 
журналіст.

правих
ТОКІО. (Кор. ТАРС). 15 

визначних учених Японії 
на чолі з почесним про
фесором Токійського уні
верситету Акіра Ігарасі 
виступили з відозвою до 
всіх викладачів,_ учених, 
діячів культури і мистец
тва країни об’єднатись 
для боротьби із зростаю
чою правою небезпекою 
в інтересах порятунку 
майбутнього молодого 
покоління.

У відозві японські вче
ні вказують, що останнім 
часом посилились тен
денції поправіння в по
літичному і громадсько
му житті нраїни. її авто
ри остерігають від легко
важного ставлення до та
ких тенденцій, дужене- 
безпечних для майбут
нього молодого покоління

КОМЕНТАР

Могутніми виступами 
протесту зустрічає аме
риканська молодь на
гнітання адміністрацією 
США мілітаристського 
психозу з країні. У різ
них американських міс
тах від Атлантичного до 
Тихоокеанського узбе
режжя з травні знову 
прокотилася хзиля де
монстрацій молоді про
ти рішення президента 
США Дж. Картера за
провадити з країні обо
в’язкову реєстрацію мо
лоді для призову на 
службу Пентагону, а та
кож проти ескалації гон
ки ядерних озброєнь і 
зростання зоєниих витрат 
за рахунок невідклад
них соціальних потреб 
народу. Центром мані
фестацій молоді стали 
«кємпуси» — студентські 
містечка, які перетвори
лись, як і в бурхливий 
період кінця 60-х і на 
початку 70-х років, у па-

БРАЗІЛІЯ. ОДНА З БУ> 
ЛИЦЬ МІСТА ФОРТАЛЕ. 
ЗА, СТОЛИЩ ШТАТУ, 
СЕАРА. СУЧАСНІ БУДНІЇ- 
ДИ, ХМАРОЧОСИ ТУТ СУ.. 
СІДЯТЬ ІЗ СТАРОВЙНИИ- 
МИ БУДІВЛЯМИ.

фото Г. ПЕТРОВА. 

(Фотохроніка ТАРС),

Японії, яне стало об’єк
том широкої пропаганди 
войовничих настроїв.

Наступ японської ре
акції на уми і почуття 
молодих людей у наші 
дні починається вже в 
початковій школі і три
ває протягам усього пе
ребування японських 
юнаків і дізчат у шкіль
них класах та вузівських 
аудиторіях.

З японських навчаль
них закладах із схвален
ня властей запроваджено 
обов’язкове виконання 
довоєнного гімну ■ «Кімі- 
гз-є> і святкування «Дня 
заснування держази», 
який відзначається того 
ж дня, що і дозоєнне 
свято заснування імпе
рії. З шкільних підруч
ників поступово зникни 
всі згадки про страждан
ня японців під час мину; 
лої війни, всі розповіді 
про страхіття, що їх 
приніс японський міліта
ризм сусіднім азіатським 
народам. Зате в них з'я
вилися статті, які ви-

«подвиги» 
вояччини, 

«смертників- 
У навчальні 

____ поступово 
Епрозаджується військо
ве назчання, дедалі час
тіше в шкільних класах

хваляють 
японської 
славлять 
камікадзе > 
програми

з’являються чини япон
ських «сил самооборо
ни*, які розповідають 
про «вигідність» і необ
хідність для молодих лю 
дей служби в армії. В 
умовах високого різня 
безробіття тані заклини 
нерідно знаходять відгук.

Прогресивна молодь 
Японії у відпозідь на на
ступ реакції ПОСИЛЮЄ БІД; 
січ тиснозі г.разих, і 
спробам зззрнути країну 
на небезпечний курс від
родження мілітаризму. 
На заклик демократич
них молодіжних органі
зацій у країні проводять
ся місячники і тижні про
ти воєнних готувань та
зміцнення японо-амери- 
каксьного воєнного сою
зу, за мир і демократію 
для Японії.

лаючі вогнища молодіж
ного гніву.

Масоза демонстрація 
студентіз відбулась ци
ми днями в місті Босто
ні (штат Массачусетс). У 
ній ззяли участь студен
ти практично всіх вузіз 
міста. Відбувся гранді
озний мітинг, на якому 
молоді бостонці вимага
ли зід аашінгтонської 
адміністрації негайно 
припинити нагнітання в 
країні зоєнної істерії.

Кульмінацією «весня
ного наступу» молодих 
емерикзнціз проти полі
тики гонки озброєнь і 
воєнного психозу стала 
грандіозна маніфестація 
з столиці США Взшінг- 
тоні. У. ній ззяли участь 
понад 40 тисяч чоловік, 
їх голос протесту було 
чути скрізь біля Білого 
дому, Пентагону, кон
гресу. Молоді американ
ці — білі й чорні — нес
ли з руках плакати, які

відображали їхні думки 
і сподізання: «Картер, 
народ — проти ядерно
го безумства», «Нам по
трібен мир, а не бомби», 
«Приборкайте Пентагон», 
«Геть американський ім
періалізм». Почуття ма
ніфестантів точно висло
вила Мері Тразерс — 
учасниця популярного в 
США ансамбля «Пітер, 
Пол енд Мері», який 
стаз трубадуром амери
канської молоді з пері
од антивоєнних виступів 
під час в’єтнамської вій
ни. Виступаючи на мітин
гу, вона сказала! «Гонка 
озброєнь, яку роздузоє 
Білий дім, таїть у собі 
найсерйозніші наслідки, 
що мажуть призвести до 
загибелі всього люд
ства».

Демонстранти про
йшли до будинку Пента
гону, щоб саме там за
явити протест проти мі
літаристського курсу ад
міністрації США. Відпо
віддю їм були кийки по
ліцаїв і масозі арешти: 
було схоплено більш як 
300 юнакіз і дізчаг.

(ТАРС).

Упам-Ьатар

Близько двох з поло
виною тисяч хлопчикіз і 
дівчаток беруть участь 
у роботі гуртків при сто
личному палаці піонерів 
ім. Леніна. Заняття сприя
ють художньому розвит
кові дітей, дають їм орі
єнтацію для вибору май
бутньої професії. Крім 
гуртків, відкрито інтерна
ціональний клуб, кімнати 
Леніна і Сухе-Батора, 
Піонери вивчають також 
російську. англійську, 
французьку і німецьку 
мови.

____ Західний Берлін
Боротьба за політичні 

і соціальні права моло
ді, за мир і роззброєння 
оуде й надалі головним 
завданням діяльності 
проіресивної молоді міс
та, заявив голова спілки 
вільної німецької молоді 
Західного Берліна
Ф. Юнг.

Молодь Західного Бер
ліна, відзначив вігі, гово
рять рішуче <ні> розв'я
заній імперіалізмом гонці 
озброєнь, виступає за 
скасування небезпечного 
для справи миру в усьо
му світі рішення МАТО 
про розміщення в Європі 
нових американських 
ядерних ракет.

-----------------  Бейрут
Спілка демократичної 

молоді Лівану (СДі’.іЛ) 
прагне роззиьати і зміц
нювати відносини друж
би і співробітництва з 
про: ресивними молодіж
ними організаціями всіх 
крапі і континентів, з 
усіма демократичними 
силами, про це заявив 
тут па прес-конференції, 
присвячені it десятій річ
ниці з 'дня створенні 
СДМЛ, голова спілки Фаіз 
Макук.

За роки існування ор
ганізації, сказав він, бу
ло проведено велику ’ і 
плодотворну роооту по. 
згуртуванню молоді кра
їни в боротьбі за єдність, 
суверенітет і незалеж
ність Лівану, за глир. сво
боду, демократію і иро- 
і рес.

----------------- Луанда
Суворі репресії обру

шуються в НАР на всіх, 
хто насмілюється виявля- 

. ти незадоволення расо
вою дискримінацією. 
Згідно з повідомленнями 
з Йоганнесбурга, в Грей- 
амстаупі (Папська про
вінція; поліція арештува
ла 130 учнів — африкан
ців. Вони взяли участь у 
демонстрації перед по
ліцейським участком, ви
магаючи звільнення два
надцяти своїх товари
шів, арештованих напе
редодні за бойкот занять 
на знак протесту проти 
расової дискримінації в 
системі освіти.

--------- ------------Бонн
Тепер споживання нар

котиків і алкоголю серед 
західнонімецької молоді 
<т,осягло страхітливих 
масштабів» — до такого 
висновку прийшли учас
ники спеціальної конфе
ренції в Дюссельдорф!.

ІІа конференції було 
відзначено, що тепер 54 
проценти молодих людей 
віком від 12 до 24 років, 
які проживають у най
більшій західнонімець
кій землі Північний Рейп- 
Вестфалія. щодня спожи
вають наркотичні засоби.

(ТАРС).
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ОЛІМПІАДА — НЕ ТІЛЬКИ ДЛЯ ОЛІМПІЙЦІВ

ЕКЗЛИЕШТЬ
„СТАРТИ ЩІК“
.У Кіровограді відбулися обласні фінальні змагання 

дитячих спортивних ігор «Старти надій», присвячені 
110-й річниці з дня народження В. І. Леніна і XXII 
Олімпійським іграм у Москві. їхня мста — поліпшення 
спортивної та оздоровчої роботи в загальноосвітніх 
школах, удосконалення системи масових змагань серед 
дітей і підлітків, залучення їх до регулярних занять 
фізкультурою і спортом.

Формула змагань сприяє досягненню цієї моїй. Про
водяться вони у п’ять етапів: спочатку в класах і шко
лах, потім — на першість міст і районів, нарешті — об
ласні, республіканські і всесоюзні фінали.

Цс й зумовлює, насамперед, масовість. За даними 
обласного спортксмігету, лише в першому етапі зма
гань у нашій області взяло участь близько і00 тисяч 
школярів.
Ж ОСЬ протягом трьох 

днів у Кіровограді на 
стадіоні спортклубу «Зір
ка», в стрілецькому тирі 
середньої школи № 5 та 
плавальному басейні об
ласного спортномітету 
йшли спортивні поєдинки 
між п'ятьма найсильніши- 
ки класами області. Вони 
визначалися за даними 
міських і районних спорт- 
комітетів, які мали брати 
до уваги результати друго
го етапу. Огу.є, фіналіста
ми обласних змагань 
«Стартів надій» стали сьо
мі класи середньої школи 
№ 5 м. Кіровограда і се
редньої школи № 10
м. Світловодська. шості 
класи середньої школи 
№ 19 м. Кіровограда. Ново- 
української середньої шко
ли № 4 і Компаніївської 
середньої школи.

До програми змагань 
увіходило сім видів спор
ту: біг на 60 метрів для 
хлопчиків і дівчаток, лег
коатлетичний крос на 800 
метрів (хлопчини) і 500 
метрів (дівчатка), плаван
ня на 50 метрів, кульова 
стрільба з пневматичної 
гвинтівки (дистанція — 
10 метрів), метання теніс
ного м’ячика, стрибни в 
довжину, підтягування на 
перенладині (хлопчики), 
згинання і розгинання рук 
в упорі (дівчатна).

Слід буле чекати, іцо ос
новна боротьба за пер
шість розгорнеться між 
юними спортсменами
м. Кіровограда. школи 
№ 5 і світловодцями. Ад
же вени старші за інших 
своїх суперників, а в та
кому разі це еідіграє не
абияку роль, бо навіть не
значна різниия у віці мо
же стати вирішальною.

Однак вийшло трохи 
інанше. Кіровоградці, яких 
вивела на змагання стар
ший винладач і класний 
керівник Л. М. Коляда, бу
ли першими в шести видах 
програми і, зрозуміло, пе-

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «мк»

«ХТО ЗОСТАВСЯ В ЗАТІНКУ?»
У статті під таким за

головком («Молодий кому
нар» за 26 квітня цього 
року) говорилось про ре
зультати першості облас
ної ради товариства «Ко
лос» із_ багатоборства 
ГПО. В ній, зокрема, було 
піддано критиці збірну 
команду Бобринецького 
району, жоден з учасників 
якої не приніс залікових 
очок.

Заступник голови Бобри
нецького райвиконкому 
П. Д. Ланецький, відпові
даючи редакції, підкре
слив: «Газета справедливо 
критикувала збірну коман
ду району, котра допусти
ла недоліни в підготовці до 
обласних змагань. Винні в

ремегли в загальному за- 
ліну. А світлсводців обі
йшли шестикласники шко
ли № 19 м. Кіровограда
(старший викладач фізви- 
ховання С. С. Граждан, 
класний нєрівник Н. М. 
Попруженко). Світловодці 
ж стали третіми призера
ми. Дивно, що їх найбіль
ше підвело плавання, в 
якому теоін вони були не 
перевершеними. Цього ра
зу з 13 дівчаток сім не на
важились подолати 50- 
метрову водну доріжку. І 
це при наявності в місті 
плавального басейну!

Слід назвати найсильні- 
ших в особистому заліку. 
Кращими стрільцями ви
явились Наталя Стрижано- 
ва і Сергій Дука зі школи 
№ 19. далі за всіх метнув 
м'ячик Вологи Гінцар з 
Компаніївки (55 метрів), а 
серед дівчаток — !гзл Аб
рамчук зі школи № 5 (46 
метрів). Крос на обох ди
станціях Еигрлли світло- 
водці Сеєгл Петрова та 
Олександр Бсзнрсвнин. На 
рахунку Безкровного шг й 
перемога V плаванні (35.5 
секунди). Ніна Сагам. Олл 
Крайня. Галя Дроженио 
принесли школі № 5 пер
ші місця з бігу на 60 мет
рів, плавання та стрибків 
у довжину. Дві перемоги 
на рахунку учня шноли 
№> 19 Олега Лопатінл. Він 
пробіг 60 метрів за 7.7 се
кунди стрибнув на 5 мет
рів 60 сантиметрів. Олег 
міг би не поступитися ні
кому і в нросі. але він не 
вийшов на старт; далася 
взнаки втома. У зв’язку з 
цим треба сказати про не
узгодженість у плануван
ні змагань. Буквально на
передодні «Стартів надій» 
Лопатін одержав нагороди 
за перемоги в міських 
змаганнях школярів з ба
гатоборства ГПО, а наступ
ного дня вийшов захищати 
спортивну честь свого 
класу в «Стартах надій». 
Чи не велике це каванта- 

цьому передусім керівни
ки районної ради товари
ства «Колос» (голова В. С. 
Рожков) і районного спорт
номітету (голова В. П. Ло
бань)».

Як повідомив т. Ланець- 
кий, у районі взимну ніде 
готувати спортсменів з 
плавання, а ось для кульо
вої стрільби можливості 
значмо кращі. У БобринцІ, 
в селах району обладнано 
12 тиріе. У кожному вели
кому населеному пункті с 
спортивні майданчини. в 
колгоспах працюють ін
структори по спорту.

За допущені недоліни в 
підготовці команди до об
ласних змагань з багато- 

ження для шестикласника? 
До речі, школа № 19 утре
те підряд стала чемпіоном 
Кіровограда з багатобор
ства ГПО.

Отже, учні 7 «В» нласу, 
їхні спортивні керівники 
задоволені. їх нагородже
но г.утіенамн в республі
канський піонерський та
бір «Молода гєардія», що 
в Одесі, де візьмуть участь 
у республіканських фіна
лах «Стартів надій». їм 
видається грошова премія 
обласної ради профспілок 
у сумі 500 карбованців 
для придбання спортивно
го інвентаря. Таної ж гро
шової премії удостоєні 
учаснини змагань з Носо- 
українни. як переможці се
ред сільських школярів об
ласті.
»1 РОВЕДЕНІ змагання 

оголили й серйозні 
недоліни в постановці 
спортивно-масової роботи 
в шнолах області. Насам
перед у навчанні дітей 
плавання. На звітних зма
ганнях усі 13 дівчаток з 
новоунраїнсьного нласу 
не вийшли на водну до
ріжку — значить, не вмі
ють плавати; частина дів
чаток з Компаніївки теж 
не взяла участі у плаван
ні. Дуже низі-чі показники 
із стрільби. З двадцяти 
прегетавнинів тої ж Ном- 
паніївки на лінію вогню 
вийшло лише 12. А вибили 
рони всього 129 очок із... 
600 можливих. Та й 339 
очок, що їх записали на 
свій рахунок учні школи 
№ 5, які посіли перше міс
це. теж дуже мало, щоб 
оцінити це як влучну 
стрільбу. Виникає у зв’яз
ку з цим таке запитання: 
як же ці хлопчики і дів
чатка енладали нормативи 
ГПО з плавання і стріль
би?

Проведені змагання да
ють привід і для таких 
міркувань. Факультет фі
зичного виховання Кірово- 
і-радськогп педінституту 
мав виділити ЗО етудентів 
для суддівства. Декан фа
культету Б С. Язловень- 
Кнй доручив ию справу за
відуючому кафедрою спор
ту і спортивних ігор А. С. 
Ровному. Той у свою чер
гу зобов'язав зробити не 
викладача кафедри В. С. 
Науменка. Останній напе
редодні і навіть уранці в

запевнив 
обласного 
шо судді

день змагань 
представників 
спортномітету. ....
будуть. Але жоден із них 
не з’явився на змагання.
Вони не зірвалися тільки 
завдяки щасливій випад
ковості: в день змагань
на стадіоні «Зірка» був зі 
своїми вихованцями тре
нер обласної ради «Аван
гард» В. К. Іванець. Його 
підопічні і взяли на свої 
плечі весь тягар суддівст-
ва.

Коли свого часу факуль
тет фізичного гихованнч 
критикували за погану 
підготовну спортсменів ви
сокого нласу. дехто з ке
рівників і викладачів цьо
го закладу відкидав цю 
критику під приводом то
го, що, мовляв, фанультет 
готує не спортсменів, а 
викладачів фізкультури. 
Як же бути із згаданим 
випадком?

М. ОРЛЮК.

Сорства ГПО голові район
ної ради товариства «Ко
лос» В. С. Рожнову на за
сіданні президії районного 
спортномітету суворо вка
зано. його зобов’язано 
найближчим часом усуну
ти недоліки в підготовці 
багатоборців ГПО.

У червні на засіданні 
райвиконкому буде заслу
хано питання про _ те, ги 
районний спортномітет за
ймається розвитком фіз
культури і спорту в ра
йоні.

З метою створення кра
щих умов для занять фіз
культурою і спортом виді
лено кошти на реконструк
цію стадіону в гл. Бобрин- 
ил. Тут передбачено будів
ництво спортивного залу. 
Влітку V районі буде об
ладнано 13 відкритих пла
вальних басейнів для під- 
готовии і складання нор
мативів ГПО.

БАСКЕТБОЛ

в. ТВЕРДОСТУП.

Спортивний випуск 
«Молодого 
комунара»

Додому
з ««бронзою»

П’ять днів у Севастополі 
тривав традиційний рес
публіканський турнір з 
баскетболу, присвячений 
35-річчю Великої Перемоги. 
В ньому взяли участь дів
чатна 1968 —1969 років 
народження. Своє вміння 
володіти оранжевим м’я
чем демонстрували н ви
хований тренера Я. О. В’я- 
зовського з Кіровоградсь
кої ДЮСШ № 1. Наші зем
лянин добре провели ігри 
на цих змаганнях. Після 
севастопольських баскет- 
болісток і спортсменок з 
Миколаєва еони зайняли 
трете призове місце.

Лілія Старикова навча
ється на факультеті фі
зичного виховання Кірово
градського педінституту 
імені О. С. Пушкіна. її 
улюблений вид спорту — 
художня гімнастика. Тре
нується дівчина під керів
ництвом свого досвідчено
го наставника В. С. Вико
вої. П. Старинова успішно 
виступала на багатьох об
ласних і республіканських

ВІД АФІН — ДО МОСКВИ

ТРІУМФ, ТРІУМФ!..
-|Л ЛИПНЯ 1952 року. 

Хсльсіпкі. На XV
Олімпійські Ігри приїхало 
■4925 спортсменів із 69 
країн світу. Це вже був 
перший рекорд Олімпіади. 
Крім представників .Ганн, 
Гватемали, Гонконгу, Із
раїлю, Іпдонсзії, Багам- 
ських островів, Нігерії,

1 Нідерландських Аральсь
ких островів, ФРІ І, Таї
ланду, Південного В’єтна
му, тут дебютували й ра
дянські олімпійці. У ко
мандному неофіційному 
заліку збірна Радянського 
Союзу поділила перше 
місце з командою СИ1А — 
обидві набрали по.494 оч
ка. Наші олімпійці тоді 
завоювали 71 медаль: 22 
золоті, ЗО срібних, 19 брон
зових.

Першу в.істерії радян
ського спорту золоту олім
пійську медаль вручено 
20 липня 1952 року ме
тальниці диска Ніні Ро
машковій (П о п о м а р ь о в і і і). 
Через вісім 
знову стала 
чемпіонкою.
1956 року добилась брон
зової нагороди. З 1951 по

років вона 
олімпійською 
а па Іграх

змаганнях, потрапляючи в тана мста у спортсменки, 
число призерок. _ і Єона впевнено йде до неї.

Е олімпійському році
стати майстром спорту — Фото В. ГРИБА.

1959 рік — вісім разів! — 
заслужений майстер спор
ту II. Пономарьова става- дииок, 
ла' чемпіонкою країни. *•-■--

РІК- ^ельбУР1’- 
L7 J v 22 листопада тут 
відкрилися XVI Олімпій
ські ігри. На них радян
ські спортсмени значно 
випередили збірну СШ.\ і 
стали першими в неофіцій
ному командному заліку: 
збірна СРСР набрала 
622,5 очка (37 золотих, 29 
срібних, 32 бронзові ме
далі), а у спортсменів 
США було лише 497,5 оч
ка.

Олімпіада 
ввійшла в 
«Олімпіада 
Куца». Паш 
гув тут виграв одразу дві 
золоті медалі на стайєрсь- 
ких дистанціях — 5000 і 
10000 метрів, установивши 
олімпійські рекорди. 
ПРОСЛАВЛЕННЯ 

ііаі'п.іпііі бппрпк ґ

R Мельбурні 
історію як 
Володимира 
видатний бі-

і ра- 
— дянський борець Олек
сандр Мсдвідь на Олімпій
ських іграх у Токіо не міг 
подолати турецького атле
та Ахмета Аііїка. У турка 
була неабияка «таємнича 
зброя» — він змастив своє 
тіло. Тож повсякчас, мов

в'юн, вислизав з-рук Мед- 
ведя. Суддя зупинив Ш>€- 

--- , щоб примусити 
Айїка витертись рушни
ком. Та це не допомогло 
— з тіла виступала олія і 
/Мсдвідь не зміг міцніше 
схопити суперника. Поєди
нок закінчився внічию. 
Але й це не перешкодило 
нашому спортсменові ста
ти олімпійським чемпіо
ном.
2ЛЛ РІК до нашої ери. 

і|а дд.х Олімпій
ських іграх переможець у 
тривалому бігу Агій після 
поєдинків пробіг іще 50 
кілометрів до рідного міс
та Лргоса, щоб повідомити 
про свій успіх. А потім 
він знову повернувся в 
Олімпію. Па його шляху 
були дві високі гори.

Сенсацією Ігор у 440 ро
ці до нашої ери був ви
ступ спартанця Ладу. Но
го сучасники казали, що 
атлет долав дистанцію так 
легко, ню навіть не зали
шав на піску слідів.
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