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ПЛЕНУМ ЦК ЛКСМ УКРАЇНИ
Роботу бюро і секретаріа
ту ЦК ЛКСМ України но
виконанню
зауважень
і
пропозицій, висловлених на
дь XXIV з’їзді ЛКСМУ, наЦфступних пленумах ЦК ком
сомолу республіки, а також
завдання
комсомольських
організацій по підготовці
до XII Всесвітнього фести
валю молоді
і студентів
обговорено на Пленумі ЦК
ЛКСМУ,
який відбувся 9
серпня в Києві.
В обговорюваних питан
нях було заслухано інфор
мацію другого
секретаря
ЦК ЛКСМУ В. І. Цибуха,
доповідь
секретаря
ЦК
ЛКСМУ
В. П. Борзова.
Пленум прийняв відповідні
постанови.
На Пленумі відзначалось,
що комітети комсомолу рес
публіки, керуючись рішен
нями XXVI
з’їзду КПРС,
наступних Пленумів
ЦК
КПРС,
постановою
ЦК
КПРС «Про дальше поліпшсння партійного
керів
ництва комсомолом і підви
щення його ролі в комуніс
тичному вихованні молоді»,
положеннями і висновками,
які містяться в промові Ге
нерального
секретаря ЦК

КПРС товариша К. У. Чер
ненка на Всеармійській на
раді секретарів комсомоль
ських організацій, повинні
зосередити зусилля на вдо
сконаленні
стилю, форм і
методів своєї роботи, під
вищення ролі кожної ком
сомольської
організації у
вихованні молоді. Всю ро
боту необхідно пов’язувати
безпосередньо з розв’язан
ням конкретних
завдань
господарського і культурно
го будівництва.
Визначено заходи по під
готовці до XII Всесвітнього
фестивалю молоді і студен
тів. Перед комітетами ком
сомолу поставлено завдан
ня — у процесі підготовки
до фестивалю посилити ро
боту по вихованню молодо
го покоління в дусі любові
до Батьківщини,
вірності
ідеалам комунізму. Наміче
но також всемірно розвива
ти соціалістичне змагання
юнаків і дівчат республіки
за право участі в фестива
лі.
На Пленумі виступив за
відуючий відділом зарубіж
них зв’язків ЦК Компартії
України А. В. Меркулов.
(РАТАУ).

ЗАВТРА — ДЕНЬ БУДІВЕЛЬНИКА

СЬОГОДНІ — ДЕНЬ ФІЗКУЛЬТУРНИКА

ДО ГАРТУ, ДО КРАСИ
І знову
майорять стяги
на стадіонах,
спортивних
майданчиках, всюди, де що
дня збираються
фізкуль
турники різного віку, щоб
здобути високий фізичний
гарт, набратися сил і ба
дьорості. Сьогодні в День
фізкультурника
активісти
складуть рапорт про до
сягнення
в спортивно-ма
совій роботі, а кращі спорт
смени, вийшовши на’ спар
такіадні старти, продемон
струють
високу майстер
ність. І їх нові рекорди бу
дуть неабиякою прикрасою
свята.
Нині в області
діє 1412
колективів фізкультури, в
яких понад 396 тисяч робіт
ників, колгоспників, студен
тів, школярів, учнів проф
техучилищ постійно трену
ються в секціях,
беруть
участь в масових спортив
них турнірах. Спочатку ро
ку тут підготовлено 13 май
стрів спорту, 127 кандидатів
у майстри, 955 першороз
рядників, 99800 спортсменів
масових
розрядів, майже
95 тисяч значкистів ГПО.
У Постанові ЦК КПРС і
Ради Міністрів СРСР «Про
дальше
піднесення масо
вості фізичної
культури І
спорту» підкреслено: «Го
ловне завдання фізкультур

ного
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Недавно за рішенням ЦК ЛКСМ України будівницт
во кількох корпусів виробничого об’єднання по сівалках
«Червона зірка» оголошено республіканською ударною
комсомольською будовою. За комсомольськими путівка
ми прибувають сюди працювати юнаки та дівчата,
яким до душі неспокій, які прагнуть своїми руками
творити життя.
Нині на будові трудиться два молодіжні
колективи
мулярів. Один з них очолює молодий комуніст Яків
Смаглюк. Будівельники зводять інженерно-лаборатор
ний корпус з електронно-обчислювальним центром, ав
томатизованою системою управління. Члени другого ко
лективу працюють на спорудженні другої черги метиз
ного цеху,
•
гмлгпїлІ¥У: гаРний «астрін у членів КМК Якова
СМАГЛЮКА — своє професійне свято вони зустрічають
високими трудовими здобутками.
Фото В. ГРИБА.

тир фізкультурних і комсо
мольських
активістів, які
об єднали
свої зусилля в
спільній роботі по фізично
му вихованню молоді.
Адреси досвіду є в кож
ному місті, кожному районі
області, де практикуються
цікаві форми спортивно-ма
сових заходів. Наприклад,
в колгоспах імені XX з’їзду
КПРС Новоукраїнського ра
йону, «Победа»
Маловисківського,
«Україна» Знам янського, імені Шевчен
ка Кіровоградського райо
нів, на Світловодському за
воді чистих металів, Побузькому нікелевому
заводі
стали традиційними змаган
ня
під девізом
«Всією
бригадою
• на
старті».
Хлібороби, тваринники, мо
лоді робітники колективно
після робочих
змін, у ви-

хідні дні стають на старти
ГПО, а потім складають за
лік з фізичної та військовотехнічної
підготовки
за
програмою фізкультурного
комплексу.
Перший фізичний
гарт
здобули кращі спортсмени
Області в школах, підвищи
ли його в колективах фіз
культури технікумів, проф
техучилищ, інститутів. Уро
ки фізкультури були для
них не менш
значимими,
ніж з фізики чи математи
ки. Нині у збірних області
ми бачимо вихованців Кі
ровоградської СШ № 5,
Солгутівської десятирічки
Гайворонського району, Кі
ровоградського машинобу
дівного технікуму. Наприк
лад,
перший
наставник
спортсменів майбутніх ма
шинобудівників М. С. Биков
поставив перед своїми ви
хованцями чітке завдання—
кожен випускник
цього
навчального
закладу має
стати
значківцем ГПО і
спортсменом ■ розрядни
ком. Серед учнів М. С. Ви
кова був Володимир Твердоступ. Нині
він майстер
спорту
з
багатоборства
ГПО, чемпіон області, при
зер республіканських і все
союзних змагань.
А ось інструктор по спор
ту колгоспу «Україна» Знам’янського району
Олена
Харланова та
завідуюча
дитсадком колгоспу «Шлях
до комунізму» Долинського району
Людмила Корнєва (вона фізорг на гро
мадських засадах, призерка
обласних фіналів з багато
борства ГПО)
вважають,
що дітей треба фізично за
гартовувати ще дошкільня
тами. Тому вже в дитсадках
вони влаштовують з маля
тами веселі старти, навча
ють плавати.
їх вихованці
беруть участь в районних
турнірах, що проводяться
під девізом «Тато, мама і я
— спортивна сім’я».
Зробити крок уперед від
масовості до майстерності
можна лише при тій умові,
коли на місцях буде ство
рена добра спортивна база,
коли спортивні споруди бу
дуть
використовуватись
ефективно. Тож у кращих
комсомольських та фізкуль
турних організаціях дбають
про будівництво нових та
вміле використання
наяв
них спортивних баз. Скажі
мо, в Світловодську, Олек
сандрії, в колгоспах «Мир»
Гайворонського, імені Шев
ченка, імені Щорса Улья
новського
районів юнаки
та дівчата при
підтримці
господарських
керівників
обладнали для себе спор
тивні комплекси і тепер ма
ють можливість набиратись
тут сили та бадьорості. У
них справді
спорт і труд
поруч ідуть.
Шикуються загони краси
вих, сильних, загартованих
молодих людей. їх чекають
щасливі старти і фініші —
сьогодні, завтра,
кожен
день.
Високого сходження вам,
друзі! До гарту, до краси!

- «Молодий

2 стор

РІШУЧЕ «НІ!»

— Сергію! Гайда купати
ся, сонце ж он як припікає.
— Та.., — з^л’явся Сер
гій. — Учора до нас прихо
дили. Цікавляться,
чим я
займаюся на канікулах, —
додав з робленою байду
жістю. — Мати до дванад
цяти ночі не спала,
мене
чекала.
Плакала... Я ж їй
обіцяв...
— А хто приходив?
— Мабуть, з міліції.
— Ха! До мене вже разів
три
приходили. Ходімо.
Сьогодні Ігор прийде.
Цього було досить, щоб
сумніви відпали.
Хлопець
заскочив на веранду, мет
нувся до холодильника. На
столі біліла записка: «Ку
пи... принеси... нарви... наго
дуй...» — мимохідь вихопив
оком накази матері. «Ет,
встигну!» — і,
схопивши
шмат ковбаси та хліба, ви
біг на вулицю.
Невідомо, чому це гарне
лісове озеро називають у
Знам’янці копанкою. Для
хлопчаків різного віку воно
постійне місце відпочинку.
Байдуже їм, що поруч ур
вище, засипане сміттям, що
у воду фактично можна за
йти лише в одному
місці,
що на маленькому клапти
ку берега не дуже розга
няєшся з м’ячем — їх це
не лякає. Притяглй звідкись
«козла» — хитку споруду з
дощок — і гепаються з неї
животами об воду, аж ви
ляски в лісі йдуть. А доб
ре плавати, а тим паче пір
нати, уміє далеко
не ко
жен.
Ігор — уміє.
Цей
як
стрибне з імпровізованої
вишки, то випірне
аж на
другому березі, а двадцятиметрову смугу води пере
пливає разів п’ять без пе
репочинку.
І цим своїм
умінням, і спортивним ви
глядом, і новенькою чер
воною «Явою» широкопле
чий, засмаглий Ігор збирає
навколо себе таких хлоп
ців, як восьмикласник Сер
гій. їм байдуже, що їхній
кумир ніде не працює і не
вчиться, хоч школу закін
чив кілька років том/, що
частенько тут же таки, на
копанці, розпиває горшку
та вино в
компанії сроїх
друзів. Хлопчаки тозт/ться
п>ряд, слухають далеко не
інтелектуальні розмови й
чекають, коли Ігор зверне
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Вінець хліборобської праці

ВІЙНІУ таборі комсомольсь
кого та піонерського ак
тиву «Горн» пройшов день
боротьби за
заборону
ядерної зброї.
Хлопці й дівчата прове
ли конкурси інсценованої
політичної пісні і політич
ного малюнку,
плакату,
сатири, заочну мандрівку
по містах, де відбувалися
Всесвітні фестивалі моло
ді, мітинги протесту за за
борону ядерної зброї.
Члени всіх п’яти загонів
підписалися під листівка
ми протесту проти засто
сування ядерної зброї на
планеті.
«Ми не хочемо бачити
сльози, голод, розруху.
Докладзмо всіх сил, щоб
ніколи не
повторилися
страхіття війни!», «Люди,
доки не пізно, станьте на
боротьбу проти ядерних
вибухів на планеті Зем
ля!», «Збережемо планету
прекрасну
і
квітучу!»,
«Ні!» — ядерній бомбі»—
ці слова взяті з листівок
протесту загонів «Друж
ба» і «Ритм». Важливо, що
під ними поставили свої
підписи й мешканці мік
рорайону, де знаходиться
табір.
3. КАДУК,
м. Кіровоград.

комунар»

подарств.
Закладаються
основи майбутнього вро
жаю.
А нині
підбиваються
підсумки трудового літа.
Хлібороби
Петрівського
району
віджнивували на
славу. Комбайнер радгос
пу
«Маріампільський»
'В. П. Тимофеєв разом з
помічником М. О. Кирничним намолотив тринадцять
з половиною тисяч цент
нерів зерна. Це
один з
кращих показників в об
ласті. Рекордних намоло
тів добились М'. €. Горбачевський з колгоспу імені

Леніна, І. І. Жовнуватий з
колгоспу «Росія», комсо
мольсько-молодіжний екі
паж Володимира Тишика
з радгоспу «П'ятихатський».
Про все це йшлося на
святкуванні обжинків, яке
відбулось
у районному
центрі. Могутній Урожай
з глибокою повагою гово
рив про тих, хто напере
кір усім примхам погоди,
недосипаючи ночей, ус
пішно зібра-в з ланів хліб.
Це саме їм на святі адре
сувались найщиріші слова
шани і подяки.

— Ще більших вам на
молотів у наступному ро
ці! — бажали жниварям!
Приєднаємось до цих
побажань.
На знімках: хлібом-сіллю вітає жниварів учасни
ця художньої самодіяль
ності
Іскрівського СБК
Любов Музиря;
члени
збирально- транспортного
загону радгоспу «Маріам
пільський»
(бригадир
В. О. Плюкало] намолоти
ли понад 50 тисяч центне
рів зерна;
у центрі —
комбайнер В. П. Тимофе-

Відколосилось жнивне
поле. Тільки жовтогаряча
стерня та чорні
смужки
свіжозораного лану свід
чать про те, що ще зовсім
недавно тут ішла напру
жена боротьба за цього
річний
хліб. Закінчують
роботу
скиртувальники,
вивели могутню техніку
на поля механізатори гос-

на них увагу (бо він не лю
бить, аби йому
лізли на
очі). Можливо,
дасго ко
мусь прокататися на мото
циклі, або в карти покличе
грати — на гроші. Сергій
стискає в спітнілій долоні
монети, що мати залишила
на покупки...
Мати, ясна річ, не знає,
в якому товаристві прово
дить час її син. Де їй — ці
лий день на роботі.
Коли
заходить
мова про сина,
жінка бідкається: «Чолові
чої руки йому не вистачає».

єв; Володимир Тишик З
колгоспу «П’ятихатський»
став першим у соціаліс
тичному змаганні
серед
молодих жниварів району.
Фото С. АНДРУСЕНКА.

Петрівський район.

вештаються без діла, дають
влітку, висловлюючись мо
вою офіційних документів,
«процент
правопорушень
серед неповнолітніх».
Чим же
зайнятися тим,
хто не потрапив у піонер
ський табір,
не поїхав до
бабусі, не влаштувався на
роботу?
Колись у Знам’янці налі
чувалося до десятка спор
тивних майданчиків по мік
рорайонах. Нехитре облад
нання було там — особли
во на окраїнних — футболь

ку. Тепер же на майданчи
ку тиша — якщо не раху
вати голосів, що долина
ють з павільйончика, де за
бивають «козла». У домоуп
равління № 1 до
цього
об’єкта руки не
доходять,
всюди ремонт, роботи ба
гато...
Є при цьому домоуправ
лінні дитячий клуб «Спар
так», розташований у підва
лі одного з будинків по ву
лиці Гагаріна.
Керує ним
А. ї. Малюта. Приміщення
хоч і незатишне, зате до

коробку. Та, власне, кажу
чи, і сам А. Т. Малюта ра
зом із. своїми вихованцями
міг би взятися за цю спра
ву. От і було б в
негоду
чим займатися. Але керів
ник клубу настроєний песи
містично:
— Не знаю, чи під силу
це нам...
Ця невпевненість, зневі
ра чи не від того вона, що
педагог- організатор вари
ться, як то кажуть, у влас
ному соку? Із громадськіс
тю тісних зв'язків він не під

Еталонний
молодіжний
колектив

Стати еталонним,
тобто
зраковим молодіжним ко
лективом— висока честь.
Та чи не більше зусиль ви
магає дальше просування
вперед тоді, коли
ти став
взірцем для інших?! З цим
завданням непогано справ
ляються чимало еталонних
колективів підприємств ок
тримує. У міський комітет ружного центру. Дуже від
комсомолу
не
заходив. повідальне завдання комсо
організацій —
Клуб не має ні свого стату мольських
ту, ні девізу, ні навіть
ви добиватися, щоб еталонний
й робочі місця.
віски. А це ж не просто ат ми стали
рибути. При вмілій органі Про це йдеться в статті пер
зації вони могли б набути шого секретаря Толбухінромантичного змісту, стати ського міськкому Димитріводним з тих елементів, що ської Комуністичної Спіл
приваблював би підлітків.
ки Молоді Христо Станко
Відчутну допомогу в цій І ва. Він наголошує па необ
справі міг би надати місь хідності посилення індиві
кий комітет комсомолу, од дуальної роботи з молоди
нак і його
представники з ми виробничниками.
свого боку не виявили на
мірів до контакту.
А тепер
заглянемо у
міський парк
на ігровий
майданчик
Будинку куль
тури залізничників. Але не
гю».рішайте прокататися на
баскому коні
каруселі, чи
Молодіжні
трудові ко- *•
птицею злетіти на гойдалці
— тут усе на замку. Пра І лективи Добруджі відзнацює лише у суботу та неді ' чають кожен із 40 тижнів
комсомольської
вахти на
лю.
По міському стадіоні теж честь 40-річчя перемоги со
революції в
не чути дитячих голосів. Не ціалістичної
бачили його трибуни цього Болгарії ударною працею.
літа баталій на приз клубу Газета назвала в числі кра
комсомольсько-моло
«Шкіряний м’яч». Та й звід щих
ки їм взятися, якщо дво діжних колективів округу
рових команд ніхто не ор І" бригаду водіїв .автобусів З
ганізовує, змагання по мік Толбухіиського автотраног
рорайонах не проводяться. портного комбінату, якому
' Золотим сонячним коле на початку 1984 ром пппг
сом котиться дзвінкоголо споєно ім'я видатного ре+
сий літній день.
Де в цей волюціоидра
Добруджі
надвечірній час Сергій? Де Добрі Орлова. Колектив зсі
на пальному тй
його
однолітки Скрипни- Ікономив
ремонті манній
ченко, Шеремета, Жерновий поточному
та інші? Куди покотиться ко 10200 левів.
лесо їхньої долі, котре ще
не пізно повернути...

котиться колесо?
або Як проводять канікули знам’янські школярі
А що, коли на місці Іго
ря був би, скажімо, тренер
Товариства
рятування на
водах (є ж таке в місті і
багато хлопців навіть його
члени, бо платили членські
внески в школі). Хай навіть
не тренер, хоча б громад
ський інструктор з числа
старшокласників. У місько
му комітеті комсомолу на
вряд чи могли б зараз та
кого підібрати, про це тре
ба було б подбати зазда
легідь.
Тож у міськкомі
обмежилися лише тим, що
поклали в папку список уч
нів, схильних до правопору
шень. Усі вони,
мовляв,
на літо «пристроєні»: хто
працює, хто під наглядом
батьків.
Але ми вже бачимо, під
яким «наглядом» перебуває
Сергій (прізвище якого, до
речі, теж у тому списку, і
не називаємо
його лише
тому, що
жаль матір —
скромну, роботящу жінку).
Учні міської школи № 4
С. Легкодух та М. Самосьонок
— згідно з тим же
списком працюють у рибтресті. Насправді ж їх там
і в очі не бачили. О. Голен
ков з цієї ж школи «трудив
ся» у місцевому радгоспі...
9 днів. Не з’являвся в дис
танції
вантажно-розванта
жувальних робіт і І. Лютько
— учень СШ № 3. Так що
списки, судячи з усього, ви
явилися далекими від жит
тя.
Тим часом саме
отакі
хлопці, котрі цілими днями

ні
ворота,
волейбольні сить і рссторе. В
одній із
стовпи, одна-дві переклади кімнат хлопці грають у на
ни у формі
трапеції. За стільний теніс. Є шахи, шаш
кожним майданчиком були ки. Але, ясна
річ, влітку
закріплені шефи з числа дітлахів не дуже втримаєш
найближчих
підприємств. у душному
підвальному
Тепер же Ольга Заточна, ін приміщенні.
структор міськкому комсо
— І ще проводили гремолу, відверто зізналась, нувсння з футболу, ХОДИЛИ
що про існування
таких в похід, — пригадує семи
майданчиків вона навіть не класник І. Мусцевий —
чула. А вони існують. Ось один з найактивніших чле
один з них — навіть не май нів клубу.
Жаль тільки,
що таких
данчик, а втоптаний п’ята
чок по улиці
Кіровоград хлопців у клубі можна пе
на пальцях. На
ській. Дерев'яна перекла релічити
дина, яку
хлопчаки самі приклад, жоден з підлітків
встановили, недавно пере ні з будинку, Де розміще
сусіднього,
ламалася й один
з підліт ний клуб, ні з
сюди не ходять. Чому? Від
ків травмував руку.
повіді
на це питання не
Та що говорити про око знає і сам Анатолій Трохилиці! Давайте
заглянемо мович. А вона проста: неці
на спортивний майданчик у
каво.
центрі міста, неподалік від
— А чим займатися спарміськкому комсомолу — у таківцям взимку? — боро
Жовтневому
мікрорайоні. ниться А. Т. Малюта, — зал
Тільки, якщо
ви не були для тренувань ДЮСШ нам
тут кілька років, глядіть, ье не надає, у хокей ніде гра
заблудіться. На
місці ко ти, керівники гуртків з бу
лишнього
майданчика — динку. піонерів
до нас не
просторого, огородженого хочуть приходити...
високою дротяною сіткою
Анатолій
Трохимович,
— виросли адміністративні очевидно, забув, що буди
споруди, гаражі
(з легкої нок піонерів хотів відкрити
руки, треба гадати, голов в «Спартаку» філіал деяких
ного
архітектора міста). гуртків, зокрема,
худож
Поряд ніби обладнали но ньої чеканки, випалювання
вий майданчик, але то од Але господарі
клубу не
на назва.
Там немає ні Скористалися цією пропо
футбольного, ні волейболь зицією, бо треба було вста
ного полів. Від
дротяної новити стіл, шафу, придба
На
огорожі
залишились одні ти деякий інструмент.
не знайшлося,
похилені стовпи. На старо це коштів
му, пам'ятається, галас не немає їх і на те, щоб виго
вщухав ні взимку, ні вліт товити нескладну хокейну

Кожен
.тиждень —
ударний

І

Н. КОЛОСОК.
м. Знам’янка.
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Е НЕ ПОХВАЛЬБА. Я
просто пишаюсь, що
вже вдруге став чемпіоном області з багатобор
ства ГПО, успішно висту
пав на республіканських
турнірах.
Значок
ГПО,
червоні чемпіонські стріч
ки та знаки — мої скром
ні нагороди.
Перші кроки до сход
ження зробив ще в школі.
Постійно
тренувався у
стрілецькій
і легкоатле-

тичній секціях, захоплю
вався ігровими
видами
спорту, брав участь в об
ласних фіналах військовоспортивних ігор «Орля» і
«Зірниця». А коли почав
працювати на заводі твер
дих і тугоплавких металів,
одразу записався в сек
цію багатоборства ГПО.
Бо саме в ній можна здо
бути всебічне фізичне за
гартування і майстерність
— бігаєш, підтягуєшся на
перекладині,
стріляєш,
плаваєш, метаєш гранату.
Для майбутнього воїна це
вже немало.
Наш
інструктор
по
спорту С. Чурбанов часто
підкреслює:
— Якщо вже
взявся
тренуватись,
то пауз не
повинно бути. Зробиш пе
рерву на
кілька днів, і
вже під час чергових за
нять відчуваєш, що ти
втратив дуже багато.
Тож виходжу на стадіон,
в тир, на кросову дистан
цію щодня. Головне
—
біг, біг, біг! Вранці, вве-

чері. Разом з товаришами
по бригаді.
По-доброму
заздрю
світловодсьйому майстру
спорту з марафонського
бігу
Г. М. Манойлову,
який був призером рес
публіканських
турнірів.
Він під час тренувань за
рік в середньому пробі
гав більше восьми тисяч
кілометрів — не на ста
діоні, а берегами моря,
лісовими стежками. Його
ніхто не примушував, не
нагадував, коли треба це
робити. Щодня кілька го
дин бігу. Звідси й резуль
тат. І головна нагорода —
зроблено запас сил і ба
дьорості на довгі роки.
НЭ обРазом ЗІ МНОЮ
ласному фіналі з багато
борства ГПО чемпіонські
одержували рострічки
бітники заводу чистих ме
талів Григорій Яненко та
Валерій Ленець. Яненко
брав участь в усіх десяти
фіналах. І завжди з успі
хом.
Чим багаті ці два спорт
смени? У них чимало дру
зів — вже літні, ровесни
ки і зовсім юні — всі на
стадіоні.
Початківцям
Яненко і Ланець
завжди
допомагають, намагають
ся зробити все можливе,
дівчата
аби хлопці й
швидше виконали нормамогли
тиви
ГПО і теж
брати
участь у відпові
дальних турнірах. Таких
як Валерій і Григорій у
нашому місті багато. Во
ни допомогли фізкультур
ним активістам Світловодська згуртувати спортивні
секції в дитячо-підлітко
вих клубах, що діють в
кожному мікрорайоні міс
та. І тепер спортивні по
єдинки
відбуваються на
майданчиках біля гурто
житків, в парку культури
і відпочинку
імені Т. Г.
Шевченка, просто в дворах.
Тисячі світловодців свій
вільний час віддають фізкультурі і спорту. І я пи
шаюся, що теж серед цих
красивих і міцних людей,
котрі гартують себе ду
ховно й фізично.
К>. КАРАВАЙЧЕНКО,
чемпіон області з ба
гатоборства ГПО.

м. Світловодськ.

НА ЧЕСТЬ СВЯТА
Сьогодні в парку куль
тури і відпочинку
імені
В. І. Леніна відбудеться
творчий звіт фізкультур
них активістів обласного
центру.
З
показовими
вправами виступлять про
відні спортсмени Кірово
града.
На площі імені Кірова
буде дано старт гонцікритеріуму, ЩО входить
до програми республікан
ських змагань юних вело
сипедистів на приз «Моло
дого комунара».
Масові поєдинки, при
свячені Дню фізкультур
ника, відбудуться па всіх
спортивних
базах міста.
На стадіоні спортклубу

«Зірка» турнір легкоатле
тів з виробничих колекти
вів, матч жіночих команд
з хокею на траві, На стадіоні
«Піонер»
велнке
спортивне свято влаштовують
комсомольські й
фізкультурні активісти за
воду
радіовиробів.
А
спорткомплекс факульте
ту фізвпховаиня педінсти
туту
прийме сільських
багатоборців ГГІО.
Траса
визначена для
марафонців, велосипедис
тів, призи чекають юних
футболістів, які поміряю
ться
майстерністю
на
спортмайданчиках, що об
ладнані в кожному мікро
районі міста.

фінальних змагань з футболу за участю «Зірки»
(за 13—26 місця)
14 серпня — «Зірка» — «Буковина» (Чернівці);
25 серпня — «Нива» (Бережани) — «Зірка»;
28 серпня — «Поділля» (Хмельницький) — «Зірка»;
6 вересня — «Зірка» — «Десна» (Чернігів);
9 вересня — «Зірка» — «Динамо» (Ірпень);
15 вересня — «Спартак» (Житомир) — «Зірка»;
18 вересня — «Дніпро» (Черкаси) — «Зірка»;
28 вересня — «Зірка» — «Спартак»;
ЗО вересня — «Зірка» — «Дніпро»;
7 жовтня — «Десна» — «Зірка»;
10 жовтня — «Динамо > — «Зірка»;
17 жовтня — < Зірка» — «Нива» (Бік);
20 жовтня — «Зірка» — «Поділля»;
27 жовтня — «Буковина» — «Зірка».

«Молодий

комунар»

п’єдестал!
СІЧЕНЬ. Студент фа
культету фізичного вихо
вання Кіровоградського
педінституту
Леонід
Левченко
на республі
канському турнірі авангардівців в
Донецьку
став володарем золотої
медалі, показавши репотріиному
зультат у
стрибку — 16 метрів 22
сантиметри.

Десятки висококласних
спортсменів — самбістів і
дзюдоїстів —
виховав
тренер обласної ради ДСГ
«Колос» Л. Медведєв. Во
ни були
чемпіонами та
призерами республікансь
ких турнірів, їх включено
до збірних команд рес
публіки. Портрет тренера
красується в «Книзі по
шани» облради «Колоса».

ЛЮТИЙ, ОлександріБурцев на
єць Андрій
республіки з
першості
плавання, що проходила
в Харкові, подолав сто
метрівку вільним стилем
за 54,55 секунди і пере
крив норматив майстра
спорту.

На знімку: Я. МЕД
ВЕДЄВ зі своїми вихован
цями під час
чергового
тренування.
Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

Дитячо
- юнацький
спортивно-технічнії клуб
«Зіронька»
будннкоуправління № 3 житловокомунального
відділу
виробничого об’єднання
ио сівалках «Червона
зірка» створено сім літ
тому. Базується він на
вулиці
Кременчуцькій.
До послуг юних червонозорівців майстерні, фо
толабораторія, кімната
настільних ігор, спорт
зал, ігрові майданчики.
Поряд
— гімнастична
частина містечка для са
мостійних
занять усіх
бажаючих та для підго
товки до складання нор
мативів комплексу ГПО.
У спортивному комплек
сі нестандартне облад
нання: перекладини, рукохід, бруси, два сило
вих снаряди з облсгшсною штангою, два швид
кісних барабани — так
звані
бігові доріжки,
тренажерні
кільця для
відпрацювання гнучкості
її виправлення
ушкод
жень хребта, гімнастич
на стінка-тренажер —
дублер шведської дра
бини. У зоні
гри в на
стільний теніс встаповле•. но шість зварних столів.
У центрі спортмістсч-

керованих моделей і мо
тоциклетний,
радіотех
нічний і радіоелектроні
ки, технічної творчості
та інші. В цілому майже
500 підлітків знайшли
собі заняття до душі.
Традиційною
стала
для юних мешканців ву
лиці
Кременчуцької
спартакіада
«Юність»
(за програмою 12 видів
спорту). Вихованці клу
бу постійні учасники ра
йонних, міських, облас
ка встановлені стенди з
них і республіканських
нормативами комплексу
змагань, де часто займа
ПІО,
положенням про
ють призові місця.
спартакіаду «Юність».
Щорічно під час зимо
І біля кожного з шес
вих канікул
120 дітей
ти багатоповерхових бу
зміцнюють своє здоров’я
динків заводського мік
рорайону
збудований
в таборі спорту і техні
свій спорткомплекс, а
ки при спортклубі «Зі
поряд,
у пляжній зоні
ронька», а влітку—в піо
відпочинку, волейбольні
нерському таборі імені
та гандбольні майданчи
ІО. Гагаріна і на турбазі
ки.
«Світлячок».
Все цс було зроблено
Па початку літнього
за проектом заводських
спортивного
сезон}’ в
архітекторів
і
ради
«Зіроньці» відбуваються
спортклубу «Зіронька»
цікаві свята спритних та
руками молодих робіт
завзятих. Наприклад, на
ників підприємства при
спортивному
святі
активній допомозі самих
«Спорт і здоров’я» стар
же підлітків і їх батьків. • тувало понад 600 під
літків, а загальна кіль
ІІершимн наставниками
кість учасників разом з
дітей і підлітків тут ста
дорослими
(був турнір
ли електрозварювальних
«Тато, мама і я — спор
Іван Осипов, формуваль
тивна сім'я») сягнула до
ник цеху ковкого чавуну
1000
чоловік. Кращим
Вячеслав Соловйов.
спортсменам було вруче
Клуб має свій статут,
но близько 200 грамот і
емблему. Керує клубом
дипломів, 100 нодарунрада (з числа підлітків).
ків і сувенірів.
Громадське самовряду
«Зіронька»
скликає
вання підвищує автори
юних. Тут
їм цікаво її
тет юних, вони прагнуть
весело. Гут вони иабнвиправдати довір’я до
раються
сил і бадьорослих.
рості.
У клубі нині 14 секцій
В. ПЕРЕВЕРЗЄВ,
і гуртків: настільного
громадський корес
тенісу, футболу, шахів,
пондент «Молодого
шашок, судо- і автомо
комунара».
дельного спорте, радіо-

А Рекорд у масовості
встановлено в Світловодську під час Тижня
лижника
— на старгн
вийшло понад 20 тисяч
жителів міста.

БЕРЕЗЕНЬ. Студент
ка Кіровоградського ін
ституту
сільськогоспо
дарського машинобуду
вання Ольга Климовська на першості
цент
ральної ради ДСТ «Бу
ревісник» у Ленінграді,
виконуючи вправу МП-5,
вибила 582 очка з 600
можливих. Є норматив
майстра спорту!
А У Вільнюсі закінзбірних
чився турнір
СРСР і НДР з плавання. Вихованець тренера
ДЮСШ облепорткомітету В. В. Манька Сергій
Пальчиков у запливі на
спині (дистанція 200
метрів) показав найкра
щий результат — 2 хви
лини 8,07 секунди. Від
нині юний спортсмен у
десятці кращих плавців
України.

КВІТЕНЬ. Вихованки
кіровоградського трене
ра В. Ф. Шептицького
на зональній
першості
республіки з хокею на
траві, що тривала у Кри
вому
Розі,
вибороли
друге місце і здобули
путівку у фінал.
ТРАВЕНЬ. У Кірово
граді закінчився особис
то-командний чемпіонат
України з боротьби сам
бо. Чемпіонами тут ста
ли студенти Кіровоград
ського педінституту Сер
гій Петров і Володимир
Долгих.
А 150 кращих сільсь
ких багатоборців
ГПО
взяли участь в обласно
му турнірі, що прово
дився під девізом «Всі
єю бригадою—на старт!»
Командну перемогу здо
були
спортсмени кол
госпу «Победа»
Маловисківського району.

ЧЕРВЕНЬ. На тради
ційному
всесоюзному
турнірі на призи Україн
ського телебачення з боротьби
дзюдо кіровог радці Володимир Паргамон, Іван Бурилін га
Валерій Тихонов вибороли дві срібні
іі одну
бронзову медалі.

Піонсрсьний табір «Червоні вітрила» базується в лісовому масиві на околиці Кі
ровограда. Тут щодня відбуваються цікаві спартакіадні змагання,
військово-спор
тивні ігри, школярі вчаться плавати, енладати нормативи ГПО.
'
На знімку: ветеран Великої Вітчизняної війни І. М. БЄЛОКОНЄВ дає настаноЄВУУтаСВолодимирСу Д^УСАР™“™' ГРИ «ЗІрниця>> ОлегУ КРАМАРЕНКУ, Ігорю БЕЛЯ-

Фото- П. ЛАСУНА.

Майстер
ЛИПЕНЬ,
стендової
спорту
зі
стрільби Маргарита За
яц (тренер І. К. Вільний,
облрада ДСТ «Колос»)
на першості
країни се
ред спортсменів сільсь
ких спортивних това
риств стала бронзовою
призеркою, вибивши на
траншейному стенді 186
очок з 200 можливих.

4 стор. -----------------------------------------«Молодий

11 серпня 1984 року

комунар»
РОЗКАЖУ ПРО СІМ'Ю

ДО ВІДОМА

Приймальні пункти
заготівельних органі
зацій споживчої коо
перації і області за
куповують у населен
ня в необмеженій
кількості
висушену
лікарську сировину.
Сплачується ціпа за
кілограм:
пижмо (квітки)
1 крб.
листя кропиви
1 крб.
трава барвінка
1 крб. 80 коп.
трава деревію
75 коп.
трава хвоща польо
вого 75 коп.

Виросли
і змужніли
ЮЛІЯ Павлівна Марчикська... У ми
Надійна, Толя,
Шура, І
нулому, в далекі воєнні роки — Галя, Женя,
Коля, Віта- •
просто Юлька. Саме тоді, на той важ лій, Олена, Таїса, Валя,
кий час випало їй вийти заміж.
Люда вже виросли. Сталії
йшов 1943 рік. У селі сатаніли оку достойними, роботящими
панти. Чорними круками нападали вони людьми. А груди
Юлії
на юнаків і дівчат, відправляючи їх на Павлівни
прикрасив ор
фашистську каторгу. Ох, як жалкував ден «Мати-гсроїия». Пи
тоді Дмитро на ті кілька місяців, що не шалася ним жінка. Обері
вистачило до повноліття на початку війни! Адже са гала ревно.
ме через них, хоч як просився, а на фронт не взяли...
... Того дня Дмитро Ми
Він запропонував ІОльці одружитися в ті дні, аби китович саме був у полі,
врятувати її від відправки в Німеччину — одруже- а вона з дітьми поралася і
них до «фатерлянду» не забирали. Гірким полином по господарству. Перші !
смакувало їм те «весілля»...
подихи грози не віщували, І

МОЛОДОЇ СІМ ї
ОБРЯДИ НАШІ, h
радянські

;

Свої
послуги
пропонує...
ОГО
ВЕЧОРА
вони
зрозуміли, що далі
не зможуть бути одне без
одного, і вирішили одру- І
житися. Наступного ранку
обоє прийшли до райвідділення ЗАГСу.

Т

Закрійниця
швейного
цеху
райпобуткомбінату
Зоя Фреюк та студент
Кіровоградського інститу
ту сільськогосподарського
машинобудування Олек
сандр Кожухар потрапили
до обрядового
сапону,
який працює в Добровеличківці вже кілька років,
вперше. І, звичайно, по
требували допомоги й по
рад спеціаліста. Зустріла
молодих завідуюча Гали
на Кравченко...

— Хочемо
з Сашком
дещо підібрати до весіл
ля, — сказала Зоя.
— Ось квіти,
віночки,
сукні, фата, листівки...
Доки Зоя та Олександр
вибирали собі
покупки,
Г. Кравченко розмовляла
з іншою парою, яка вирі
шила урочисто відзначи
ти народини. Вона запро
понувала їм гарні стрічки,
квіти, прикраси.
Зоя перебирала стріч
ки, вибирала найкращі кві
ти. Може, вона в цю мить
уявляла,
як стоятимуть
вони із Сашком на весіль
ному рушникові? У салоні
їм запропонували й виши
того рушника, на якому
майстрині - вишивальниці
вигаптували:
«На щастя,
на долю».
— А ось у нас є такі ще
факели. їх запалюють од
чаші вічного
вогню при
проведенні весільного об
ряду,
—
пояснювала
Г. Кравченко.
РІМ САЛОНУ обрядової атрибутики, яка є
тут в широкому асорти
менті, у Добровеличківці
діє святковий салон ра
дянських
обрядів.
Він
уперше гостинно розчи
нив свої двері
у травні
цього року: два просто
рих затишних
зали —
святковий і танцювальний,
зручний вестибюль, є на
віть зразково обладнана
кухня. Тут кожен
може
відзначити своє весілля,
проводи в армію, народи
ни. Всі турботи
на себе
візьмуть працівники обря
дового салону. Поруч —
прокатний пункт, де зав
жди можна взяти посуд,
кухонний інвентар тощо.

Першу доньку вони на зовсім (як ішов воювати,
звали Надією.
Берегла їй всього кілька
місяців
Юлія свого первістка, як було).
могла. Найбільше потер
— А ви
ж як тут без
пала, щоб маля не плака мене? — заглянув дружи
ло. Бо лиш писне, фашис ні у вічі. Та мовчки при
ти, які загарбали хату «на пала до його грудей.
Бо хіба ж можна одра
постій», одразу виганяли
всіх на подвір’я. Іди, мов зу все розповісти? Як ра
зом з іншими в’язала сно
ляв, куди хочеш.
пи за жаткою.
Додому
ІСЛЯ
визволення добиралася пізно ввечері.
Дмитро теж став сол Стомлена,
брала з рук
датом. Треба було гнатисвекрухи маля, годувала,
фашиста далі з рідіїої А воно плакало, відвертаземлі. Прощаючись, Юлія лося, не хотіло персгорішепотіла своєму чоловіко лого молока.
ві крізь сльози:
ж було в
— Ну, чого
— Іди, Дмитре, а я вже обід не прибігти? — скаякось... Як усі. Чекатиму. же, було, свекруха.
Тільки повертайся!
— Ніяк було, мамо. Са
Діждалася.
Вернувся мі ж знаєте — для фрон
фронту
Дмитро з війни. Зранений, ту робимо, для
змучений.
Але
живий. стараємося.
О ВІЙНІ
вони
з
Ступнув на подвір'я —
назустріч дівчинка вибіг 111 Дмитром працювали
ла. Глянув на
дружину, в колгоспі вже вдвох. По
волі життя налагоджува
сам собі не повіривши:
— Невже ж оце наша лося. Спливали роки, на
зміну молодості прийшла
Надійна так виросла?
зрілість. Та не
меншало
— А то хто ж? Вона...
— Надюшко!.. — приту поміж них подружнього
лився жорсткою щокою щастя. Раз-по-раз загля
до дитини. Одразу й не дав до їхньої хати клекоДарував дізбагнув, чого донька пру тун-лелека.
чається.
Не знала його

П

П

здавалося, нічого лихого. В
Дівчат важко було навіть ■
забрати з-під дощу в ха- І
ту. Та і там гамір пс вщу- І
хав.
Нараз жінка відчула, |
як тіло щось ніби пронп- І
зало. Зрозуміла — блис- а
кавка! І одразу ж втрати
ла свідомість.
До тями
прийшла вже на подвір’ї
— сусіди врятували. Пер
шим було запитання про
дітей. її заспокоїли:
всі
живі. А хата
палала, як
смолоскип. У вогні згоріло
все майно.
Ось і все про
цю зви
чайну жінку,
її нелегку,
але щасливу долю. Матір. '
Сучасну мадонну. Не з
полотна Рафаеля зійшла
вона до нас. А жила й
живе поруч. Думаю про
неї і згадую: «Якщо хо
чеш, щоб тебе пам’ятали і
десять років —
посади І
дерево, двадцять — вико- І
пай криницю. Хочеш жити У
вічно — виховай сипів і І
ДОЧОК. Повтори себе В ді- І
тих».
Н. ГАРАС.

ДАВАИТЕ
ПОРАДИМОСЬ

У нього
з'явилася
інша
Вісім років прожила я
зі своїм чоловіком. Двоє
діток йому
народила —
синові 5 років, доньці —
7. Та прийшло лихо в на
він знайшов
шу сім’ю:
Вона старша
собі іншу,
від нього, у неї теж двоє
дітей... Як мені пояснити
своєму синові й ДОНЬЦІ,
не прихочому до них
дить батько?
Хочу, щоб мене зрозуміли правильно. Я не вимагаю, щоб
його с ипсю
повернули мені. ІВрешті,
дому на
я сама пішла з
квартиру, коли він привів
іншу жінку. Але як мені
бути далі? Я працюю лис
тоношею, робота клопіт
на, а вдома діти, до того
ж квартиру
доводиться
наймати. Звідки
чекати
допомоги?

I. ОЧЕРЕТЯНА.

м. Олександрія.

В. ВІЄВСЬКА.

І

емт Добровеличківка.

І

’

Новоукраїнський
район.

В. о. редактора
В. АФАНАСІЄНКО.

НАСЕЛЕННЯ

Громадяни!
Зби.райте лікарські рос
лини та здавайте па
заготівельні пункти
області.
ОБЛСПОЖИВСГІІЛКА
УКООПТОРГРЕКЛАМА.

ЗНАМ’ЯНСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 2

ОГОЛОШУЄ

ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1984—І983 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Училище готує кваліфі
ковані кадри для заліз
ничного транспорту таких
спеціальностей:
слюсар-електрик по ре
монту устаткування елек
тровозів (приймають юна
ків, які мають закінчену
середню освіту, строк на
вчання — 1 рік, стипендія
— 45 крб.);
слюсар по ремонту теп
ловозів (приймають юна
ків, які мають закінчену
середню освіту, строк на
вчання — 1 рік, стипендія
— 45 крб.);
помічник
машиніста
електровоза
(приймають
юнаків, звільнених у запас з лав Радянської Ар
мії, строк навчання —<
10,5 місяця, стипендія •—
72 крб.);
помічник машиніста елек
тровоза (приймають юна
ків, які мають закінчену
середню освіту, строк на
вчання — 1,5 року, стипен
дія — 45 крб.);
помічник машиніста теп
ловоза (приймають юнаків,
які мають закінчену се
редню освіту, строк на.
вчання — 1,5 року, сти
пендія — 45 крб.);
помічник машиніста тепловоза-електровоза (прий
мають юнаків, які мають
закінчену середню освіту,
строк навчання — 2 роки,
стипендія — 45 крб.);
електромеханік по авто
матиці і телемеханіці на
транспорті
(приймають
юнаків, які мають закінчену середню освіту, строк
навчання — 2 роки, стипендія — 72 крб.);
електромеханік зв’язку
на транспорті (приймають
юнаків, які мають закінчену середню'освіту, строк
навчання — 2 роки, сти.
пендія — 45 крб.);
черговий по станції IV—
V класів (приймають юна
ків і дівчат, які мають за
кінчену середню освіту,
строк навчання — 1,5 ро
ку, стипендія — 72 крб.);
телеграфіст (приймають
юнаків і дівчат, які мають
закінчену середню освіту,
строк навчання — 1 рік,
стипендія — ЗО крб.);
машиніст
електровоза
(приймають юнаків, звільнених у запас з лав Радянської Армії, строк навчан
ня — 2 роки, стипендія —
72 крб.);

електромеханік
радіо
зв’язку (приймають юна.
ків, які мають закінчену
середню освіту, строк навчання — 2 роки, стипен
дія — 45 крб.);
електромонтер тягових
підстанцій
(приймають
юнаків, які мають закін
чену середню освіту, строк
навчання — 1 рік, стппепдія — 45 крб.);
механік рефрижератор
них вагонів (приймають
юнаків, які мають закінчену середню освіту, строк
навчання — 2 роки, стипендія — 72 крб.);
слюсар по ремонту електроустаткуваїшя пасажир
ських вагонів (приймають
юнаків, які мають закінче
ну середню освіту, строк
навчання — 1 рік, стипен
дія — 45 крб.);
слюсар по ремонту елек
троустаткування електрово
зів (приймають юнаків з
числа місцевої молоді, які
мають освіту за 8 класів,
строк навчання — 2 роки,
стипендія — 23 крб. 50
коп.).
Для вступу треба пода
ти: заяву на ім’я директо
ра, свідоцтво про народ
ження, документ про осві
ту (оригінал), характерис
тику зі школи або з місця
роботи, довідку з місця
проживання і про склад
сім’ї, автобіографію, довід,
ку про стан здоров’я (фор
ма № 086(у), 6 фотокар
ток 3X4 см,
Вступники проходять ме
дичну комісію в Зпам’янській залізничній поліклі
ніці.
Випускників училища на
правляють на роботу за
спеціальністю на підпри
ємства залізничного тран
спорту, забезпечують фор
меним одягом, вони корис
туються всіма
пільгами
працівників залізничного
транспорту.
Осіб, які закінчили учи
лище з відзнакою, прнй.
мають на навчання до вищих і середніх навчальних
закладів
на
пільгових
умовах.

Адреса училища: м. Знам янка, вул. Рози Люк.
сембург, 6. Проїзд до
училища
автобусами
№№ 6, 4. 8. Телефони:
22-81, 25-42, 25 -94.
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