
В обкомі
ЛКСМ України

На черговому засіданні 

бюро обкому ЛКСМ Украї

ни було розглянуто питан

ня «Про хід перебудови 
________ і_ __ _ С--------------

• системи комсомольської по

літосвіти у Вільїпанському 

райкомі ЛКСМУ».

У поставові бюро обкому 

комсомолу відзначалося, 

що Вільшанськнії райком 

ЛКСМУ проводить певну 

роботу по вдосконаленню 

комсомольського воліти а- 

вчання. В районі діє 24 

Ніколи комсомольської по

літосвіти. На заняттях зя- 

с-тосовують такі ефективні 

форми навчання, як усний 

журнал, бесіда, практичні 

вяняття. При райкомі ком

сомолу створено методичну 

раду політпавчання.

Разом з тим, як відзнача
лося в постанові, в роботі 
Вільпіанського райкому 
комсомолу по перебудові 
с истеми ко м сом ол ьського 
нолітнавчання є недоліки. 
В районі лише 25 процен
тів пропагандистів працю
ють з молоддю більше двох 
років. Ще подекуди НИЗЬ
КИЙ рівень проведення за
нять. Повільно впроваджую
ться такі форми навчання, 
як «круглі столи», дискусії, 
діалоги тощо. До занять у 
ш к ол а х комсомольського 
політпавчання слабо заохо
чують в районі неспілкову 
молодь. Низька ще явка її 
слухачів на заняття.

Комсомольські комітети 
недостатньо дбають про 
еміцнепня навчально-мате
ріальної бази комсомоль
ського • політпавчання. В 
ранові не створено жодно
го кабінету комсомольсько
го політпавчання.

Бюро обкому ЛКСМ Ук
раїни вказало бюро Віль- 
шанського райкому ком
сомолу (перший секретар 
Г. Шалапко) па слабку ро
боту по перебудові системи 
комсомольського політна- 
ючання. Райком зобов'язано 
переглянути перспективний 
план роботи з питань, які 
вв’язані з роботою шкіл 
комсомольського політпа
вчання, створити політичний 
дискусійний клуб. Вивчити 
і впровадити передовий дос
від роботи пропагандйстів- 
иоваторів. Рекомендовано 
створити кабінет комсо
мольського політпавчання.

Бюро обкому комсомолу 
розглянуло також питання 
«Про підсумки звітно-ви
борної кампанії 1987 року 
в комсомольських організа- 

ніях області». В постанові, 
бюро відзначалося, що зві
ти і вибори нинішнього ро
ку показали • зростання 
активності комсомольців. 
Більшість зборів пройшли 
активно, принципово, у ду
сі критики і самокритики. 
Нині значно активніше за
лучалися до участі в звіт
но-виборній кампанії члени 
виборних органів обласної 
комсомольської організації.

Разом з тим. в ході зві
тів і виборів нинішнього ро
ку в деяких міських і ра
йонних комсомольських ор
ганізаціях виявлено суттєві 
недоліки і упущення. Низь
кою була явка на збори в 
Кіровському м. Кіровогра
да, Олександрійському, Гай- 
вороиському, Устинівсько- 
му районах. Через неявку 
комсомольців тричі перено
сились звітно-виборні збори 
в Сальківському цукроком- 
біпаті, двічі — в колгоспі 
імені Шевченка Гайворон- 
ського району. З цієї при
чини переносились збори в 
колгоспі «Іскра» Маловнс- 
ківського району.

Ряд міськкомів і райко
мів комсомолу пустили звіт
но-виборну кампанію па са- 
моплпв, слабо здійснювали 
керівництво первинними 
комсомольськими організа
ціями, не працювали з ре
зервом кадрів.

Недоліки, які виявлені в 
ході звітів і виборів, й є на
слідком слабого контролю 
з боку відділів обкому ком
сомолу.

Бюро обкому Л КСМУ су
воро вказало бюро Гайво- 
ронського і Голованівсько- 
го райкомів комсомолу 
(перші секретарі райкомів 
1-І. ІІімчук і С. Осппепко) 
на серйозні недоліки, допу
щені в ході проведення звіт
но-виборної кампанії в пер
винних комсомольських ор
ганізаціях. Зобов’язано 
міськкоми і райкоми комсо
молу вжити заходів по 
дальшому розвитку демо
кратії в комсомолі, добива
тися докорінної перебудови 
діяльності комсомольських 
організацій. їхньої актив
ності. утвердження ділово
го, товариського стилю ро
боти.

Комітети комсомолу об
ласті зобов’язано забезпе
чити своєчасну і повну 
реалізацію критичних за
уважень. висловлених учас
никами зборів. І па черго
вих комсомольських збо
рах. пленумах відзвітувати 
про їх виконання.

Обкому, міськкомам і рай
комам комсомолу варто на
дати практичну допомогу 
тим групам, первинним ком
сомольським організаціям, 
робота виборних органів 
яких, визнана незадовіль
ною.

Бюро обкому комсомолу 
розглянуло ряд інших пи
тань організаторської і вну
тріспілкової діяльності об
ласно" комсомольської ор
ганізації.

Однією з перших 

у колективі цеху 

товарів народного 

споживання Кіро

воградського за

воду радіовиробів 

завершила річну 

програму комсо

молка Тетяна ХАР-

НА. 10 років пра

цює вона намоту

вальницею транс

форматорів, має 

досвід, необхідні 

навички. Секрети 

майстерності не 

тримає в таємниці, 

охоче ділиться ІІИ-

ми з новачками.

Фото Г. НОШКА.

ОЛЕКСАНДР Федорович Грек довгий час працю
вав директором школи, А не так давно — неспо

дівано для багатьох — очолив партійну організацію 
колгоспу «Шлях Леніна». Онуфріївського району. 
Окрім інших обов’язків, і тоді, і нині має причетність
до виховання молоді, до перебудови в комсомолі. 
Про це і йдеться у розмові нашого громадського ко
респондента із парторгом колгоспу «Шлях Леніна» 
Онуфріївського району О. Ф. ГРЕКОМ.

НОР.: Олександре Федо 
ровичу, у нас ще, певно, 
по стерлися враження про 
школу і появилися нові — 
від роботи в колгоспі. Хо
тілося б почути вашу дум
ку з такого приводу: чи 
підготовлений морально 
НИНІШНІЙ випускник НІКО
ЛИ д.чя праці в сільському 
господарстві?

О. ГРЕК: Я б не хотів 
давати однозначної від
повіді. Бо приклади є різ
ні. Але, якщо звернутися 
до статистики, то в біль
шості випадків випускник 
школи всіма засобами 
старається обминути кол
госп. Чому? В школі бага
то говорять про роман
тику праці чи хлібороба, 
чи то доярки, потрібність 
їх суспільству. Однак 
учень повертається додо- 
му і чує БІД батьків інше. 
Мамі якнайраніше треба 
поспішати на ферму, бать
ко трудиться в літню по
ру ненормований робочий 
день... Знайдеться ще де
сяток аргументів, аби син 
чи донька не вступали до 
колгоспу. А якщо приїде 
на вихідні в село молодь 
із міста, то все шкільне 
виховання і зовсім зво
диться нанівець Бо в ро
бітника нормовані робочі 
дні, до послуг — кафе, 
театри, виступи столичних 
артистів. А ще тут почи
нає спрацьовувати сте
реотип, який назива
ють «романтикою далеких 
доріг». Одержавши ате
стат, випускник кидається 
до пошуків щастя в місті. 
Навіть у нашому, еконо
мічно сильному господар
стві, міграція велика. Що
року залишається в серед

ньому по 5 випускників. 
Нині механізаторів і доя
рок комсомольського ві
ку налічується в колгоспі 
всього 18 чоловік.

КОР.: Мені не раз дово
дилося чути БІД молоді і 
те. що працювати на фер
мі чи то в полі нецікаво. 
Робота одноманітна, втом
лива...

НА ПОВОРОТНОМУ КРУЗІ
О. ГРЕК: Подібні скар

ги доводилось чути й ме
ні. Всі біди від того, що 
роками формувався ко
мандно-вольовий стиль 
роботи. Дали вказівку — 
орю чи сію, не дали — 
гулятиму. І було таке не 
випадково. Адже механіза
тор не був зацікавлений у 
кінцевому результаті. Щоб 
виконати норму, творчос
ті особливої не потрібно. 
Тут головне, як люблять 
жартувати механізатори, 
натиснути на газ... Зви
чайно, такий підхід до 
справи треба викорінюва
ти І вихід ми знаємо: 
впровадження колектив
ного, арендного підряду 
Якщо передати групі ме
ханізаторів, скажімо, пів
сотні гектарів землі, вста
новити контрольні показ
ники для виробництва 
якогось виду продукції, 
то тут самі собою почи
нають утверджуватись бе
режливість, господарське 
ставлення до землі. І по
ле для цікавої, творчої 
роботи стає необмеже
ним.

К ПЕРЕБУДОВА 
УР ТВОЯ ПОЗИЦІЯ
КОР.: Це в перспективі. 

Але ж і зараз у колгоспі 
серед молоді є такі, які на 
роботі працюють, а не від
бувають...

О. ГРЕК: Звичайно. Сам 
секретар комітету ком
сомолу Василь Панченко 
задає в цьому тон. Ва
силь недавно повернувся 
з армії, виконавши свій 
інтернаціональний обо
в’язок в Афганістані. Там 
формувався його юнаць
кий характер. На «граж- 

данцї» ще не все вдається 
хлопцеві. Але енергії, ба
жання йому не позичати. 
Ділові пропозиції комі
тету комсомолу правлін
ня колгоспу, партійна ор
ганізація підтримують.

Як правило, якщо лю
дина активна на колгосп
ному виробництві, то та
ка вона і в громадському 
житті. Ось, скажімо, Лео
нід Орел. У автопарку 
його знають як хорошого 
шофера. А в позаробо- 
чий час хлопець бере 
активну участь в худож
ній самодіяльності, зай
мається спортом. Такі ж 
і Василь Залоїло, Леонід 
Трушекко...

На активність молодого 
трудівника великий вплив 
мають і старші. Багатьом 
хочеться попрацювати з 
досвідченим механізато
ром В. П. Пліткою Від 
Володимира Пилиповича 
ніхто не чув «старшин
ського» бурчання. Стане 
на прикол в когось із мо
лодих агрегат — не полі
нується чоловік засукати 
рукави і допоможе усу-

Г
грі

Пїї
о

змовк- 
ЗМІЕН- 

листів

ф «ТИХ ДНІВ НЕ 
НЕ СЛАВА»... НЕ 
ШУЄТЬСЯ ПОТІК 
ДО РЕДАКЦІЇ НА ВІЙСЬКО
ВО-ПАТРІОТИЧНУ ТЕМА
ТИКУ. (2 СТОР.).

ф ЯКІ 
ти для

ПІЛЬГИ І ГАРАН-
.............. МОЛОДОГО СПЕ
ЦІАЛІСТА? (2 СТОР.).

ф ПІОНЕРСЬКИЙ ГАЛ. 
СТУК ТРЕБА БЕРЕГТИ, БО 
ВІН - СИМВОЛ.. (2 СТОР.}.

ф ТАК ЧИ БУВ У РОК- 
ГРУПІ «ПОЛІС» РОЗКОЛ? 
ПОВЕРТАЄМОСЬ ДО НАДРУ
КОВАНОГО РАНІШЕ МАТЕ
РІАЛУ. (З СТОР.).

ф ЗАВЕРШУЄМО ДРУ
КУВАТИ ПОДОРОЖНЮ ПО
ВІСТЬ ВОЛОДИМИРА КОБ
ЗАРЯ «СІЛЬ ЧУМАЦЬКО
ГО ШЛЯХУ». (З СТОР.).

нути поламку. У цій спра
ві механізатор керується 
перш за все інтересами 
колективу.

КОР.: Ваш колгосп має 
па рахунку більше двох 
мільйонів карбованців чис
того прибутку. Щороку 
будуєте до 10 житлових 
будинків. Але в селі зали
шається обмеженим вибір 
професій. Це, мабуть, та
кой: одна з причин того, 
що молодь, незважаючи 
на вирішення ряду соці
альних проблем, все ж оби
рає для проживання місто.

О. ГРЕК: Над цим ми 
вже замислювались. Справ
ді, колгоспові потрібні в 
основному доярки і ме
ханізатори. У місті наші ж 
дівчата набувають інших 
масових професій, стають 
швеями, кондитерами те
що. Але чи обов'язково 
треба їхати в Кременчук 
або Кіровоград, щоб пра
цювати за таким фахом, 
чекаючи роками на жит
ло? Чи не пора хоч трохи 
«розвантажити» міста? 
Приміром, у своєму селі 
ми плануємо відкрити фі
ліал Кременчуцької швей
ної фабрики. Це вже офі
ційно погоджено із ди
рекцією підприємства. В 
наступному році планує
мо розпочати відповідні 
роботи.

Села повинні стати люд
нішими, багатшими на мо
лодь. Для цього існує чи
мало причин і шляхів. Від 
кривеє ці шляхи перш за 
все перебудова, нові умо
ви економічного госпо
дарювання

Вів розмову В. СВ-ТИЧ.

Онуфріївський район



2 стор. «Молодий комунар»
26 грудня 1987 року

В1ДМАЙОР1ЛО над усією 
планетою свято мільйо

нів людей — 70-річчя Ве
ликої Жовтневої соціаліс
тичної революції. 1 досі не 
припиняється потік листів 
до редакції обласної моло
діжної газети. Пишуть уч
ні шкіл і студенти вузів, 
робітники і колгоспники, ко
муністи і безпартійні. Пише 
молодь, пишуть ветерани 
Війни і праці. Кожен з дру
зів «Молодого комунара» 
бажає на ного сторінках 
Іюзповісти про нові досяг
нення у справі перебудови, 
пригадати найяскравіші мо
менти минулого.

Секретар комсомольської 
організації Балахівської 
Восьмирічної школи Петрів- 
ського району Ольга ТКАЧ 
розповідає:

«В нашій школі по-різно
му проходять і 
ські збори. Але 
працювати 
по-новому, 
збори 
провели 
імена — 
ця 1943 
ло звільнено від німецько- 
фашистських окупантів і 
молодь школи вирішила від
значити це свято саме на 
комсомольських зборах. На
шим почесним гостем став 
житель селища Григорій 
Терентійовнч Байсака. Його 
розповідь була цікавою. 
Ллє й ми не залишили-

ся боржниками. Світлана 
Ярожник, Світлана Стадник, 
Оксана Манзас, Катерина

з пошти

Зошит

комсомоль- 
! хочеться 

неформально, 
Отож останні 

наші комсомольці 
під назвою «їхні 

безсмертні». 5 груд- 
року наш район бу-

Верхогляд, Наталя Ткачен
ко, Василь Антипенко, Світ
лана Колінько підготували 
розповіді про героїв-земля- 
ків, які віддали свої життя 
за свободу Батьківщини. 
Після зборів ми поклали 
квіти до могили Невідомого 
солдата».

Ольга вважає, що подіб
ні заходи мають великий 
вплив на виховання підрос
таючого покоління, підви
щення його свідомості і від
повідальності перед своїми 
батьками.

Легендарні події священ
ної війни радянського на
роду з фашизмом завжди 
хвилюють постійного допи
сувача нашої газети члена 
Спілки журналістів СРСР 
М. О. ВЕНЦКОВСЬКОГО 
із Світловодська. Та ще 
більше уваги вій приділяє 
висвітленню па 
молодіжкн славних 
тих, хто зберігає 
про героїв Великої Вітчиз
няної війни. Один з 
викладач Світловодського 
СПТУ № 5 лектор міської 
організації товариства 
«Знання» А. і. Коваленко,

який протягом багатьох ро
ків збирає матеріали про 
героїв підпільної організа
ції «Молода гвардія». А на
дихнув Коваленка на цю 
цікаву роботу його рідний 
дядько — український пись
менник Дмитро Косарик.

«Нещодавно, — пише М. О, 
Венцковський, — Ковален
ко виступав перед Учнями

цих

ЗА РЯДКОМ РЕФОРМИ

ФІЗИКА
і ТВОРЧІСТЬ

Учні Кіровоградської середньої шко
ли № 22 зрозуміли, що й фізика ціка
вий предмет. Але тільки після того, як 
почав викладати її Давид Михайлович 
Уманський.

Нелегко було вчителеві на перших 
порах. Програмний матеріал складний, 
а необхідної наочності бракувало. І тоді 
вчитель вирішив створити в школі фізи- 
ко-технічний гурток. Тільки створити — 
це половина справи, головне — навчи
ти учнів працювати в ньому, захопити 
«секретами» фізики, залучити до науко
во-технічної творчості. Починав з того, 
що вчив мислити, складати схеми. Якщо 
вони вдавалися — раділи всі однаково: 
учні і вчитель. Поступово приходили 
знання, нагромаджувався досвід. Пер
шою пробою сил гуртківців стала діюча 
модель космічної ракети. Керуючи всі
ма процесами при виготовленні прила
дів і моделей, Давид Михайлович не 
сковує ініціативи дітей, а намагається 
активізувати її.

Згодом юні фізики вирішили створи
ти модель приладу, який демонструє 
ємкість конденсатора. Давид Михайло
вич запропонував влаштувати конкурс 
на кращу модель. Багато літератури пе
речитали учні, але знайшли-таки щось 
оригінальне.

Взагалі, дуже багато різних пристроїв 
та приладів, створених гуртківцями, до
повнюють розповідь учителя на уро
ках. Раніше, наприклад, коли вивчали те
му вільного падіння тіла, показувалося 
все тільки на малюнках. Давид Михай
лович створив діючу модель, яка ви
промінює спалахи світла і завдяки яким 
добре видно всі фази вільного падіння 
тіла.

Учні полюбили конструювати. Прила
ди «Сигналізаційний пристрій», «Бігова 
хвиля», «Автоматичний паяльник», елек
тронна гра «Вгадай число», тренажери 
з фізики і математики на обласному 
конкурсі юних техніків удостоєні дипло
му 1-го ступеня і представлені на Рес
публіканський огляд дитячої технічної 
творчості в Києві.

А радіотехнічний гурток займається 
конструюванням поки-що простих моде
лей радіоприладів. І допомагає вчите
леві випускник школи, нині студент 
Кіровоградського інституту сільськогос
подарського машинобудування Сергій 
Романенко. Всі класи й кабінети, до ре
чі, радіофіковані шкільними радіотехні
ками, серед яких є й свої передовики— 
кращі гуртківці Олександр Тюпа, Костян
тин Городов, Віктор Злочевський.

Гордість Давида Михайловича і гурт
ківців—створений ними кабінет фізики. 
В ньому обладнано 40 робочих місць. 
Пульти управління підведені до кожно-

ж

сторінках 
справ 

пам'ять

таких—

Уляни
шкіл міста у читальному за
лі бібліотеки Палацу куль
тури імені В. І. Леніна. 
Лектор розповів про моло
догвардійців. На закінчення 
він показав присутнім у за
лі зошит з української літе
ратури ........... 5 ——п
класу 
Школярі 
тримали 
гоцінну 
ської 
не забувається ніколи».

Ось лист із Волгограда від 
В. Б. ЧЕРКАСОВА:

«Далеко не всім студен
там Кіровоградського пе
дагогічного інституту імені 
О. С. Пушкіна відомо про 
бойову долю одного з ви
кладачів вузу, кандидата 
історичних наук І. Т. Арте- 
менка. А він належить до 
тих людей, які у вересні-

учениці дев ятого 
Уляни Громової, 

з хвилюванням 
в руках цю доро- 

реліквію радян- 
патріотки. Подібне

го учнівського місця. Варто вчителеві 
стати за пульт — і через секунди весь 
клас вже має завдання, до того ж у кіль
кох варіантах. Кілька учнів можуть вес
ти розмову один з одним на певну тему, 
хтось читати текст, який записується на 
магнітофон, інший відповідати учителю. 
А коли Давидові Михайловичу необхід
но продемонструвати кінострічку, він 
натискає кнопку: закриваються штори, 
висувається екран, вмикається кіноапа
рат. Чим не типовий клас для школи 
майбутнього? А який ефект від прове
дення уроків у такому кабінеті! Значно 
поліпшились знання учнів, більшість з 
них «навчається на «5» і «4».

Давид Михайлович працює над проб
лемою науково-технічної творчості 
школярів, використовуючи передовий 
педагогічний досвід. Вже 26-й рік на 
педагогічній ниві, з них 24-й — беззмін
но в школі № 22.

Вчитель повторює себе в учнях. А це 
найбільша для нього радість.

Р. ДАЙДАКУЛОВ, 
громадський кореспондент «Мо
лодого комунара»,

м. Кіровоград.

ПІОНЕРСЬКИЙ ТЕЛЕТАЙП

ЯК БЕРЕГТИ
ГАЛСТУК

«Червоному стягу своєї Вітчизни на-- 
род наш несхитну присягу дає» —• на 
таку тему в клубі заводу радіовиробів 
відбувся збір піонерської дружини іме
ні Героя Радянського Союзу Ю. К. Гліб- 
ка тринадцятої десятирічки.

На ньому відбулася розмова про те, 
як у школі шанують горді символи 
Батьківщини. Піонери К. Путря, Л. Дов- 
гопол, Н. Сематюк, Т. Гавричкова, 
Н. Кондратенко, Н. Пушкарьова розпо
віли, як з глибокою повагою ставляться 
учні до символів Радянської країни, по- 
піонерському бережуть червоний гал
стук, дорожать честю називатися піоне- 
рами-ленінцями. На зборі обговорюва
лась поведінка й таких членів організа
ції, для кого перебування в рядах піоне- 
рії формальне, а носити галстук « 
«тяжка повинність».

Перед піонерами виступила колишня 
спартаківка, одна з перших комсомолок 
міста Євдокія Георгіївна Вєтрова, вчи- 
тель-методист, відмінник народної осві
ти СРСР Л. Т. Стадна. їхні розповіді 
схвилювали школярів.

Збір присвячувався 70-рІччю прого
лошення Радянської влади на Україні І 
65-річчю утворення СРСР. Закінчився 
він дружним співом піонерського гімну 
«Злиньте вогнями синії ночі».

м. Кіровоград.

жовтні сорок другого, як 
відзначав Маршал Радян
ського Союзу Г. К. Жуков, 
здійснили перелом в Сталін- 
градській битві, у всій дру
гій світовій війні. Волго
града вічно пам'ятатимуть 
своїх героїв — таких, як 
лейтенант Артеменко».

Ми раді теплим словам 
волгоградця, але дещо не 
згодні з ним. Адже І. Т. Ар
теменко добре відомий не 
тільки в педінституті. Зна
ють його й ті, хто навчає-

ДНІВ
90

Громової
ться и інших навчальних за
кладах. Іван Тнмофійович 
часто виступає з бесідами, 
буває в гостях і в нашій 
газеті.

«З кожним роком все да
лі відсуваються події Ве
ликої Вітчизняної війни,— 
пише до редакції А. МИ
ХАЙЛО В. — Та не забу
ваємо ми про тих, хто бо
ронив рідну землю від на
вали підступного ворога. 
Живе у пам’яті багатьох і 
Олексій Семенович Єгоров— 
Герой Радянського Союзу,

відомий партизанський ко
мандир. Значна частина його 
життя була міцно пов'яза
на з Кіровоградом. Про це 
нагадують сьогодні вулиця 
імені О. С. Єгорова, мемо
ріальна дошка на будинку 
по вулиці Декабристів, де 
він жив, пам’ятник на мо
гилі героя у нашому облас
ному центрі»«

А. Михайлов повідомляє, 
що у видавництві політич
ної літератури України дру
гим виданням вийшла кни
га київського журналіста 
П. Є. Нсчая, яка називає
ться «Зірка Єгорова». Ра
димо прочитати її усім, хто 
хоче познайомитись з леген
дарним життям героя.

Наближається 8 січня — 
день визволення Кіровогра
да від фашистських загарб
ників. Ветерани надсилають 
спої спогади про ті незабут
ні дні. Так, І. І. МІНЯЙЛО 
з Полтави розповідає про 
хід Кіровоградської опера
ції. Спогади його та інших 
ветеранів читач знайде' у 
другому номері тижневика 
«Молодші комунар», який 
планується випустити 9 січ
ня 1988 року.

Завершується 1987 рік. 
Редакція газети щиро дякує 
усім ветеранам революції, 
війни і праці. Чекаємо в 
наступному році ваших 
листів.

Відділ комуністичного 
виховання.

КОЛОНКА 
ЗАПИТАНЬ 

І ВІДПОВІДЕЙ

л#*#«*

ДЛЯ молодого 
спеціаліста

І

ЗАРУБІЖНА ФОТОІНФОРМАЦІЯ

ЛОНДОН. Вкрай незавидне становище зберігається в 
Англії в області зайнятості. Безробіття, як відомо, не 
має вікового цензу. В лави «зайвих» людей вливаються 
і похилі, і молоді.

Ця «квіточниця» своєю піснею в центрі англійської 
столиці намагається привернути увагу перехожих. Не 
поскупітеся, співвітчизники, киньте хоч кілька монет 
привабливій дівчині, адже вона співає тільни для вас. 

Фото Л. ПАХОМОВОі. ТАРС.

Лист від нашої читач
ки з Компаніївки Н. СА- 
ГАЧ:

«Після закінчення пе-> 
дагогічного інституту я 
отримала направлення а 

« Компаніївський раион- 
>> ний відділ народної осві- 
« ти. Тоді ж я народила ди- 
»тину, нині знаходжусь у 
« післядекретній відпуст-» 
« ці. В райвно мене розп.о-« 
« ділили на роботу в Роз-» 
<> польську початкову шно-« 
$лу із забезпеченням нпар- А 
«тири. Але оскільки я у -> 
» відпустці, то на моему » 
«Місці працює Інша люди- 
» на й живе у тій кварти- » 
« рі. Ми ж живемо біля.Ь 
» батьків чоловіка у Ком- ?? 
« паніївці. Та коли наді-» 
>> йшла черга отримувати « 
« підйомні, то мені в райвно » 
« відмовили, бо, мовляв, ви « 
« проживаєте не самостіи- » 
'> но, а біля батьків. Чи £ 
$ правильно це? «
« 1 ще одне запитання:«
» чи мали право мене з на- » 
« леньною дитиною на-« 
>> праеляти у Роздольсьиуй 
« школу, ноли чоловік мій й 
» працює в райцентрі і за-« 
« безпечений житлом?». , 
« На запитання відпові- 
« дає завідуючий юрндич- 
« ною консультацією _ об- 
« ласної ради професійних 
»спілок М. Ф. ДИГАЛО: § 
« — Наказом Міністер-2
£ства вищої і середньої 
І спеціальної освіти СРСР

№ 870 від 30.07.1980 ро
ку з 1 вересня 1980 ро
ку введено в дію Поло-- 
ження про міжреспублі
канський, міжвідомчий 
і персональний розподіл 
молодих спеціалістів, 
які закінчили вищі і се
редні спеціальні навчаль-- 
ні заклади.

Комісія персонального 
розподілу молодих спе- 

' ціалістів під час розпо
ділу повідомляє кожно

му молодому спеціаліс- 
;: тові дані про місце ро-. 

боти, посаду, розмір за
робітної плати й надан-
« ня житлової площі. Ко

місія заслуховує й обго
ворює також 
побажання 
спеціаліста

■; майбутню роботу. Згід- 
Іио пункту № 36 цього. 

Положення молодим спе
ціалістам, вагітним жін
кам, або які годують ді
тей до року, робота на-, 

дається за їхнім прохан
ням за місцем постійно

го проживання сім’ї (чо
ловіка, батьків).

Якщо при розподілі 
на роботу Н. Сагач не 
використала 
то цопа може 
обласний відділ 
ної освіти або Міністер-і 
ство освіти УРСР пере-? 
розподілити її на робо-« 
ту в іншу школі'.

Молодим спеціалістам« 
при направленні за роз-1 
поділом на роботу, коли« 
це пов’язано з переїздом« 
в іншу місцевість, згідно» 
постанови Ради Міністрів« 
СРСР від 15.07.1981 ро-1 
ку № 677 «Про гаран
тію і компенсації при 
переїзді на роботу в 
іншу місцевість» випла
чується компенсація і 
надаються гарантії.

Якщо ж до навчання! 
Н. Сагач проживала в| 
селі Роздоллі Компаніїв-| 
ського району і туди ж З 
отримала направлення] 
15а роботу, то для неї] 
названа постанова не] 
підходить. Але якщо во-5 
на жила в одному насе-5 
леному пункті і в зв’яз
ку з направленням на 
роботу переїхала в ін
ший, то вона має право 
на пільги й гарантії.

і

В. КАЮКОВ.

НДР. Молодо, свіжо і сучасно виглядають жінки, які 
доли нинішнього сезону один з варіантів (на знімну) 
ВОЇ іадісни* Фото АДН - ТАРС,

особисті і 
молодого« 

про його«

І

це право,! 
просити « 

парод-г
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Хто пускає мильні бульки?
Ви читали статтю «Миль

на булька «Поліса»? («МК» 
йа 5 грудня ц. р.)? Якщо 
і+і — кілька слів, щоб були 
® курсі.

Є в Кіровограді рок-гру- 
ПО «Поліс». І був у складі 
Цієї групи соло-гітарист

Івлєв. Та, трохи погравши 
хлопцями, він покинув їх, 
невдовзі у газеті з’являє

ться вищезгадана стаття. 
Про що ж ідеться у ній? 
Розповімо трохи нижче з 
деякою фантазією щодо 
історії написання цієї стат
ті і з деякими коментаря
ми.

Отже, залишив Р. Івлєв 
групу «Поліс» 1 прийшов до 
свого друга М. Маєвського.

— Знаєш, — сказав, — 
а я пішов від них (тобто від 
«Поліса»). Я їх тричі попе
реджав.

— Що ти кажеш?! — зди
вувався Маєвський. — І що, 
вони жодного разу не впа
ли на коліна, благаючи те
бе зостатися? Ну нічого, 
вони ще лікті кусатимуть. 
З моїми зв'язками не про
падеш. Ти ж пам’ятаєш, як 
Я тебе проштовхнув на об
ласне радіо?

До речі, невдовзі після 
приходу Р. Івлєва до «По
ліса» М. Маєвський пропо
нував учасникам групи свої 
послуги: «Якщо берете ме
не директором групи, я 
роблю рекламу на радіо, 
телебаченні і т. д.». Але ми 
Йому відмовили.

— Почнемо з газети, — 
продовжив М. Маєвський.— 
Щоб добра читалося, тре
ба хоча б трішечки правди. 
А далі буде видно.

І полилися рікою речен
ня на білий аркуш паперу.

«На першій рок-панорамі 
група завоювала приз гля- 
дацьких симпатій», —• пише 
М. Маєвський, забуваючи, 
що «Поліс» зайняв ще й 
друге місце. «Для перей
мання досвіду по організа
ції рок-клубу О. Риба по
їхав до Дніпропетровська». 
(Це вже чистісінька прав
да). А далі пішло-поїхало.

І про те, що ні поглядів 
спільних, ні спільної мети 
у колективі нема. Є тільки 
спільна апаратура. (Тобто, 
на репетиції кожен грає, 
що кому заманеться?). І 
про те, що, крім Р. Івлєва, 
музикантів у групі нема. (А 
на рок-панорамі, ще коли 
не було Р. івлєва, друге 
місце ми здобули за май
стерне вкладання цегли?). 
А той факт, що Р. Івлєв на
вчається на першому курсі 
музпеду, ще ні про що не 
говорить. М. Маєвський пи
ше навіть про те, що у ко
лективі відбувся розкол...

Ось що думає з цього 
приводу кожен з нас, учас
ників групи «Поліс»:

О. РИБА: Розкол? Якщо з 
будинку опадає блискуча 
лицювальна плитка, чомусь 
ніхто не кричить, що буди
нок розколюється.

«Нерозумна боротьба за 
лідерство, «за владу», — 
продовжує М. Маєвський,— 
викидає за борт таланови
тих музикантів». Що ж це 
за боротьба така? Говорять 
учасники колективу:

П. АУЛОЗ: Та не було ні
якої боротьби. Захотілося 
Руслану Івлєву стати музич
ним керівником групи — 
будь ласка, керуй. А ре
зультат — за три місяці три 
незакінчені пісні.

С. КАТРУХІН: Майже на 
кожній репетиції Івлєв до
пікав мене: «Ось у мене є 
«фірмова» гітара, а в тебе 
нема. І взагалі, ти не так 
граєш», і мені довелося пі
ти з групи. Але після того, 
як пішов Р. Івлєв, я знову 
з «Полісі», і все добре.

С. КОНОНЕНКО: Івлєву 
захотілося поміняти назву 
колективу, захотілося, щоб 
колектив співав пісні тільки 
на вірші Маєвського. Та ні 
перше, ні друге нам було 
не до вподоби і ми відмо
вились.

Отакої! А де ж «бороть
ба з талантом», як пише 
М. Маєвський?

Уважний читач, мабуть, 
уже запитує: «А хто ж та
кий цей М. Маєвський? 
Щось я такого прізвища у 
попередній статті не зустрі- 
чаз». Все дуже просто. Оте 
прізвище що стоїть у кінці 
попередньої статті, не
справжнє. Це псевдонім 
М. Маєвського — друга 
Р. Івлєва. Подумав, мабуть, 
автор, що після виходу у 
світ його твору почнуть 
шукати хлопці з «Поліса» 
зустрічі з ним у темному 
кутку (може, ще й з лан
цюгами ходять). А, може, 
подумалося авторові, піс
ля виходу газети з його 
статтею почнуть до нього 
збігатися знайомі й незна
йомі за автографом, а це 
відбиратиме багато часу...

Тепер вам усе зрозуміло? 
Ну й добре. Підемо далі, 
де Михайлов-Маєвський, як 
кажуть музиканти, бере за
ключний акорд:

— Після Івлєва «Поліс» 
грає у три акорди, робота 
стоїть на місці.

Досить І Щоб так стверд
жувати, треба хоча б один 
раз побувати на репетиції 
колективу. А може, Михай
лов-Маєвський вміє чути й 
бачити на відстані, не вихо
дячи з дому? Тоді йому 
треба негайно у науково- 
дослідний інститут, щоб 
розповідати, що робиться 
на далеких зірках, не бу
ваючи там.

— Без Р. Івлєва «Поліс» 
лусне, як мильна булька!— 
ставить крапку у статті Ми
хайлов-Маєвський.

Ну, це вже занадто. І 
взагалі, нам здається, що 
газета — не місце, де мож
на вихваляти і звеличувати 
свого друга, дискредитуючи 
і принижуючи гідність ін
ших.

А щодо «Поліса» — спи
тайте тих, хто чув запис 
фонограми, яку разом з ін
шими учасниками рок-клу
бу (що народжується поки 
що у великих муках), ми 
готуємо. Прийдіть на кон
церти групи. І ви побачите 
серед інших рок-груп ---
членів міського рок-клубу 
і групу «Поліс», яка за дво
місячний період без «рок- 
зірки» Р. Івлєва підготувала 
концертну програму удвічі 
більшу і, впевнені, не гір
шу, ніж попередня (якщо 
не сказати — кращу).

А спроба Михайлова-Ма- 
ввського зробити напис 
«Поліс» на мильній бульці 
луснула разом Із булькою. 
Ось так.

О. РИБА, П. АУЛОВ, 
С. КАТРУХІН, О. ЛЕ- 
ВАНДОВСЬКИЙ, С. КО
НОНЕНКО — члени рок- 
групи «Поліс».

м. Кіровоград.

Чайнворд
«Новорічний»

1. Ностюмований бал. 2. Молдав
ська і румунська пісня з елегійною 
мелодією. 3. Творець художнього 
або публіцистичного твору. 4. Росій
ський радянський кінорежисер, ав
тор фільму «Дев’ять днів одного 
^оиу». 5. Радянський поет, лауреат 

енінської премії, автор п’єси-казни 
«Дванадцять місяців». 6. Різноколір
ні маленькі кружальця з паперу. 
7. Тувинський народний музичний 
інструмент. 8. Найпоширений вид 
набірної друкарської машини. 9. Уро
чистий бальний танок. 10. Пора ро
ку. 11. Епізод в опері, що виконує
ться одним співаном у супроводі 
оркестру. 12. Хвойно дерево, яке 
прикрашають на Новий рік. 13. В 
балеті — класичний танець у по
вільному темпі. 14. Персонам: кіно
фільму «Нарнавальна ніч». 13. Ро
сійський живописець-баталіст. 16. Ра
дянська поетеса, автор збірки поезій 
«Співай, серце, про життя». 17. Тра
диційний персонаж новорічних ка
зок. 18. Бал, розважальні або ділові 
збори, які влаштовували за Петра І. 
19. Матроський танець. 20. Роман 
Етель-Ліліан Войнич. 21. Маскарад
ний костюм. 22. Російський радян
ський енрипаль і педагог, лауреат 
Ленінської премії. 23. Рід деревних 
кущових рослин родини ебенових. 
24. Шовкова або напівшовкова тка
нина з блискучою поверхнею. 25. Різ
нокольорові паперові стрічии на кар
навалах. 26. Коротке оповідання. 
27. Богиня родючості в давньорим
ській міфології. 28. Частина світу. 
29. Спортсмен-гімнаст. ЗО. Радян
ський спортсмен (хокей із шай- 
оою), неодноразовий чемпіон Євоо- 
пи • світу. Олімпійських ігор. 31. Об
рядове печиво у вигляді великого 
пухкого хліба.

Склав М. ДОГАЙМАН.

«Молодий комунар»

ПИТАННЯ ПІД НОВИЙ РІК
Чи можна... .
• ...Сніговій Королеві утриматись на теплому місці;
ф ...будувати повітряні замки» не маючи фонд, 

на матеріали? „ . '
% ...достроково зустріти Новий рік.
• ...змінити натуру, міняючи маски.
• ...стати синоптиком, кидаючи слова на вітер.
• ...продавцеві замість товару «>Д"Уска™ анїке*
• ...закрійникові викроювати гроші на -і. ’
ф ...бути завжди витриманим після гар
• ^почати тост у старому році, а закінчити його-

Юрій РИБНИКОВ.

Новий рік великим ванта- 
ягем старих недоробок.

0 У новорічний вечір 
пальму першості віддали 
сріблястій ялинці.

0 Опудало вийшло в лю
ди -- після снігопаду ста
ло Сніговою бабою.

@ Об'ява: <Після 1987-го 
року заііця 1988-й рік за
тверджено роком контро
лера».

0 МаксЬзигзаг моди: у 
високосний рік довжина 
спідниць скоротилася 
міні.

ф Безбарвні річні 
кавники прикрашав 
пантип приписок.

Олег СЕЇН.

до

по- 
сер-

І
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ВКЛОНЯЮСЬ НИЗЬКО ХЛІБОРОБАМ
Узяв я скибку — та й до хлопців бігти 
Збиравсь — малому не терпілось дуже. 
На стіл упали з мого хліба крихти, 
А я й не бачу, а мені й байдуже.

Взяла ті крихти па долоню мати
Й мені сказала якось аж тривожно?
— Ти, синку, мусиш добре пам’ятати,
Що хліб —святий, свята крнхтинка кожна.,, 

Коли палала у вогні країна 
Й поля чорніли, у дими повиті, 
Я знав, що хліба житнього крихтини 
б найдорожчі над усе на світі.

...Давно дійшла Вітчизна зросту й сили,
І на нсстатки скаржитись не можна,
Та я кажу, як мати говорила, —
Наш хліб святий, свята хлібина кожна. 

Беру його побожно я у руки, 
Як ріжу — й крихти я не втрачу дарма.
— Ви чуєте, — кажу синам та внукам,— 
Наш хліб — це правда хлібодара.

Н. ДОБРІМ,

і
!
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Конфетті!
0 Ялинка — наче 

на: її не обтяжують 
денні прикраси.

0 Кожному — своє: 
батьки приходять на ди
тячий ранок, акселерати— 
на новорічну вечірку.

Зустріч Діда Мороза 
з науковцями інституту 
низьких температур про
йшла у теплій атмосфері, 

ф Будівельники зустріли

жін- 
чис-

Володимир КОБЗАР

(ПОДОРОЖНЯ ПОВІСТЬ)
Пам'яті батька

(Закінчення. Поч. у №№ за 14, 17, 19, 24 листопад 
да, 1, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 22 та 24 грудня ц. р.|,

10.

Уранці, виспавшись досхочу, ми сходили до озера 
Красного. Десь отут і брали сіль чумаки. Тепер на 
Красному міський пляж. Діти скупалися.

— Ну як, чумаки, солона вода?
— Дуже!
— Ну от. Такою ж солоною або ще й солонішою 

була вона, коли сюди приїжджали справжні чумаки.
На цьому наша чумацька подорож закінчилася, я« 

І закінчилося чумакування ще наприкінці минулого 
століття, витіснене залізницями.

Втім, Іван Домбровський, мешканець північного 
Криму, в жовтні 1978 року згадував, що рецидиви 
чумацтва траплялися ще на початку століття. За йогб 
словами, сюди, у Крим, на Перекоп прибували пооди
нокі чумаки не тільки з України, а й з Білорусії. На 
Перекопському валу стояли великі терези, які зва
жували кожен віз, видавався квиток і платилося ми
то, коли чумак з сіллю повертався.

Подорож чумацьким шляхом давно закінчилася, а 
я все ще ні-ні та й питаю себе: чого я пішов у цЮ 
подорож, по віщо, що хотів і чого досяг? Питаю себ<з 
і сам собі відповідаю, але щоразу кожна відповідь 
здається не остаточною, не до кінця переконливою# 
наче щось мене палить, якась невтоленна спрага, 
яку я не до кінця вгамував.

Щось таки не вистачало мені, як часом не вистачав 
солі в хлібі, і розуміння цієї нестачі штовхало вперед, 
у дорогу. Але — що саме? Прагнення утвердити ті 
цінності, зартість яких багатьом моїм сучасникам 
здається сміховинною? Чи на першому плані були 
діти, їхнє доросле майбутнє, яке непокоїло мене, як 
кожного батька: чи будуть з них люди, чи будуть 
нелюди, адже те, «що знаєш у дитинстві, — знаєі^ 
на все життя, але й: чого не знаєш у дитинстві ■= 
не знаєш на есе життя»? (М. Цвєтаєва).

Все це так: я б хотів, щоб діти вросли міцним ко
рінням у ту землю, на якій народилися і росли, щоб 
це був нерозривний зв’язок, щоб у майбутньому Ти 
не покотило життям, як перекотиполе ■— степом» 
Щоб усе те, що неминуче увійде згодом у їхнє жит
тя, не заступило їм рідної землі, не відірвало їх од 
неї, позбавивши водночас сили.

Все це так. Але й це ще не все. Адже задумав я 
свою подорож ще до появи власних дітей. Значить, 
уже тоді щось мене непокоїло, змушувало думати 
про чумацький шлях, — і про той земний, що сте
лився під ноги сотням тисяч моїх земляків упро
довж віків, і про той Чумацький, який прослався над 
нами в небі.

Може, ця подорож почалася ще в юності, тої 
серпневої ночі, коли мені, чи не вперше в житті, ви
пало спати надворі просто неба, і я, натомлений ці
лоденною важкою роботою, розбурханий приглу
шеними звуками, які долинали з села, ніяк не міс 
заснути і вглядався, вглядався у велетенську небесну 
тверь наді мною, у прадавні колії Чумацького Шляху?

Згодом, у «Дерсу Узала» Арсеньєва, я прочитав? 
«Вдень, при сонячному світлі, ми бачимо тільки зем
лю, вночі ми бачимо Всесвіт». Так і я, підняв тоді 
голову і, приголомшений, побачив і відчув безмір і 
глибину Всесвіту. Було мені тоді двадцять чотири 
роки — не так уже й мало; то був час гарячкових 
пошуків життєвих доріг; і оте нічне споглядання ви
сокого неба, вочевидь, не пройшло для мене марно? 
тепер я з певністю можу сказати, що бита колія Чу
мацького Шляху була мені одним із тих певних орі
єнтирів, які не дали збитися на манівці, збочити на 
легші, второвані, петлисті дороги в нікуди і в ніщо» 
Спотикаючись, часом падаючи, набиваючи добрячі 
синці і гулі, я есе ж таки обрав для себе правильний 
напрямок. Пройдено перші гони. Ще багато доріп 
попереду. Чумацький Шлях знов і знов кличе нас 
у безсмертя.
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«Невже 
пасинок?»

Армійський стрій
зойкнув: рядовий

Марченко зірвався з бру
сів і розтягнувся на землі 
в якійсь неприродній по
зі.

— Лікаря! — гукнув 
старшина до командира 
першого відділення.

Це було останнє, що по
чув Марченко тієї миті...

Весна в Підмосков’ї, де 
проходив службу Валерій 
Марченко, того року була 
ранньою. На подвір'ї бе
резень, але вже віддзве- 
ніли струмки, і тільки в 
березових гаях, якими пи
шаються ці краї, темнів 
сніг. Та й там його мен
шало з кожним днем.

До військового госпіта
лю біля Курського вокза
лу столиці Валерія при
везли непритомного. Ді
агноз лікарів — струс моз
ку і перелом хребетного 
стовпа. Першої операції 
Марченко навіть не запа
м’ятав. А ось день дру
гої, 11 квітня 1975 року, 
лишився в його пам’яті 
на все життя. Адже саме 
тоді йо/лу виповнилося 
двадцять п’ять років. То
ді ж молоденька мед
сестра подарувала йому 
величезного апельсина, 
який так потішив солдата, 
що той категорично від
мовився його з’їсти...

Ой, як нелегко в такі 
молоді роки зрозуміти 
своє безсилля, відчути 
неможливість рухатися: 
«Чи не перекреслила біда 
моє життя?». Ці думки Ва
лерій гнав від себе. На
віть замурований в гіпс, 
він поставив собі за мету 
подолати лихо. Читав кни
ги, розмовляв з медпер
соналом, виконував комп
лекс елементарних фізич
них вправ, який розробив 
самостійно, знову читав...

Одужання, яке, за роз
рахунками лікарів, повин
но було прийти не раніше, 
ніж через рік, настало 
вже через сім місяців. 
Рівно стільки вів бороть
бу з лихом Валерій Мар
ченко. І переміг. А після 
того, як він практично за
ново навчився ходити, Ва
лерій рвався до рідної 
військової частини. Тоді 
хлопцеві стало в пригоді 
посвідчення водія, яке 
одержав разом з дипло
мом про закінчення Олек
сандрійського індустрі
ального технікуму. Вале
рій продовжив службу в 
столичній військовій авто
інспекції. Тут і розкрила
ся любов Марченка до 
техніки.

Після військової служби 
Валерій Марченко став 
майстром виробничого на
вчання професійно-техніч
ного училища. очолив 
Олександрійський міський 
спортивно технічний клуб 
ДТСААФ. І хоча клуб на 
той час був серед від
стаючих в області, труд
нощі не злякали молодого 
керівника. Як і тоді, в гос-

піталі, він визначив ме
ту — подолати їх. І почав 
помаленьку «підтягувати» 
клуб. Спочатку збільшив 
кількість госпрозрахунко
вих груп підготовки фа
хівців для народного гос
подарства країни, органі-

ГЕРОЇ

І оді ж, у 1981 році, олек- 
сандрійці дебютували в 
чемпіонаті УРСР з автокро
су, де захищали честь об
ласті. Вони відразу посіли 
друге місце!

СПОРТИВНОГО РОКУ

ПОДОЛАТИ СЕБЕ
зував оволодіння спеці
альностями, які раніше не 
вивчалися, — судноводіїв, 
телемеханіків. Вже через 
рік СТК став рентабель
ним — значно поліпши
лись показники фінансо
во-господарської діяль
ності.

Ось тоді й почав Мар
ченко здійснювати свою 
давню задумку — ство
рення секції автокросу на

Минуло сім років... Ни
нішнього сезону Валерій 
Марченко став чемпіоном 
не тільки України, а й 
Молдавії, виконав норма
тив «Майстра спорту 
СРСР». Спортсмен ще раз 
подолав себе на завадів- 
ській трасі: перетнув фі
ніш із... спущеним коле
сом! А вдячні земляки, 
яких з’їхалося того дня

вальною запискою Вале
рій представив свою спор
тивну машину! 'Годі чле
ни Державної екзаменацій
ної комісії ще не знали, 
що через місяць цей ав
томобіль стане чемпіон
ським, а значить, — кра
щим.

Ще один приклад. Ко
ли два роки тому Мар
ченка вибрали головою 
міськкому ДТСААФ, до 
нього звернувся голова 
первинної організації 
електромеханічного заво
ду Анатолій Кукис. Про
сив допомогти в створен
ні заводської секції кар
тингістів. І хоча Марчен
ко тільки-но входив у курс 
справ, не відмахнувся, до
поміг — секцію було ство
рено.

Валерія Марченка пова
жає як молодь, так і вете
рани дтсаафівського спор
ту. Ось І голова Кірово-

Я
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Під таким заголовком 22 жовтня ц. р. в газеті було 
опубліковано критичний матеріал про незадовільний 
стан в галузі спортивного орієнтування. Редакція 
одержала відповідь від голови Кіровоградського 
міського комітету по фізичній культурі і спорту 
А. С. ПОДОЛЬСЬКОГО:

«МІськспорткомітет повідомляє, що факти, наведе
ні в матеріалі «Невже пасинок?», підтвердилися. Бу
ло проведено бесіду з керівником секції спортивного 
орієнтування спортклубу «Зірка» В. М. Геращенком 
про подальший розвиток цього виду спорту в облас
ному центрі, визначено конкретні завдання. А саме 
створення міської федерації спортивного орієнтуван
ня, підвищення якості підготовки тренерських кадрів, 
відкриття госпрозрахункових груп, складання кален
даря спортивно-масових заходів на 1988 рік».
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ФІЗКУЛЬТУРУ — ТОБІ І ВСІМ

«баггі».

N

-

*

...Перший автомобіль 
був непоказним, а ста
ренький «двигунець» не 
дозволяв долати круті 
схили відомої в респуб
ліці траси «Вербова Ло
за». Та радість Марченка 
і його друзів майстрів 
спорту Івана Гіарфентійо- 
вича Карабовського й Во
лодимира Ларіоновича 
Сушина була безмежною.

СІМ’Я плюс
Здоров’я школярів — проблема 

актуальна, популярна і водночас — 
не нова. її частенько порушують як 
спеціальні видання, так і засоби ма
сової інформації. А доповіді та лек
ції на що важливу тему збирають 
широкі аудиторії.

Фізичне виховання, г.х і будь-яке 
інше, починається в сім'ї. Здоров’я 
не видається як виграш в лотереї. 
Щоб мати його, необхідно перш за 
все забезпечити нормальне функ-

«Молодой коммунар» = 

орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

до обласного центру чи
мало, атакували чемпіона 
й нагородили його ве-е-е- 
личезним кавуном — своє
рідним призом боліль- 
ницьких симпатій.

...Мені пригадався захист 
Марченком дипломного 
проекту в Кременчуцько
му філіалі Харківського 
політехнічндго інституту 
на тему «Кросовий авто
мобіль «баггі». Разом з 
кресленнями та поясшо-

градського обласного ко
мітету ДТСААФ І. М. Гла
денький сказав: «Нам би 
ще кількох таких Мар- 
ченків, було б менше слів, 
а більше справ».

В. ЧЕБИШЕВ, 
гірничий інженер.

м. Олександрія.
На знімку: Валерій 

МАРЧЕНКО.
Фото автора.

Скульптор
Чутки про перший чем

піонат Кіровограда з атле
тичної гімнастики з диво
вижною швидкістю обле
тіли обласний центр. Ме
ні .особисто довелося чу
ти розмови про ЦЮ подію 
не тільки в атлетичних за
лах, а й у міському тран
спорті, кафе, просто на 
вулицях.

ДУМЦ/\ ПЕСИМІСТА: 
Атлетизм? Так це ж той 
самий культуризм! А мо
же, досить нам металіс
тів, рокерів, наркоманів? 
Для чого нам цей атле
тизм? ІЦо він дає людині? 
1 взагалі, хто ним зай
мається? А ще кажуть, ні
би гам, на Заході, атле
тизмом захопилися ще й 
жінки...

ДУМКА ОПТИМІСТА: 
Атлетизм — це мистецтво. 
Адже древньогрецькі ста
туї творилися в прагненні 
осягнути людину — хтось 
же позував скульпторові, 
коли той творив. А копія 
ж завжди гірша від ори
гіналу...

Мені ж особисто дово
дилось спостерігати, як 
дивляться на статую Ге- 
ракла різні люди. Той, у 
кого погано розвинуті 
м’язи, — із заздрістю, а 
той, хто дружить з атле
тичною гімнастикою — із 
захопленням! Лише бай
дужих немає.

Та нехай кожен з них 
залишається при своїй 
власній думці, а ми поізс- 
демо розмову з конкрет
ною людиною — голов
ним суддею змагань Во
лодимиром Васильовичем 
Іващишиним.

— Яку мету пересліду
ють ці змагання?

— Перш за все — попу
ляризація атлетизму се
ред молодих робітників, 
студентів, школярів.

— Які перспективи ви 
бачите в атлетизмі май
бутнього?

— Вже па наступний 
чемпіонат запросимо кра
щих атлетів з інших міст

і штанга
республіки. Буде ще ціка
віше...

Трохи статистики. У пер
шому чемпіонаті Кірово
града з атлетичного три
борства взяли участь двад
цять атлетів. Наймолод
ший з них — тринадцяти
річний учень середньої 
школи № 29 Сергій Кос
тенко, найстарший — трид- 
цятидев’ятирічний Воло
димир Балакирьов із заво
ду «Гідроспла». Серед 
учасників змагань — учні, 
студенти, робітники, ін
женери, військовослуж
бовці, а ще — розрядни
ки,. кандидати, майстри і 
ті, хто усього цього поки 
що не досяг. 1 це не ДИВ
НО, адже атлетизм — 
спорт для всіх.

Вже перший вид три
борства — присідання зі 
штангою — вплинув на 
розподіл місць у двох ва
гових категоріях. Так, у 
категорії до 75 кілограмів 
не впорався з початковою 
вагою Сергій Перевезеи- 
цев — один із фаворитів 
змагань. А найкращий ре
зультат показав студент 
історичного факультету 
Кіровоградського педін
ституту кандидат у май
стри спорту Вячеслав Жу
ков — 240 кілограмів. Він 
на 20 кілограмів випере
див майстра спорту Олек
сандра Рогозіна. Проте й 
особиста вага Жукова 
більша. А ось, демонстру
ючи жим лежачи, Рогозів 
став абсолютним перемож
цем — 185 кілограмів. У 
третьому виді вправ (ста
нова тяга) знову переміг 
Жуков, а рубіж 200 кіло
грамів вдалося подолати 
також Олександру Рого- 
зіну. Юрію Шнеєру, Ва
силю Цюраку, Сергію Му- 
сіеику, Володимиру Бала- 
кпрьову. Миколі Вакулиі 
та Володимиру Дятлов- 
ському.’

Абсолютним перемож
цем першого чемпіонату 
міста стан Вячеслав Жу
ков.

ШКОЛА
ціонуванпя усього організму. І не в 
зрілому піні, а ще з дитинства. 
Вчені довели, то основа здоров’я, 
або, навпаки, схильність до захво
рювань закладені в людині ще з ди
тинства. Тому необхідно з ранньо
го віку залучати дитину до фізич
ної культури. 1 хто, як не батьки, 
повинен взяти найактивнішу участь 
у вирішенні нього завдання. Хто, як 
не татусі, мами, дідусі та бабусі 
повинні подбати про раціональне

ДУМКА З ПРИВОДУ

харчування'своїх малюків, принити 
їм любов до гігієни, спорту? Тільки 
спільні зусилля сім’ї і школи зумі
ють дати нашій Батьківщині здоро
вих громадян — в майбутньому лі
карів і робітників, колгоспників і 
вчених, військовослужбовців і кон
дитерів...

В. РОЗОВ, 
учитель фізичного виховання 
СШ № 13.

м. Кіровоград.
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