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В ОБКОМІ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

школи
ГАРТУ

На вугільних підприємст
вах виробничого об’єднан
ня «Олександріявугілля» 
працює чимало молоді. 
Нові сили приходять на 
зміну старшо.му поколін
ню, щоб продовжити його 
справу, примножити кращі 
традиції, які міцно закрі
пилися в шахтарській 
Олександрії.

Поряд із 
все частіше 
імена молодих 
ників, які разом 
видобувають вугілля, пра
цюють на потужних екска
ваторах, тепловозах, про
кладають шляхи до вугіль
них запасів.

З кожним роком в ком
сомольських організаціях 
шириться змагання серед 
комсомольсько -МОЛОДІЖ
НИХ колективів. Нині в 
об’єднанні 49 КМК. Ці ко
лективи не просто трудо
ві — їх у нас 
справжніми 
ідейного гарту, 
тичного виховання молоді. 
Тут народжується все но
ве, що спонукає молодь 
змінювати ставлення до 
праці, впливає на свідо
мість кожного, примушує 
думати і аналізувати.

Ударна праця КМК не
одноразово заохочувалася 
і відзначалася нагородами 
ЦК ВЛКСМ. ЦК ЛКСМУ, 
міськкому ЛКСМУ і комі
тету комсомолу об'єднан
ня. Хорошу славу завою
вали собі молодіжні ко
лективи шахт «Світлопіль- 
ська», «Верболозівська», 
райенергоуправління, ван
тажно-транспортного уп
равління, вуглерозрізу 
«Бандурівський».

КМК неодноразово ви
ходили ініціаторами тру
дових вахт, присвячених 
визначним подіям, 
нині, підтримавши 
КМК виробничого 
нання «Донецьквугілля» і 
«Орджонікідзевугілля» по 
проведенню місячника ста- 
хановської вахти, в зма
гання включилися 9 вугле
видобувних і прохідниць
ких колективід. Комітети
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Так, за

комсомолу розробили 
умови проведення місяч
ника, визначили фронт 
роботи. У ході місячника 
секретарі комсомольських 
організацій забезпечують 
організаційну та ідейно- 
виховну роботу. Комсо
мольські бюро щодня під
бивають підсумки змаган
ня і всі показники зано
сять на екран. Всю цю ро
боту спрямовує і контро
лює комітет 
об’єднання.
секретаря комітету комсо
молу Костянтин Кочубей 
часто буває на вугільних 
підприємствах, допомагає 
на місцях.

Перші результати свід
чать, що молоді гірники 
працюють з натхненням і 
прагнуть досягти вагомих 
успіхів. Незважаючи на 
складні гірничо-геологічні 
умови, самовіддано 
диться КМК гірничих 
бітників очисного 
дільниці № 1 з 
«Світлопільська» 
М. Грищенко, 
комсомольської 
ції А. Щербина).
20 днів видобуто 3 тисячі 
тонн вугілля понад план. 
Добре трудяться прохід
ники з цієї ж шахти (ке
рівник молодий 
В. Проходенко, 
комсомольської 
ції С. Щолоков).
же строк вони 
на 45 погонних метрів гір
ничих виробок більше за
планованого.

Серед екскаваторних 
бригад тон у роботі задає 

♦ екіпаж екскаватора Е-2503 
№ 12 з Протопопівської 
дільниці вуглерозрізу 
«Бандурівський» (керівник 
В. Погрібний, групкомсорг 

І П. Ольховик). Цей екіпаж 
( видобув понад план 9 ти

сяч тонн вугілля.
Місячник триває.

Р. НОВИКОВА, 
працівник редакції ба
гатотиражної газети 
«Трибуна шахтаря» ви
робничого об’єднання 
«Олександріявугілля» 

комуніст 
секретар 
організа-

За цей 
пройшли

змаганні на зяблевій оран
ці Чималий вклад у цей 
успіх вніс молодий кому
ніст Володимир Усатюк.

ТРУДОВА 
ПЕРЕМОГА

Недавно Миколі Ваку- 
ленку з колгоспу «Друж
ба» Олександрівського ра
йону надійшла подяка об
кому комсомолу за високі 
показники у збиранні вро
жаю 1983 року та високо
ефективне використання 
техніки. Микола взяв со
ціалістичні зобов'язання із 
площі 200 гектарів нако
пати ЗО тисяч центнерів 
цукрових буряків. Нині 
молодий механізатор ви
копав уяїе 31950 центнерів 
коренів з площі 213 гек
тарів. Тобто комсомолець 
перевиконав свої соцзобо- 
в’язання. Першим з тру
довою перемогою приві
тав Миколу брат Василь, 
який працює на тому ж 
полі на самохідному на
вантажувачі СПС-4,2.

В. БРАЙКО.
Олександрівський 

район.
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У нашому господарстві 
триває обмолот насінни
ків люцерни. У спецгоспі 
по вирощуванню насіння 
люцерни цей період мож
на порівняти зі жнивами. 
Бо насінники люцерни у 
господарстві займають 
1300 гектарів, а результа
ти цих своєрідних жнив 
оцінюються по виходу 
чистого насіння.

На полях колгоспу нині 
працює сім комбайнів 
СК-5 «Нива», п’ять із них 
мають комсомольсько- 
молодіжні екіпажі. Всі ме
ханізатори об’єднані в 
єдиний збирально-транс
портний загін. Недавно 
закінчився обмолот валків 
насінників у другому від
ділку з площі 248 гекта
рів, нині механізатори 
працюють у першому від
ділку. На період обмоло
ту у господарстві регуляр
но заповняються бюлетені 
і за їх даними визначають
ся кращі комбайнери. їм 
вручають вимпели. Ни
ми нагороджено і моло
дих механізаторів Анато
лія Цвіточка, Валерія Мой- 
сюка, Миколу Дружина та 
Володимира Віденка. Що
дня хлопці обмолочують 
по 5—6 гектарів люцерни. 
Контролює якість обмоло
ту молодий агроном Гали
на Валова. Роботою хлоп
ців Галина задоволена.

Р. НЕСЇЕРЧУК, 
заступник секретаря 
комсомольської орга
нізації ордена Трудо- \ 
вого Червоного Пра
пора колгоспу імені 
Щорса.
Долинський район.

Своїм трак юрим К-їОі 
Володимир виорює за імі- 
ну по 20—23 гскіарн при 
нормі 8,8. З почаїку оран
ки молодий механізатор 
виорав 210 гектарів

Н. ЛУЖАНСЬКА.

22 вересня члени бюро 
обкому партії зустрілися з 
кращими пропагандистами 
області. Починається новий 
навчальний рік у системі 
політосвіти. Розпочинається 
він заняттям «Ідеологічна 
робота —- справа всієї пар
тії, кожного комуніста». Це 
заняття має допомогти слу
хачам зосередитися на вив
ченні складових частин 
марксизму-ленінізму, а та
кож проблем, поставлених 
червневим (1983 р.) Плену
мом ЦК КПРС. Про те, як 
краще організувати навчан
ня в системі партійної по

САЛЮТ. ВОЖАТИЙ!
Сьогодні в Кіровограді 

відкривається II зліт стар
ших піонервожатих і вї- 
жатих-виробничників, на 
який прибули 500 пред
ставників усіх районів об
ласті.

Насиченою і різноманіт
ною буде програма зльо
ту. Після пленарного засі-

Чотири роки тому після закінчення Новомиргородського зоотехнікуму при- 
йш.та в колгосп «Іскра» Новгородківського району Катерина ГАПЧЕНКО. 
Швидко звикла до роботи, людей, які живуть і працюють поруч із нею. Тепер 
Катя — висококваліфікований спеціаліст, ціанована в селі людина.

Фото В. ГРИБА.Через працю - дорога в майбутнє
Два літа учень Ново- 

миргородської середньої 
школи № 2 Ігор Чернега 
працював помічником 
комбайнера, Микола Же- 
ребенко також 36 днів 
провів па містку «Колоса», 
і уроки хліборобської май
стерності були для них 
корисними в баїагьох від
ношеннях: не лише тому, 
що правління, партком та 
профком колгоспу імені 
Чкалова нагородили їх 
наручними годинниками, а 
її тому, що професія хлі 
бодара припала їм до ду
ші. А головне — вони пе
реконалися: у них виста
чить сил, енергії і бажан
ня працювати так, як ве
терани .Уміння ж і знання 
— тіло наживне.

Валентина Півень, Тетя 
на В а хм ач, Сергій Агеєв, 
Олександр Затока. Олек

І
сандр Капітрнюк, Олек^ 
саидр Понйділко, Юрій 
Михайлов працювали на 

літосвіти в світлі рішень 
червневого Пленуму партії, 
і йшлося на зустрічі. Про
пагандистам треба вміти до
нести людям у дохідливій 
формі правду про соціаліс
тичне суспільство, його пе
реваги, його миролюбну 
політику, про міжнародну 
діяльність КПРС.

На зустрічі членів бюро 
обкому партії з пропаган
дистами виступили перший 
секретар обкому Компартії 
України М. Г. Самілик та 
голова облвиконкому В. І. 
Желіба. ЛІ. Г. Самілик вру
чив групі кращих пропаган
дистів області Почесні Ле- 

дання піонерські ватажки 
відвідають ряд загально
освітніх шкіл обласного 
центру, проведуть конкурс 
вожатської майстерності, 
показову урочисту лінійку, 
присвячену 60-річчю при

току — перелопачували 
зерно, щоб не згоріло. До
помагали вантажити його 
на автомашини, наводили 
порядок у колгоспних за
сіках, виконували обов’яз
ки експедиторів, словом, 
робили все для того, щоб 
урожай-83 був надійно зі
браний і добре збереже
ний.

Чимало учнів Новомир 
городської середньої шко 
ли № 2 працювали в го 
родній бригаді. Це, зокре 
ма, Олександр Зарудний, 
Світлана Чорна Наталя 
Голованюк. А Малайка 
Безпала, Олександр Дей
нека на фермі допомагали 
своїм батькам порати ху 
добу: дехто з учнів працю
вав у будівельній бригаді 
колгоспу разом із доросли
ми — лагодили підлогу в 
тваринницьких приміщенії 
нях, готували їх ю знмр

Такий тісний контакт із 
колгоспним виробництвом,

пінські грамоти обласного 
комітету партії, якими їх 
нагороджено за багаторіч
ну плідну роботу по кому
ністичному вихованню тру
дящих, а також настільні 
медалі «За пропаганду 
марксизму-ленінізму і полі
тики КПРС», установлені 
Центральним Комітетом 
КПРС.

Учасники зустрічі покла
ли квіти до пам’ятника В. І. 
«Леніну, побували на ряді 
промислових підприємств 
обласного центру, де зуст
рілися з ідеологічним акти
вом, обмінялися досвідом.

своєння Всесоюзній піо
нерській організації іме
ні В. І. Леніна тощо.

(Матеріали про зліт чи
тайте в наступних номе
рах «.Молодого комуна
ра»).

спілкування з людьми ба
гатьох професій, які від* 
крпвалн «секрети» май
стерності, допомагає уч
ням зростати духовно, дає 
заряд для тпорчості, ус
пішного навчання, а основ
не — наближає їх до 
спражньої роботи, за якою 
— нові горизонти в само
стійне життя.

Юнаки і дівчата постій
но зустрічалися з головою 
правління В. І. Венгурен- 
ком, секретарем комсо
мольської організації Ва- 
лерієм Дюричем, які вчас
но допомагали порадою, 
підбадьорювали. Усіх уч
нів нагороджено годинни
ками та пам’ятними суве
нірами. До речі, правлін
ня, партком і профком кол
госпу щороку відзначають 
школярів за старанну 
працю, і це дає свої пози
тивні результати. Найвід- 
раднішнй із них той, що 
юні шефи вчаться найпре- 
краснішого мистецтва — 
працювати. А тільки через 
натхненний труд прокла
дається дорога в світле 
майбутнє

В. ШУЛЬГА.
Новомиргородський 

район.
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Триває звітно-виборна 
Кампанія в комсомольських 
організаціях і групах. По 
графіку, складеному в Ком- 
паніївському райкомі
ЛКСМУ, чергові звітно-ви
борні збори повинні були 
відбутися у комсомольській 
групі молочнотоварної фер
ми колгоспу «Дружба». Але 
перший секретар райкому 
комсомолу II. Нарівний дов
го переконував, що краще 
відвідати КМІ\, який пра
цює на фермі колгоспу іме
ні Ілліча, ніж їхати на звіт
но-виборні збори у колгосп 
«Дружба». Доводив, що для 
представників преси збори 
потрібно заздалегідь готу
вати, а про приїзд корес
пондент обов'язково пови
нен попередити завчасно. 
Незрозумілу позицію зайняв 
райком комсомолу. Адже 
будь-які звітно-виборні збо
ри повинні проходити на на
лежному рівні.

ДО ЗБОРІВ
Дванадцята година дня. 

Незабаром повинні початися 
збори, але комсомольців не
має. У групкомсорга Алли 
Малогон, яка одночасно й

Й ТС ИЯ . .
партгрупорг та профгру
порг, дізнаємося, що в ком
сомольській групі п'ять чо
ловік. Чекаємо... Виявляєть
ся, доярки Л. Писарюк на 
зборах не буде. Вона, зали
шивши роботу, поїхала на 
весілля. Група корів, за
кріплена за Любою, стоїть 
без догляду. А де ж іще од
на доярка?..

— Копає картоплю на 
власному городі, — відпові
ли нам.

Інструктор райкому ком
сомолу О. Голосуй автома
шиною привозить Тетяну 
Тростяну на збори. В цеп 
момент приходить і ветери
нарний фельдшер Олена 
Чорнова. Ось так через го
дину і зібралися комсомоль
ці на збори.

ПІД ЧАС ЗБОРІВ
Написаної доповіді Алла 

Малогон не мала. Протоко
лу зборів ніхто не вів. По
чала Алла з недоліків. Ска

зала, що молоді доярки 
плану восьми місяців не ви
конали. А чому ж не вико
пали? Адже кормами ферма 
забезпечена повністю. Ви
являється, вся справа в не
дисциплінованості доярок, 
халатному ставленні до сво
єї роботи. Яких же саме 
заходів вживали для ви
правлення становища? На 
цс питания Алла не допо
віла.

В обговоренні доповіді 
взяли участь Олена Чорнова 
та Тетяна Тростяна. Свої 
виступи обидві почали сло
вами; «Ну, що ж я можу 
сказати?..» Справді, так ні
чого конкретного вони й не 
сказали.

Роботу комсомольців 
(хоч якраз про неї не гово
рилось па зборах ні слова) 
визнали задовільною і груп- 
комсоргом обрали Олену 
Чорнову. Більше ніяких рі
шень збори не прийняли. 
Вийшло так — зібралися,

поговорили та й розійшли
ся.

ПІСЛЯ ЗБОРІВ
На запитання, що ж зроб

лено групою за звітний пе
ріод, Алла відповіла: «Ми 
брали участь у підбитті під
сумків соціалістичного зма
гання». Більше нічого ко
лишній групкомсорг згада
ти не змогла.

Далі розмова пішла про 
проблеми, які існують па 
фермі. Виявляється, тут ду
же гостро стоїть питання з 
кадрами. Тому й доводить
ся рахуватися з такими пра
цівниками, як Л. Писарюк. 
Молода доярка не виконала 
плану восьми місяців, по
казник надоїв у неї значно 
нижчий середнього. Люба ; 
може не прийти на роботу, . 
несумлінно виконати свої 
обов’язки або навіть з’явп- ! 
тися у нетверезому стані. 
Доярки не раз досить гост
ро говорили з нею. А ог 
комсомольська організація

колгоспу проязляе пасив
ність.

Як уже говорилось, обид
ві молоді доярки плану 
восьми місяців по надоях 
молока не виконали. А тому 
не виконали, що до своїх 
обов’язків ставляться аби-

як. Комсомольська організа
ція ж не проводить в цьому 
напрямі ніякої виховної рг>, 
боти. Та й про яке вихован
ня може йти мова, коли на 
звітно-виборних зборах на- ’ 
віть нічого сказати пру 
зроблене за рік?

А тепер давайте подумаємо, для чого ж такі звіт
но-виборні збори, іцо дали вони комсомольській ТруГ 
ні ферми? Можливо, так у Компаніївському район? 
І в інших комсомольських організаціях проходять 
звітно-виборні збори? Адже на зборах комсомоль
ської групи ферми колгоспу «Дружба» був присутній 
інструктор райкому комсомолу О. Голосуй. Він~же і 
готував ці збори, які можна назвати лише пустою 
балаканиною, бо бездіяльність групи 1 всієї комсо
мольської організації у вирішенні всіх своїх проблем 
оче в идна.________________________

Якщо у звітній доповіді немає жодного слова про ***►- 
зроблене за рік, значить комсомольська група ферми 
існувала лише на папері. Дивує тільки " те, що рай? 
ком комсомолу чомусь не бачить цих серйозних не
доліків, а пускає все на самоплив. А це призводить 
до ось таких зборів.

О. ПДХОЛЮК, 
спецкор «Молодого комунара,).

Більше, 
ніж торік

Депутат Знапл’янської 
міської Ради народних де
путатів Марія Федорівна 
ПОСТИКА більше десяти 
років працює на Знам’ян- 
ському консервному заво
ді облхарчопрому. За успі
хи в труді Ті нагороджено 
медаллю «За трудову від
знаку». Фото передової 
трудівниці можна побачи
ти на заводській Дошці 
пошани, а Ті ім'я занесено 
до міської книги Трудової 
слави. Велику роботу про
водить Марія Федорівна 
як наставник молоді. Ось 
і цього разу зібралися учні 
Знам’янського технічного 
училища № 2 послухати 
досвідченого майстра.
Бригада, яку вона очолює, 
виконує змінні завдання 
на 120—130 процентів. 
Робітниці виготовляють 
соки, консервовані огірки, 
помідори, кабачки, ікру 
тощо. Цього року освоєні 
нові види продукції — бор-

У НАШИХ БАШКИРСЬКИХ ДРУЗІВ

ецоза заправа, вишнева варення. І в тому, що колективом заводу випущено консервів на 269 тисяч умовних 
банок більше, ніж за цей же період минулого року, велика заслуга Марії Федорівни Поетики та їі подруг.

Фото В. ГРИБА.

ДО 65-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

ВИВЧАЮЧИ СПАДЩИНУ ПЕДАГОГА
Головна тема педаго

гічної спадщини В. О. 
Сухомлинського — тема 
громадянськості. Вихова
ти громадянина, як писав 
він, означає навчити лю
дину не тільки по-ленін- 
ськи оволодівати знан
нями, а й по-ленінськи 
цінувати їх. «Громадян
ське виховання, — пи- 
саз педагог у книзі «На
родження громадянина», 
— це один із наріжних 
каменів виховання». Вче
ний висловив думку, що 
таке виховання полягає 
в тому, щоб людина чіт
ко з'ясувала суть гармо
нії всебічного розвитку 
(трудових навиків, мора
лі, краси і сили), активно 
проявила себе в сус
пільно корисній діяль
ності, чинила в житті 
відповідно до комуніс
тичних переконань.

У матеріалах червне
вого (1983 р.) Пленуму 
ЦК КПРС наголошено на 
тому, що людину насам
перед треба виховувати 
як громадянина, тобто 
формувати у неї ідейну 
спрямованість, моральні 
інтереси, високі якості 
праці та поведінки. І 
сьогодні педагогічна 
спадщина нашого зем
ляка служить неоцінен
ною школою виховання 
соціально цінної людини.

Виховати таку людину 
неможливо без форму

вання у юні головної 
якості громадянина — 
суспільного обов’язку. 
Це його В. О. Сухомлин- 
ський назвав коренем 
людської особистості,- 
Обов’язок забезпечує 
поведінку, необхідну

дини, яка забезпечує 
добросовісне, відпові
дальне виконання вимог 
суспільства, формування 
соціальних мотивів діяль
ності, при яких особисті 
бажання співпадають з 
громадськими завдання-

В історію світової педагогіки золотими літерами 
вписано ім’я нашого земляка, видатного педагога, 
Героя Соціалістичної Праці, заслуженого вчителя 
УРСР члена-кореспондепта Академії педагогічних 
наук СРСР Василя Олександровича Сухомлинського, 
якому 28 вересня виповнилося б 65 років. Сімнадця
тирічним він став за вчительський стіл і не покинув 
його до останніх днів життя: був старшим піонерво- 
жатнм, класоводом в 1—4 класах, вчителем україн
ської мови та літератури, директором ніколи, завіду
ючім районним відділом народної освіти.

для інтересів суспіль
ства. Кожна людина по
винна задуматися над та
кими питаннями: чи пра
вильно вона живе, як 
трудиться, чи приносить 
її діяльність користь сус
пільству? Людина, якщо 
вона себе поважає, по
винна усвідомити обо
в’язки громадянина: пі
клуватися про громадсь
ке, зміцнювати своєю 
працею Батьківщину, за
хищати її і цінувати, ви
конувати правила соціа
лістичного співжиття.

Суспільний обов’язок 
— це збірна якість лю-

ми. Виховати таку позе- 
дінку, зазначав педагог, 
не можна без мораль
них якостей, таких як 
совість, честь, гідність, 
відповідальність, патріо
тизм, мужність, колекти
візм тощо. Духовне спіл
кування людей у колек
тиві, суспільстві формує 
в людини бажання від
давати свої сили задля 
блага всіх, приходити на 
допомогу іншим, не че
каючи винагороди.

Сухомлинський учив: 
щоб бути справжнім 
громадянином, треба 
вміти бачити світ через

свій. обов'язок перед 
Вітчизною, пізнавати цей 
світ серцем, бути небай
дужим до всього, що 
оточує, погоджувати 
свої радощі, задоволен
ня і захоплення з потре
бами других людей.

Аналізуючи праці ви
датного педагога «Бать
ківщина в серці», «Як ви
ховати справжню люди
ну», «Листи до сина», 
«Духовний світ школя
ра» та інші, ми приходи
мо до висновку, що іс
тинно громадянське ви
ховання — це таке вихо
вання, при якому фор
муються культи Батьків
щини, Людини, Книги, 
Живого слова, Праці, 
Краси. Адже без свято
го стазлення до Вітчиз
ни, без розуміння суті і 
величі Людини, без пра
ці на користь суспільст
ву неможливо виховати 
справжнього громадяни
на.

1 спадщина Сухомлин
ського служить нам на
дійною школою грома
дянськості.

8. ЛИКОВ, 
старший викладач 
кафедри педагогіки 
Кіровограда кого 
педінституту Імені 

С. Пушкіна.

Подарунок 
будівельників

Майже місяць діти села 
Мало-Сухолязово вчаться у 
новій школі, розрахованій 
на 192 місця. За вісім міся
ців збудували її чотири 
бригади і дві комплексних 
дільниці ПМК-324. Поряд зі 
школою — типова котель
ня, споруджена робітника
ми тресту «Башкирелектро- 
монтаж». У новій школі є 
все необхідне для успішно
го навчання — світлі класи, 
кабінети, майстерні, прос
торий спортзал, тир, їдаль
ня, буфет. Для придбання 
шкільного обладнання, ін
вентаря, меблів дирекція 
радгоспу «Зарічний» виділи
ла школі 35 тисяч карбован
ців.

М. АМІНЄВА.
Бірський район.

Зараховані
навічно

Щомісяця у Фонд миру 
надходить місячна зарплата 
від Зої Космодем’янської і 
Щури Себейкіної,

Навічно на Давлекановсь- 
кій взуттєвій фабриці вклю
чені в списки цеху № 1 
Зоя Космодем'янська, цеху 
№ 2 — Шура Себейкіна, яка 
загинула в боях під Сталін- 
градом. У журналі обліку 
роботи поряд з прізвища
ми інших членів зміни що
дня ставляться імена Зої і 
Шури. Під їх іменами пишу
ться цифри 1400—1500. 
Стільки пар дитячого взуття

випускається щодня лише 
однією зміною.

ф. ГАТАУЛЛ1МА.
м. Давлеканозо.

Слово за
студентами

У Буздякському районі 
працює група студентів 
Башкирського державного 
університету. Вони допо
магають трудівникам села 
збирати цьогорічний уро
жай. У п’яти відділках Буз- 
дякського радгоспу працю
ють 112 другокурсників фі
лологічного і математично
го факультетів.

Відмінно підготувалися 
до зустрічі городян жителі 
села, забезпечивши приїжд
жим умови для праці й від
починку. У цьому велика за
слуга директора радгоспу 
Ф. Я. Мансурова, парторга 
А. Г. Ардуванова, секрета
ря комсомольської органі
зації 3. Ш. Яфасвої.

В. ТОМІН.
Буздякський район.

Запрошують
«Плеяди»

Недавно у приміщенні 
Республіканської юнацької 
бібліотеки відбулося чер
гове засідання клубу люби
телів фантастики «Плеяди». 
Гостем любителів фантас
тики був письменник Вале
рій Циганов, оповідання 
якого не раз друкувалися,«^ 
в «Ленинце».

В. КАРАБАСІ, 
голова клубу.

м. Уфа.
За матеріалами баш

кирської комсомольсь
кої газети «Ленинец».

готов н їсть.
А насправді?»

Під таким заголовком 
23 серпня у «Молодому 
комунарі» було вміщено 
матеріали рейду, що про
водився в колгоспі «Іск
ра» Олександрійського ра- 

. попу.
Як повідомив редакцію 

начальник районного уп

равління сільського гос
подарства Ю. Т. Шишаїїь- 
кий факти, викладені я 
критичній публікацій по
твердилися. Виступ газети 
було обговорено на вироб
ничій . нараді райони«}'(’ 
управління сільського гос
подарства і розширеному 
засіданні правління кол
госпу «Іскра».

|іу Тепер становище, #»•’ 
• правмиється. З десяти 
явних бурякозбиральї”^- 
комбайнів у колгоспі 
ра» вже відремонтовано • • 
Один РКС-б через відсут
ність агрегатів, які знало* 
дяться на ремонті в спец- 
майстерні сільгосптехнік*« 
ПОКИ що не ГОТОВИЙ ДО ро
боти.

Колгосп «Іскра» прис > 
пив до збирання і ®и8 
зення цукрових буряків«
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КОМСОМОЛОМ ВИХОВАНІ

гартований
З ЮНОСТІ

ЙТн.шшпосйЖГоГЛРЖЇ!! ₽»«>•.„ Дзоио
ПОВІЛЬНІШОЮ 
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$одаСИ ЛНпік°ПРоожиЛа Ї°ГО Г°ЛОВУ' ст*л* повільній 
гі'итатй7т£»й’-5 В’,Н ВЄЛИКе ЖИТТЯ. І КОЛИ ЙОГО

«каже’ л <ии 3 тих Р°К|11 йому особливо незабутній,
— Всі...
А потім подумає і відповість:
— Комсомольські.

Іване Яковичу, чому саме комсомольські?
УППУПІП У ПІСНІ ~ ДОЛЯ МОЯ... Бо КОМСОМОЛ
ховував, гартував мене...

Він зазнав ще наймів у куркулів рпгпаппти имінмч • __ г ~ — *
сходили сніги, босоніж, як вони пізньої осені 
Землю.. ” -
ла в торбину скупа куркулиха.'
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З ОЛІМПІЙСЬКИМ ПРИЦІЛОМ

/•>

Орієнтуємось 
на майстрів

8И-

най|'?ів. У «уркулів. Пастушком пішов 
КОРІВ 1 коней. Босоніж бігав, як тільки 

и__ _■ .... міопоиі иі.ин| вкривали
ЇАк2ЄЗа&утнін 1 Г|РНИИ отой цвілий хліб, який кла- іППИНи шт,,.,«.,

п«Кгн^>/".ПОЧааасЯ К0лгктивізація, вступив до комсомо
лу. Опанував трактор, почав вирощувати хліб. Незабаром 
пглп„ПрИЗНачИЛИ бригадиром тракторної бригади. Не

4 -5ТІ комсомольця. Тракторна Шаповала стала однією з найкращих у районі.
А потім три роки в армії. Повернувся додому — і 

зразу ж у поле, до сталевих коней, до золотих пшениць. 
• Іільки не довго довелося трудитися. Вогонь війни дих

нув зі сходу, з Хасану. Пам’ятає це Іван Шаповал, па- 
м лтають і його далекосхідні сопки...

А коли почалася Велика Вітчизняна, захищав Сталін- 
град, Кавказ, визволяв Україну, ЧехосЛоваччину... По
вернувся з війни комуністом. У 1943 році прямо перед 
боєм йому вручили партквиток, Поаернувся до праці. І 
згодом за ударний труд до його бойових нагород додали
ся ще и орден «Знак Пошани», медалі."4

Велике жиїтя. Був бригадиром тракторної, рільничої 
бригад, очолював і колгосп. Був там, куди посилала 
партія, ьув, там, де важче, комуніст із комсомольським 
гартом у серці.

І прийшов час, коли провели його нолеги на пенсію.
— На пенси хай буду по закону, на папері. А я пра

цюватиму и далі. н
І працює. На різних роботах. Бо всі роботи потрібні. 

Така у нього мірка ще з комсомольських років. Коли 
П гпп'Д111УЛО 3 М°СНаи повідомлення про зустріч у ЦК 

•- 5, о ввтеРанами партії, коли слухав він промову на 
ній Ю. В. Андропова, ще раз переконався в правильності 
свого рішення залишитися на трудовому посту:

— Ми, ветерани, для молоді як учителі. Вчитиму й я 
молодих любити землю. Вітчизну, робити все, щоб була 
вона міцною, багатою,

м. СТОЯН.
с. Панчеве, 
Новомиргородський район.

Г

а
і

I майором у 
професором,

педагогічного 
Він воював у 
дивізії. Багато 
надіслав Домі-

%

Штаб музею Г. І. Котов- 
ського Перегонівської се
редньої школи, який очо
лює вчителька В. Г. Клань, 
збирає матеріали про 5-у 
гвардійську кавалерійську 
дивізію імені Г. І. Котовсь- 
кою, що діяла в роки Ве
ликої Вітчизняної війни на 
території нашого району.

Цікаве листування за
в’язалося з Д. І. Водзін- 
ськнм, нині 
відставці, 
доктором педагогічних на
ук, завідуючим кафедрою 
Мінського 
інституту, 
складі цієї 
матеріалів 
пік Іванович для шкільно
го музею: фото, вирізки з 
фронтових газет. А недав
но Д. І. Водзінськнй пода
рував школярам свою кни
гу «На рубежі атаки», яка 
вийшла у світ у видав
ництві «Білорусь». Це роз
повідь про бійців і коман
дирів 3-го гвардійського 
корпусу. В його складі 
був і сам автор, який про
йшов фронтовими дорога
ми більше 10 тисяч кіло
метрів, 8 разів поранений 
і двічі контужений, має

п

МУЗИКА СВІТУ

™ «Ж”«
с«; про ЦС говорить так: «Вся музика curry мене 
німала». • М|І (|аст0 зустрічає-

1 справа не в • . • бадьоре стакатто», «чека-
мо музичні "І’“1'«... золота кіфара» тощо. 
ПРИЖНЙ музикою iZX

весей:

Дві весни оточили теплом, 
календарні ^цш^’як у літепло, настояне

Ось безпосередні і.спгілі рялк» 3 вірша- 
Осені осінь зітхас и кива.
Тихо ворушаться тіш.
І шелестять у садочку v
наче листочки осінні. . IlcgCC|IC» — пастрш.
Лейтмотив збірки «О1 ппцооду рідного краю, Він пронизує кожен Вірш про природ) І

Йшов солдат...
вступив у ряди

Іванович від-

жорстокі
Сіверсь- 

Кінотникам

15 урядових нагород. На 
фронті 
КПРС.

Домінік 
важна, легендарна люди
на. Родом із Хмельницької 
області, за національністю 
поляк, добровольцем пі
шов па фронт. Про йоі о 
участь у бойових операці
ях писали фронтові газети, 
розповідають у своїх 
спогадах фронтові побра
тими. Ось що згадує, на
приклад, полковник у від
ставці колишній комісар 
3-го кавкорпусу Д. Доб- 
рушии:
’«В 1942 році 

бої точилися на 
кому Донці, 
було поставлено завдання 
зайняти оборону вздовж 
берега річки. Несподівано 
з'явилась механізована 
колона гітлерівців. Виник
ла потреба зірвати міст че
рез річку. Завдання важ
ке, бо всі підступи до мос
ту прострілювались вогнем 
ворожих мінометів. На ви-
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У Мар’янівці Устинівського району цю жінку — моло
ду листоношу Галину ВАВРЕНЮК - знає кожен. Щодня 
Галина приносить людям газети і жУРнали9'п»и^й ! ТЄу®' 
грами, щирі вітання і теплі усмішки... У 200 дворів. Хо
ча доставляти кореспонденцію не завжди легко у негоду 
по грузьких сільських дорогах, та мар янівці отримуютьТвчасно завдяки скаранню молоД°,отлоисвтонг°р^ібд<

ДО 40-РІЧЧЯ ВЕЛИКОЇ ПЕРЕМОГИ | 

захистив кандидатську 
дисертацію, навчався в І 
докторантурі при Академії І 
педагогічних наук РРФСР, І 
докторську дисертацію за- І 
хнстіів у 50 років. S

З-під пера Д. І. Вод- І 
зінського вийшло 14 книг, 
18 брошур і понад 230 на- І 
укових статей. Багато ію- І 
го робіт опубліковано в І 
Німецькій Демократичній І 
Республіці, Народній Рес- | 
публіці Болгарії, Чсхосло- І 
вацькій Соціалістичній w 
Республіці. Домінік Івано- | 
вик веде велику громад- І 
ську роботу. Він ОЧОЛЮЄ І 
Білоруську, рсспублікаїї- І 
ську раду науково-техніч- І 
них товариств молоді, шо І 
навчається, науково-мети- | 
дичну раду по пропаганді 
педагогічних знань това
риства «Знання» БРСР, 
займається військово-пат
ріотичним вихованням 
юнаків і дівчат.

конання цього завдання 
відважився піти старшина 
Водзінськнй. З телефон
ним апаратом за спиною 
цін по-пластунськн підповз 
до висоти, встановив зв'я
зок з командиром, зкорн- 
гував вогонь нашої арти
лерії, а потім із групою 
підривників добрався до 
мосту. Незабаром пролу
нав вибух — міст було пі
дірвано. Це дало можли
вість розгромити відірвану 
від головних сил механі
зовану колону ворога».

Відважний воїн дійшов 
до Берліна. Тут старшину 
Д. І. Водзінського було 
тяжко поранено. Полковий 
лікар констатував: стан 
безнадійний. Але, як ка
жуть, всім смертям назло 
воїн вижив і ще багато 
зробив для свого народу в 
мирні дні.

Повернувшись із фронту 
в рідне село, став учите
лювати. Заочно закінчив 
педінститут. Працюючи на 
посаді директора школи. 

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

про спомини відшумілої юності, про чудові подорожі 
до сонячної Болгарії. Він тривожно пульсує в поезіях 
високої громадської напруги («Татарину Мансуру 
Абдуліну», «Секунданти», «Бунт ріки»).,.

У вірші лише 12 рядків. Але за кожним з них кри
ється якась давня затаєна мука. Всі рядки, мов ого
лені нерви, витягнуті па всю довжину невимовного 
розпачу;

Хто його знає — хто його знає — як нам з тобою?
Сад відлітає — крилами має — над головою.
Осінь в зеніті — простір розчинено — пахне димами, 
/»то з нас в одвіті — в чому причина — що поміж 

нами?
Може, з тобою — принро спіткнулись — сад відлітає. 
1\пиі а В. Базпленського «Чуття землі небесне» — 

це пристрасний монолог про високу місію людніш на 
землі, н відповідальність перед минулими, сьогодніш
німи і прийдешніми поколіннями.

Все ж збірка не обійшлася без небажаних «знахі
док». Скажімо, в гарному пейзажному етюді «Цей су- 
хостш в сирітськім лісі» раптом з'являється літератур
ний «сучок», «лубів римовані ряди».

.V вірші «Досвітній час...» автор навдивовпж поба
чив «важкуваті профілі дерев». Цікаво, які вони ан
фас?

Але, звичайно, все цс цс применшує цінності пової 
збірки В. Ьазплевського.

В. ГОНЧАРЕНКО,
член обласного літоб'єднання.

В

у ЦЬОМУ спартакіад- 
" кому році в нашому 
колективі значно пожвави
лась спортивно-масова 
робота серед молодих ви
робничників, до занять у 
спортивних секціях залу
чена більшість старшоклас
ників Суботні вської деся
тирічки. Наші фізкультур
ні активісти подбали про 
те, щоб розширились гру
пи з багатоборства П1О. 
І ті юнаки та дівчата, що 
стали значківцями, склади 
залік з фізичної та війсь
ково-технічної підготовки, 
зробили потім крок упе
ред до майстерності, трену
ючись у секціях з різних 
видів спорту.

Популярна в нашому ко
лективі важка атлетика. 
Колишні наші штангісти 
Валерій Дар’єв та Валерій 
Колесников, наприклад, 
стали призерами всесоюз
них юніорських змагань 
серед сільських спортсме
нів. А тепер ці хлопці вже 
майстри спорту, навчають
ся в Дніпропетровському 
інституті фізкультури. Пи
тім думають повернутись 
у свій район і працювати 
тренерами, вчителями фіз
культури.

За Дар’євігм і Колосни
ковим пішли їх молодші 
товариші по секції. Нині в 
групі спортивного вдоско
налення я треную 22 юних 
штангісти. Більшість із 
них уже брала участь п 
обласних і республікансь
ких турнірах. Десятиклас
ники Сергій Федоров, Во
лодимир Ломанов, Віта
лій Борисюк та Віталій 
Блохін, скажімо, вже ви
конали нормативи третьо
го і другого спортивних 
розрядів. Перший із них

М. ЧУБ, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».
село Перегонівка, 
Голованівський район.

ІМЕНИНИ -
НА СТАДІОНІ

Василь Лаврентійович 
Звержковськнй ще в до
воєнні роки був одним з 
найактивніших фізкуль
турних працівників об
ласного центру. Це під 
його керівництвом орга
нізовувалися багатокіло
метрові лижні агітпробі- 
ги, змагання перших 
значківців БГПО. Нііір 
ветеран на заслуженому 
відпочинку. Але він по
стійний учасник облас
них і міських змагань — 
як стартовий суддя, ко
мандуючий спортивними 
парадами. 

став чемпіоном централь
ної ради ДСТ «Колос» се
ред школярів.

Є помітні зрушення і в 
секції гирьовиків. Чемпіо
ном області з цього виду 
спорту став зварник Ми
кола Ярошенко, розрядні 
нормативи виконали токар 
Анатолій Посторонко, де
сятикласник Віталій Бло
хін.

А як справи зі спортив
ною базою? Поки що ми 
маємо лише прості спор
тивні майданчики. А штан
гісти і гирьовики треную
ться в невеличкій напів
підвальній кімнаті. Прав
да, тут є чотири штанги, 
цілий комплекс гпрь, не
стандартне обладнання. 
Маємо спортивну форму.

Ініціативи і завзяття в 
наших юнаків і дівчат ви
стачає. Вони без нагаду
вань приходять на трену
вання, беруть участь у 
спартакіадних турнірах. 
Та щоб провести в селі 
велике спортивне свято з 
максимальною кількістю 
учасників, щоб іще чисель- 
нішимп стали спортивні 
секції, потрібно мати ти
повий спортивний комп
лекс — спортзали, пла
вальний басейн, майдан
чики і легкоатлетичні сек
тори з гумово-бітумним 
покриттям. Поки що мп 
лише шукаємо того, хто 
спроектував би спортивне 
містечко. 1 шукаємо вже 
не перший рік. Тим ча
сом у багатьох господар
ствах області вже закінче
но будівництво типових 
спортивних споруд...

О. ФУЖЕНКО, 
інструктор по спорту 
колгоспу імені Леніна. 
Знам’янський район.

ФІЗКУЛЬТУРУ — 
ТОБІ 1 ВСІМ

У вересні йому випов
нилось сімдесят вісім. 
День свого народження 
Василь Лаврентійович 
теж святкував па стадіо
ні. його вітали чемпіо
ни і рекордсмени, комсо
мольські і фізкультурні 
працівники, дошкільнята, 
що взяли участь у турні
рі «Тато, мама і я — 
спортивна сім’я».

На знімку: ветеран 
спорту В. Л. ЗВЕРЖ- 
КОВСЬКИЙ вручає на
городу кіровоградцю 
Андрійкові СКВОРЦО- 
ВУ, якому в цей день 
виповнилося п’ять років.
Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА,



- 4 стор. «Молодий комунар» 24 вересня 1983 року

ПІАНІСТ, ПЕДАГОГ, ПОЕТИЧНА ДУША
Навесні цього року му

зичній школі № І м. Кіро
вограда було присвоєно 
ім’я Генріха Густавовича 
Нейгауза. Святкування 
його 95-річчя стало знач
ною подією для музичної 
громадськості нашої краї
ни. Докладніше про жит
тя музиканта розповідає 
книга «Генріх Нейгауз» 
(М.; Советский компози
тор, 1983), яку недавно 
одержала наша бібліоте
ка. .Це повторне видання 
(перше вийшло в 1975 р.), 
виправлене і доповнене, 
його тираж 25 тисяч ек
земплярів. Разом з попе
редніми виданнями — 
книгами В. Дельсона «Ген
ріх Нейгауз» та Г. Нейгау
за «Про мистецтво форте
піанної гри» вона всебічно 
знайомить нас із творчим 
і життєвим шляхом нашо
го земляка, славетного 
музиканта і педагога В

іГнИзі зібрані його спога
ди, вибрані статті, щоден
ник.

Видання відкривається 
передмовою відомого ра
дянського музиканта, пе
дагога, музикознавця Я. І. 
Мільштейна (він же — ав
тор біографічної статті, 
вміщеної в книзі Г. Нейга- 
уза «Про мистецтво фор
тепіанної гри»}, Мільштейн 
розповідає про те, як му
зика ввійшла в життя Ней- 
гауза, про його складний 
і тернистий шлях до май
стерності та світової сла
ви, про його дружбу з ве
ликими музикантами — 
К. Шимановським (також 
нашим земляком), П. Ко- 
ханським, А. Рубінштей- 
ном. Він наголошує на то
му, що Нейгауз був не 
тільки еидатним піаністом, 
а й великим педагогом, 
який виховав багатьох ві
домих музикантів,

серед котрих — С. Ріхгер, 
Е. Гілельс. Нейгауз на ди
во тонко вмів відчувати 
душевні запити молодих, 
розвивати їх розум, фан
тазію, робив їх більш при
страсними, чуйними, мис
лячими.

Розділ 
спогади, 
кривають 
записки, 
назвав 
єю». Це не просто хроно-

«Міркування, 
щоденники» від- 

автобіографічні 
які сам Нейгауз 
«автопсихографі-

ВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ

розповідь про 
шлях, це — 
осмислення 

зроблено, це

логічна 
пройдений 
самоаналіз, 
того, що 
підбиття підсумків прожи
того.

Доповненням до автобі
ографічних записок є що
денник останніх років та 
дві великі статті; «До чого 
я прагнув як музикант- 
педагог» і «Роздуми члена 
жюрі». В них особливо 
відчутно, якого великого

значення надавав Нейгауз- 
педагог не тільки виконав
ській майстерності учнів, 
а й зростанню їх духовної 
культури.

Найбільший розділ кни
ги складається з вибраних 
статей Нейгауза про твор
чість композиторів і музи
кантів — Ф. Шопена, 
І. Брамса, С. Ріхтера, 
Д. Шостаковича, М. Грін- 
берг, а також статей при
свячених тій чи іншій му
зичній події, конкурсу.

І останній розділ — це 
листи Нейгауза до батьків. 
У них Нейгауз ділиться з

рідними своїми вражен
нями, успіхами, невдача
ми. Листи носять не тільки 
особистий характер. Пе
ред нами, як пише Мільш
тейн, «оживає 
рична епоха 
європейської культури — 
російської, 
німецької».

Видання ..цікаво ілюст
роване, в кінці дані ко
ментарі та покажчик імен.

Н. БОРЩЕВСЬКА, 
працівник нотно-му
зичного відділу облас
ної дитячої бібліотеки 
імені А. Гайдара.

ціла істо- 
в розвитку

польської та

Гай, зелений гай
Сл. Ю. Рибчинсьного
Муз. 0. Злотника

там щу-мигь 5Є нИ АЕ'Нііі-1 гай

КАЛЕЙДОСКОП
«ДИСК-ЗАЛУ»

Там. де і.з гір пливе, 
Там шумить і нині гай. 
Зелений гаіі.
Там полюбив як я, 
Твої очі сині, гай, 
Зелений гаіі.
Там полюбив як я,
Твій веселий голос, гай, 
Зе.лепий гай
Там ти сказала:
— Що ж буде з

Коли буде паш 
ПРИСПІВ:

Ти щаслива будеш 
(З 

Грай, музико, грай. 
Л мене забудеш.

(З 
Грай, музико, грай. 
Можеш все забути.

(З
Тільки пам'ятай 
Зоряну дорогу

_
□2зг:

нами, 
любий, 

розмай?

ВЕ ГАЙ. ГАК

р.)

р.)

р.)

р.)В гай. зелений 
Як я тебе кохав. 
Пам’ятати буде 
Зелений гай. 
Що я тобі казав 
Не розкаже людям гай, 
Зелений гаіі.
Л як прийдуть осінні 
Холодні хмари в гай. 
Зелений гай.
Хаіі на твоїм весіллі

лунає
Пісня, ллється через край. 

ПРИСПІВ (2 р.).

гай.

л 7ааі ги гка- за-ла 
.Прнспі&:

І&ОХБУ'ЛЕ 5НА Мй>ии-лии, ЯіУмЦ-НЕ РОІ-ЛІАй

,, Ти ЩАС-ЛИ-ВЛ (5У-ДЕШ. ТИ Ц1АС-.
ЛІ0~ЖБиі ІСЄ ЗЛ-ьу-ти, ««0-Ж6Ш все ЗД-6У- ги , 

Мі------Ь І) -ь—І-Г- І) - І\—

ГРАЙ,МУ- ЇИ-КО' ГРай' / А .
ГІЛЬ-КН - тай ЗО-РЯ-ну АО-рО-ГУ, У>

*МЕ-нє ЗА-бУЛЕ^ ГРаиАу-знИГ), ГРАЙ.

ТАНЦЮЙТЕ РАЗОМ З НАМИ

.Є.Ш, ТИ Ш-АЇ-АИ-ВА бУ-^СИ/, 
МО-ХЕ.Ш Є£ЕМ-БУ-ТИ

НУ ^40-рр-гУ,

зустріла недавно публіка Гавансько- 
Карла Маркса звістку про присуд- 
місия в міжнародній програмі-кон- 

естрадп соціалістичних країн «Га- 
радянській співачці Розі Рпмбаєвій. 
у конкурсі кубинської пісні твір по-

А Оваціями 
.о театру імені 
ження першого 
курсі артистів 
ла-83» .мололін 
Вона виконала 
пулярного в Латинській Америці кубинського співака 
і композитора Сільвіо Родрігеса «Моя любов».

А Ще будучи' студентом консерваторії, відомий 
•лівак Карел Готт завоював звання «Золотого соло
в'я», найвищу нагороду чехословацької естради, яку 
він утримував безперервно майже два десятки літ. 
Два роки тому, коли він одержав чергову перемогу 
на загальнореспубліканському конкурсі, організатори 
запропонували присудити йому «Золотого солов’я» 
«навіки». Але артист відхилив цю пропозицію, ска
завши, шо він завжди виступатиме в ряду інших ви
конавців незалежно від гого, яка нагорода його че
катиме І коли минулого року «Золотим солов'єм» 
став молодий співак Мирослав Жбирка, Карел пер
шим поздоровив ного.

3 великим успіхом пройшли у Швеції гастролі 
Алли Пугачової Вона там виступала не тільки з 
сольними концертами, а й брала участь у радіо- та 
телепередачах. —

4. У Москві недавно побував французький ан
самбль «Париж. Франція. Транзит» (колишній 
«Спейс») під керівництвом композитора і співака Ді- 
іьє Маруані. Оформлення сцени, музичні компози
ції, пісні в концертах ансамблю присвячені одній 
темі — підкоренню людиною космосу.

А Народний артист Молдавської РСР, лауреат 
Державної пермії республіки композитор Євген До
га — автор музики більш як до 80 фільмів. Недавно 
він закінчив роботу над музикою до кінострічки про 
велику російську балерину Анн.у Павлову.

А Відомий композитор Вячеслав Добрішій орга
нізував новин ансамбль, у якому об’єдналися молоді 
учні музичних училищ і консерваторії. Дебютувала 
група у телепепередачі «Ранкова пошта» піснею 
В. Добриніна «Земля — наш дім» на вірші Р. Рож- 
дествепського.

А Група Стаса ІІаміна закінчує на фірмі «Мело
дія» запне другого диска-гіганта. Колектив аранжп- 
рував твори відомого французького композитора 
Мішеля Леграна, котрого радянські слухачі знають 
як автора музики до відомого фільму «Шсрбурзькі 
парасольки».

У попередньому виписку 
«Диск-залу» ми обіцяли 
надрукувати кілька танців 
для самостійного розучу
вання Сьогодні ми пропо
нуємо нашим читачам ро
зучити танець

класти праву руку па своє 
ліве плече, лікоть лівої 
підняти;

на рахунок «два» — по 
класти ліву руку на пра
ве плече;

на рахунон «три» — по

IV такт:

АВТОСТОП
Цей танець популярний 

у всьому світі. В основу 
його покладено жест, яким 
зупиняють транспорт — 
піднята рука з. відведеним 
убік великим пальцем.

Темп помірно швидшій 
музичний розмір 4/4.

I такт:
на рахунок «раз» — пе

ренести вагу тіла на ліву 
ногу, одночасно винести 
вліво ліве стегно. Коліно 
лівої ноги випрямити, пра
вої — трохи зігнути. Пра
ву руку -зігнути у лікті;

на рахунок <’ -------
мити коліно 
праву Руку 
гнути;

на рахунок 
□торити це па:

на рахунок «три», 
тири» — аналогічні рухи, 
але з правої ноги і руки.

II такт:
на рахунок «раз» — не 

сходячи з місця, перенес
ти вагу на ліву ногу, ліве 
стегно винести вліво. Під
няти перед собою витяг
нуту праву руку;

на рахунок «два» — пе
ренести вагу тіла на пра
ву ногу, винести вправо 
праве стегно, підняти пе
ред собою витягнуту ліву 
руку, праву — опустити;

на рахунон «три» — пе
ренести вагу на ліву но
гу, винести вліво ліве 
стегно — підняти праву 
руку, ліву — опустити;

на рахунок «і» — пере
нести вагу на праву ногу, 
винести праве стегно. Під
няти ліву руку, праву — 
опустити;

на рахунок «чотири» — 
перенести вагу па ліву но
гу, винести ліве стегно. 
Підняти праву руку (на 
цей рахунок обидві руки 
мають бути підняті па рів
ні грудей).

III такт:
на рахунок «раз» — по-

класти праву руку на ліве 
стегно, корпус нахилити 
вперед;

на рахунок «чотири» — 
покласти ліву руку на пра
ве стегно (руки будуть 
навхрест на стегнах).

на рахунок «раз» — по
класти праву руку па стег
но поруч з лівою ------‘ 
Випести вліво ліве 
Вага на лівій позі, 
нахилений вперед;

на рахунок «два» 
класти ліву руку на ліве 
стегно, корпус випрями
ти Вага на правій нозі:

на рахунок «три» — 
плеснути позад себе в до
лоні. злегка присідаючи.;

на рахунок «чотири» — 
плеснути в долоні попере
ду себе одночасно з лег
ким підскоком па місці. 
Дівчина, роблячи підскок 
на рахунок «чотири»,

рукою, 
стегно. 
Корпус

— по-

«і» — випря- 
правої ноги, 
злегка розі-

вліво, 
її; ртпера.

повторюють 
такту.

— під- 
ВИТЯГ-

вертається па ГЗО" 
обличчям до

V тант:
Танцюючі 

па першого
VI такт:

рахунок «раз» 
перед собою 
праву руку: 

рахунок «два»
перед собою ____
ліву руку, праву ру-

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.
На \крьи!.< і ом языке
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на 
пяти 
путу 

на 
пяти 
куту 
ку опустити’;

на рахунок «три» — під
няти праву руку, ліву 
опустити;

на рахунок «чотири» — 
підняту праву руку, зігну
ту В ЛІКТІ. ОПУСТИТИ ВНИЗ.

VII такт:
на рахунок «раз» — по

класти праву руку на своє 
ліве плече, лікоть лівої — 
підняти:

на рахунок «два» — по
класти ліву руку на пра
ве плече;

на рахунок «три» — по
класти праву руку па ліве 
стегно, корпус нахилити вперед;

на рахунок «чотири» — 
ліву руку на праве стегно;

повторення IV такту.
Танець ПОВТОРЮЄТЬСЯ 

спочатку.
Б. СТРЕЛЬБИЦЬКА.

— Під- 
витяг-

«два»

«Вітаємо з одруженням 
токаря Вільшанського ме
тизного цеху, члена обко
му ЛКСМУ, члена бюро 
Вільшанського райкому 
ЛКСМУ Людмилу Михай
лову та робітника метиз
ного цеху Петра Велична».

Працівники 
Вільшанського 

райкому ЛКСМУ.
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