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З ВЕЛИКИМ інтересом знайомляться комсомольці, 
молодь, як і всі трудящі області, з матеріалами 

зустрічі в ЦК КПРС, виступом иа ній Генерального 
секретаря ЦК КПРС, Голови Президії Верховної 
Ради СРСР товариша Ю, В. Андропова. У відгуках, 
які надходять до редакції, слова відданості рідній 
партії, слова вдячності ветеранам за їх великий вне
сок у справу виховання молодої зміни, повідомлення 
про те, чим живе сьогодні молодь.

Завдячую 

наставниці
У виступі Генерального 

секретаря ЦК КПРС, Голо
ви Президії Верховної Ра
ди СРСР тоаариша Ю. В. 
Андропова на зустрічі з 
ветеранами партії наголо
шувалось на необхідності 
поліпшення роботи з мо
лоддю у питаннях вироб
лення професійних нави
ків, використання молоди
ми досвіду наставників 
для власної творчої праці.

Я, молода доярка, доб
ре знаю ціну дружнім по-

радам моїх колег Мсланії 
Плахоні, Надії Ткаченко, 
Надії Тимченко, Галини 
Михайленко. За десять 
років роботи у колгоспі 
імені Леніна не раз мене 
виручала їх товариська до
помога. Найщиріших слів 
подяки заслуговує і моя 
наставниця, ветеран праці, 
кавалер орденів Трудово
го Червоного Прапора та 
«Знак Пошани» Надія Пав
лівна Гаморя. Завдяки її 
турботам і порадам, бага
торічному досвіду, яким 
так щедро ділиться дояр
ка з молоддю, я і навчи
лася працювати. Планове 
річне завдання по надоях 
молока на кожну корову я

КОРМИ — ТУРБОТА КОМСОМОЛЬСЬКА

виконала за сім місяців, 
надоївши понад план 229 
кілограмів молока. Нині 
працюю в рахунок 1984
року.

доярка 
Леніна.

Н. БУЯЛО, 
колгоспу імені

КомпаніЇЕСький район.

війни
створено кілька місяців 
тому при Палаці культу
ри імені В. І. Леніна 
м. Світловодська. Його 
очолює Микола Васильо
вич Аристаров, учасник 
Великої Вітчизняної, за
служений будівельник 
УРСР. Робота клубу ста
ла особливо актуальною 
після зустрічі у Цент
ральному Комітеті
КПРС з ветеранами пар 
тії.

Колишні воїни часто 
виступають перед моло
дими виробничниками, 
школярами міста і райо
ну. А недавно мешканці 
піонерського табору 
«Дружба» виробничого 
об’єднання «Дніпроенер- 
гобудпром» зустрілися з 
колишніми командиром 
партизанського загону 
«Народний месник» Іва
ном Наумовичем Петра- 
ковим і комісаром Пет
ром Даниловичем Куркі- 
ним, які в роки війни бо 
ролися з фашистами па 
Смоленщині.

Піонери тепло вітали 
колишніх партизан,' за
хоплено слухали їхні 
розповіді. По закінченні 
зустрічі діти і ветерани 
домовилися про подальші 
дружні зв’язки у новому 
навчальному році.

В. ПАВЛЕНКО, 
завідуюча відділом 
масово-політичної ро
боти Палацу культури 
імені Леніна м. Світ
ловодська.

Як і личить
ватажку

«Зелені жнива» у рад
госпі «Шляхом Леніна» 
стали першою турботою 
комітету комсомолу гос
подарства, молодих тру
дівників: вже заготовлено 
5306 тонн зеленої маси. 
Особливо добре працює 
тракторист Леонід Карта
шов. З поля ло силосних 
ям (відстань 7 кіломет
рів) при денній нормі -19 
тони він перевозить 65— 
70. Леонід — групком- 
сорі створеного в цьому 
році КМК по заготівлі 
кормів. Непогано працює і 
комсомолець Микола Чер- 
нпшенко — при тій же 
нормі до силосних ям до
ставляє 53—56 тонн, ком
сомолець Іван Юрченко 
також перекриває денну 
норму на 10—II тонн.

В. ГРЕЧКОСІЙ, 
інструктор Олександрів- 
ського РК ЛКСМУ.

Вклад

КОМСОМОЛЬЦІВ І МОЛОДИХ 
трудівників нашого райо
ну. Нині вони вже припас
ли близько 136000 тонн 
кормів. Це — понад ЗО 
процентів від усього заго
товленого.

Ударно працюють ком
сомольці колгоспу імені 
Шевченка, де секретарем 
Анатолій Базака. Майже 
всі спілчани беруть участь 
у кормозаготівлі. При гос
подарстві побудовано від- 
годівельний комплекс ве
ликої рогатої худоби. 1 
щоб забезпечити її необ
хідною кількістю кормів, 
молодь старається працю
вати швидкими темпами: 
вже заготовлено 212 тонн 
різнотрав’я.

Комсомольсько - моло
діжний механізований кор
модобувний загін, створе
ний у цьому ж колгоспі, 
працює за методом 
бригадного підряду. 10 
чоловік загону при плані 
2000 заготовили нині 2546 
тонн кормів. Тон у роботі 
задають бригадир моло
дий комуніст Григорій Ле- 
вечко, Сергій Проскуров, 
Василь Весняк, комсомо
лець Віктор Жабчик.

Результатом свідомої дис
ципліни і вдосконалення 
організації праці стали тру
дові успіхи членів колективу 
комуністичної праці ИМК ре
монтно - технологічного це 
ху Долинської дистанції сиг
налізації і зв’язку, який со
ціалістичне зобов’язання 
першого півріччя виконав 
на 115 процентів.

На знімку: начальник 
ремонтно - технологічного 
цеху секретар комсомоль
ської організації Валерій 
ЦИХНЕНКО (в центрі) прозо 
дить обговорення виступу 
Генерального секретаря ЦК 
КПРС, Голови Президії Вер 
ховної Ради СРСР товариша 
Ю. В. Андропова на зустрічі 
з ветеранами партії.

Фото М. САВЕНКА.

МОЛОДИХ
Активну участь у заго

тівлі кормів для громад
ської худоби беруть 2696

Л. АРМАШОВ, 
завідуючий відділом 
комсомольських орга« 
нізацій Бобринецько- 
го РК ЛКСМУ.

ЛІТО ПІОНЕРСЬКЕНАШЕМІСТЕЧКО
Характер гартується в

V' Кожного ранку о вось
мій для них починається 
звичайний робочий день. 
Колгоспний автобус від
возить їх на місце робо
ти — садово-городню 
бригаду колгоспу імені 
Шевченка Новгородців- 
ського району. Майбутні 
лісоводи, механіки і тех
нологи лісового госпо
дарства допомагають 
трудівникам швидко і 
своєчасно збирати і від
правляти в торговельні 
точки городину і фрук
ти.

Студзагін 
Малииського 
ного технікуму по чпссль- 

^піості немалий, близько 
^п’ятдесяти чоловік. Але 

командир Микола Оле- 
щепко особливих трудно
щів не відчуває- Може, 
тому, що поряд досвідче
ний комісар Людмила Ок- 
сонепко, а може, через те, 
що бійці СЗ — народ 
дисциплінований.

«Юність» 
лісотехніч-

Живуть і працюють 
дружно, весело.

— Ми просто’ не маємо 
ніякого права працювати 
погано, — говорить Мико

ла Олещеико. — Колгосп 
забезпечив нам безплатне 
харчування, виділив гур
тожиток, тобто, зробив 
усе, щоб ми відчували 
себе тут як удома.

Може, це трохи і неточ
но, бо за домівкою вопи 
все-таки скучають. Але в 
листах до рідних навіть 
натяку про цс. Навпаки. 
Надя Фесюк, Таня Нико
ненко, Володя Дацко, Ле
на Сташкевпч перекону
ють батьків: якщо ми тут 
і гості, то дуже бажані.

Члени студентського за
гону міцно здружились із 
місцевою . молоддю. Не
давно на суботнику разом 
почали будувати сільський 
танцмайданчик. Ще одна 
така трудова зустріч — і 
об’єкт буде готовий.

Звичайно, головне зав
дання студентів — успіш
но працювати. Але і від
починок — справа далеко 
не остання. При добре 
налагодженому відпочин
ку і робота ладиться — в 
цьому твердо переконані 
Валентин Пригоріпщькпй, 
Яків Авраменко, Ігор 
Щербатий, Юрій Степа-

роботі
иснко — активні учасники 
вокально - інструменталь
ного ансамблю. Хлопцям 
дозволили користуватися 
музичними інструментами 
клубу, скоро студзагонівці 
виступлять із концертом 
перед трудівниками кол
госпу імені Шевченка-

Дружать у загоні зі 
спортом. Недавно відбу
лись міжбригадні змаган
ня з футболу І волейбо
лу. ИаЙспльнішпмп фут
болістами стали лісоводи 
на чолі з капітаном Ми
колою Кіхтаном, а пер
шість по волейболу виг
рав колектив механіків 
(капітан — Едуард іва- 
щенко). Для систематнч-' 
них занять хлопці спору
дили біля гуртожитку пе
рекладину. Тепер кожний 
бажаючий може випробу
вати міць своїх м’язів. 11с 
треба вже й говорити, 
який великий заряд ба
дьорості на цілий день 
дає ранкова фіззарядка. 
Тому її щодня по черзі 
проводять бригадири. А 
топ, хто не дуже охоче 
встає па зарядку, має 
змогу побачити себе у

сатиричному випуску «бо
йового листка».

Дівчат у «Юності» не 
багато, всього десять. 
Хлопці ставляться до них 
по-джентл єменськії: пер 
нінми пропускають в ав
тобус, на полі стараються 
важчу роботу взяти на 
себе. А дівчата у вихідні 
дні приємно дивують їх 
своїми кулінарними здіб
ностями. Хто ж відмо
виться від вареників із 
сиром чи гарячих пиріж
ків! Кухарі Раїса Корніів- 
на Мишко та Поліна Фе
дорівна Хібеба дають 
майбутнім господиням 
можливість пофантазува
ти. А де треба, допомо
жуть своєчасною пора
дою.

Задумали студзагонівці 
одну добру справу- Пора
дившись із головою проф
кому колгоспу Валенти
ною Іванівною Прокуді- 
пою, вирішили підсобити 
одиноким ветеранам та ін
валідам Великої Вітчиз
няної війни по господар
ству: дров нарубати, бу
р'ян на городі пополоти, 
хату до ладу довести. Для 
людей похилого віку цс 
відчутна допомога. Тому 
таке рішення бійців заго
ну можна тільки вітати.

О. СКИРТАНЬ.
Новгородківський 
район.

Мальовничі береги, зати
шок і прохолода у спекот- 
ний літній день, можли
вість порибалити — все це 
приваблює сотні людей до 
річки Інгулець. Вздовж 
прибережної долини розмі
щені численні бази відпо
чинку та піонерські табо 
ри Опівдні, коли сонце 
особливо нещадно палить, 
мрієш про воду або лісо
вий затінок. Це врахували 
обираючи місце для між 
нолгоспного піонерського 
табору «Світанон».

Спочатку тут були лише 
намети та літня кухня. Два 
роки тому почалася основ
на реконструкція — на 
місці колишніх наметів ви
росли акуратні симпатичні 
теремки, появилася їдаль
ня. Тепер на цій маленькій 
території безроздільно гос 
подарюють діти.

У таборі, враховуючи ві
кові групи школярів, ут
ворено три загони — «Со
нечко» (найменші), «Кос
мос» і «Мрія». Недавно по
чалася третя зміна, у піо
нерське містечко приїхало 
відпочивати дев'яносто уч 
нів 1—7 класів. Це діти, 
батьки яких працюють у 
колгоспах і радгоспах Пет- 
рівського району.

Весело і цікаво живеться 
тут дітворі. Адже про від
починок юних мешканців 
«Світанку» турбується мо
лодь — старша піонерво- 
жата студентка Кіровоград
ського педінституту Л. Го
луб. інструктор із плаван
ня студент К'.СМу М. Да- 
видко. медсестра Т Кочер
га.

Коли ми прибули у та
бір. комсомолець М. Да- 
видко разом із своїм стар
шим товаришем і колегою 
В. І. Кондрашовим обсте
жували дно Інгульця у 
місці, де купаються діти. 
Багато справ в інструкто
рів у цей період. Третя 
зміна почалася, і їм 
треба ознайомити дітей із 
правилами поводження на 
воді, запитати у кожного 
школяра, як він плаває, 
укомплектувати групи тих. 
кого слід учити плавати. 
Перший вихід на річку — 
найвідповідальніший. З 
цього дня діти знатимуть,

що місце плавання обго
роджене буйками, що ку
паються по загонах, а піс
ля того обов’язково за
гальна фіззарядка.

Оздоровлення і відпочи
нок дітей поєднуються І8 
виховною роботою. Успіш
но працюють комсомолки 
А. К. Вуйван та О. М. Ра- 
дул. Спочатку вони були 
загоновими вожатими, те
пер вихователі. Сьогодні 
вони особливо заклопотані 
— разом зі своїми вихо
ванцями готують День 
казки.

Тепер познайомимось із 
мешканцями піонерського 
містечка. Дану Янишину із 
села Петрівни та Ігоря Ко
шика з Петрового назива
ють «старожилами» — во
ни у таборі другу зміну. На 
запитання, чому залиши
лися, в один голос відпові
ли: «Тут весело багато но
вих друзів».

У таборі гамірно — роз
мови. сміх, з вікон піо
нерської німнати лунають 
пісні. «Це наші солісти 
Н. Скрипнин. Д. Янишина і
A. Задорожня готуються до 
свята назки», — пояснила 
вожата. Проте піонери не 
лише веселяться і купа
ються. а й працюють. Ста
ло традицією у таборі ово
чі і фрукти, виписані у 
колгоспі, збирати самим 
школярам. Тепер вони зна
ють що звідки береться, 
тому у їдальні «Світанку» 
ніколи не залишається 
хліба на столах. У полі на 
роботі відзначаються піо
нери В. Дуда. І. Кошик, 
І. Попович. С. Скрипник, 
Т. Дубина. Л. Капітула та
B. Титаренко.

У вожатих і вихователів 
багато планів — організу
вати концерт для жителів 
села Богданівни, здійснити 
дві мандрівки по навко
лишній місцевості, провес
ти вечір запитань і відпо
відей...

Тож побажаємо, щоб усі 
вони здійснилися. щоб 
школярі повезли з собою 
найкращі враження про 
«Світанок» і наступного 
року знову приїхали у своє 
піонерське містечко.

О. ПАХОЛЮК.
Петрівський район.
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ЧИТАЧ РОЗПОВІДАЄ
Село Попельнасте відда- 

------ і від райцентру на 65 кі
лометрів. Воно найбільше і 
здавен гарне село в Олек
сандрійському районі. Тут 
розташувалася садиба кол
госпу імені Шевченка.

Але за кілька останніх 
років населення цього села 
зменшилося. Понад 100 бу
динків залишилися покину
тими. Здебільшого з По- 
пельнастого виїжджає мо
лодь. З 211 випускників міс
цевої десятирічки і 69 — 
восьмирічної школи в селі 
залишилися лише 25 чоло
вік. і це тоді, коли з кол
госпі постійно бракує меха
нізаторів, тваринників, учи
телів, лікарів, продавців, 
культосвітніх працівників.’

1 скажемо відверто, тут 
нічого не роблять, ицоб за
кріпити молодь на селі. За 
останні роки місцевий кол
госп не побудузаз жодного 
житлового будинку, де мож
на б надати квартири моло
дим спеціалістам сільського 
господарства чи сім'ям мо-

сільської молоді могла б 
стати середня школа. Про
те, як повідомив її дирек
тор В. С. Хейлик, примі
щення школи давно знахо
диться в аварійному стані. 
Ніхто його і не збирався ре
монтувати. Біля школи, які 
взагалі □ селі, відсутні еле
ментарні спортивні майдан
чики і споруди. Хоч облад
нати їх можна було б і си
пами молоді. Де ж подіти
ся у вільний час юнакам і 
дівчатам, коли в селі не ді
ють клуби, бібліотеки, нема 
спортивних майданчиків і 
споруд? На жаль, відповіді 
на це питання не шукають 
ні виконком сільради, ні 
правління колгоспу. Осто
ронь важливої проблеми 
стоїть і комсомольська ор
ганізація господарства.

Сьогодні важко уявити 
село без дошкільних дитя
чих установ, де наймолодші 
громадяни забезпечені ста
ранним доглядом. Але в 
Попельнастому немає таких 
установ. В селі чимало ді-

НЕСПОКІЙ
ЩЕДРОГО
СЕРЦЯ

сліз. Скільки вдячних слів

ЧИТАЧ-ГАЗЕТА
З ПОЧАТКУ РОКУ до РЕДАКЦІЇ НАДІЙШЛО 5953 листи.

літератури. Вчителька чи

тала учням про дівчинку,

тах... Одну з учениць опо-

ний випадок і яку вряту-

з якою трапився нещас-

вали люди в білих хала-

відання схвилювало до

Ішов урок української

До магазину «Промтовари» в селі Оникїєоому Маловисківського району ці дів
чата прийшли працювати після закінчення кооперативного технікуму. Уважні до 
покупців, сумлінні в праці, антнвні комсомолки — так характеризують їх нолеги.

• .«..«.і. На знімку (зліва напозво); члени комсомольсько • молодіжного колективудобрим лікарям, нянеч- Вале”/ИН^ШКАТУЛА, Людмила САВЧЕНКО. Ольга ПОПОВА і Ніна КАРПОЕЕЦЬ.

Фото нашого читача А. ШЕВЧЕНКА.

хотілося їй висловити тим

кам!

4^ ЧОМУ МОЛОДЬ ЗАЛИШАЄ 
СЕЛО?

байдужістю
СОЦІАЛЬНО - КУЛЬТУРНЕ 
БУДІВНИЦТВО — НА ПРАВАХ 
ПАСИНКА

важливе
лодих колгоспників. Не 
сприяють у Попельнастому 
й індивідуальному житло
вому будівництву. На май
же 800 дворів за рік буду
ється лише один житловий 
будинок.

Ніхто не дбає і про задо
волення духовних запитів 
молоді. Є в селі два клуби. 
Один на території п’ятої 
рільничої бригади, другий 
— у центрі села, дзі бібліо
теки. Розміщені ці культос
вітні заклади в пристосова
них приміщення«. Чимало 
років їх ніхто не ремонту
вав. Жителі села зже й за
були, коли проводилися та
кі культосвітні заходи, як 
концерти, вистави, вечори 
відпочинку. Не діють гуртки 
художньої самодіяльності. 
Навіть подивитися кіно
фільм не завжди є змога. 
Денних сеансів для дітей 
ніхто не організовує. На ве
чірні доводиться іти в 
бригаду № 5 за шість-сім 
кілометрів.

— У центрі села маємо 
кіномайданчик, — гозорить 
голова сіг.ьвиконком/ А. П. 
Чорнобривець.

Але кіномайданчик і є 
той «клуб у центрі села». 
Його дах давно розвалився. 
Стіни, які залишилися, ста
ли огорожею, за якою мо
лодь, діти інколи збирають
ся, щоб подивитися кіно
фільм. «Кіномайданчик» 
навколо і всередині заріс 
бур’янами. І до всього цьо
го немає діла завідуючій 
клубом М. А. Цибулько.

Ще в 1976 році а селі по
чали будувати будинок 
культури на 400 місць із 
бібліотекою, кімнатами для 
занять різноманітних гурт
ків, обрядовим залом. Спо
руджує цю культосвітню ус
танову Олександрійська 
міжколгоспна будівельна 
організація. Багато разів 
об єкт оголошували пуско
вим, навіть звітузали, що 
будинок культури діє. Про
те й досі до зазершання 
будівництва далеко.

Важливим центром культ
освітньої роботи серед 

тей дошкільного віку. Через 
відсутність садків і ясел 
їхні матері здебільшого си
дять з малюками вдома і 
не беруть участі в колгосп
ному виробництві.

Нині в користуванні тру
дівників полів і ферм по
стійними стають книга, ра
діо, телевізор, магнітофон, 
фотоапарат тощо. Та обхо
дять ці товари попельнас- 
тівців. Більше року в селі не 
працює магазин культгова- 
рів. І знов, аби придбати 
необхідні речі, доводиться 
за 65 кілометрів добираги- 
ся до райцентру чи в су
сідні села.

Коли зайшла мова про 
неувагу до задоволення 
культурних запитів молоді, 
керівники колгоспу і сіль
ради дружно заявили:

— Нам не допомагають 
районні організації і уста
нови. Нам не дали... Нам не 
виділили... Про нас забува
ють...

Та хіба для того, щоб 
скосити бур’яни на так зва
ному «кіномайданчику», від
ремонтувати клуби і бібліо
теки, обладнати футбольне 
поле, волейбольний чи бас
кетбольний майданчик, від
крити дитячий садок, треба 
чекати допомоги райцент
ру? Це можна сказати і про 
організацію гуртків худож
ньої самодіяльності, спор
тивних секцій. Тут потрібна 
елементарна відповідаль
ність за задоволення ду
ховних запитів молодих тру
дівників села, за організа
цію їх праці та змістовного 
відпочинку, про що з осо
бливою силою наголошува
лося на червневому 
(1983 р.) Пленумі ЦК КПРС.

В Олександрійському ра
йоні вважають колгосп іме
ні Шевченка одним із від
стаючих господарств. Ма
буть, подолання цього від
ставання треба починати з 
турботи про наше майбут-
нє — молодь.

М. ЗАГІРСЬКИЙ.
Олександрійський район.

Тоді у першокласниці 
Водянської восьмирічної 
школи Оленки Ненько й 
зародилася мрія стати 
медиком.

Мало не щодня відвіду
вала дівчинка місцевий 
медпункт. Завідуюча
пунктом Раїса Миколаїв
на стала для Олени взір
цем справжнього медика.

... Випускний вечір з ві
таннями, похвальний
лист, вступні іспити до Кі
ровоградського медично
го училища імені Мухіна, 
студентські роки, — есе 
минуло якось легко й ра
дісно. Адже було палке 
і/сі/ііапііи наїЗ -*й . ИСЯ.

З хорошим оагажсм 
знань і червоним дипло
мом приїхала 
рідне село.

Завідуюча Шишкин-
ським фельдшерсько - 
акушерським пунктом
Світлана Василівна Наза
ренко в перший день зна
йомства дала кілька на
станов і сказала:

— Теорія теорією, а з 
практикою ще буд/ть 
труднощі. Кріпись!

Минуло лише три міся
ці, і Олена Олександрів
на пізнала оте бойове 
хрещення, яке не обми
нає людного МОЛОДОГО 
спеціаліста. Добре за
пам’ятала той день. Відо
мо, що важко проходять 
пологи в хворих серцем 
жінок. Одна з них вияви
лася пацієнткою Олени. І 
дівчина відчула страх... 
Та згодом скільки сонця, 
музики влилося в душу 
разом із дзвінким дитя
чим голосочком!

Часто згадує Олена того 
вже дворічного хлопчика. 
І кожного разу, коли при
ходить у дитсадок чи в 
школу і робить звичайні 
уколи, перев’язки, віддає 
дітям усе своє вміння і 
ласку.

— Тільки справжній 
солдат уміє гак терпіти. 
Молодець! — І вже будь
те певні, що після цієї 
похвали «солдат» обов'яз
ково мовчки стерпить 
біль, щоб показати себе 
витривалим.

У самої Олени росте 
донька Валя, якій незаба
ром виповниться два ро
ки. Вони намагаються як
найбільше бути разом.

Олена зібрала бібліо
теку медичної літератури, 
якою вже й чоловік Федір 
зацікавився. Донором 
став. Нині на тракторній 
бригаді він очолює сані
тарний пост. Якось дру
жина повідомила йому, 
що мріє про створення 
фізичного кабінету на 
фельдшерсько - акушер
ському пункті. Це дало б 

можливість збільшити 
комплекс лікувальних за
ходів. Незабаром такий 
кабінет на Шишкинсько- 
му фельдшерсько - аку
шерському пункті буде 
обладнаний.

— Це ще одне наванта
ження. Але нічого не 
вдієш, гака вже вона в 

«іігспокіина, — усмі
хається Федір.

Так, не має права і ча
су на спокій серце ліка
ря. І неспокій Олени 
Олександрівни — то по
стійне піклування про 
здоров’я людей, а, отже, 
про їхнє щастя.

Л. НОСЕНКО.
Компаніїаський район.

Олена в ЧИТАЧ РАДИТЬ

СПОРТ ю
310Р0Г я

Виховання розвинутої 

фізички і духовно людини 

— одне з найголовніших 

завдань сьогодення. Це 

передбачає всебічний роз

виток усіх видів спорту і 

фізичної культури, в тому 

числі в школах, залучення 

до фізкультурного руху 

широких версти населення

і особливо молоді. 

Лікарський нон гриль за 
здоров ям осіб, які займа
ються (фізкультурою і 
спортом — один ц важли
вих принципів радянсько
го фізкультурного руху.

27 дитячо - юнацьких 
спортивних шкіл і 8 доб
ровільних спортивних то
вариств функціонує у Кі
ровоградській області. В 
них займаються спортом 
відповідно 10743 і 380 ти
сяч фізкультурників різно
го віку.

В обласному лікуваль
но-фізкультурному диспан
сері за здоров’ям спорт
сменів стежать спеціаліс
ти, які володіють найсу
часнішими метолами спор
тивної медицини Тут пра
цює лабораторія, де вико
нуються всі види аналізів, 
кабінет функціональної ді
агностики, електрокардіо- 
графії, велоергометри (об
стеження зовнішнього ди
хання), діє фізіотералсв- 
тичини кабінет. У кабінеті 
лікувальної фізкультури 
виправляють порушення

постави і опорно-рухового 
апарату.

Ось кілька прикладів, 
тцо підтверджують благо
творний вплив на організм 
систематичних занять фіз
культурою і спортом.

Світлана Перевізник 
прийшла в секцію гімнас
тики з функціональними 
змінами в діяльності сер
ця. Після багаторічних за
нять спортом вона позбу
лася хвороби і нині почу
ває себе здоровою. Не 
скаржиться на стан здо
ров я і Віра Введенська, 
яка прийшла три роки то
му у плавальний басейн із 
таким же захворюванням.

Слід нагадати, що діти, 
які займаються спортом з 
раннього дитинства, хво
ріють значно менше, ніж 
рсшіа ровесників. І не 
завжди правильно чинять 
ті батьки, які при наймен
шому захворюванні дити
ни поспішають до лікаря 
за довідкою про звільнен
ня від фізкультури. Адже 
заняття спортом — це 
не обов’язково високі ре
зультати, це передусім 
зміцнення здоров’я.

Т. СЛУЦЬКД, 
лікар обласного ліку
вально • фізкультур
ного диспансеру.

ЧИТАЧ ОБУРЮЄТЬСЯ 

їздили 
ід возши

Давайте будемо серйоз
ними людьми. Ось ви, ось 
ги, ось я. Всі ми люди, всі 
ми — відповідальні. Це 
необхідно. Щоб я тобі не 
зробив прикрості, а ти ме
ні не створив неприємнос
ті.

Що роблять наші славні 
людн-трудівнпки п'ятії 
днів на тиждень? Працю
ють. І працюють здебіль
шого відмінно. Бо звідки 
ж паші успіхи беруться?

А ще два дні? '11а від- 
по-чи-нок!.

Не по секрету скажу, 
що адміністрація кірово
градського виробничого 
об’єднання «Друкмаш» 
постійно дбає про змістов
ний і корисний відпочинок 
своїх трудівників. 1 для 
цього коштів не шкодує, 
їздили, їздять і будуть їз
дити по всіх округах за 
рахунок адміністрації ті, 
хто заслуговує.

А профспілка що? Ага! 
Вона, профспілка, теж 
свої права знає. І корис
тується ними.

Осі» тут ми її дійшли до 
суті справи. Права — у 
профспілки, а засоби (в 
даному випадку) — в тур-

бюро Нашому рідному, кі
ровоградському. Об'єднай 
цс в одне — і відпочинок 
тобі забезпечений.

Конкретніше? Профспіл
ка «Друкмашу» закупила 
в турбюро на 29—31 лип
ня ЗО путівок для поїздки 
в чудове місто Черкаси. 
Майбутні туристи з’юрми
лися біля тієї точки зем
ної кулі, куди мав прибу
ти екскурсійний автобус. 
Збір було оголошено на 
16,00. Нетерпляча годинна 
стрілка після цього зроби
ла повний оберт навколо 
меланхолійного цифербла
ту, проте автобус не з’я- • 
вився. Вона пробігла ще 
півдороги. Є! Прибув!

— Еге, — сказала пред
ставниця бюро. — Це ж 
«ас ого скільки набралося.

— Згідно з путівками — 
тридцять.

— А у нас в автобусі ли
ше двадцять місць. <

— Як так? — обуршшє^ 
гі, хто сподівався на три 
дні стати черкащанами. — 
Путівки — ось вони, і ми 
— ось. ■

— Знати не знаю і ві
дать не відаю.

— Дайош турбюро! Там 
розберемося.

Дали турбюро. Там ро
зібралися: «Іншого авто
буса немає, і взагалі ви 
будете ночувати не в Чер
касах, а в Золотоноші...»

Смішно? Не дуже. Лю
ди ще з минулого понеділ
ка, заплативши свої кров
ні гроші (ЗО процентів 
вартості путівки), леліяли 
надію на зустріч із чудо
вим містом, а їм...

Привіт тобі, місто Чер-~ 
каси! Чолом тобі, турбуй

А. КЛИМУК. і 
м. Кіровоград.

Жителі села Могутнього 
Кіровоградського району 
скаржилися редакції, що 
дуже часто при наймен
шому вітрі пропадає 
світло на їхній вулиці. Ко- , 
пію л^ста було надіслано 
до виконкому Кіророгра/І^ 
ської районної Ради 
родних депутатів. Осі» що 
відповів редакції голова 
виконкому В. Г. Медвіді»:

«Кіровоградським райо
ном електричних мереж 
проведені відповідні ре
монтні роботи і нині всі 
житлові будинки села 
Могутнього електроенер
гією забезпечені. Про 
вжиті заходи жителів се
ла повідомлено».
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БАШКИРСЬКИХ 
ДРУЗІВ

Легендарний
земляк

Недавно у селі Покровка 
Стерлі гамакеького району 
відбувся мітинг, присвяче
ний відкриттю пам’ятника 
уродженцю цього села деле- 
гагу і і з’їзду РСДРП Г. до. 
Мішеневу, 'іервоногвардіц- 
ня.м, розстріляним у роки 
громадянської війни і вої
нам, що загинули на фрон
тах Великої Вітчизняної.

На мітинг зібрались чле
ни бюро райкому КНРС, 
райвиконкому, ветерани 

Дцартії і праці, секретарі 
партійних організацій кол
госпів і радгоспів, керівни
ки установ та організацій, 
трудівники району.

Пам’ятник відкрили пер
ший секретар райкому 
КНРС Ф. і. Маиікіп, вете
ран партії В. Н. Крупепя, 
ветеран війни і праці П. 1. 
ГІоскребишев, перший сек
ретар райкому ВЛКСМ 
М. X. Бурангулов.

Г. БЛЗЕМН.

Дружбі
міцніти

Вдруге у цьому році від’ї
жджає до НДР інтернаціо- 

“Тральний загін БДМІ. До 
складу «Меридіана» увій
шли студенти, які успішно 
поєднують відмінне навчан
ня з активною громадською 
діяльністю, відвідування 
різних гуртків — з науково- 
дослідницькою роботою. 
Вони вже не вперше пра
цюють у студентському 
будзагоні, мають досвід.

В день огляду готовності 
будзагону до виїзду ми 
провели суботник у дитячо
му будинку № 3, були зай
няті на благоустрої Ленін
ського меморіалу. Багато 
подяк було висловлено на 
адресу студзагонівської агіт
бригади, яка дала концерт 
для хворих і працівників 
Демської лікарні.

сподіваємось, ецо- ще 
міцнішою стане дружба 
студентів БДМІ та німець
ких юнаків і дівчат із Гал
льського університету.

С. КОПИТО8, 
комісар будзагону «Ме
ридіан».

Гарячі :
оплески
глядачів

Закінчується пора літніх 
гастролей. Для Республікан
ського ордена Трудового 
Червоного Прапора росій
ського драматичного театру 
Башкирської А.РСР вони 
Л^|/6>йшли в Кемеровській 
області, де актори зустріча
лися з шахтарями, металур
гами, працівниками сіль
ського господарства ?наме- п 
нитого Кузбасу.

Поїздка до Сибіру В 
перша в історії колективу. 0 
І тим дорожчі для нас успі- в 
хи наших спектаклів, теплі в 
зустрічі з глядачами в тру-У 
ДОВИХ комсомольських І ПІ-в 
онерських таборах Новокуз- У 
нецька, Кемерово, та інших В 
міст. Наші актори взяли В 
участь у теле-і радіопереда-у 
чах, в обласному і місько-в 
му фестивалях туристської І 
пісні. Творче хрещення під 
час гастролей одержали 
молоді актори, випускники 
Уфімського інституту мис- 
Т5Хта Т. Макрушина, В. Ла- 
гип&з, А. Федеряса.

Багато вражень ми при
веземо з собою у рідну 
Башкирію, і одне із най
приємніших — гарячі оплес
ки наших нових друзів із 
Сибіру.

Т. АБРОСИМОЗА. 
завідуюча літературною 
частиною театру
За матеріалами газети 

«Ленинец», органу Башкир
ського обкому ВЛКСМ.

|/ ОЛГОСПНІ футболісти
* іхали до сусідів на 

фінальний матч першості 
району. їм були створені 
всі умови для тренувань— 
мали зразкову спортивну 
базу, непоганого настав
ника. Звідси й результа
ти — спортсмени виграва
ли не лише на районних 
турнірах — вони мали ус
піх і з поєдинках з кра

І

щими сільськими коман
дами області, республіки. 
Цього разу була впевне
ність у перемозі. Біля ав
томашини, яка вирушала 
в дорогу, голова колгоспу 
раптом сказав хлопцям:

— Виграєте — веду на 
королівську вечерю і даю 
по четвертаку.

Хлопці вибороли кубок. 
І голова дотримав свого 
слова.

Іншого разу премії вже 
не було, бо голова кол
госпу був у відпустці. І 
один з наймолодших фут
болістів уперся:

— Задарма не гратиму.
Та інструктор по спорту 

замість того, щоб розтлу
мачити юнакові хибність 
його позиції, вмозляв:.

— Приїде голова, за 
два матчі заплатить..,

А ось протилежне.
У колгоспі імені Фрун- 

зе Ульяновського району 
щороку організовують
поєдинки допризовної 
молоді з військово-техніч
них видів спорту на приз 
пам’яті Героя Радянсько
го Союзу Архипа Маніти. 
Перед початком змагань 
спортсмени їдуть у музей 
Героя, слухають тут роз
повіді про його подвиг. А 
після змагань син Архипа 
Самійловича Олександр 
вручає переможцю порт
рет свого батька, котрий 
у Берліні повторив подвиг 
Олександра Матросова,

Майбутні воїни пишаю
ться таким подарунком. 
Вони беруть цю дорогу 
реліквію в армію, бере
жуть її потім разом зі 
знаками військової доб
лесті.

Ось де правильний під
хід до виховання спорт
смена, воїна, просто мо
лодої людини, яка вихо
дить на широку дорогу 
життя. * « *

і'іЯ ОВАЛЬНЕ виховання 
спортсмена. Боно не

від’ємне. від фізичного. 
Погано виховані юнак чи 
дівчина навіть із найкра
щими фізичними даними 
не скорять висоти, до ЯКО! 
здавалося б, один крок.

Закінчивши вісім класів 
С в ітловодс ької середи ьо і 
школи № 3, Олександр Ка- 
лінкіи навчався в Крюків- 
сі,кому машинобудівному 
технікумі на Полтавщині. 
Активіст дтсаафінської ор
ганізації, він захоплювався 
стрілецьким спортом, лю
бов до якого прищепив сво
їм вихованцям учасник Ве
ликої Вітчизняної війни 
підполковник запасу Ми
хайло Михайлович Нови
ков. Комсомолець система
тично брав участь у стрі
лецьких змаганнях, займаю
чи призові місця.

Отримавши спеціальність 
техніка - технолога, юнак 
працював у Світловодську. 
А коли Олександра шшро 
поджали на військову служ
бу, з напутніми словами до 
нього і його ровесників 
звернулися ветерани війни 
М. Я. Звнглянпч і О 10. 
Кривобок, котрий сказав:

«Молодий комунар»
Бо якщо ти слабкий ду
ховно, то фізична сила не 
виручить. Адже не буде 
волі, не буде впевненості, 
мужності. А мужність, як 
підкреслював В. О. Сухо- 
млинський, — це сила ду
ху, непохитність і стій
кість людини перед труд
нощами, готовність відда
ти своє життя в ім’я пере
конань.

Наставник спортсменів Кіровоградського машинобудівного тех- 
нінуму М. Є. БИКОВ задоволений: його вихованці перемогли у чес
ній боротьбі.

Які ж, скажімо, були 
переконання в молодого 
гравця однієї з провідних 
команд області, коли він 
кілька разів спустошував 
гаманці і рюкзаки своїх 
товаришів? Він мріяв, що 
йому ось-ось дадуть доб
ротну квартиру, автома
шину. І забував, що для 
цього ще треба багато 
працювати. А чужий кар
бованець узяти легш^, 
ніж заробити його. На 
жаль, наставники спорт
смена подумали про ком
плексний підхід до вихо
вання футболістів тільки 
після того, коли крадій 
опинився на лаві підсуд
них.

Легкоатлет зі Світло- 
водська Григорій Маной
лов, який виступав на 
стайєрських дистанціях, 
дістав тяжку травму. Йо
му ампутували руку. І зне
вірився чоловік. Про 
спорт, як він вважав, й мо
ви тепер уже не могло 
бути. Блукав вулицями, 
парками, до нього приєд
нувалися випадкові «дру- 
зі-товариші».

Однак тренер Маной- 
лова І. І. Мірошниченко 
не міг змиритися з цим.

КРОК У СТРІЙ

— Ми захищали рідну 
Батьківщину від фашист
ської навали в роки війни. 
А вам випала велика честь 
захищати мирний груд ра
дянського народу. Служіть, 
хлопці, так же сумлінно, 
як і працювали!

Від імені призовників ви
ступив Олександр Калін- 
кін:

— Ми не підведемо ро
бітничого колективу.

І ось служба в армії. Ка- 
лінкін потрапив у навчаль
ний підрозділ, 'де здобув 
спеціальність ремонт ніша 
складної військової техніки. 
Він проявив себе дисциплі
нованим воїном, який свя
то виконує наказ старших, 
фронтовика -батька — вірно 
служити любимій Батьків 
шині-

Командир стрілецькою 
взводу лейтенант II. Д. Ка- 
лінкїіі захищав Дніпропет
ровськ, Харків, воював на 

Після роботи з ДЮСШ він 
майже щодня приходив 
до свого колишнього ви
хованця. Години розмов. 
І Манойлов зумів переск
лити самого себе — в той 
«катастрофічний» рік про
біг під час тренувань са
мостійно більше восьми 
тисяч кілометрів, а потім 
на турнірі марафонців у 
Києві Григорій отримав
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чемпі о не?

срібну медаль республі
канської ради сільського 
спортивного товариства...

І початківці з ДЮСІІІ в 
усьому намагаються бути 
схожими на свого земля
ка — багаторазового при
зера республіканських і 
всесоюзних турнірів, май
стра спорту СРСР Г. М. 
Манойлова. Він став їхнім 
наставником — доброзич
ливим, вимогливим.

ЯКОСЬ в облраді «Ко
лос» на турнірі баїа- 

тоборців ГПО був заявле
ний один спортсмен, а 
стартував під його іменем 
інший. Заради того, щоб 
виграла команда. Судді 
вчасно виявили такий не
чесний хід (результат 
спортсмена, хоч і високий, 
був анульований, команда, 
за яку він виступав, отри
мала нулі і програла тим, 
хто чесно боровся за на
городи).

Серед окремих фіз
культурних активістів тоді 
точилася суперечка: чи
велика то провина — під
ставити одного замісіь ін
шого? «Звичайно це не 
дозволено правилами 
змагань, — говорили од
ні .— Але ж усе одно ми

Південно - Західному фрон
ті, Кавказі, визволяв від 
гітлерівських оку пантів 
Крим. Він нагородженні! 
медалями «За відвагу», «За 
бойові заслуги», «За ибо- 
рону Кавказу».

Син фронтовика гідний 
ратної слави свого батька. 
На рахунку і нардії рядово
го Олександра Каліикіна ІЗ 
подяк командування. Груди 
молодого воїна прикрашає 
значок «Відмінник Радян
ської Армії». Товариші об
рали Олександра заступни
ком секретаря комітету 
комсомолу підрозділу. Від
повідаючи за масово - по
літичну роботу, Калінкін 
система нічно проводить ве
чори, зустрічі, спортивні 
змагання.

А. ВЕНЦКОВСЬКИЙ, 
завідуючий позаштат
ним відділом оргмасо- 
вої роботи і військово- 
патріотичної пропаган
ди міського комітету 
ДТСААФ.
м. Світловодськ. 

виставили свого спортсме
на, який переміг». Інші ЇМ 
тоді про моральний ас
пект ситуації: «До чого ви 
привчаєте юних? Вони ба
чать, як старші намагаю
ться будь-якою ціною ви
вести свою команду в 
призери, вдаються до 
окозамилювання, назива
ють свого вихованця роз
рядником, хоч він упер

ше виступає на відпо
відальних змаганнях і 
не мас потрібної під
готовки, а коли вреш
ті-решт стає зрозумі
лим,. що буде про
граш, шукають нечес
ного виходу із скрут
ного становища. Че
рез певний час ваші 
вихованці теж спро
бують викрутитись 
хитрощами, а не в 
чесній боротьбі здо
бути собі славу».

Згадую про ці фак
ти і думаю про вчите
ля фізвихозання Со- 
зонівської середньої 
школи Кіровоград
ського району Василя 
Андрійовича Нечипу- 
ренка. Не так давно 
він їздив зі своїми 
спортсменами на рес
публіканський тур- 

з чотириборства 
«Дружба». Нині знову 
збирається в дорогу — в 
Туапсе, на Всесоюзний 
зліт переможців дитячої 
спортивної гри «Старти 
надій». Двадцять шести
класників зі степової Со- 
зонівки представлятимуть 
там нашу республіку. Всі 
вони значківці ГПО. Ціле 
літо хлопчики і дівчатка 
організовано тренували
ся під керівництвом В. А. 
Нечипуренка. Але вони 
не лише бігали і стрибали, 
кидали м’ячик, підтягува
лись на перекладині, хо
дили в туристичні походи. 
Вчитель аналізував духов
но-моральні орієнтири 
школярів і радів, що його 
вихованці ставлять на 
перший план не матері
альні, а моральні цінності. 
Ось він запитує:

— Що б ви хотіли взя
ти там, на всесоюзному 
зльоті!

Відповідь одностайна, 
всі двадцять — за одне: 
побачити визначних спорт
сменів, прославлених ге
роїв, почути напутнє сло
во, знайти нових хороших 
друзів і показати себе з 
найкращого боку — на-

І «ЗІРКА»—
«АВАНГАРД »-1:1

Наприкінці зустрічі «Зір
ки» з ровенськпм «Аваи- 

I гардом» приз кращого 
І гравця матчу був вручений 
І Олегу Трсгубснку. І його І товариші по команді май- 
| же всі теж грали на висо- 
| кнх швидкостях, самовід- 
I дано боролися за кожний 
І м'яч.
І «Авангард» — одна з 
І провідних команд другого 
і ешелону-українського фут- 
| болу Досить сказати, що 

останні чотири сезони во
на не опускалася нижче 
четвертого місця я зоні.

Нині ровенчанн поки що 
на дов’ятогму місці і, зви
чайно, прагнуть поверну
тися в групу лідерів. А кі- 
ровоградцям будь-що пот
рібні перемог и, щоб вийти 
з небезпечної зони, запо
бігти виходу з другої ліги.

Це її обумовило гостро
ту зустрічі. Хвилі атак на
кочувались то на одні, то

— З стор, --------
брати найбільше очок, на
вчитись у досвідченіших. 
Вчитель часто проводить 
бесіди зі своїми вихован
цями про колективізм, 
про добро і зло тощо.

І- ці сільські діти зна
ють, що тільки в праці 
вони зможуть досягти ве
ликого, корисного. Цього 
навчив їх учитель, котрий 
поряд з намаганнями ви
вести школярів на новий 
рубіж у спорті ставить на 
один важіль не менш зна
чиме — турботу про мо
ральне обличчя хлопчиків 
і дівчаток.

Мені ж у розмові він 
сказав коротко: «Амо» 
ральність у спорті просто 
недопустима. Погано ви
хована людина — поганий 
спортсмен». Так міркують 
і кращі тренери області 
В. К. Іванець, М. І. Нома- 
ненко, Л. М. Медведев, 
В. С. Бикова, досвідчені 
вчителі фізкультури Т. Я. 
Моронгель, П. К. Солтик. 
Учитель фізкультури де
сятирічки N2 5 м. Кірово
града Л. М. Коляда, на
приклад, працювала вліт
ку зі своїми вихованцями 
в таборі праці і відпочин
ку «Старт». І тут вона 
дбала про духовний світ 
юних спортсменів. Був де
віз: «Спорт і труд — по
руч ідуть». За ним — 
шлях до активної жипєвої 
позиції.

На зустрічі з «екрана
ми партії в Центральному 
Комітеті КНРС і спера 
ний секретар ЦК мн-С, 
1 олова Президії Верхсе- 
ної Ради СРСР Ю. іі. 
Андропов говорив При іе, 
що молодь, ЯК І ЛЮДИ ІН
ШОГО віку, буває різною- 
Переважна більшість ни
нішніх молодих людей — 
це активні учасники ко
муністичної о будівниці «а, 
гідні спадкоємці і продов
жувачі справи батьків, та 
саме на такому загально
му фоні особливо ріжуть 
око сракти утримане іва, 
трудової і громадської пан 
сивнест і, недисциплінова
ності, властиві якійсь 
частині молоді. Не може 
не викликати занепокоєн
ня небезпечний грибок мі
щанства, який проникає в 
молодіжне середовище.

Щоб викоріняти шкід
ливе, потрібні досвід і 
знання ветеранів, які вмі
ють працювати з молод
дю. Вони, наставники, го
тують нині гідну зміну. 
Тож хай і фізкультурні 
працівники покличуть на 
допомогу ветеранів. їхнє 
напутнє слово, їх особис
тий приклад сприяти
муть вихованню хороших 
спортсменів і хороших 
людей. Тож станьмо по
руч з ветеранами!

М. ШЕЗЧУК.

на інші ворота і гру в пер
шому таймі можна було 
назвати поєдинком рівних. 
І все ж гостям вдалося 
вийти вперед їіісля удару 
Володимира Фігеля. Ь’а 
перевага протрималася не
довго. За кілька' хвилин 
Володимир Днмов вивів 
на удар Олега Трегубен- 
ка, і гой майстерно завер
шив комбінацію.

У другому таймі кіропо- 
градці буквально притис
нули ровенчан до їхніх 
воріт, створюючи небезпе
ку за небезпекою.

Хоч матч так і закінчив
ся внічию, він залишив 
приємне враження напо
легливістю обох команд, 
стрімкістю комбінацій, на
сиченістю цікавими ігро
вими ситуаціями.



4 стор «Молодий комунар»
в

20 серпня 1983 року-----

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

ПОРАДИМОСЬ?

ПРО 
СУЧАСНИЙ

ТАНЕЦЬ
Досить часто можна по

чути нарікання на те, що 
сучасна молодь танцюва
ти не вміє, що танцюваль
ні вечори проходять од
номанітно, нецікаво. Важ
ко з цим не погодитися, 
тому що значна частина 
молоді не приділяє особ
ливої уваги естетиці по
бутового танцю. Хоча і в 
нього є свої вимоги. Не
обхідна умова — прості 
доступні рухи, природ
ність і відчуття ритму. 
Звичайно, трішки фанта
зії, побільше емоцій.

Побутовий танець тим і 
відрізняється від усіх ін
ших, що ми танцюємо, ко

ли нам весело — чи то в 
дискотеці, чи на весіллі 
або на святковому вечорі. 
Цей танець повинен вира
жати наш настрій.

Ось уявіть собі: ви мо
лоді, красиві, гарно одяг
нені, сьогодні у вас свят
ковий настрій. Починає 
грати музика. Природно, 
що оточуючі чекають від 
вашого танцю естетичної 
насолоди. Що це значить? 
Хода ваша має бути лег
кою, осанка — пряма, го
лова піднята, рухи розку
ті, динамічні. До речі, 
елементів у танці може 
бути небагато, три-чотири 
найпростіші, а ось варіан
ти їх, композиція — це і 
буде ваш танець.

Добре, якби на вечорах 
танців, у дискотеках був 
масовик, який4 би керував 
аудиторією, підказував їм 
рухи, показував найпрос
тіші елементи, вчив тан
цювати.

Причому, помиляється 
той, хто вважає, що до
рослій людині вчитися 
танцювати пізно. Ніколи 
не пізно. Хоча, звичайно, 
найкраще починати з ди
тячого віку. Добре було 
б, якби хоча б найпрос
тіших елементів танців, 
уміння красиво рухатися 
навчали в кожній школі з 
першого класу. Але трап
ляється так, що бажання 
навчитися танцювати ви

никає у людей, яким уже 
за тридцять. І ми радо 
йдемо їм назустріч. Су
часна молода людина по
винна використовувати 
будь-яку нагоду навчити
ся танцювати. Адже це 
один із елементів особис
тої культури. Мабуть, де
кому доводилось бути 
свідками такої ситуації: на 
танцювальному майданчи
ку з’являється кілька чо
ловік, що гарно танцю
ють. Мимоволі всі інші 
поступово виходять з тан
цю, бо почувають себе ні
яково.

Щоб цього не трапи
лось з молодими людь
ми, я раджу їм вчитися 
танцювати. У гуртках при 
будинках культури, при 
школах, технікумах і ву
зах, і навіть самостійно — 
перед дзеркалом чи у ко
лі друзів.

Б. СТРЕЛЬБИЦЬКА, 
художній керівник са
модіяльного народно
го ансамблю бально
го танцю «Конвалія».
ВІД РЕДАКЦІЇ. Б. А. 

Стрельбицька погодилася 
описати в «Молодому ко
мунарі» кілька сучасних 
танців для самостійного 
розучування. Вони будуть 
надруковані у наступних 
випусках «Диск-залу». На
пишіть нам, дорогі друзі, 
яких танців ви хотіли б 
навчитися.

ЗІРКИ РАДЯНСЬКОЇ ЕСТРАДИ

З джерел натхнення*

«Дорога редакціє!
Я — постійна читачка 

«Молодого комунара». 
Навчаюся в середній 
школі № 2, люблю спі
вати, цікавлюся естра
дою. З великим інтере
сом прочитала недавно в 
«Диск-залі» розповідь

про Валерія Леонтьева, 
творчістю якого захоп
лююсь. Сьогодні маю до 
редакції ось яке про
хання: розкажіть на сто
рінках газети про відо
мого співака і компози
тора Юрія Антонова.

Лариса.
м. Новомиргоред».

До редакції лише за 
останній місяць прий
шло 17 подібних листів. 
Виконуючи численні за
мовлення любителів му
зики, вміщуємо розпо
відь про Юрія Антоно-

Надзвичайність звичного
1 .

Будь-який непересічний 
виконавець прагне всіма 
силами — особливо в ста
дії дебюту — чимось різ
ко виділитися серед реш
ти, утвердити свою не
повторну індивідуаль
ність. Це може бути го 
лос, репертуар, міміка, 
все — аж до зачіски, — 
що дозволяє створити 
образ, який запам’ятову
ється. У Юрія Антонова, 
зовсім інша, нестандартна 
страте; ія, але саме вона 
забезпечила йому підне
сення Назва цієї страте
гії — «середина»; суть 
її — уникаючи крайнощів, 
прагнути в усьому до 
максимальної «нормаль
ності». Аитопов створив 
образ простого й доступ
ного хлопця. Вів навіть не 
подає себе як соліст, він 
співає, акомпануючи собі 
на гітарі — точнісінько як 
мільйони звичайних ком
панійських хлопців.

Музика Антонова пов
ністю відповідає його об
разу і подобається публі
ці. Слухачі стомилися від 
звукових сюрпризів сім
десятих, і їх тягне під дах 
затишного дому, де мож-

на спокійно відпочити від 
усіляких естрадних стре
сів: «важкості» року і 
монотонності диско, екс- 
периметів Тухманова, 
емоційності Пугачової то
що. Висхідними е три 
складові: світлі бадьорі 
гармонії, мелодраматизм 
і мелодійна квітчастість, 
нарешті, задушевні інто
нації російського роман
су.

Антонов — хороший ме
лодист. Хоча тем по- 
справжньому сильних і са
мобутніх у Антонова, 
правду кажучи, небагато, 
більшість пісень зіткано із 
«загальних місць»- Наяв
ність помітно виражених 
мелодійних ліній дозво
ляє Антонову спростити 
аранжировку, зробити 
звучання прозорим. Пере
лічуючи досягнення Юрія 
Антонова, не можна обій
ти увагою ного голос. І 
тут принцип «золотої се
редини» залізно витриму
ється. Співак не приголом
шує слухачів силою вока
лу і широтою діапазону, 
але іі не відлякує детону
ванням і любительською 
гугнявістю.

Та якщо поглянути де
що ширше, то неминуче 
постає питання: чи не над
то дешево «купилися» ма
си прихильників і при
хильниць? Слухач живе не 
духом єдиним, і музика 
комфортабельно - розва
жальна йому теж необ
хідна. Простота пісень 
Антонова і його гнучкий 
підхід симпатичніші, ніж 
надуманість, претензій
ність і самовдоволсшій 
консерватизм, характер
ний для багатьох артистів. 
Л з іншого боку... До чо
го ж нудний цей скромний 
музичним сервіс «по каль
куляції»! І дає 
більше інформації 
роздумів, ніж 
кійлпва пілюля, 
мовляючи Юрію Антонову 
у праві на популярність, 
можна лише поремствува
ти на те, що його флірт із 
удачею надто раціональ
ний. Трохи сміливості, 
пристрасті, гри розуму?.. 
Це вже буде не Антонов.

г. ГОЛОВКО, 
А. ТРОЇЦЬКИЙ.

[За матеріалами газе
ти «Московский ком
сомолец»).

Кожна книга поезії — 
таємниця людської душі. 
І страшно, і хочеться від
крити її, — не привласни
ти, а хоча б позичити чу
жу радість, поспівчувати 
прикрощам. Гість я — не
званий, то ж хтозна, чи бу
демо ми взаємно раді: я 
книзі, а вона — мені?

Відкриваючи нову збір
ку віршів нашого земляка 
Валентина Мороза («Крізь 
пам'ять». Одеса, «Маяк», 
1982) вихоплюю рядки:

І ще не знані досі 
відчуття

Переплітають всі мої 
турботи

З минущістю мого 
серцебиття 

І мудрістю майбутньої 
роботи...

Цікаво, яким же бачить 
автор мого сучасника? І 
світ навколо нього? У вір
шах, що присвячені подіям 
Великої Вітчизняної, особ
ливо відчутне прагнення 
поета по-своєму осмисли
ти сенс людського буття, 
визначити суще і> і скоро- 
минуще в безллежжі часу, 
відшукати вічні джерела 
нашої пам’яті. Зворушу
ють високою емоційною 
напругою і драматизмом 
динамічна «Балада-діалог» 
(вона ввійшла і до попе
редньої книги «Крило тра
ви» та «Монолог старого 
водія»). Цікаве в компози
ції цих творів те, що лі
ричний герой ніби водно
час бачить війну і її на
слідки в минулому і тепе
рішньому часі, тому і си
ла враження від цього по
двоюється. Читач пережи
ває тривогу колишнього 
льотчика і нинішнього во
дія тролейбуса, чия па
м’ять щораз на мирному 
проспекті відлунює воєн
ним лихоліттям. Хвилює і 
символічний діалог Гастел- 
ло з землею, за яку він 
свідомо жертвує життям.

Прискіпливо вдивляєть
ся автор в характери ді
тей та внуків ветеранів: 
чи ж гідні ми нести відпо
відальну спадщину — «ви
сокий злет і невситимість 
бою.., а коли треба — то 
і смерть в бою»? В. Мо
роз намагається опоети
зувати найбуденніший епі-

і любові
зод, вбачаючи у ньому ви
сокий зміст — символ. 
Це — прямий обов’язок 
поета і художника. Ось 
хлопчик в автобусі, на
приклад, каже звичне «по
їхали», а в поета народжу
ються рядки:

Благословенна будь, 
земля моя: 

Тн уже народила нове 
покоління синів, 

Котрі кожну дорогу 
свою в невідомість 

Починають, зітхнувши, 
коротким, виразним 

словом:
— Поїхали.
Так цілком зрозумілим 

стає узагальнення до кос
мічних (в прямому і пере
носному значенні) масшта
бів. Коли читаєш про 
смерть хлібороба чи на
ближення жнив — хвилює 
не тільки конкретно зо
бражена ситуація, а широ
ке поле тяжіння лірично
го героя до пізнання ве
личі і краси життя та ро
боти.

Однак, здається мені, 
що автор надто часто за 
джерело натхнення оби
рає літературу. Хотілося б, 
щоб основою поетичного 
замислу частіше служило 
саме життя. Адже в пое
зії читач шукає не стільки 
спорідненості, скільки пое
тичної своєрідності.

Багатьох із нас лякає 
самотність. Тільки не пое
тів. Бо в них самотність 
не буває «дистильованою», 
її обов’язково заповнює 
природа. Тому завжди ці
каве поетичне бачення і 
розуміння дерева, хмари, 
коника-стрибунця... Про- 
никаєшся мінорними і 
елегійними настроями, які 
не заважають, а, навпаки, 
допомагають радіти «до
лоням квітки», осінньому 
цвітінню дерев, весняному 
пагінцю, що пронизує бе
тон...

Коли читаєш ці проник
ливі рядки, стає прикро 
за самих себе. Як часто 
ми байдуже проходимо 
мимо того, що можна по-

мітити і відчути раз, а па
м’ятати все життя, що по
винно живити нас, як дже
рело натхнення і любові. 
Відчувається, які дорогі і 
близькі поету простори 
Вітчизни, які обережні і 
уважні його кроки по зем
лі батьків і друзів.

Поет — міський житель/** 
але в творах його на ди
во мирно уживається сіль
ський і міський пейзаж. 
Так само пейзажна лірика 
непомітно переходить в 
медитативну, в інтимну. 
Цим переходам сприяють 
жанр сонета, верлібр, а 
одним із характерних для 
його стилю художніх засо
бів виступає гіпербола. На 
жаль, іноді автор втрачає 
почуття міри при зобра
женні почуттів, збивається 
на красивості. Тоді описа
ні картини з романтичних 
стають сентиментальними. 
(«І сон-трава, і синій сон 
трави», «Тихі сніги»). А, 
буває, причиною неточно
го зображення духовного^^" 
стану героїв стає не бага- 
товимірність почуттів, а 
загальне, неточне слово. 
Так, освідчення поета музі 
звучить не тільки само
критично, а й пародійно:

Поезіє, за те тебе
іі люблю,

Що не даєш забути 
головного: 

Політ листка — 
прекрасніший від того. 
Що я зробив і згодом 

ще зроблю...
Більше імпонує мені як 

читачеві інше зізнання ав'<- 
тора у вірші «Мій шпак»: 
«... прийшла пора й мені 
співати кожну пісню, як 
останню»... Яке відпові
дальне запевнення! Але ж 
саме такі пісні не простф 
пропускаються крізь пам’° 
ять, читача, а залишаються 
в ній.

А. КОРІНЬ.
м. Кіровоград.

і Редактор 
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

ййсля\
увистапн/

«Я проти такого
«мистецтва»

Під таким заголовком 
було вміщено у «Диск-залі» 
листа інженера шахти

«Світлопільська» Ф. Бон
дарчука, який обурювався 
низьким ідейно - художнім 
рівнем, беззмістовністю 
окремих номерів програми 
ужгородського вонально - 
інструментального ансамб
лю «Музики». йшлося 
і про не завжди пристойне 
поводження артистів на 
сцені. Відповідь на газет
ний виступ надіслав ху

дожній керівник відділу ор
ганізаційно-творчого конт
ролю Укрконцерту Е. Л. 
Кожуховський.

«Листа читача газети 
обговорено із керівником 
Закарпатської обласної 
ф-ларг,-іонії, Г’

не 
для 

заспо- 
Не від-

«Музини» двічі прослухано Н 
на гастрольному маршруті 
— в м. Кіровограді і с 
м. Елісті режисером відді
лу організаційно - творчо
го контролю Укрконцерту. 

Колективові «Музики» 
висловлено зауваження 
щодо постановчої частини 
програми, режисури нон- 
церту, вказано на надмір
ну силу звучання апарату 
ри під час виступів.

Лист читача газети об
говорено також • на зборах 
колективу «Музики» в при
сутності представника від- Е 
ділу організаційно-творчого | 
контролю Укрконцерту. З Е 
артистами проведено роз’- І

Клавіатура для
Аматорам констру

ювання клавішних 
електромузичних ін
струментів не обійти
ся без «Радіокон- 
структора «Старт». 
Клавіатура для елек
тромузичного інстру
менту», який випус
кається в СРСР впер
ше.

З нього складаєть-

електромузичного 
ся мануал, гцо не 
відрізняється від тих, 
що використовують
ся у вітчизняних та 
закордонних електро- 
оргапах, синтезато
рах, стрінгс, піано та 
інших, які серійно ви
пускаються.

З питань придбан
ня «Радіокоиструкто- 
ра «Старт». Клавіату-

інстру менту
ра для електромузич
ного інструменту» 
звертатися до магази
нів «Культторгу»,
«Юний технік», и а об
ласні бази «Культ
торгу», а також на 
Житомирське ВОі 
«Електро в и м і р і?Г 
вач» (262001, Жи
томир, Котовського, 
3).
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ЮНАКИ І ДІВЧАТА!

З і СЕРПНЯ У

КРАЇНІ ТРИВАЄ

ПЕРЕДПЛАТА НА

ГАЗЕТИ і

ЖУРНАЛИ.
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