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Два дні на будівельно
му майданчик уіб-квартир- 
ного житлового будинку, 
в селищі Пантаївці Олек
сандрійського району про
ходив обласний конкурс 
професійної майстерності 
молодих мулярів.

На першому етапі учас
ники конкурсу демонстру
вали теоретичні знання, а 
на другому — вміння за
стосовувати їх на практи
ці. В цілому робітники ус
пішно справилися з зав
даннями. Особливо від
радний кінцевий результат 
— висока продуктивність 
і належна якість роботи.

Перше місце серед му
лярів зі стажем роботи до 

одного року виборов пред
ставник Знам’янської пе
ресувної механізованої ко
лони № 133 Іван Сироїд. У 
другій групі (зі стажем 
більше одного року) пай- 
май.стернішнм виявився 
муляр будівельного управ
ління № 3 тресту «Кірово- 
градміськбуд» Володимир 
Іванько. їм вручено дип
ломи обкому комсомолу.

Переможці та учасники 
конкурсу у своїх трудових 
колективах значно переви
конують особисті вироб
ничі завдання, готують 
гідну зустріч 60-річчіо ут
ворення Союзу РСР.

В. САЗОНОВ.
м. Олександрія.

— ЗВІТИ І ВИБОРИ в комсомолі

ПІСЛЯ ДОБРОГО ЗАСПІВУ
ПРОЙШЛИ звітно-вибор

ні збори у первинній 
комсомольській організа
ції Кіровоградської пан
чішної фабрики. В’язаль
ниця Лідія Шевченко, 
секретар комітету комсо
молу Валентина Манзик, 
директор підприємства 
Ольга Іванівна Фоломієва 
вважають, що збори були 
справжньою трибуною 
громадської думки, що на 
них ішла принципоєа роз
мова про шляхи та мето
ди поліпшення внутріспіл
кової роботи, вдоскона
лення виробничої діяль
ності молоді підприємст
ва. Тож, здавалося б, піс
ля доброго заспіву ком
сомольська організація 
активно візьметься за вті
лення в життя рішення 
зборів, пропозицій та 
критичних зауважень ком
сомольців. Адже на ра
хунку молоді фабрики чи
мало добрих справ. Ось 
лише кілька прикладів. 
Напередодні Жовтневих 
свят Ленінський райком 
комсомолу за підсумками 
третього кварталу 1982 
року нагородив комсо
мольсько - молодіжну 
бригаду, очолювану Вале- 
рієм Андрєєвим, за пер
шість у районному зма
ганні молодіжних колекти
вів. Одержали грамоти 
райкому за хороші показ
ники в роботі, за еконо
мію /матеріалів, фурнітури 
та електроенергії пере
можці змагання в’язальни
ці комсомолки Валентина 

Торік Тамара СОКУРЕНКО з колгоспу «Комінтерн» Бобринецькогп 
стала переможцем обласного нонкурсу молодих майстрів машиннУг» 1іаі^онУ 
Саме висока професійна майстерність дозволила сумлінній тоудіямиї.? ^ОІННЯ- 
нішньому році достроково справитись із соціалістичними зобов’ДямІ-’ В !іи‘ 
мара надоїла від кожної корови більше 3000 кілограмів молока. **ммями- Та- 
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Рожкован, Тетяна Вербиць- 
ка, швачки Антоніна Позд
някова та Тетяна Терепи- 
ша.

Комітет комсомолу став 
ініціатором проведення 
молодіжного субогника 
молоді. Зароблені гроші 
комсомольці перерахува
ли до фонду споруджен
ня пам’ятника героям- 
спартаківцям у с. Красно- 
гірці Голованівського ра
йону. Стіннівка комсо
мольської організації «Ро
весник» розповіла про 
учасників суботника і, 
зокрема комсомольців 
Наталію Щербак і Тетяну 
Шевченко, які добилися 
найбільшого виробітку.

Але не в усіх справах 
комітет комсомолу та йо
го секретар Валентина 
Манзик проявляють орга
нізованість, комсомольсь
кий запал. Це підтверд
жує те, як комітет комсо
молу виконує рішення 
зборів. За два місяці після 
звітно-виборних тут не 
спромоглися навіть вико
нати такого важливого рі
шення: «. .зобов’язати ко
мітет до першого листопа
да ц. р. розробити і за
твердити на зборах заходи 
по реалізації пропозицій 
і критичних зауважень, ви
словлених на зборах». І 
нині заходів не розроб
лено, зборів не проведе
но.

У доповіді й виступах 
комсомольці самокритич
но визнавали, що часом 
заколисували себе досяг

нутими показниками окре
мих молодіжних колекти
вів і не помічали серйоз
них недоліків у роботі це
хових комсомольських ор
ганізаціях, у індивідуаль
ній виховній роботі з ти
ми, хто б стінах фабрики 
тільки починає трудове 
життя.

Вказувалося й на те, що 
нерідко зривалися строки 
проведення засідань бюро 
і збори у цехових орга
нізаціях. І цілком правиль
но звітно-виборні збори 
дали такий наказ новооб
раному комітету: «Доби
ватися вдосконалення
форм і методів внутріспіл
кової роботи, практику
вати періодичні звіти та 
повідомлення членів
ВЛКСМ про виконання ни
ми статутних вимог, ком
сомольських доручень». 
За реалізацію цієї наста
нови комітет знову ж та
ки не взявся.

Учасники зборів зажа
дали від комітету, секре
тарів цехових організацій 
націлювати громадську 
думку проти порушників 
трудової дисципліни, до
биваючись зміцнення її на 
всіх виробничих ділянках, 
де працює молодь. І цей 
наказ теж не виконується.

Треба сказати й таке: у 
прийнятому на зборах рі
шенні по ЗЕІТНІЙ доповіді 
комітету є чимало пунк
тів, виконання котрих важ
ко перевірити через їх не- 
конкретність. Ось деякі з 
них: «Посилити роботу 

«Комсомольського про
жектора», «Частіше(?) ви
кривати розкрадачів соціа
лістичної власності» «По
вести сувору боротьбу з 
прогульниками» тощо. Як 
бачимо, немає ані строків, 
ані відповідальних за реа
лізацію цих вимог.

Рішення не лише звітно- 
виборних, а всіх зборів 
повинні бути конкретни
ми, діловими. Треба ви
значити, яким чином і хто 
відповідає за ту чи іншу 
ділянку роботи.

На фабриці до складу 
комітету обрано товари
шів, які на ділі довели 
свої організаторські здіб
ності. Наприклад. Вален
тина Манзик з допомогою 
прожектористів організо
вано проводила масові 
рейди-перевірки якості 
продукції, добивалася 
оперативного реагування 
на всі гострі сигнали з бо
ку адміністрації фабрики і 
громадських організацій. 
Сумлінно працювали
Людмила Бадалаха —на
чальник штабу «Комсо
мольського прожектора», 
Любов Мороз — редактор 
стіннівки «Ровесник» та 
інші. Чим же викликана 
тривала розкачка після 
звітно-виборних зборів 
по виконанню їх рішення? 
Насамперед слабкою ви
могливістю до себе членів 
комітету. Минуло два з 
половиною місяці після 
зборів. Строк чималий. А 
практично мало що зроб
лено для втілення коле
гіально прийнятого рішен
ня в життя.

К. ДМИТРУК.
м. Кіровоград.

ДРУЖБОЮ
ЛЕНІНСЬКОЮ
СИЛЬНІ

Мітингом-реквіємом «Не 
дамо підірвати мир», янии 
відбувся на меморіальному 
комплексі в Кортелісах, за
вершився на Волині сту
дентський фестиваль
дружби, присвяченим - 
річчю утворення о ник. 
Тут у традиційній вже зу
стрічі активістів вузівсь
ких клубів інтернаціональ
ної дружби РРФСР, Украї 
ни, Білорусії взяли участь 
майбутні педагоги та інж-- 
нери з Ленінграда і мінсь
ка, Бреста і Коивого Рога, 
Брянська І Т®РНОПО™’ 3 
також господарі — 
ти Луцького АсР"а*!^о 
педагогічного інституту 
імені Лесі Українки.

Центральна подія Фести
валю — суспільно-політич
ні читання «Ми ДРУжбою 
ленінською сильні». У сту
дентських доповідях ре
фератах на конкретних 
прикладах показано непо
рушну дружбу і всебі іне 
співробітництво радянсь
ких народів-братів. вір
ність молоді в,с,мде5?1[_., 
років славним традиціям 
батьків і дідів. Ця ж тема 
була провідною і на тем. 
тйчному вечорі «Дай руку, 
далекий друже», нонцер 
«Мого народу пісні». У 
програмі якого п.Р°звУ???и 
твори про мир і ДРУ. У’ 
мелодії воєнних •;
також літературно-музич 
номпозиції

3. ЖИЖАРА, 
кор. РАТАУ.

Випереджаючи 
графік

60-річчя 
Союзу РСР 
своїм святом

утворення 
вважають

і молоді
трудівники Народної 
Республіки Болгарії, го
туючи на його честь тру
дові подарунки. Колек
тив молодіжного загону 
геофізичного об'єкту в 
м. Балчику план робіт з 
усіх показників виперед
жає на 50 днів. Найбіль
ший внесок зробив ко
лектив, який очолює 
ІІІер’ю Шервер. Він уже 
виконав усі геофізичні 
операції, заплановані па 
1982 рік.

У 
комсомольських 
політшколах

У школах політичної 
освіти трудового вироб
ничого швейного коопе
ративу «Мир» у м. Тол- 
бухіні молодь оволоді
ває основами марксизму- 
ленінізму. У нинішньо
му навчальному році 
швейники глибоко ви
вчають теми «Реальний 
соціалізм •— сучасне та 
майбутнє», «Історія мо
лодіжного революційного 
руху в Болгарії» На за
няттях обговорюються 
актуальні політичні події 
проблеми боротьби за 
мир.

Пропагандисти Весна 
Велчева, Нікола Жеков 
і Радіана Пепкова теоре
тичні положення тісно 
пов'язують із тими зав
даннями, котрі розв’язує 
нині виробничий коопе
ратив. Комітет ДКСМ і 
його секретар Спежнна 
Іванова подбали, щоб 
слухачі мали необхідні 
підручники, наочні по
сібники.

Школа досвіду 
та дружби

У докладному звіті 
гро XII засідання між
народного клубу моло
дих механізаторів «Кіро
воград—Толбухін», по
чесним головою котрого 

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ
ТАШКЕНТ, 26. Вдо

сконаленню міжнародної 
довідкової системи в пи
таннях охорони навко
лишнього середовища 
було присвячене засідан
ня представників країн 
— учасниць РЕВ і Юго
славії, яке закінчилося 
сьогодні в столиці Узбе

е Олександр Васильович 
Гітзлов, наголошується: 
цей клуб є справжньою 
школою дружби між 
комсомольськими органі
заціями Кіровоградщини 
та Добруджі.

Гості толбухінців — 
20 .молодих працівників 
сільського господарства 
на чолі з другим секре
тарем Кіровоградського 
обкому ЛКСМУ Володи
миром Івановим взяли 
участь у обговоренні ак
туальних проблем діяль
ності молодіжних меха
нізаторських колективів. 
Досвідом поділився бри
гадир тракторної брига
ди колгоспу «Прапор 
комунізму» Олександрій
ського району Зіктор 
Галушка.

Тепло зустріли присут
ні на засіданні міжнарод
ного клубу механізаторів 
виступ учня та послідов
ника Гіталова, Героя 
Соціалістичної Праці 
бригадира колгоспу «Ро
сія» Новоукраїнського 
району Віктора Андрія- 
ша.

На порядку 
денному - спорт

Одна із сторінок 
«ГІламчк» цілком присвя
чена спорту, розвиток 
якого буде обговорено 
на черговому пленумі 
окружкому ДКСМ. За 
останні роки в Добруд
жі успішно розв’язують
ся питання масовості 
фізкультурного руху. 
Передумовою цього е 
створення міцної матері
ально-технічної бази. У 
першому та другому ета
пах IV республіканської 
спартакіади толбухінські 
сільські спортсмени посі
ли перші місця. Вироб
нича гімнастика, спор
тивні ігри, інші фізкуль
турно-оздоровчі заходи 
широко практикуються у 
трудових і учнівських 
колективах.

У матеріалах спортив
ної сторінки порушене 
коло питань, над якими 
тепер активно працюють 
комсомольські організа
ції округу, реалізуючи 
рішення XIV з’їзду 
ДКСМ. Як відомо, з’їзд 
визначив новий підхід 
до фізкультури, розгля
даючи фізичне виховання 
як невід’ємну частішу 
формування гармонійко 
розвиненої людини.

Добірну за матеріала
ми окружної газети 
«Добруджанска трибу
на» підготував

Н. ДОБРІН.

кистану Спеціалісти оз
найомилися. зокрема, з 

досвідом республіки в 
справі охорони навко
лишнього середовища, 
освоєння пустельних зе
мель, застосування ма
лотоксичних речовин при 
вирощуванні бавовнику.

(ТАРС1.
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Осіння пошта відділу багата на розпові
ді про вчителів, товаришів но навчанню, на 
повідомлення про цікаві події у школах, 
середніх та вищих навчальних закладах об
ласті. Є и листи з проханням дономоїїй у 
виборі професій.

«Недавно у нашій школі відбулося свято 
врожаю. На це торжество учні запросили 
голову правління колгоспу «Зоря кому
нізму» В. М. Олексіенка, секретаря партко
му господарства Л. Р. Дудчика, передовиків 
сільськогосподарського виробництва. Особ
ливий інтерес в учасників свята викликала 
виставка дитячої та юнацької творчості, всі 
експонати якої виготовлені нашими учня
ми», — пише вчитель Інгуло-Кам ямської 
десятирічки Новгородківської о району 
ГІ. Піхота.

Учень Кіровоградського МИТУ № 2 імені 
Героя Радянського Союзу О. С. • Єгорова 
Олександр Овчаренко повідомляє про зу
стріч майбутніх будівельників із генералом- 
майором V відставці С. А. Шевченком.

Кілька листів наших читачів пропонуємо 
вашій увазі.

—----------  шкільної і студентської молоді

я НПІ1! 
мит

Недавно Палац піонерів 
і школярів м. Знам’янки 
відзначив своє 25-річчя.

Один із найкращих йо
го залів був переповнений 
гостями — керівниками 
партійних і комсомольсь
ких органів міста, педаго
гами, учнями, колишніми 
вихованцями.

«За роки активної ді
яльності Палацу піонерів і 
школярів його постійними 
г.уртківцями були понад 
12 тисяч хлопчиків і дів
чаток», — наголосив у 
своєму виступі перший 
секретар 3 н а м' я н с ькоги 
міськкому Компартії Ук
раїни Ь. Г. ІІереверзєв.

На езято з різних кіп
ців нашої Батьківщнші 
з’їхалося багато гостей. 
Радісною була зустріч із 
колишніми гуртківцями — 
викладачем Ленінградсь
кого вищого військового 
політичного училища І1БО 
М. И. Прокол’юком і со
лісткою Київського театру 
оперети В. Д. Альошпною.

Пам'ятні адреси наді
йшли ювілярові від місь
кого комітету Компартії 
України, міськкому комсо
молу, друзів по змаганню 
— Олександрійського Па
лацу піонерів і школярів, 
шефів — Знам’янського 
відділення залізниці.

За активну роботу по 
вихованню молодого поко
ління та у зв’язку з 25- 
річчям Палац піонерів та 
школярів м. Знам’янки на
городжено грамотою Цент
ральної ради Всесоюзної 
піонерської організації 
імені В. і. Леніна, а кра
щих його працівників — 
О. 1. Загочпу, Л. М. ГІова- 
лій, Л. О. Самборську та 
інших — значками ЦК 
ВЛКСМ «За активну ро
боту з піонерами».

Р. ДАЙДДКУЛОВ, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

виховати 
ЛЮДИНУ •

У нашому навчальному 
закладі стали регулярними 
зустрічі вихованців учили
ща з працівниками право
вих органів.

Правовій пропаганді ми, 
вихователі і викладачі 

і училища, приділяємо чима
ло уваги. Наші учні вже 
прослухали лекції про від
повідальність, яку несуть 
перед законом неповно
літні за скоєний ними зло
чин. Юристи зустрічають-

СЯ 3 учнями не ТІЛоКИ у 
позаурочний час, а й під 
час занять. Чимало питань 
до лектора виникло у 
юнаків і дівчат після того, 
як урок з курсу «Основи 
правознавства» на тему 
«Відповідальність за
окремі види злочинів» 
провів голова народного 
суду Кіровського району 
М. О. Вишетравка. Особ
ливу увагу Микола Олек
сандрович приділив прак
тиці розгляду в суді кри
мінальних справ про хулі
ганство.

Після того, як до вихов
ного процесу ми залучили 
юристів, кількість право
порушень, скоєних учнями 
нашого ТУ, значно змен
шилася. Центром право
вого виховання в училищ- 
стала група № 5, в якій
майстром П. П. Тюпа. Уч
ні цієї групи проводили 
збори, на яких розгляда
ли питання про дотриман
ня радянських законів і 
правил поведінки, про 
культуру зовнішню і вн/г- 
рішню. У жовтні в учили
щі відбулася конференція 
иа тему «Профілактика 
правопорушень — справа 
всіх учнів». Із доповідями 
на ній виступили учні Во
лодимир Турик, Володи
мир Шандрик та інші.

За ініціативою групи 
№ 5 в ТУ розгорнулося 
соціалістичне змагання під 
девізом «Жодного право
порушення у навчальній 
групі». Підсумки його ви
конання підбиваються що
місяця, причому не тільки 
визначаються переможці, 
а й називаються порушни
ки дисципліни. В самій же 
групі № 5 давно вже не 
траплялося прикрих випад
ків.

П’ятий рік в училищі 
працює клуб «Щит і меч». 
У його роботі беруть 
участь юристи, медпраців
ники. Вони прагнуть пере
конливо розкрити кожній 
молодій людині небезпе
ку хуліганства, алкоголю. 
О. Я. Піскунова, праців
ник відділу внутрішніх 
справ Кіровоградського 
міськвиконкому, читає лек
ції на антиалкогольні те
ми. її недавній виступ на
зивався «Алкоголізм — 
джерело злочинності». На 
прикладах, взятих із жит
тя, лектор дохідливо, емо
ційно довела юнакам і 
дівчатам, до яких згубних 
наслідків призводить вжи
вання спиртного.

Таким чином, ми, педа
гоги, разом із юристами 
та лікарями прагнемо 
сформувати в свідомості 
молодих людей стійкий 
імунітет до шкідливих 
впливів.

М. ПОЛТАРАНІН, 
викладач технічного 
училища № 6.
М. Кіровоград.
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«Молодий комунар»

Нове молодіжне нафе «Атлант» відкрито о Івано-Франнівсьну. його зали, 
бар, танцювальний майданчик майстерно оформлені художниками і народними 
майстрами.

В кафе можна попоїсти, оипити сік або коктейль, відпочити, послухати му
зику, подивитись телевізор, потанцювати.

Як і багато інших підприємств громадського харчування, відкритих у місті 
останнім часом, це кафе введено в Дію після реконструкції.

На знімну: майстри фірмових блюд — нухар Лариса Паниш і бригадир Ігор 
Олексюи.

Фото В. МИГОВИЧА. 
(Фотохроніка РАТАУ).

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
ВИКОНАЛИ |

Повна взаємозамінна 
ваність і вміле викори
стання прогресивної тех
нології виплавки металу 
дали змогу бригадам Ге
роя Соціалістичної Праці 
В. М. Каліша, лауреата 
республіканської комсо
мольської премії імені 
М. Островського Миколи 
Сороки та Анатолія Іва- 
іценка очолити змагання 
комсомольсько- молодіж
них колективів запо
різького заводу «Дніп- 
роспецсталь». Незважа
ючи на напруженість 
завдань, вони вже вико
нали річні соціалістичні 
зобов’язання і записали 
на надплановий рахунок 
по 270—300 тони висо
коякісної сталі. Кожна 

' з 13 комсомольсько-мо
лодіжних бригад підпри-^ 
ємства вирішила в день *- 
суботника на честь 60- 
річчя утворення СРСР 
провести по одній плавці 
на зекономленій елек
троенергії. (РАТАУ).

І У призначений час лек
тори не з'явилися.

— Та я не можу їх раз у 
рік на інструктивну нараду 
зібрати, а ви хочете, щоб 
вони просто для бесіди 
прийшли, — зітхнув дру
гий секретар Голованіось- 
кого райкому комсомолу 
Анатолій Сакал. — І вза
галі, лекційна пропаганда
— це одне з «вузьких 
місць» в роботі нашого 
райкому.

А. Сакалу, який очолює 
лекторську групу, не раз 
уже вказувалося на її по- 
.гану роботу. Щоразу дру
гий секретар обіцяз акти
візувати лекційну пропа
ганду в районі. І ось зно
ву — «вузьке місце».

— Та ні, дещо вже 
зроблено, — почав ви
правдовуватися Анатолій.
— Лекції читаються. Прав
да, путівки ще не всі лек
тори, здали, але 8 трудо
вих колективах вони стали 
частішими гостями. Особ
ливо В КОМСОМОЛЬСЬКО- 
молодіжних.

Однак варто було зуст
рітися з молодими депу
татами, які приїхали на 
сесію районної Ради на
родних 
шість із 
райкомі 
чаються 
цій), як бадьорий тон дру
гого секретаря знозу 
зник.

— Лекції на комсомоль
ську тематику? — пере
питали тваринники кол
госпу «Росія». — Вже й не 
згадаємо, коли читалися.

— Ні, самі не виступає
мо з лекціями. Можливо, 
і є в нас комсомольські 
лектори, та ми їх не зна
ємо, — сказали і молоді 
депутати колгоспу імені 
Ватутіна.

Лише Марія
— тваринниця 
імені Ульянова 
г.а, що на їхню

депутатів (віль
них, як сказали в 
комсомолу, залу- 
до читання лек-

або Про бездіяльність лекторської групи 
Голозанівського райкому комсомолу

Резчіченко 
колгоспу 

—• згада- 
ферму на-

відувалися працівники рай
кому комсомолу. Дехто й 
лекції читав.

На Побузькому нікеле
вому заводі секретар ко
мітету комсомолу Тетяна 
Іванова розповідала:

— Лекторська група, 
створена у нас два роки 
тому, працює непогано З 
цехах заводу часто висту
пають комсомольські лек
тори Алла Кісаєва, Ми
кола Гусезич, Микола Ро- 
зумяк, Сергій Пішоходь- 
ко. їхні лекції цікаві. Та 
лекторам не вистачає ма
теріалу для розробки мо
лодіжних тем. Користу
ються вони лише послуга
ми заводської і селищної 
бібліотек, не завжди мо
жуть знайти цікаві факти 
з життя районної комсо
мольської організації. 
Райком комсомолу, куди 
кілька разів зверталися, 
жодного разу не допоміг 
нашим лекторам. Торік ми 
одержали одну методичну 
розробку лекції на ком
сомольську тематику, а 
нинішнього року — жод
ної.

Не кращі справи і в ко
лективах побуткомбінату. 

сільгосптех- 
що в 

Не зважаючи
комсо- 

організацій

хлібзаводу, 
ніки, маслозаводу, 
райцентрі 
на те, що серед 
мольців цих 
почастішали випадки пра
вопорушень, 
ські лектори 
ють сюди

комсомоль- 
не поспіша- 

з лекціями на

правову тематику (хоча в 
складі лекторської групи є 
юристи, працівники район
ного відділу внутрішніх 
справ, педагоги).

Зовсім йе ведеться се
ред молоді району пропа
ганда науково-технічних, 
природничих знань, рідко 
читаються лекції на есте
тичну, атеїстичну темати
ку.

Виявилося, що з 17 чле
нів лекторської групи у 
трудових колективах сис
тематично 
лекціями 
Андрійозич 
ветеран 
Г анна 
старший 
йонної бібліотеки, 
досвідчені лектори, люди 
енергійні, пристрасні, го
тові передати молодим 
свій пропагандистський 
досвід. Однак про це чо
мусь зовсім забули в рай
комі комсомолу. Коли 
востаннє проводилося 
навчання комсомольських 
лекторів, ніхто вже й не 
згадає. Тож і не дивно, 
що за два роки керівни
кові лекторської групи 
А. Сакалу здано аж ...10 
путівок про прочитані лек
ції.

— Лектори — люди зай
няті, — знову виправдо
вувався А. Сакал. — Ось 

плани, тематика їхніх ви
ступів, намітки на майбут
нє, — простягнув товсту 
папку. У ході нашої роз-

виступають з 
лише Анатолій 

Касуркін — 
комсомолу, та 

Яківна Рижак — 
бібліотекар ра- 

Обоє

мови секретар раз у раз 
хапався за неї, як за ря
тівний круг, гортав сторін
ки, шукав відповіді на за
питання.

Плани й справді були 
хорошими. Ними передба
чалося проведення кон
курсів, тематичних вечо
рів, створення лекторіїв. 
Шкода тільки, що все це 
тільки на папері. Бо, як 
виявилося, другий секре
тар райкому сумлінно пе
реписує плани без будь- 
яких змін уже третій рік. 
Тому 8 розділі «Навчання 
лекторських кадрів» за
мість семінарів, на яких 
би йшлося про підвищен
ня майстерності ораторсь-

> кого мистецтва 
планувалося 
місячника 
правових знань, тематич
ного вечора 
читань.

Формально були скла
дені й списки

і торської групи, 
перевірки виявилося, що

• багато людей виїхали з 
району, але продовжують 
числитися комсомольсь
кими лекторами, Й цифра 
прочитаних лекцій третій 
рік залишається майже 
незмінною — 580—390. 
Звідки вона береться, як 
складаються справні звіти 
про лекційну пропаганду, 
коли група давно вже ні
чого не робить, секретар 
райкому так і не зміг по
яснити.

А саме від його ініціа
тиви, зацікавленості, осо
бистого прикладу великою 
мірою міг би залежати 
успіх справи. Мабуть, до
речно нагадати вислів 
«Хто хоче щось робити — 
шукає можливості, хто но 
хоче — шукає причини».

лектора, 
проведення 
пропаганди

і голосних

членів лек-
Під час

Н. ЧЕРНЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».
Голованівський район.

З піснею будьонівців
Огляд строю і пісні, 

присвячений 60-річчю ут
ворення СРСР. пройшов у 
Олександрійському техніч
ному училищі № 3. Підго
товка до огляду стала для 
учнів справжнім уроком 
патріотизму, уроком па
м’яті.

Організували ного ко
мітет комсомолу, майстри 
виробничого навчання та 
викладач початкової вій
ськової підготовки майор 
запасу Г. Б- Лин. Головою 
жюрі був ветеран Великої 
Вітчизняної війни І. ф, 
Котенко. В огляді взяло 
участі. 16 груп. Всі комсо- 
мольні проявили ТВОрІІ 
здібності, високий патріо-

тичнкп настрій. Крім стро
йової підготовки, переві
рявся зовнішній вигляд 
учасників. Багато комсо
мольців самі готували 
форму. Комсомольські гру
пи йшли стройовим кроком 
з бойовими піснями, які 
співали будьоиівці, герої 
Малої землі.

Переможцями стали учні 
груп автослюсарів і про
давців промтоварів. Вони 
нагороджені туристични
ми путівками.

О. ЕРЛ1К, 
студентка факультету 
журналістики Київсь
кого державного уні
верситету.

ПіСЛЯ> 
вивтяп^/

«Перші 
результати»

Так називалася корес
понденція, надрукована в 
нашій газеті 16 вересня 
нинішнього року. В ній 
піддавався критиці кол
госп «Іскра» Олександрій
ського району за незадо
вільну організацію праці

учнів Олександрійського 
педучилища під час «ма
лого трудового семестру».

Як повідомив редакцію 
перший секретар Олек
сандрійського райкому 
комсомолу Василь Брай
ко, факти безгосподарнос
ті повністю підтвердилися.

Останнім часом у кол
госпі «Іскра» трудилася 
група студентів Київсько
го державного університе
ту імені Т. Г. Шевченка, «й 
Комітет комсомолу госпо
дарства взяв під свій 
контроль умови праці, по* 
буту і відпочинку студен
тів. Нарікань з боку чле
нів цього трудового загону 
не було.
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ХУДОЖНЯ
^ГІМНАСТИКА

НА НАЙВИЩІЙ
СХОДИНЦІ

Два дні у спортивному 
комплексі факультету фі
зичного виховання Кірово
градського педагогічного 
інституту імені О. С. Пуш
кіна проходила відкрита 
першість Кіровоградщини 
з художньої гімнастики. 
Свої здібності демонстру
вали вісімдесят представ
ниць восьми областей Ук
раїни.

Впевнено виступили на
ші землячки. Програму 
юніорок краще за всіх ви
конала учениця Кірово
градської школи № 25 
Сніжана Янкова. Серед

в центральному 
відбудеться від-

що

ШАХИФУТБОЛ

трофей 
двадцять 

колективів 
товариств і

Більше місяця тривав 
розиграш приза газе ги
«Кіровоградська правда» 
з футболу. За цей почес
ний спортивний трофей 
вели боротьбу 
вісім команд 
фізкультури 
відомств.

Віієвйєііо провели попе
редні поєдинки «Радист» 
(завод радіозиробіві і 
«Трактор» (Кіровоградсь
ка райсільгосптехвіка). 
Вони й зустрілися у фі
нальному матчі, який від
бувся на стадіоні «Піо
нер» обласного центру.

З рахунком 2:0 на ко
ристь «Радиста» клуби 
пішли на відпочинок. У 
другому таймі активніше 
діяли спортсмени райсіль- 
госптехіїікн. їм вдалося 
встановити рівновагу — 
2:2. Авторами голів стали 
Володимир Терсщонок і 
Анатолій Хропов.

Не виявила переможців 
і додаткова тридцятіїхвп- 
лннка.

Згідно з положениям 
про змагання було призна
чено серію післяматчових 
одинадцятим е т р о в » х 
штрафних ударів. їх кра
ще викопали вихованці 
тренера Василя Похилсп- 
ка — гравці «Радист;’». 
Вони добилися перемоги 
(4:3) і стали володарями 
призу <; Кіровоградської 
правди».

В. ТВЕРДОСТУП.

майстриУ

першорозрядниць пай ліп
ше виступила Олена Крав
ченко із школи № 32. А 
учениця школи № 11 Віга 
1 аркун не мала собі рів
них серед тих, хто демон
стрував вправи у групі 
кандидатів 
спорту.

Впертою була 
у виконанні 
майстрів. Тут 
стали студентки 
ту фізичного 
педінституту, 
тренера Валентини 
нівни Викової, 
спорту СРСР Олена Мис
ник, Світлана Головко та 
Ольга Караула.

У командному заліку 
найвищу сходинку п’єдес
талу пошани зайняло кі- 
ровоградки, другу — киян
ки, третю — спортсменки 
Харкова.

В. ШАБАЛІН. 
знімку: О. МИС-

В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

боротьба 
програми 

призерами 
факульте- 
виховання 
вихованки

Семе- 
майстри

Н а 
НИК. 
Фото

шахово-шашковому 
павільйоні товариства
«Спартак» у Кіровограді 
закінчився розиграш куб
ка обласної ради проф
спілок з шашок серед ко
лективів спортивних това
риств.

Впевнено провели по
єдинки представники об
ласної ради ДСЇ «Спар
так». Вони набрали сімнад
цять очок з двадцяти чо
тирьох можливих

3. ПАНТЕЛЕЙЧУК.

ВОЛЕЙБОЛ

УСПІХ 
ГОСПОДАРІВ

Успішно виступили у 
розиграші першості з во
лейболу за програмою оо- 
ласної спартакіади госпо
дарі турніру — спортсме
ни Світловодська. Чоловіча 
і жіноча команди (тренери 
Віктор Заїка і Володимир 
Нулішкін) протягом усьо
го турніру. Що проходив у 
ігровому залі спортивного 
комплексу заводу чистих 
металів, не мали собі рів
них. Особливо вдало гріли 
під час маткових зустрі
чей нападаюча Ірина 
Проскурнгк і захисниця 
Світлана Ляліна (десяти
класниці СШ Ю 10, вихо
ванки Саітловодської дитя- 
чо-юнацьної спортивної 
школи). Вячеслав Мерзлі- 
нін і Віталій Шумило (ко
лектив фізкультури «Чай
на»).

і І. ВАРАНТ,

НЛ ВЕСЕЛИИ КУТ
ЧИ БАГАТО треба часу 

на те, щоб організува
ти спортивні змагання? 
Одні можуть сказати: 
«Варто протелефонувати в 
колективи фізкультури, 
визначити місце і час стар
ту, покликати суддів, — і 
можна починати поєдин
ки». А голова Знам янсь- 
кої районної ради ДСТ 
«Колос» В. М. Дзига мір
кує по-іншому:

— От до турніру, 
відбудеться завтра, ми го
тувалися більше місяця. 
Побували в кожному ко
лективі, згуртували коман
ди, які мають вийти на 
кросову дистанцію. Вони 
почали тренуватись'. А в 
райраді я разом з інструк
тором Раїсою Марталер 
писав сценарій. Аякже, 
без сценарію не обійтись. 
Треба все продумати, щоб 
змагання запам’яталися 
спортсменам, щоб мали 
виховний характер. Місце 
проведення поєдинків теж 
вибираємо не в райцентрі, 
а в одному з сіл району, 
частіше там, де ще не 
проводили районних тур
нірів, — щоб місцеві фіз
культурні активісти по
вчились.

У Веселий Кут з'їжд- 
жались кросмени з кол
госпів, навчальних закла
дів. Там уже всі знали: в 
неділю 
сквері 
критий районний легкоат
летичний крос на приз 
пам'яті Героя Радянсько
го Союзу Павла Линника. 
Старт і фініш—біля обе
ліска, де похований звитя
жець зі своїми бойовими 
побратимами.

Майоріли прапори со
юзних республік, всюди 
плакати, заклики: «Стань 
значківцем ГПО!», «Ре
корди — в праці, рекор-

Більше 200 юних спорт
сменів взяло участь в осо
бистій першості ДЮСШ 
облспорткомітету з пла
вання. На ці змагання ми 
запросили команди Світ- 
ловодська, Олександрії та 
Жовтих Вод. Поєдинки 
проходили за програмою 
«Веселий дельфін».

Першими демонструва
ли свою майстерність най
молодші пгавці. Най
швидше подолали водну 
доріжку другокласники 
Оксана Тишко (Свігло- 
водськ) та Сергій Хаєнко 
(Кіровоград). А серед де- вої групи

Олена ЧУХНО

Фото В. ЧЕРЕД

(ліворуч) га 

Сергій БЕР

ШАДСЬКИЙ.
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ди в спорті», «Візьми 
приклад з героїв!».

Коли відкривали змаган
ня, рапорти про досягнен
ня в спорті фізорги скла
дали почесним гостям тур
ніру — ветеранам війни і 
праці, депутатам Дмитрів- 
ської сільської Ради на
родних депутатів, дружи
ні П. Д. Линника Любові 
Василівні. Однополчанин 
героя Іван Якович Гарну- 

ша розповів про подвиг 
свого товариша і бойового 
друга.

...Як почалася героїчна 
оборона Севастополя, 
уродженець села Макари- 
хи комсомолець Павло 
Линник зійшов із корабля 
на берег. Став розвідни
ком стрілецького підрозді
лу. Приносив цінні розві
дувальні дані з передньо
го краю, з тилу ворога, 
брав з товаришами «язи
ка». Та ось командир диві
зії наказав іти в контрата
ку і розвідникам. Там, де 
утримували плацдарм мо
ряки, фашисти не пройш
ли. Єфрейтор Павло Лин
ник зупиняв ворожі танки. 
Тільки в одному бою він 
знищив три хрестаті бро
немашини і 50 фашистів. 
Розвіднику 109-і стрілець
кої дивізії Павлу Линнику 
було присвоєно звання 
Героя Радянського Союзу. 
Мстив він ворогові в сте
пах Кіровоградщини, по
трапивши в партизанський 
загін. В останній бій пі
шов за кілька кілометрів 
від рідного дому. Тут, під 
Веселим Кутом, був смер
тельно поранений. Поми- 
раз на руках бойового 
друга Івана Гаркуші.

І ось його ім’я ЗОЛОГО/Л 
викарбувано на гранітній 
плиті. А поруч — 39 імен 
воїнів, що визволяли се
ло у грудні 1943-го року. В 
цій могилі поховані ще 
49 воїнів-визволигелів, 
чиї імена невідомі.

Отже, старт від обеліс
ка. Головний суддя легко
атлетичного кросу колиш
ній фронтовик А. І. Кова
ленко одразу побачив 
найсильніших. Серед них 
— передусім ті, кому че
рез рік-два в армію. Всі ці 
хлопці успішно склали за
лік з фізичної та військо
во-технічної підготовки, 

спортсменів 
кіроаоградці 

і Андрій

сятирічних 
перемогли 
Таня Татарчук 
Бащенко.

Увагу болільників при
вернули вихованці спеціа
лізованого класу Кірово
градської СШ N2 6. Гут лі
дирували другорозрядни- 
ці Оксана Чухрай і Олена 
Чухно. З розривом на од
не очко перемогла Олена 
Чухно. А серед хлопчиків 
цієї вікової групи 
сильнішим був 
Бершадський.

Стартують плавці
року на-

наи-
Сергій

віко

фізкультури 
Трепівської і 

середніх 
імені

стали значківцями ГПО, 
спортсменами- розрядни
ками. Вони представляють 
колективи 
СПТУ № 9, 
Богданівської 
шкіл, колгоспів 
Дзержинс кого і «Заповіт 
Леніна». Боєздатна коман
да кросменів колгоспу 
«Україна». Інструктор по 
спорту із села Дмитрівни 
Олена Харланова не без

Світенко, 
Герасим.

в

собі рівних на 
дистанції піо- 

Цибулівської 
школи Ірина 

. в іншій віко-

ВІД МАСОВОСТІ — 
ДО МАЙСТЕРНОСТІ 
шяшвкашвонмвмз

гордості розповідає про 
кожного:

— Он на старті наш аг
роном Леонід Зверєв, зоо
технік Наталка 
шофер Василь 
Усі вони тренуються 
групі ГПО, займаються іг
ровими видами спорт/.

Першим фінішує на кі
лометровій дистанції
учень СПТУ-9 розрядних 
Леонід Палюк, високі по
казники і в його товари
шів по команді. Видно, що 
в училищі непогано по
ставлена робота по фізич
ному вихованню

Не мала і 
кросовій 
нервожата 
середньої 
Снецька. А 
вій групі високу майстер
ність продемонструвала 
легкоатлетка з Богданівсь
кої середньої школи Оле
на Курятенко. Ці дівчата 
теж постійно тренуються 
в спортивних секціях, ре
гулярно виступають на 
змаганнях різних рангів. 
Тож їх результати зазжди 
стабільні.

І знову шикувалися заго
ни кросменів. Кубки пере
можцям вручала дружина 
Павла Дмитровича Линни- 
ка Любов Василівна. Дип
ломи, грамоти, призи пе
реможці отримали з рук 
колишніх 
Опустивши 
гань, нові чемпіони 
м’янського 
біля гранітних 
чотири години 
клали квіти. Від імені сво
їх ровесників вони дали 
перед обеліском клятву 
на вірність Вітчизні, при- 
сяглися бути вірними тим 
високим ідеалам, за які 
боровся Герой Радянсь
кого Союзу Павло Лип
ник.

фронтовикіз. 
прапор зма- 

Зна- 
району стали 

плиг, де 
тому по-

М. ШЕВЧУК.

ПЛАВАННЯ

родження. Першими фі
нішували кіровоградець 
Михайло Мірошниченко і 
Юлія Широкова з Жовтих 
Вод.

Командну перемогу здо
були вихованці ДЮСШ 
облспорткомітету.

Ці змагання засвідчили, 
що у нас є надійний ре
зерв здібних спортсме
нів, які зможуть вийти на 
старти республіканських і 
всесоюзних змагань.

Ю. ПОЛІЩУК, 
головний суддя зма
гань, суддя республі
канської категорії.

знімках:

НИЧЕНКА.

— З стор. ---------
ПОРАДИ ЛІКАРЯ

ГОСТРИЙ
НЕЖИТЬ

Серед різних захворю
вань носа найчастіше спо
стерігається гострий не
жить, який являє собою за
палення слизової оболон
ки носової порожнини. Не
жить дуже поширене за
хворювання, тому навряд 
чи знайдеться хоч одна 
людина, яка протягом сво
го життя не хворіла б на 
нього. Гострий нежить ін
фекційне захворювання і 
передається від хворого 
до тих, хто з ним спілку
ється (шляхом користу
вання загальним рушни
ком, носовими хустками, 
самозараження від корн- 
сгупання носовою хуст
кою) .

Тому в гуртожитках, 
палатах лікарень іноді за
хворюють па нежить усі, 
хто перебуває в цьому 
приміщенні. Помічено, що 
виникнення нежитю пов’я
зана з охолодженням тіла
— простудою. Повсякден
ні спостереження показу
ють, що на нежить часто 
хворіють тендітні, фізично 
ослаблені люди, які звик
ли постійно кутатись (одя
гатися не по сезону теп
ло). Досить таким люд.їм 
постояти на протягу, па 
вігрі чи побувати під до
щем, як вопи відразу за
хворюють на нежить. Хво
рий на нежить відчуває су
хість у носі, в нього лос
коче в носоглотці, з’явля
ється відчуття чогось сто
роннього в горлі, гугня
вість мови. Водночас почи
нається чхання.

Згодом ВОНО ПОСИЛЮЄТі»- 
ся, утруднюється дихання, 
через ніс, з’являється 
сльозотеча, із носа виділя
ється у значній кількості 
водянистий секрет, втрача
ється шох, змінюються 
смакові відчуття. Виді
лення з носа подразнюю гь 
шкіру верхньої губи; внас
лідок чого виникає почер
воніння, припухлість, і 
іноді тріщини.

Внаслідок утруднення 
дихання через ніс хворі 
змушені дихати ротом, а 
це призводить до виси
хання слизової оболонки 
рота і горла, що порушує 
нічний сон. Приблизно на 
9—10-й день усі явищ'! 
зникають, і хворий виду
жує. У багатьох випадках 
нежить призводить до 
тяжких ускладнень. Одне 
з найчастіших ускладнень
— це перехід гострого не
житю в хронічний. У ма
леньких дітей нежить мо
же викликати нагноєння 
лімфатичних залоз у глот
ці (заглоткові абсцеси). 
На місці тріщин біля вхо
ду в ніс (на шкірі верх
ньої губи), може виникну
ти екзема, запалення при
даткових пазух носа й ву
ха, тому хворим слід па
м'ятати, що сякання од
ночасно через обидві нізд
рі при закритому роті може 
призвести до занесения 
інфекції в середнє вухо.

Спеціального засобу для 
лікування гострого нежи
тю немає, але в розпоряд
женні лікарів є багато 
препаратів? застосування 
яких Може нолепиитії стан 
хворого. При підвищеній 
температурі хворий погре
бує постільного режиму. 
Для поліпшення прохід
ності носа призначають 
краплі чи мазі, до складу 
яких входять адреналін 
або ефелріи. Якщо гострий 
нежить перебігає важко, 
іноді призначають сульфа
ніламідні препарати, пені
цилін тощо.

П. КОВАЛЬ, 
лікар першої міської 
лікарні.
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«Мені дуже б хотілося 
бивчити пісню «Русский 
ча-ча-ча», — пише 
С. Степаненко з Олек
сандрії. «Що це, новий 
супершлягер?» — мо
жуть заметушитися ме-

У випуску «Диск-залу» (номер за і б жовтня 
цього рокуі під заголовком «Хіба це відпочинок’» 
був опублікований лист К. Кобзар із с Дружелю- 
бівки Дсбровєличківського району. Несхвально 
відізвавшись про вечір відпочинку е дискоклубі, 
вона спонукала взятися за перо своїх опонентів' 

«К. Кобзар вважає, що сучасні стрімкі ритми не 
викликають у людини хороших почуттів. Але для 
нашого поног.ікня вони — поклик часу, бо ми 
крутимося в шаленому вирі. Це тільки літніх лю
дей приваблюють повільні мелодії; вони пробуд
жують віджилі мрії...» Автор цього листа Є. Опа- 
ренко з с. Липняжки того ж Добрспеличківського 
району, рішуче зводячи стіну між музикою «для 
нес» і для «них», бере на себе сміливість виступа
ти від імені своїх ровесників. Наша сьогоднішня 
розмова — спроба з ясувати, настільки однодумці 
Є. Опаренк© близькі (чи далеку від істини.

музику Вівальді
ломани, почувши незна
йому назву.

Однак представницю 
покоління, до якого на
лежить і Є. Опаренко, за
цікавила пісня, яка ко
лись збирала на танц
майданчики тих, кому 
нині під сорок. Напевне 
у багатьох із них нехит
рий мотив пов’язаний із 
найкращими спогадами 
про юність. І в той 
час це аж ніяк не 
вільна мелодія.

«Коли слухаєш цей 
бір звуків, здається, 
підлога під ногами про
валюється». Про те, яка 
музика справляє подібне 
враження, ми запитали 
кількох завсідників одні
єї з кіровоградських дис
котек (хлопці мали себе 
за знавців). Відповіді не 
ЕаріюЕагися: «Важкий
рок».

Однак це було сказано 
сучасником про ново
модний танцювальний 
жанр «регтайм» у... 
1893 році...

Вважається, що «рег
тайм» перестав існувати 
в 20-і роки нинішнього 
століття (хіба що у тво
рах 1. СтравинСького за
лишилися його сліди). 
Але ж яким чином і досі 
в дискотеках, на втіху 
багатьох відвідувачів 
«підлога провалюється»? 
Певно, якісь елементи 
цього жанру «нелегаль
но» проникали в інші з 
допомогою музикантів. І 
зовсім не обов'язково 
юних — досить згадати 
Леоніда Утьосова і його 
джаз-оркестр. У репер
туарі цього колективу 
переважали експресивні 
пісні і п'єси у прискоре
ному темпі, що не ззза- 
жає людям старшого ві
ку і досі з задоволенням 
слухати їх. А школярі і 
студенти, не боячись від- 

I стати від часу, захоплюю
ться ліричними, майже 

І камерними піснями і ба- 
дадами Б. Окуджаси,

же 
по-

М. Таривердієва, О. Яиб- 
никова. Про це написали 
нам Л. Качан з Новго- 
родки, восьмикласники 
Еасилівської восьмиріч
ки Долинськогс району, 
молоді працівники обл- 
побутупраЕління, В. Бри- 
чевська з Помічної...

Мало не кожен моло
дий любитель сучасної 
музики має у сеоїй фо
нотеці написані в різний 
час елегійні мелодії «Ель 
кондор пасе», «Шербур- 
зькі парасольки», «Істо
рія кохання», які обі
йшли всі широти у вико
нанні французького ор
кестру Поля Моріа. Ви
ринала з безодні поп- 
музика і занурювалася в 
неї сила—силенна аван
гардистських ансамблів, 
а цей колектив, зберіга
ючи у недоторканості 
свій плавний, «прозорий» 
стиль, упевнено йшов 
до світової слави. При- 
еезені з гастролей по 
СРСР композиції П. Мо
ріа зібрав у диск-гігант 
«Під музику Вівальді». 
Пісня М. Таривердієва 
під такою назвою 
вально зачарувала 
менитого маестро.

«Ця пісня надто 
лива. а я хочу повесели
тися на дискотеці». Ця 
думка одного з вище
згаданих знавців допов
нює недомовки в листі 
Є. Опаренко.

Почуття, пробуджува
ні музикою, — сторонні 
елементи для тих, хто 
бажає сприймати її тіль
ки як тонізуючий засіб. 
Дискотечні програми, 
подібні описаній К. Коб
зар, таке споживацьке 
ставлення до музики сти
мулюють. Організаторам 
деяких дискотек хочеть
ся не менш ніж на рівні 
світових стандартів об
ладнати зал, і вони не 
> являють його без зву- 
кспідсипювачів-гігантів і 
хитромудрих приладів 
світломузики. НаЙефек-

бук-
знз-

жур-

тивніше про демонстру
вати потужності того й 
іншого можна з допомо
гою мелодій у стрімко
му темпі, в основному в 
стилях «рок і диско», чо
го вдосталь у репертуарі 
всіляких «груп». Особли
во деяких зарубіжних, 
про які кажуть: «Коли 
нони копіювали «Бітлз», 
у них це непогано вихо
дило. Тепер вени копі
юють себе, і це нікому 
не цікаво».

Нецікаво, зате голосно 
гупає і часто мигтить, 
зате, рухаючись під цю 
світлозвукову канонаду, 
справді відчуваєш себе 
К’би в шаленому вирі...

Тяжіння молоді до 
стрімких ритмів природ
не. Хлопцям і дівчатам 
приємно вихлюпнути зай
ву енергію в темпера
ментному танці. Для 
цього й існують танцмай
данчики, призначені го
ловним чином для роз
ваг. Але ж дискотека — 
не місце для бездумно
го гаяння часу. Саме тут 
молоді мають навчитися 
орієнтуватися в різних 
течіях сучасної музики, 
відсівати зерно від по
лови. Та чи ж навчишся 
цього, слухаючи лише 
одноманітний гуркіт, хай 
навіть і у виконанні пе
реможця чергового хіт- 
пераду? Лише співстав- 
пяючи, порівнюючи піс
ні веселі й сумні, легку 
< фонову» музику і 
складні багатопланові 
композиції, можна збаг
нути їхню глибоку кра
су, Биробиги в собі ес
тетичний смак. У цьому 
плані музика саме той 
еид мистецтва, при 
сприйнятті якого КІЛЬ
КІСТЬ переходить у 
якість. Іншими словами, 
ГК сказав німецький 
аферист Г. К. Ліхтенберг, 
«чим більше музику слу
хаєш. тим тонших спів- 
звуччів бажаєш».

Н. ДАНИЛЕНКО.

шш
ПРОГРЙИЛ

І Більше ста програм 
І підготувала за чотири 

роки існування дпекоте-

І
ка «Синтез» при район
ному Будинку культури. 
І кожна з них збирає 
велику кількість молоді. 
Диск-жокей Олег Гонча
ренко цікаво розповідає

І
 про нові стилі й напрями 

сучасної музики, знано-

мпть з історією створен
ня відомих музичних тво
рів. Оператори Сергій 
Зубрицький, Неля Новак, 
Тетяна Горяннова ілю
струють розповідь, де
монструючії плівки, слай
ди, створюючи світлові 
ефекти. Відвідувачам 
пропонують різні кон
курси, запрошують до 
розмови. На вечорі у 
дискотеці можна потан
цювати, послухати вірші 
улюблених поетів.

Часто буває у диско
теці самодіяльний компо
зитор директор районно
го естетичного центру

Олександр Іванов. Він 
бере активну участь у 
створенні багатьох про
грам, він знайомив від
відувачів з творчістю 
Баха, Гліикії, Ліста, Мо
царта.

Творча група дискоте
ки «Синтез» підготувала 
нову програму, присвя
чену 60-річчю утворення 
СРСР. У ній розповідає
ться про розвиток му
зичної культури нашої 
країни.

Л. ПАСТУШОК.
емт Вільшанка.

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЖСМ Украины.

На украинском языке.

ПЕРЕД ВИХОДОМ НА СЦЕНУ.

і
Газета виходить у вівторок, 
че’гвер і суботу.

Л) • Валерій

ГОНЧАРЕНКО

Осінні
литаври

Спогад про літо
Вже промінь відцвівсь на комині, 
І вечір сідлав коня.
І сонця їжак солом’яішй 
Скотився в долоні дня.
А піч голубою птицею 
Летіла у височінь.
Оранжевою пшеницею 
Пливла оксамитна тінь.
Стрімкі ластів'ята крилами 
Струсили з кущів росу.
«Ой хлопці, — калина квилила, 
Не руште мою красу».
Та зірвані темні кетяги 
Намистом квітчали ніч.
Розбились чекання келихи, 
І хміль розлили пісні.
Спліталися тіні в’юнисті
І стишувались в траві. 
В солодкім полоні юності 
Горів поиілунка цвіт.
Вітри напинали верби, 
Немов ятері в заплавах.
І хлопці, сп’янілі серпнем. 
Дівчат цілували в травах.
І степ ромашково дихав.
і сад серед ночі плив, 
Де яблуні юні тихо 
Згиналися від плодів.

Співала його рушниця 
Про неминуче лихо.
Стеливсь у хмільному мреві 
Газонів руднії туман.
Каштан кажани рожеві 
Обтрушував у фонтан.
Мисливець мрійливочолпй 
У парках старих бродив. 
Гуділи брунатні бджоли 
В оранжевій бороді.
Стрілець поціляв зелене, 
Складаючи до торбини 
Буршгин посивілих кленів 
1 горобин рубіни.
/Мережилась плота фресками, 
Де здобич дивак губив.
У крила блакитні плескали 
Розмаяні голуби.
По місту пливли крислато 
Тополь золоті вітрила. 
Похнюплені ведмедята 
Заплакали у вітринах:
«О, як знудьгувались дуже ми 
Мисливцю, мисливцю справний, 
Вполюй нас маленьких, плюшевих, 
Неначе ведмедів справжніх».

Мисливець осені
Мисливець шукав лисицю, 
Що вкрала веселе літо.

Я люблю тебе, чуєш, люблю. 
Я себе в кожнім слові гублю. 
Як болять мені жаром надій 
Сипі очі за гратами він.
Ти прийшла, ти прийшла, понесла 
Два півмісяця кіс в півчола.
Тихі руки чи тіні смутні 
Так заламлювалпсь на стіні. 
Може, кликали. Може,-кляли 
Те. що ми зберегти не змогли. 
Я і ти. Назавжди, назавжди 
Кличуть пам’ять чужі поїзди. 
Стогнуть рейки крізь дні і літа. 
Ніби юність моя проліта. 
Ніби тане твій профіль у млі. 
Так страждати ніхто не умів. 
Сивий попіл засипав мій зір. 
Це не я вже давно, це, повір, 
Вітер в шибку заплакану б’є: 
«Я люблю тебе, лихо моє...»

м. Кіровоград.

Фото М. ХОРЕНЖЕНКА.
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провели тематичний 
урок «Дружбою сильний 
радянський народ» жов- 
теняіа З «Б» класу міської 
середньої школи № 5.

Учителька В. Ф. Матвее
ва зробила повідомлення 
про листопадовий (1982 р.) 
Пленум ЦК КПРС, розпові-

ла про історичне значення 
його рішень. Активну 
участь у розмові взяли уч
ні. Вони звітували про ус
піхи в навчанні, розповіда
ли про свої жовтенятські 
справи, підготовку до 
святкування 60-річчя утво
рення СРСР. Змістовними 
були виступи О. Гібатсьої, 
О. Абціаурі, Г. Крокоди- 
ленко, В. Приступи.

Н. МИКОЛАЄНКО.
м. Кіровоград.

Зам. № 580. Тиран« 49000.

В. о. редактора 
А. РОМАНЮК.

Кіровоградський обком 
ЛКСАІ України висловлюй 
їлибоке співчуття першо
му секретареві Петрівсь- 
кого райкому. ЛКСМУ 
Гапзкі Володимиру Івано
вичу з приводу смерті 
його матері.
Олександри Михайлівни.

Друкарня імені Г. М. Димитрова 
видавництва 
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