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ПЛЕНУМ ОБЛАСНОГО КОМІТЕТУ
ЯКОМ УКРАЇНИ
28 червня 1982 року в Кіровограді відбувся І і пле
нум обкому ЛКСМ України, який розглянув такі пи
тання:
1. Про заходи по виконанню завдань, що виплива
ють з промови Генерального секретаря ЦК КПРС,
Голови Пре індії Верховної Ради СРСР товариша
<И. І. Брежнева на XIX з’їзді ВЛКСМ, рішень XIX
з'їзду ВЛКСМ і XXIV з’їзду ЛКСМУ.
2. Про затвердження постійних комісій обкому
ЛК.СМ України.
З доповіддю в першому питанні виступив перший
секретар обкому комсомолу І. ШЕВЧЕНКО.
В обюворенні доповіді взяли участь: В. КУЛИК —
перший секретар Кіровоградського міськкому комсо
молу. А. СНІСАРЕНКО—бригадир комсомольсько-мо
лодіжного колективу мулярів Новгородківського раиміжколгоспбуду, Л. СОЛТИК — перший
секретар
Ульяновського райкому комсомолу, В. ПОКЛАД —
доярка колгоспу імені Леніна Долннського району,
B. ТЯГЛИЙ — перший секретар Олександрійського
• міськкому комсомолу, О. БЕРЕЗАМ — голова об.т"спорткомітегу, Т. ДМИТРЕНКО — перший секретар
Новомиргородського райкому комсомолу, Н. АВРА
МЕНКО — учениця Кіровоградської середньої шко
ли № 11, В. ДУБЧЕНКО — механік колгоспу «Друж
ба» Новоукраїнсі кого району, В. ШПАК — секретар
комітету
комсомолу заводу
«Червона
зірка»,
C. ГРУЗДЕНКО — продавець універсального торго
вого об’єднання «Кіровоград».
На пленумі виступив секретар обкому Компартії
України В. К. ДРИМЧЕІ1КО.
У роботі пленуму обкому комсомолу взяли участь
заступник завідуючого відділом організаційно-партій
ної роботи обкому партії Б. С. ЯСИНОВСЬКИЙ, за
відуючий відділом комсомольських організацій ЦК
ЛКСМ України 10. М. МАРША ВІН.
З обіовореиого питання пленум прийняв постанову.
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Доповідач підкреслиз, що
значний вклад у виконання
народногосподарських зав
дань вносять школярі, учні
ПТУ і технікумів, студени.
Сьогодні майже у кожному
вищому і середньому спеці
альному навчальному закла
ді діють студентські
буді
вельні загони. Щороку бій
ці цих загонів
виконують
роботи
на два мільйони
кербоЕанців. Нині
стартує
третій трудовий
семестр.
Студентські будівельні за
гони внесуть свій Еклад у
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Переходячи до проблем
внутріспілкового життя, пер
ший секретар обкому ком
сомолу сказав, що на необ
хідності поліпшення органі
заторської і виховної робо
ти комітетів комсомолу, під
вищенні
боєздатності всіх
ланок комсомольських орга
нізацій наголошувалося в рі
шеннях XIX з’їзду ВЛКСМ і

альним стало питання вдо
сконалення
ідейного, кла

Еиступах на пленумі секре
тар комітету комсомолу за

сового загартування молоді,
формування у неї марксист

В. Шпак, перший

XXIV з’їзду ЛКСМ України.
Комітети комсомолу повинні
зосередити увагу на поліп
шенні діяльності
комсо
мольських організацій про-

сько-ленінського світогляду,
— сказала е своєму виступі
перший секретар Новомир
городського райкому ком
сомолу Т. Дмитренко. Пре

Олександрійського міськко
му ЛКСМ України В. Тяглий.
На пленумі Еисгупив сек
ретар обкому
Компартії
України В. К. Дримченкс.

комсомольсько - молодіж
ного
колективу
муляріа
Новгородківської районної
міжколгоспної будівельної
організації А. Снісаренка.
— Нині
особливо акту

підвищення
ефективності
комсомольської політосвіти,
про значення ідейно-вихов
ної роботи е успішному ви
конанні завдань одинадця
тої п’ятирічки
говорили у

воду

«Червоне

зірка.»
секретар

КОНКРЕТНА ПРОГРАМА ДІЙ
Незабутньою
яскравою
подією в житті Ленінського
комсомолу, зазначив у своїй
доповіді на пленумі перший
секретар обкому комсомо
лу І. Шевченко,
стзв XIX
з’їзд ВЛКСМ. Центральною
подією з'їзду стала змістов
на, надихаюча промова то
вариша Л. І. Брежнєва, прогникйута турботою про мо-ОіОде покоління, Е якій дано

дівчат області працюють ни
ні в сфері обслуговування.
Тут
створено
понад 203
КМК. Почесними
членами
комсомольсько - молодіж
них
колективів магазинів
«Оксана» та «Салон побу
тової техніки» м. Кіровогра
да є Олег Кошовий і Любов
Шевцова. Гроші, зароблені
за героїв-молодогвардійців,
перераховують
до Фонду
х*иру. Проте у шефстві ком
сомолу над сферою торгів
лі й обслуговування
ще є
чимало недоліків.
Не зав

виконання
планів другого
реку одинадцятої п’ятиріч
ки і в реалізацію
Продо
вольчої програми. Таким чи

ном для
багатьох комсо
мольських організацій нав
чальних закладів області по
няття навчання та праця —
нероздільні.

Особливе місце у справі
виховання політично актив
них, свідомих
молодих бу
дівників комунізму, сказав
доповідач належить
полі

високу оцінку
діяльності
комсомолу, визначено його
першочергові завдання. Ко
тичній освіті. За навчаль
мітети комсомолу
області
ний рік в системі
комсо
комітети
розгорнули роботу по про жди принципов.о
підходять - до мольської політосвіти понад
паганді і вивченню промо комсомолу
40,5 тисячі чоловік оволоді
ви товариша Л. І. Брежнєва фактів грубого ставлення до
ли марксистсько-ленінською
■покупців,
розкрадання
дер

на найвиш.ому форумі ком
теорією в школах і семіна
сомолу, матеріалів XIX .з'їз жавного майна, зловживань
рах комсомольської
політ
ду. ВЛКСМ і XXIV
з’їзду з.боку молодих працівників
Міськкомам, рай освіти. Чимало уваги приді
комсомолу України. В об торгівлі.
комсомолу
треба ляється зв’язку навчання з
ласті широко розгорнулося комам
спрямувати
зусилля
комсо
 життям.
соціалістичне змагання по
мольських
організацій
тор

Разом з тим деякі комсо
достроковому
виконанню
соціалістичних зобов’язань гівлі, побуту на поліпшення мольські організації ще не
обслуговування, достатньо
займаються пи
на честь 60-річчя утворення культури
впровадження прогресивних танням підвищення
ефек
СБСР. Більше тисячі комсо
тивності
марксистсько-ле
мольсько-молодіжних
ко форм роботи.
нінської освіти
молоді, не
лективів стали на ударну
Далі доповідач сказав про
дбають про підготовку кад
їрудову вахту на честь юві те, що
комсомольці і мо
лею Країни Рад. Заслуго лодь області як свою кров рів, які займаються пропа
вують підтримки і поширен ну справу, бойове завдання гандистською роботою. Це
насамперед
ня ініціативи комсомольців і сприйняли рішення травне стосується
молоді Кіросського району вого (1982 р.) Пленуму ЦК Ульяновського, Кіровоград
ААаловисківського,
по підвищенню якості про КПРС, Продовольчу програ ського,
Бобдукції,
НоЕоукраїнського і му. Обком комсомолу най Новрархангельського,
Ульяновського
районів — ближчим часом має розгля ринецьк’ого райкомів комсо
молу та Олександрійського
по високоефективному ви нути на
комсомольському
користанню сільськогоспо- активі області участь моло міськкому комсомолу.
• дарської-техніки, Онуфріїе- дого покоління у виконанні
Далі доповідач зупинився
<гького — по заготівлі кор рішень Пленуму, реалізації на посиленні контрпропаганмів для громадської худо Продовольчої програми.
дистської роботи комітетів
би.
Підкреслено,
Важлива турбота
комсо комсомолу.
райко
Доповідач
розповів про молу — закріплення молоді що при міськкомах
шефство комсомольців над на селі. Там, де цим займа мах комсомолу треба ство
капітальним
будівництво//, ються вдумливо, серйозно рити методичні ради по бо
розвитком важливих народ — мають добрі результати. ротьбі з буржуазною ідео
ногосподарських
об’єктів
Скажімо, в колгоспі
імені логією і пропагандою, а в
профтехучилищах,
Адже це. як підкреслювало Калініна Новоархангельсько- школах,
ся на з’їздах
комсомолу, го району лише в 1981 році технікумах, вузах, трудових
колективах — контрпропапочесна справа Ленінського залишилося
працювати 45
комсомолу. Посланці Кіро- процентів випускників міс гандистські групи. За прик
воградщини ударно трудя цевої школи. Всім знайшла ладом республіканської га
зети «Комсомольськеє зна
ться на БАМі, на шахтах ся робота до душі.
Велику
Донбасу, на Далекому Схо турботу про молодь вияв мя» обласній газеті «Моло
ді, За підсумками цієї ро ляють і правління колгоспів дий комунар» треба ввести
боти обласна комсомольсь імені Щорса Долинського в практику підготовку тема
ка організація нагороджена району, «Первое мая» Мало- тичних сторінок «Діалог» з
найбільш
Почесною
грамотою
ЦК виснівського району та ін відповідями на
гострі питання,
що надхо
ЛКСМ
України Однак, як ших.
дять від молоді. Створити
підкреслив І. Шевченко, ос
Однак не скрізь так. Комі
при редакції
позаштатний
таннім часом ряд комітетів тетам комсомолу
слід по відділ по контрпропаганді.
комсомолу і, зонрема.з Ле дбати про умови праці і від
Доповідач
зупинився на
нінський і Кіровський рай починку сільської
молоді, поліпшенні організації комі
коми комсомолу м. Кірово підвищення її професійної
тетами комсомолу культур
града (перші секретарі рай майстерності.
ного дозвілля молоді, війсь
комів І. Павлов та О РомєВажливим завданням кож ково-патріотичного вихован
нов) послабили увагу до ор ного трудового колективу, ня, на широкому залученні
ганізації шефської допомо- є підвищення ефективності КОМСОМОЛЬЦІВ і МОЛОДІ ЗА
і и.
виробництва і якості робо НЯТТЯМ
фізкультурою
І
Понад вісім тисяч юнаків і ти.
спортом.

кідних галузей
народного
господарства, сфери обслу
говування, на зміцненні дис
ципліни в первинних комсо
мольських організаціях.
На закінчення доповідач
сказав, що реалізація склад
них і
відповідальних зав
дань, поставлених XIX з’їз
дом ВЛІІС/А вимагають від
усіх комсомольських праців

ників і активістів високої ак
тивності, цілеспрямованості,
здібності .
конкретними

справами відповісти на тур
боту партії про підростаюче
покоління
Почалося обговорення до
повіді.
— У Кіровоградській місь
кій комсомольській органі
зації триває вивчення мате

ріалів з'їздіе комсомолу, —
сказав
у своєму виступі
перший
секретар Кірово
градського міськкому ком
сомолу В. Кулик. — У місті
розгорнулося соціалістичне
змагання серед /холоді за
дострокове виконання зав

дань другого року і одинад
цятої п’ятирічки
в цілому
Важливою справою комсо
мольських організацій є ни
ні турбота про
залучення
молоді в сфет-и
тор-'івлі і
побутового обслуговування
Однак міськком і райкоми
комсомолу ше повільно ви

конують доручення партії
— організувати ефєктизне
шефство над торгівлею. Ці
важливі питання порушила
в своєму виступі
і прода
вець універсального торго
вого об’єднання
«Кірово
град» С. Грузденко.
Питання профорієнтації в
загальноосвітній школі, за
кріплення молоді
на селі
порушувалися
у виступах
учениці
Кіровоградської
СШ № 11 Н. Авраменко,
першого
секретаря Улья
новського райкому комсо
молу Л. Солтик та інших
учасників пленуму.
Про похід комсомольців і
молоді
за- економію і бе
режливість,
проблеми ор
ганізації
соціалістичного
змагання в молодіжних ко
лективах, дальший
оозвиток руху раціоналізаторів і
новаторів
виробництва
йшлося у виступах
доярки
колгоспу імені Леніна До
линського району В. Поклад,
механіка колгоспу «Дружба»
НоЕоукраїнського
району

В-

Дубченка,

бригадира

З виступу секрі ітгря обкому Компартії України В. К. ДРИМЧЕНКА.
Сьогодні пленум розгля
дає луже -важливе питання
Зявд-іппя,'що випливають з
рішень XIX з'їзду ВЛКСМ
промови па ньому Генераль
ного секретаря ЦК КПРС
товариша Я. ї. Брежнєва —
не програма дім Ленінсько
го комсомолу, кожного ком
сомольця. Па пленумі пра
вильно підкреслювалося, що
підсумки всієї організатор
ської і масово-політпчпої ро
боти є активізація участі
юнаків і дівчат в трудових
справах, спрямованість па
досягнення конкретних кін
цевих результатів. Нині ЗС
процентів робітничого класу
і колгоспного селянства об
ласті — комсомольці і мо
лодь Тому їхній вклад у ви
конання завдань одинадця
тої
п’ятирічки значний.
Багато залежить від добро
совісної. високопродуктив
ної праці кожної
молодої
людини.
Треба, щоб комсомольські
організації ширше розгорта
ли соціалістичне змагання
молодих робітників
і кол
госпників за
комуністичне
ставлення до праці, сприяли
переведенню комсомольськомс-лодіжппх бригад па госп
розрахункові форми і сти
мулювання праці, які за рі
шенцям партії повинні стати
основними в
одинадцятій
п’ятирічці. Проте в області
за методом бригадного під
ряду працює дуже мало
КМК
Програмою дій для комсо
мольців і молоді області ма
ють стати рішення травнево
го (1982 р)
Пленуму ЦК
КПРС. реалізація
Продо
вольчої програми. Особли
вого значення набуває сьо
годні розвиток тваринницт
ва. Чимало юнаків і дівчат
ударно працюють в цій га
лузі. Скажімо, доярка кол
госпу сПервое мая» Мадовнсківського району В. Єпішева нинішнього року па зо
їла вже 2220 кілограмів мо
лока від корови. І подібних
прикладів чимало Але чис
ло членів ВЛКСМ. які пра
цюють
в тваринництві, за
останні 10 років зменшило
ся па 000 чоловік.
Це має
турбувати комітети комсо
молу. Треба створювати не
обхідні умови .для праці,
відпочинку молодим праців
никам цієї галузі.

Не можна іт.иі справж
нім комсомольцем не вихо
вавши в собі бережливого
ставлення до народного доб
ра. Категорії бережливість,
якість продукції — катс-орії не лише економічні, але
й моральні. Про не треба
завжди пам’ятати комітетам
комсомолу, формуючи осо
бистість молодого сучасни
ка. трудівника
Як підкреслив ТОЗНрІНН
Л. 1 Брежнєв в промові па
XJX з’їзді ВЛКСМ сьогодні
треба
проявляти
більше
принциповості.
наполегли
вості в боротьбі за усунення
недоліків у сфері обслугову
вання Нині в області слабо
вирішуються питання ".тво
рення КМК в торгівлі і па
підприємствах, які виробля
ють товари народного спо
живання. Тому завдання ко
мітеті» комсомолу — в кож
ному місті, районі створити
зразкові
комсомольськомолодіжні
підприємства
сфери обслуговування і на
їх прикладі вчити передо
вого досвіду
XXVI з’їзд КПРС, як ві
домо поставив
перед ком
сомолом завдання — актив
ніше сприяти формуванню
ПОКОЛІННЯ людей політично
активних, які люблять пра
цю і уміють трудитися, зав
жди готових до захисту сво
єї Батькївнпні" Серед моло
ді. па жаль, не зжито те
випадків пняитва. хуліган
ства, крадіжок. Все це вима
гає від комсомольських ор
ганізацій поліпшення ідейпогпховної роботи. Школа,
пуз. трудовий колектив попинні утверджувати у кож
ної молодої людини тверду
переконаність, розвивати по
літичну свідомість.
Обкому, міськкомам і рай
комам комсомолу треба по
стійно
удоскоиалюзлти
стиль і методи своєї діяль
ності. оволодівати мистецт
вом
організаторської
та
ідейно-виховної роботи се
ред молоді, серед юних леіііішів — піонерії Цілеспря
мовано слід підвищувати ді
яльність ПервііННП” комсо
мольських організацій, підсніцувати їх роль
у вихо
ванні молоді,
у вирішенні
всіх важлнзпх завдань, які
стоять перед колективами.

«Молодий комунар»

2 crop.
- ----СЛОВО ПЕРЕД СТАРТОВА
Минулого літа
Петро
Козішкурт намолотив
зерна найбільше а області серед
комбайнерів, які
жнивували на СК-4. А коли закінчились жнива на Ук
раїні, то виявилось, що це найкращий результат і в
республіці. Взимку нинішнього року комсомолець
взяв участь у зустрічі переможців республіканського
змагання серед
молодих
хліборобів. Сьогодні
він розповідає про підготовку до своїх чергових
жнив.

Успіх
зобо ’язує
До жнив зосталися ліче
ні дні, але думаєш про
ник тільки нині.
Швидко
збирається тепер хліб, але
цього часу хлібороб чекає
цілий рік.
І коли щойно
пройшов останню загінку,
коли по гарячих слідах об
мірковуєш недоліки недав
нього
жнивування, копи
восени готуєш грунт під
майбутній урожай, коли
взимку
ремонтуєш ком
байна, коли
перевіряєш
його перед стартом.
Наливається колос, за
смагає під високим літнім
сонцем, важчає. І що день,
то дужче бентежиться сер
це — ще недовго зоста
лось, ще зовсім недовго.
Буває, закінчиться трудо
вий день, наморишся в ро
боті, а до хати
вибираєш
дорогу попід полозіючими
пшеницями.
До хлібного поля я при
йшов не одразу. І хоч ви
ростав у сім’ї хліборобсь
кій, але після закінчення
восьмирічки
подаася до
будівельної
міста, набув
спеціальності, працював у
робітничому колективі аж
до призову в
Радянську
Армію. Але вже і тоді ста
вив під сумнів свій вибір.
Повернувся з армії, пішов
до батька помічником на
комбайн, і все
стало на
свої місця. Зрозумів
—
ось моє покликання, тут
мені хочеться бути, тут я
найпотрібніший. Згодом і
сам вивів батькового СК-4
в поле. Нинішнє
літо для
мене буде
третім само
стійним.
Торік перед
жнивами

хвилювались
особливо.
Дощів в
Ульяновському
районі не
випадало з по
чатку травня, спека стояла
неймозірна, жнива поча
лись значно
раніше, ніж
завжди. Зібрали ми в кол
госпі по ЗО центнерів зер
Результат
нових на круг,
й поганий,
не такий уже
на неприколи зважити
хильність погодних умов.
Десяте літо відслужив мій
СК-4 у батькових руках, у
моїх. Цього року підготував «Ниву».
тисячах
Майже на 2,5
гектарів
колосяться нині
зернові в нашому госпо
дарстві. Хлібороби напо
готові. 16 комбайнів (4 з
них — потужні «Колоси)
вийдуть у поле. Плануємо,
як і торік, зібрати хліб за
12 світлових днів. Техніки
для
цього
достатньо,
проблем з механізаторсь
кими кадрами у нас не іс
нує.
У механізаторському колектизі у нас зараз біль
ше молоді. Хлопці заслу
говують шану жителів Лозуватої
сумлінною пра
цею. На нинішніх жнивах
більше двадцяти молодих
механізаторів
братимуть
безпосередньо
участь у
хлібозбиранні. Не кажучи
вже про комбайнерів, ко-•
жен помічник
у нас має
механізаторський фах. Ме
ні буде з ким
змагатись.
Знаю напевно, ще не поступатимуться у суперниц
тві Анатолій Геркіял, Ана
толій Барський. Останній
торік намолотив
своїм
«Колосом» найбільше хлі-

ба у колгоспі. Добре тру
дились на відвезенні соло
ми минулого року, задава
тимуть тон і нині механі
затори Володимир Галуш
ка і Володимир Магаліс.
Старанно перевірили всі
механізми і вузли комбай
нів досвідчені хлібороби
В. О. Ярославець,
В. П.
Колос, Г. М. Козішкурт,
Б. М. Новотарський. З ни
ми й молодим працювагиметься
легко, особливо
помічникам.
Правління колгоспу роз
робило моральні і матері
альні стимули для учасни
ків
соціалістичного зма
гання на жнивах.
Кожен
хлібороб домагатиметься,
щоб червоний вимпел ма
йорів саме на його ком
байні. Щоденно підбивати
муться підсумки зробле
ного за минулий
день,
найсумлінніші нагороджу
ватимуться
грошовими
преміями. Комітет комсо
молу колгоспу
разом з
культармійцями готує для
жниварів ноту програму.
Проти торішньої перед
жнивної пори нинішня нас
більше обнадіює на високі
врожаї. Агрономи
госпо
дарства підраховують що
з кожного гектара зерно
вих маємо отримати
не
менше 40 центнерів.
Мені кілька місяців то
му випала честь представ
ляти молодих
хліборобів
Кіровоградщини на
зуст
річі переможців республі
канського соціалістичного
змагання жниз-81. Це зо
бов’язує. Разом з помічни
ком Анатолієм Талпою (до
речі, будем жнивувати ра
зом ми не перший
рік)
прагнутимемо довести, що
минулорічний висский ре
зультат у нас
був не ви
падковий.

П. КОЗІШКУРТкомбайнер
колгоспу
імені Фрунзе.

20 червня 1982 року в Українській РСР відбулись ви
бери народних суддів
районних (міських) народних
судів. Протягом
квітня—червня па загальних зборах
громадян за місцем їх робочії або проживання і зборах
військовослужбовців проводились впоорц народних за
сідателів районних (міських) народних судів.
Виборча кампанія повсюди проходила
в обстановці
високого І ОЛІТіІЧИОГО і трудового піднесення, активної
боротьби трудящих за виконання рішень XXVI з’їзду
К11РС, травневого (1982 р.) Пленуму Центрального Ко
мітету партії, завдань, що випливають з доповіді Гене
рального секретаря ЦК К.Г1РС товариша Л. 1. Брежнєва
па Пленумі «про Продовольчу програму С.РСР на пері
од до 1 990 року і заходи по її реалізації*.

«Течуть ріки
в саме море»
ПІД таким заголовком у нашій газеті
оуло надруковано критичний матеріал,
який розповів читачам про безгосподарппиГаЗЛЄННЯ КЄрізників Деяких підX п
” Я° наР°Аного добра і природ
них ресурсів.
г г
Керуючий АЛаловисківською
райсіль-

госптехнікою О. Ф. Тасенко надіслав
редакції відповідь:
«...Викладені в публікації факти мали
місце.
Для запобігання втратам нафтопро
дуктів на нафтобазі проведено ремонт
кранів, замінені рукави прийомного та
зливного пристроїв, проведена рекон
струкція зливних пристроїв для заправ
ки автомобілів, побудовані два мастилоулозлювачі на території бази та два на
струмочку, що впадає в річку Мала Вись.
З усіма робітниками нафтобази про
ведено інструктивні заняття.
Матеріал обговорено на розширено
му засіданні технічної ради райсільгосптехніки. Розроблено заходи на 1982 рік
по поліпшенню охорони природи».

?3 мольбертом
у поле

У виборах народних суддів районних
(міських) на
родних судів взяло
участь 99,99
процента виборців,
включених до списків виборній. За кандидатів у народні
судді голосувало 99,96 процента виборців. Усі кандида
ти, що балотувались, одержали • абсолютну більшість
юлосів і обрані народними суддями.

До районнік, міських і районних у містах народних
судів республіки всього оорано 1.668 народних суддів.
Серед них жінок — 512, або 30,7 процента, 4о8 народних
суддів, або 27,5 процента, обрані вперше.
11о виборах народних засідателів у республіці відбу
лось 107.5&4 зборів. Усього обрано Юо.630 народних за
сідателів районних (міських) народних судів. Серед об
раних засідателів — 69.522 робітники і колгоспники, або
65.8 процента, 56,396 — жінок, або 53,4 процента, 54.549
— членів і кандидатів у члени КГІРС, або 51,6 процента,
51.081 — безпартійних, або 48,4 процента, 19.284 — осо
би віком від 25 де ЗО років, або 18,с процента. Обіпра
лись раніше народними засідателями 52.591 чоловік, або
49.8 процента.
Вибори народних суддів і народних засідателів про
йшли у новині відповідності з Конституцією Української
РСР, законами про судоустрій і вибори районних (місь
ких) народних судів Української РСР,

МИ — ЗА МИРІ

Ш Аіти
РОСШЬ ЩШШМ

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «мк»

На Кіровоградіщші пра.
цюе група митців з дев’я
ти областей України. До ц
складу входять живопис
ці,
графіки, скульптори
письменники. Серед Н|(х‘
народний художник Уц)3і.
НИ, член-кореопіондент Академії мистецтв СРСР и--').
ший
заступник голови
Спілки художників УРСР
В. В. Шаталіи, народний
художник
УРСР
в. 1
Одайпик, лауреат Ре.ие'/ліканеької
премії імені
В. І. і\асіяіі.і заслуя;сиі;ії
художник УРСР Ю. л
Мохор. Керує
роботою
групи художник, заслуже
ний ДІЯЧ культури І1НР
М. М. Шелест.
Творче
відрядження
митців приурочене 60-рІччю утворення
СРСР. у
своїх творах вони зоїЧлжують передовиків Сільськогосподарського вироб
ництва,
ПрОМНСЛОЗОСї і,
еідміііі.иків навчання, пар.’
тіґіинх та комсомольсіжнч
працівників.
Творчими
майстернями стали поля,
ферми, цехи..

Дані про підсумки виборів публікуються
иа підставі матеріалів, одержаних Президі
єю Верховної Ради Української РСР від ви
конавчих комітетів обласних, Київської і
Севастопольської міських Рад народних де
путатів.

Ульяновський район.

Молодий механізатор колгоспу імені Дзержинського Знам'янсьного району
Володимир КОНДРАТЕНКО незабаром уперше самостійно виведе в поле свій
«Колос». Хлопець не боїться труднощів, бо за наставнина, ищоого порадника
має шанованого односельця, кавалера ордена Трудового Червоного Прапора
Павла Івановича РУДЕННА.
Фото В. ГРИБА,

СРСР-60

ПРО ВІДСУЙКИ ВИБОРІ*
НАРОДНИХ СУДДІ*
і НАРОДНИХ ЗАСІДАТЕЛІВ
РАЙОННИХ (МІСЬКИХ)
НАРОДНИХ СУДІВ
УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Шістдесят років минає
Союзу РСР. За цей час ра
дянський народ зумів пе
ретворити аграрну відста
лу Росію в одну з могут
ніх країн світу. І всі ці ро
ки, чи
то
проливаючи
кров на фронтах
грома
дянської та
Великої Віт
чизняної воєн, чи то відбу
довуючи господарство на
ші люди прагнули до ми
ру. Бо тільки в умовах ми
ру можливий розквіт люд
ства.
Ми є свідками того, що
умови життя в нашій країні
поліпшуються
з кожним
роком. Радянська людина
має право на працю., осві
ту, відпочинок, соціальна
забезпечення... Особливо
привілейованими у нас є
діти. Вони мають усе не
обхідне. щоб
виростати
щасливими творцями своєї
долі. І ми не хочемо, щоб
цьому
щастю настав кі
нець. Я, як і мільйони ра
дянських
жінок-матерів,
схвалюю миролюбну полі
тику нашої партії й уря
ду. Я хочу добра своїй ди
тині.
Послідовна позиція Ра
дянського Союзу, яку віч
зайняв на другій спеціаль
ній
сесії
Генеральної
Асамблеї
Організації
Об єднаних Націй, ще раз
підтвердила рішимість на
шої держави
у боротьбі
за мир, у посланні Гене
рального
секретаря ЦЧ

КПРС
Голови Президії
Верховної Ради СРСР то
вариша Л. І. Брежнєва го
вориться, що
«Союз Ра
дянських
Соціалістичних
Республік бере
на себе
зобов’язання не застосо
вувати першим
ядерну
зброю.
Це зобов’язання
наби
рає чинності
негайно, в
момент його обнародуван
ня з трибуни Генеральної
Асамблеї ООН.
У цілому
Радянський
Союз за просузання впе
ред на всіх напрямах, де
відкриваються можливості
для обмеження
і карди
нального
скорочення оз
броєнь —
хай то буде
ядерна зброя,
інші види
зброї масового знищення
чи звичайні озброєння. Не
має такого виду озброєнь,
який Радянський Союз не
був би готовий обмежити
чи заборонити на взаємній
основі».
Зараз погляди прогре
сивних людей світу звер
нуті в бік тих держав, від
яких залежить остаточне
вирішення питання — бути
чи не бути новій світовій
війні?
Ми відповідаємо за до
лю наших дітей. То хай же
ростуть вони щасливими,
хай не знають страхіть вій
ни.

П. ГОНЧАРОВА.
м. Кіровоград.

В

За 20 днів роботи у Но
во архангельському районі
художники
В. А. Кгтречеііко,
О. А. Івахнеііко,
М. М. Нечвогляд, В. її.
Лященко зробили зарисов
ки, написали багато порт- .
ретів, зокрема портрет ка
валера ордена
Леніна, у
минулому кращого брига
дира тракторної бригади
колгоспу «Україна», нині
завідуючого млином А. І.
Сербіпа, кращої доярки
колгоспу імені Левша Т. Г.
Ігнатепко, голови цього ж
колгоспу В. Т. Жебровсчксго, кращої телятниці па«,
попу Валентини Ласухіил"
та інших.
У районному Будинку
культури було влаштовано
виставку робіт художни
ків, на якій побували ра
йонні керівники, секретарі
партііішіх організацій кол
госпів, люди, з яких писа.лііся портрети, представни
ки громадськості.
Перебуваючії в Знам’япському районі, Художники
подарували для музею
Трепівської середньої шко
ли естамнй: «На колгосп
ній пасіці»,
«Дорога до
колгоспу», «Сівба», «Св.іга
врожаю», «Чекісти», «На
Дарницькому шовковому
комбінаті». їх автори —
заслужений діяч мистецтв
України
професор М. 'І.
Попов, заслужені худож
ники України В І. Маси;;,
М. О. Родіїї, - В. С. Шендель.
Давні зв’язки у Спілки
художників республіки з
трудівниками ОнуфріТвсі’кого району. Сюди м а.і се
рн пензля
приїздять
вперше. В знак своєї гли
бокої поваги до. Онуфріївців вовн подарували Зибківськііі та Попівській се
реднім школам 17 естампі і
та 12 портретів
піонерів
та комсомольців — герої з
Великої Вітчизняної вій
ни, у тому числі піонерагероя
з Кіровоградщини
Вані Комара.
Незабаром в Онуфріївні
демонструватиметься вис
тавка картин, присвячені
1500-річчга, -міста Києва.
Крім безпосередньої ро
боти над
творами, крім
творчих звітів,
виставок,
художники зустрічаються з
трудящими,.
школярами.
Допомагають людям розі
братися у тонкощах живо
пису,
розповідають, як
треба оцінювати тон чи ін
ший твір тощо.
Картини усієї групи бу
дуть виставлені в Кірово
граді восени цього рь^.В. АФАНАСІЄНКО-

1 липня 1982 року-------------------------------------------- «Молодий комунар»

ТЕЛЕГРАМА
Кіровоград, Палац піонерів та шко
лярів, колективу хореографічного
ансамблю «Пролісок».
Дорогі діти! Центральний Комітет ЛКСМ У країн.і
гаряче і сердечно вітає вас з присудженням РеспубліI анської комсомольської премії імені М. Островсикого
1982 року в галузі літератури, мистецтва, архігекту-

подвиг

РЯДКИ з ЩОДЕННИКА
рп та виконавської діяльності. Щиро бажаємо вам
великого щастя, нових творчих успіхів у розвитку і
пропаганді дїітя«ого хореографічного мистецтва
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ЛКСМ УКРАЇНИ

и* и*
*
Від імені читачів «Молодого комунара» вітаємо ко
лектив дитячого хореографічного ансамблю «Пролі
сок» з присудженням йому Республіканської комсо
мольської премії імені М. Островського. Зичимо но
вих творчих успіхів. Хай вам щастить, дорогі діти,
завжди і в усьому!

татом обласної
Рада на
родних депутатів, Анато
лій Сергієнко, Вален гнал
ііолншвапко, 1 азна Кашу
ба, 1‘егяиа Криворучко, Га
лина
Сурда, Володимир
Гижко, Анатолій Сабадіхов
та інші. Щороку
комсо
мольська організація по
повнюється випускниками
Вглядаємося в обличчя кніі наказ
я завжд і па Д. В. Марахшижий, І.
місцевої середньої школа
цих жінок прагнемо уяви м’ятаю.
іілахотшш, В. Т. ГІоложай. З їх числа добре зареко
ти їх такими, якими були
Ми були
не одні, про
Перед учасниками вечо мендували себе
Сергій
в далекі передвоєнні роки. нас постійно турбувалася ра виступив голова колгос Щевчук, Олександр Шере
Втративши на війні чоло Комуністична партія і Ра пу «Дружба» М. С. Семен мета, Микола Ткачук.
віків, вони
самовіддано дянський уряд. Ми ЖІіЛії ченко. Він подякував сол
Із словами
привітання
працювали, виховували ді серед радянських люде і, датським вдовам за те, що до учасників вечора звер
тей. На вечорі вшанування для яких
законом стало своїм трудом відбудували нулась секретар райкому
солдатських вдів,
який допомагати один одному. господарство, виховали ді
Компартії і країна Р. М.
за традицією відбувся 22 Іількц завдяки цьому я, тей, привчили "їх до праці, Онищенко.
червня в колгоспі «Друж син солдатської вдови, в ті до високого розуміння
Присутні прийняли звер
ба* Новэархапгельсъкого тяжкі роки закінчив сіль- громадського
обов’язку,
району, про своїх матерів госпіистнтут і працюю бі Нині колгосп уже тричі нення до другої спеціаль
ної сесії
Генеральної
розповідали сини.
ля землі, як і заповідав мільйонер.
Асамблеї
0011 по роз
Микола Семенович роз
Ведуча (старша піонзрво- мені батько.
Говорить І. П. Гончар, повідав, як трудівники зброєнню. У зверненні сол
жата 1 іідвисоцької серед
датські вдови закликають
виконують учасників сесії дати рішу
ньої школи Валентина іііц- ветеран Великої Вітчизня їосподарства
травневого
цубна) оголошує вечір від ної війни, персональний рішення
чу відсіч спробам міліта
(1982 р.)
Пленуму ЦК
критим. Ветерани війни по пенсіонер:
— Моєї матер- вже не КПРС, які зобов'язання ристів зіштовхнути людст
кладають КОрЗИШІ З ЖН ЛІ
во у вир нової
світової
МИ квітами до иам’ятііііка має в .живих. їй теж діста взяли па нинішній рік.
війни. Закликають зберег
лась
тяжка
доля
солдат

Від
імені
правління
ко.іВ. І. Леніну, на могили по
ти мир для всіх дітей сві
леглих
воїяів-земдякіз. ської вдови, як і багатьом юсну підносяться пам’яті ту, щоб більше ніколи не
солдатським було спріг.
Солдатські вдови, запро її ровесницям. На її плечі подарунки
шені па вечір, несуть буке теж лягла величезна тур здозам. їх вручають піо
У вечорі активну участь
ти квітів до меморіалу, на бота про своїх дітей, про нері: місцевої школи. Вете взяли аматорі] районного
рани Великої Вітчизняної
плитах якого викарбув.тчо відбудову колгоспу.
Іван Пилипович воював війни дарують солдатським та Нідвисоцького сільсько
імена їхніх чоловіків.
го
будинків культури,
під Ленінградом і там по вдовам букети квітів.
Потім усі знову поверта стійно згадував, що па Ук
самодіяль
Виступає секретар ком представники
ються до залу. НадаєГоС-.і раїні його чекає
мати, сомольської
організації них колективів Добровеслово М. С. Буряку, із се знав, що б'ючи ворога біля колгоспу Н. В. Сарайло.
лнчківського району.
ла Володимирівни. Микол-1 північного
міста, він бо
— Молодь колгоспу і се
На вечорі були присут
Семенович ііиііі
працює реться і за визволення Ук ла, — говорить вона,— ні завідуючий
відділом
старшим
агрономом раіі- раїни. На фронті воювали трудиться по-ударному у пропаганди і агітації обно
сільгоспу правління.
також брат і батоко Івана відповідь па наказ солдат ву Компартії України І. II.
— Я добре пам'ятаю Пилиповича. Батько заги ських вдів на попередній Оліфіренко, та працівн.і.к
сього батька, — гозорить нув в останні дні війни.
зустрічі.
апарату ЦК ВЛКСМ В. В.
М. С. Буряк, —> коли вій
Про своїх матерів, про
Правофланговими п со Петраков.
ішов
на фронт громатн їхній невмирущий подвиг ціалістичному
змаганні
ворога. Він наказав мені, мужності розказали ко стали ланковий механізо
І. ЧЕРКАШЕНКО,
щоб шанував матір, допо валь В. А. Парокінний, ме ваної ланки по вирощених»
редактор Новоархэчмагав їй, щоб
не боявся ханізатор К. Н. Грім. КОЛ кукурудзи Дмитро Хащегзльської районної га
Г паско,
труднещів. Цей батьківеь- ГОСПНИК!!
зети «Колос».
вацькіїй, обраний депу-

НАЙДОРОЖЧЕ

МАТЕРИНСЬКИЙ

дитинство

НА ТВОЮ
КНИЖКОВУ
полицю

У НАС ОДНЕ

Із 2 по 4 липня у пРИн’’^сьний °конкурс %'нсамбліо
проходитиме
Р^мтивн'им його учасником буде і иобалььих танцю. Активним °
у го будинку вчитала
г,актив Кіровоградського обласного оун
«Конвалія».
плані студенти* п’я
На знімку: на лвР®Д” ансамблю бального тан
того курсу КІСМу. учасниця ансамблі
цю «Конвалія» Олена КАЛА
фото В. ГРИБА,

З стор. —----- -

?1и живемо ь різних рес
лублік-іх, розмовляємо різ
ними мовами, а дигаизгво
у нас одне — це щасливе
життя під голубим небом
нашої Вітчизни.
Так вва
жають герої книги АгІСЛЮса
Маркявічуса
«Гора
скарбів» (М.. «Днт. літ,»,
1989. 160 с.). Школярі одно
го із міст Литва
вируша
ють відпочивати на озеро,
де їх чекають цікаві зуст
річі з сільським.! оди міт
ками. Завдяки
їм Ром-із,
Костас, Зігмао, йо іас знаЙомлязьей з працею сільсь
ких
трудівників
Зони
вчагьсл цінувати
справж
ню дружбу. Немало пр под
випадає на долю хлопчи
ків, коли починаються по
шуки скарбів...
'Не можуть жити без при
год і молдавські хлопчики
і серед них Нікушор Яган.
пре якого з гумором наше
письменник К. Шишкан и
книзі
«Колесо над прір
вою» (М.. <Дит. літ.», 1980.
112 с., іл) Друзів треба ви
бирати обережно — до та
кого висновку приходить
Нікушор, потрапивши в мі
ліцію з мішком обірваних
телефонних трубок у КОМпанії горе-дружків, які на
вчали його красти і обма
нювати.
Зовсім
іншими
очима дивиться тепер хло
пець на Диригента і При
липалу. Зі словами подя
ки звергається вій до своїх
справжніх друзів, до бать
ків, з якими знаходять на
решті спільну мову.
Герої
оповідань естон
ського письменника лауоеата літературної
премії
імені 10. Смуула Хольггра
Пукю з його
останньої
збірки
«Вілпу-філатепіст»
(ЛІ.. «Дит. літ.». 1980. 158 с )
також шукають свій шлях
у житті, теж помиляються.
Вони шукають скарби, мрі
ють про подорожі І великі
відкриття... До збірки вві-

йшші оповідання про ліонерськ1 справи,
шкільне
життя естонських дітей. А
оповідання «Шч і рано.;»,
»’Двогодинний
репортаж»
присвячені боротьбі естон
ського народу за встанов
лення Радянської вдадл.
Про життя дітей Латвії в
перші
роки
Радянської
влади йдеться в книзі »н
Упмале «Бригантини і ка
пітани»
(М., «Днт. літ.*,
1980, 160 с.).
«Тільки
відгриміли бої.
збігло перше,
а потім і
друге післявоєнне ліго. На
зелених полях ще чорніли
обвуглені танки з погнути
ми дулами гармат і розби
тими гусеницями... Хлоп
чаки збирали
чудові іг
рашки — бойові гвинтівки,
патрони, мішечки з поро
хом. Навіть дівчатка — і
ті вкладали ляльок та роз
па
ставляли
ко підвіконнях
.........
і дуже
горшки з квітами
на
з-під
іариих
Ірешітках
----.......... умовах у
мін
У таких
будувалось нове
Латвії
життя, в:..................
якому брали активну
jучасть латвійські
Книга
— про
школярі.
них
ДНЯМ
ВІЙНИ,
Суворим
важким птіслязоешшм ро
кам героїзму радянських
.
людей у боротьбі з фашиз
мом присвячено
багато
віршів збірки молдавсько
го поета
Андрія Лупана
«Тон, що
нозить добро»
(Лі., «Дит.
літ.»,
1980.
128 с.). В своїх віршах по
ет порівнює
своє важке
дитинство
Із / іцає.ічзим
сьогоденням, славить Ко
муністичну партію, радян
ський народ.
нашу 'Бать
ківщину — країну мирно
го дитинства.

А. ВАСЬКОВСЬКА,
головний
бібліограф
обласної дитячої біб
ліотеки імені Гайдара.

ДЗВІНКІ
НЕВОШІ ДОРОГИ
Кіроногр.тдська пропагандистсьно-художня група в
складі агітпоїзда ЦК ЛКСМУ «Комсомолець Унраїни»
виїздила а двотижнево
турне по Львівській області.
Везли ми із собою палке слово комсомольських лзкгорів-пропагандистів, молодіжні
пісні і вірші
членів
творчої групи.
_ Робота агітпоїзда співпадала з роботою XIX з’їзду
ВЛКСМ. І це накладало на нас особливу відповідаль
ність.

Околиця рідного міста просалютувала нам розгор
нутими прапорами смарагдових тополь, і червоно-білии автооус подаленів ранковими степами назустріч
дзвінним небосхилам дороги. Дороги зустрічей з мо
лодими будівельниками і шахтарями, учнями і робіт
никами...
І ось нарешті — Львів. Розхиляється темна брама
прадавньою парку, і автобус
поринає а сонячний
вир пташиних голосів, розмаїття квітів і буяння трав.
Дорога синусоїдно звивається між древніми мурами
сірих кам’яниць і ажурним плетивом металевих при
крас.

Назустріч вибігають гостроверхі вежі замків і зеле
ні бані соборів. Стрімкі проспекти здивовано зупиня
ються перед вузенькими
вуличками-тунелями, нуди
пірнула оагатозінова історія цього дивовижного міс
та.
Танцюють струмені фонтанів. Плещуть крилами го
луби. Сміються діти і квіти.
Здрастуй, Львове!

Львівські
сторінки
1.

Актовий зал Львівського
технікуму
залізничного
транспорту переповнений.
На сцені, прибраній квіта
ми і кумачем, стоїть літній
чоловік. На його грудях
золотом підливають бойові
ордени і медалі. Сиве пас
мо волосся непокірно спа
дає на чоло.

же поет і виконавець влас
них творів.
Першою виступила паймолодший член Кіровоградського обласного літоб’єднання Аия Брагіпська. Особливо схвильовано
лунали її вірші, присвячені
першим комсомольцям, не
забутнім рокам далекої
громадянської.
Поява на сцені Романа
Булгачова з гітарою через
плече викликала в гляда
чів особливе пожвавлення.
Але вже після перших
акордів по рядах пробіга
ла невидима тиша напру
женого мовчання, і присут
ні вслухувалися
в кожне
слово. Роман
викопував
свою пісню про ветеранів
Великої Вітчизняної війни.
її змінювала світло-мінор
на мелодія «Беріз».

—-Це — ветеран комсо
молу і Великої Вітчизня
ної війни Валентин Вален
тинович
Вахоцькнй. Він
тихо говорить:
— Здрастуйте, мої іоні
друзі.
— Я б хотів сказати, що
А потім він співав нехит
ми з вами в якійсь мірі,—
Валентнії
Валентино зич рі пісеньки «Слоненя Піф»,
дружньо посміхається, — «Пісня про Бегемота» то
колеги. Я у минулу війну що, а зал підспівував.
деякий час воював на бро
Після концерту нас ото
непоїзді.
чили хлопці іі дівчата, про
Між рядами принишклих стягуючи блокноти і зоши
учнів залягає глибока ти ти. Неждано-негадано до
ша. В. В. Вахоцькнй гор велось давати автографи.
тає сторінки спогадів по Приємна несподіванка!
вільно і обережно, ніби бо
їться
потривожити сон
3.
своїх бойових побратимів,
ЯКІ НІКОЛИ уже 112 зможуть
ГІеред воїнами місцевого
прийти па подібну зустріч. гарнізону з лекцією «Внут
... Тоді, у ГЦД31И1Й сорок рішньополітична діяльність
перший рік, він, ще зовсім КПРС і Радянського уряду
юний
комсомолець, обо па сучасному етапі» висту
роняв від фашистів Київ, пав лектор товариства
був кулеметником на бро «Знання» Г. М. Флейшмап,
непоїзді. .
в минулому кадровий офі
Бої жорстокі, щоденні. цер.
На підступах до Києва
В гарнізонному
клубі
комсомолець Валентнії Ва- вже не було де ставити
хоцький здобув перший стільців, і тому дехто з
гарт фронтовика.
І Іотім солдат стояв у проході.
було київське
підпілля.
Після закінчення лекції
Опісля — загін партизанів,
де кулеметник Вахоцькнй до І'. М. Флейшмаиа поле
брав участь у найвідпові тіли із залу запитання. Той
дальніших операціях на безпомічно розвів руками
родних месііпків.
і гулянув на годинник.
Ось який «залізничник»
— Вибачте, уже мій час
виступав перед
учнями закінчився.
залізничного
технікуму
— Гепиадію Михайлови
Під дружні
транспорту.
оплески йому вручив букет чу, — звернувся до нього
квітів і пам’ятний сувенір заступник командира по
секретар комсомольської політкко-виховпій роботі,
організації технікуму Ми — давайте сьогодні зроби
хайло Томаневпч. До речі, в мо виняток.
цій організації 750 членів
... Лекція тривала ще
ВЛКСМ.
майже годину. Потім Г. М.
2.
Фленшмаїїу було вручено
На Львівському зфводі почесний знак «Гвардієць»,
фрезерних верстатів пас Почесну грамоту і квіти.
гостинно зустрів секретар
В. ГОНЧАРЕНКО,
комсомольської організації
Анатолій
Луговський.
спецкор
«Молодого
Представились:
творча
комунара».
група. Два поети і само
діяльний композитор, він
(Далі буде).
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«Молодий комунар»
..ВІД МАСОВОСТІ — ДО МАЙСТЕРНОСТІ
вдіїїна

Байдарки
ФУТБОЛ

«Поділля» — «Зірка» -

: 2
Це був поєдинок двад
цятого туру,
Перед ним
здобузши
кіровогргдці,
перемогу в
Керчі над
«Океаном» (4:3), переміс
тилися в турнірній таблиці
на десятий рядок, а госпо
дарі стадіону знаходилися на передостанньому,
дзадцять третьому (вони
мали в своєму активі всьо
го дванадцять очок).
Матч почався наступом
гостей. Уже на другій хви
лині атаку своїх товаришів
успішно завершує Михай
ло Калита. Окрилені успі
хом, наші земляки раз по
раз намагаються прорва
тися в зону
штрафного
майданчика
господарів.
Але гравці «Поділля» вмі
ло побудували захист.
У другому таймі карти
ну дещо
змінює натиск
«Поділля». На п’ятдесятій

І
І

хвилині у ворота «Зірки»
призначається пенальті —
1:1.
Не минуло й п'яти
хвилин, як місцеві спорт
смени виходять уперед.
А тут іще одна неадача
в «Зірки» — покидає по
ле травмований Михайло
Калита. Його місце займає
Сергій
Ралюченко. Саме
він на шістдесят другій
хвилині і встановлює рів
новагу. Порушити
її до
кінця матчу
суперниках*
не вдається.

<Зірка» виступала в та
кому складі: В. Музячук,
В. Димов, О.
Смачеико,
І. Черненко. В. Вороицоз,
Ф. Студиьов (С. Кучерен
ко), М. Калита (С. Ралюченко). О. Алексеев,
Ю Касьонкіи, Я. Бобиляк, В. Сив
ков (С. Денисенко).
Вчора «Зірка» б Чернів
цях зустрічалась з «Буко
виною».
В. ЦІ АБ А ЛІН.

ПОЗИЦІЯ ФУТБОЛЬНОГО

БОЛІЛЬНИКА

йду сюди. Немає що днви;нсь. Програють ще слаб
шим за себе...

Ечдьио
ДОБРОЗИЧЛИВИМИ!
То справді здорово, коли
І на стадіоні піл час фут
больного
матчу лунають
овації, коли то там, то тут
над головами уболівальни
ків крпляться полотнища
з написам її «.Щасні тобі.
І «Зірко!», «Тільки вперед
кіровоградці?», «Чекаємо
красивої
перемоги!».

І
І

Слорт є спорг:
хтось
про'ірає, хтось здобуває
зас. і у жеп у
перемогу.
Звичайно, гривні «Зір
ки» теж працюють немало
— па тренуваннях, під ч-іс
товариських і календарних
ігор. І я особисто болісно
переживаю
їхні невдачі.
Знаю, що у команді є
і равці, котрі ще не можуть
довго витримувати великої
моральної’ і фізичної на
пруги, бачу, як часто через
часткові невдачі падає ен
тузіазм навіть у ветеранів,
більш досвідчених гравців.
Тому
хочу
побажати
спортсменам «Зірки»; вір і
вам у свої
сили, хлопці!
хЧаю слово і до всіх убо
лівальників. Ми йдемо па
стадіон, щоб відпочити,
щоб побачити
гру своїх
улюбленців. То будьмо ж
доброзичливими. Станьмо
справжніми друзями «Зір
ки». І я певен, вона не під
веде нас.

Це тоді, як пашим грав
цям усміхається спортив
не щастя,
коли вони бе
руть гору І1ЛД суперником.
Та варто новачкам «Зірки»
помилитись, не закінчити
вдало початої атаки, як
уже чути свист деяких
роздратованих уболіваль
ників (якщо так можна їх
назвати), їхні брутальні
репліки на адресу трене
рів, окремих
гравців. І
після матчу дехто з тих.
іцо тіл ьк и -11 о 11 а м і г з вс ч
причепити негожу етикет
ку своїй команді
(хоч не
П. БОГАЧУК,
так стежив зз подіями в
інженер- будівельник.
Іноді, як сперечався з сусі
дом). вже безнадійно ма
НА «МАЛОМУ СТАДІОНІ»
хає руками:

— Ет, більше я пе ирн-

«ДРУЖБА» - В
У Кіровограді закінчи
лись зональні змагання &
волейболу за програмою
республіканської спарта
кіади «ІОіІІСГЬ», що про
водиться за
місцем про
живання. У турнірі взяли
участь
команди дівчат і
юнаків (їм по 15—і 7 ро
ків) із жен і в міст Запорізької,
Кіровоградської.
•Миколаївської, Черкаської
і Полтавської областей.
Реальні можливості лотраіпіти у фінал, куди до
пускаються но дві кращі
команди з чотирьох зон.
мали світловодські спорт
сменки, які представляли
Кіровоградську
область.
Але через хворобу деяких

ФІНАЛІ

членів команди
вони не
змогли провести останньої
гри і опинилися па четвер
тому місці. А право висту
пати в фіналі завоювали
команди «Д піп ровець» із
жеку № 17 міста Запоріж
жя і «Дніпро» (жек № 8
м. Черкаси).
Серед іов.зкіз першнм.іі
фіналістами стали хлопці з
кіровоградської команди
• Дружба» (жек № 1), які
виграли всі зустрічі. Дру
гий фіналіст — команда
«Маяк» із жену
№ 4
м. Бердянська Запорізької
області.
Фінальні змагання про
йдуть у Ждапові в серпні.
М. ОРЛЮИ.

ту, поставлених партією і
урядом, залежить, перш за
все, бід рівня організа
торської роботи рад спор
тивних товариств, фізкуль
турних працівників, трене
рів, громадського активу.
Від їх уміння знаходити і
впроваджувати на прак
тиці різноманітні
методи
масової фізкультурно-оз
доровчої
і
спортивної
роботи серед трудящих і
їхніх сімей.
У нас же в цьому
нап
рямі нерозв’язаних проб
лем чимало. Візьмемо хо
ча б водну станцію облас
ної ради ДСТ «Спаргак».
Приходячи на тренування,
ми в будь-яку погоду роз
дягаємося
просто неба.
Підвищенню спортивної
майстерності заважає не
стача спеціальної спортив
ної форми, адже тренуємо
ся ми на відкритій воді не
тільки влітку, а й ранньої
весни і пізно восени. По
гане забезпечення
паль
ним для катерів супрово
ду призводить
до пара
доксів: тренер сидить на
березі і керує діями езоїх
підопічних, які знаходять
ся далеко на воді. Чекати
великої віддачі від таких
тренувань даремно. Від-

Веслуеанням на байдар
ках я займаюся п’ять ро
ків. Починав у Новоархангєльську під керівництвом
тренера М. В. Шишяікова.
Нині навчаюся на четвер
тому курсі факультету фі
зичного виховання Кірово
градського педінституту, а
спортивну
майстерність
вдосконалюю під настав
ництвом старшого тренера
обласної ради ДСЇ «Спар
так» М. С. Кукурузи. Ми
нулого року на чемпіона
ті центральної ради ДСТ
«Спартак» зайняв друге
призове місце на дистанції
10 тисяч метрів і показав
результат майстра спорту
СРСР.
Вважаю, що наші ЕЄ : пувальники непогано ЕИСТупили на фінальних змаган
нях III спортивних ігор мо
лоді України. Ми принесли
в копилку збірної області
116 залікових
очок. Наші
результати могли б буги
значно кращими, якби еідповідні організації приді
ляли більше уваги РОЗБИТ
ку веслування.
На своєму поки що небагатому досвіді пєрековиконевся, що успішне
нання завдань по розвитку
фізичної культури і спор-

сутній
і медичний конт
роль на місці тренувань.
Подібні недоліки, особ
технічного
ливо в справі
негативно
забезпечення,
підговідбиваються і на
товці моїх друзів по това
риству — фехтувальників
та велосипедистів.
Нині ми
готуємось до
фіналів VIII літньої спарта
кіади України.
Разом зі
мною на старти вийдуть і
мої товариші по команді
— майстер спорту Сергій
Ткаченко, кандидат у май
стри Юрій Глущенко, Вале
рій Рябов, Тетяна Писарен
ко га інші.
Ми чекаємо
кращих умов для занять і
віддамо все вміння, весь
запал на те, щоб досягти
високих результатів.
У перспективі слід на ді
лі вирішувати питання бу
дівництва (бо ремонтувати
або реконструювати нема
чого) еодної
бази ДСТ
«Спартак». І тоді у нас бу
де більше спортсменів ви
сокого класу,
з’являться
можливості для проведен
ня масових заходів серед
населення.
Адже
наша
водна станція розгашоваса на центральному пляжі
Кіровограда, де влітку що
дня збираються сотні ді
тей. Для них можна орга
нізувати уроки плавання, а
для дорослих — відкрити
пункт прокату човнів. У зи
мовий час варто відкрити
на цьому місці базу про
кату лиж і ковзанів.
О. ЦАРИЧЕНКО,
майстер спорту СРСР.

Тренери
кіровоградських гімнасток
Е. Нечай,
Т. гасман, Н. Тимофеева,
Ю. Толчинський та Т. Радченко можуть з
упевненістю тепер сказати, що їхні тур
боти не пропели марно. Здобувши ко
мандне шосте місце на фінальних стар
тах III республіканських спортивних ігор
молоді і набравши 58 очок, наші спорт
сменки мали неабияке
сходження (на
минулих іграх було лише 10 очок). Най
вищий результат в учениці Кіровоград
ської СШ № 16 майстра спорту Людми
ли Бутенко — 71 бал (28 очок). А її по
друга по команді Олена Колойда мала
70,55 бала (16 очок). По сім очок дали
нашій збірній Світлана Осадча та Ната
ля Дейкун.
Перші три командні призові місця ви
бороли киянки, харків’янки і одеситки.
Під час турніру в ДЮСШ облепорткомітету олімпійська
чемпіонка старший
тренер збірної України із спортивної
гімнастики П. Г. Астахова вручила Люд
милі Бутенко значок майстра спорту
СРСР.
У ці дні в Кіровограді паралельно зі
змаганнями, що входять
до заліку III
спортивних ігор молоді України, прохо
дили поєдинки за програмою VIII спар
такіади УРСР, у яких взяли участь коман
ди спортивних товариств і відомств. КірсБОградка Олена Колойда виступала за
збірну республіканської ради ДСТ «Ди
намо», Людмила Бутенко — за «Буревіс
ник»; еихоБєнці кіровоградських трене
рів входили також до складу
ко/г.анди
сільського спортивного товариства. В ко
пилку області вони дали 48 очок.
Сьогодні закінчуються виступи юнаків.
Команда наших гімнастів зайняла лише
16 місце. А в трійку призерів ввійшли
представники Ворошиловградськоі
• ..
Дні_
ПрОПетрОЕСЬКОЇ 1_
"
' ------та Львівської
областей.

На знімках:
серед тих, хто
одержав золоті
медалі в окремих видах гімчастичного багатоборствя, була харків’янка
Алла
МИСНИК;, фіналістки перед початком
змагань
(друга зліва —
кірової р а д к а
Людмила Б УТЕНКО).

.
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ЦТ (І програма)

‘ 8.09 — «Чиє». 8.45 —
Фільм «Цілу смерті «питай у
мертвих». 10.00 — Клуб кіпоьодорожей. 11.00 — Вироб
нича гімнастика. По закін
ченні — Новішії. 14.30 —
Повніш. 14.50 — Док фільм
• Слово жінок
про мир».
15.20- — російська мова.
15.50 — На VII Міжиюодному конкурсі ім. И. і. Ч.тйкоВського. 10.35 — Зустріч шко
лярів з віцеадміралом М. С.
Кгплупозим. 17.20 —• «По
Канаді». Кіпопрограма. 18.05
— Грае С. Воронцов (гітара).
18.25 -- Па крилах бойової
др’ужбп. Про перебування в
СРСР ветеранів
авіаполку
«Нормандія — Німан». 18.45
— Сьогодні У світі. 19.00 —■
Фільм-копцерт
«Співає
1. Бржевська».
19.15 — На—
чемпіон іті світу з футболу. 2С21.00 — «Час». 21.35 — ІЦоУ
Де? Коли? Телевікторніьі.
22.45 —
Сьогодні у світі.
23.00 — На чемпіонаті світу
з футболу.

А Ут

16.00 — Повніш. 16.10 -7
«У нас в колективі». 16.45—Естрадний концерт. 17.10 —
«Абітурієпт-82».
17.45 —
«Екран пошани Українсько
го телебачення». 18.00 — Те
лефильм
«Поклик віків».
18.25 — К. т. «Любителям
духової музики».
(Кірово
град на Республіканське те
лебачення). 18.45 — «Акту
альна камера». 19.15 — К. т,
-День за
днем». (Кірово
град) 19.30 —
К. т. «Твор
чість юних».
(Кіровоград).
20.05 — Фільм-концерт «І
знову музика». 20.45 — «На
добраніч, діти!»
21.00 —
«.Час». 21.35 — «Фестиваль
ний
кінозал».
Художній
фільм «Молочник з Мяеиюл.ч». Но закінченні
— НйВІІНИ.
А ЦТ (II програма)
18.00 — Новини. 18.20 —
Продовольча програма — за
гальнонародна справа. 19.2(1
— Концерт ансамблю лісні зі
танцю
Червопопрапорного
Чорноморського флоту. 20.00
— «Вечірня казна». 20.15 —
• Людина.
Земля. Всесвіт».
21.00
— «Час»
21.35 —
Фільм «Перша дівчина».

А Ц’Г (1 програма)
8.00 — «Час». 8.45 — На
чемпіонаті світу з футболу.
По закінченні — Новини.
14.30 — Повиті.
1І.50 —•
Док. фільми до Дня праців
ників морського і річкового
флоту.
«Перше морзьче»,
«Люди ведмежих иуткіз».
15.25 — Москва і мос-гз.гіі.
15.55 — Теленарис про вчи
тельку Любятовської почат?
нової' школи Полтавської об
ласті II. Г. Лозіну
16.40 —
Національно-визволі.ішй рух
в Італії. Джузеппе Гаріба.чьді. 17.10 — Родом з дитин
ства. «Ніс було, як буде, як
бачилось...». 17.55 — Твор
чість народів світу. Мистецт
во В'єтнаму. 18.35 — Мульт
фільм «Пригоди малюка Гіп
нолог. 18.45
— Сьогодні у
(.віті. 19.00 — Прапороносці
трудової слави. Ташкентсь
кий тракторний завод. 19.15
— На чемпіонаті світу з
футболу. 21.00 — «Час».
21.35 — Музична програма
«Заспіваймо, друзі». 23.00 —
На чемпіонаті світу з футбо
лу. В перерві — 23.45 —•
Сьогодні у світі

А УТ

10.35 —
Телефільм.
11.05 — Естрадний концерт.
11.20
— Художній фільм
• Молочшш з Мяекюля». 12.45
— К. т. «Народні таланти».
(Кіровоград па Республікан
ське телебачення), іб.00 —
Повніш. 16.10 — «Неспокій- -А.
ні серця». 16.55 -- Науковопопулярний фільм «Російсь
ка балалайка». 17.30 — К. т.
• Джерела».
(Кіровоград).
18.10 — К. т. «День за
днем». (Кіровоград). 18.20 —
Д. Кабалепський. «10 соне
тів В. Шенспіра». 18.45 —
«Актуальна камера». 19.15
— Документальний теле
фільм. 19.30 — До 60-річчя
утворення СРСР. Творчий
звіт майстрів мистецтв і ху
дожніх колективів Житомир
ської області. У перерві —
«■На добраніч, діти!». По за
кінченні — Треті республі
канські ігри молоді
Теніс.
Фінал. Повніш.
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