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КОМСОМОЛЬЦЮ! НАША ТУРБОТА-ЖНИВА!
ПРАВОФЛАНГОВІ ХЛІБНОГО ПОЛЯ

Г осподар
степового
корабля

ПРЕС-ЦЕНТР 
ПОВІДОМЛЯЄ:

ПЕТРІВСЬКИЙ РАЙОН. 
Тритисячний рубіж по 
намолотах переступив 
молодий комбайнер кол
госпу «Росія» Василь Бу-^ 
лавка. Своїм СК-5 з пло
щі 137,5 гектара він зі
брав 3393 центнери зер
на. Успішно трудиться і 
водій радгоспу «Петрів- 
ський» Анатолій Оникі- 
єнко. Комсомолець пе

ревіз із поля на тік 3046 
центнерів збіжжя.

СВІТЛОВОДСЬКИЙ РА
ЙОН. Сімейний екіпаж у 
складі Василя Тихонови
ча і Федора Борозняків 
з колгоспу імені Леніна 
намолотив 1230 центне
рів зерна. Слідом за ни
ми йдуть сімейні екіпажі 
братів Івана та Володи
мира Харитоновичів із 
колгоспу імені В. Ульяно
ва та Михайла й Євгена 
Мельників з колгоспу 

імені Леніна (відповідно 
1050 і 1040 центнерів).

БОБРИНЕЦЬКИЙ РА
ЙОН. Ударними темпами 
працює в радгоспі імені 
Куйбишева комсомоль
сько-молодіжний зби
рально-транспортний за
гін. Його групкомсорг 
Володимир Дуров, зі
бравши на площі 86 гек
тарів 2773 центнери ‘зер
на, очолює соціалістичне 
змагання в районі серед 

екіпажів, що водять 
СК—5

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ 
РАЙОН. Брати Леонід і 
Віктор Михно з колгоспу 
імені Карла Маркса пе
ревезли з поля на тік 
більше 400 центнерів 
збіжжя. У колгоспі імені 
Шевченка до тритисяч
ного рубежу наближає
ться сімейний екіпаж 
Аркадія Івановича і Во
лодимира Муравйових. 
Вони намолотили 2680 
центнерів зерна.

На сусідньому лані за лі
сосмугою гуркотіло кілька 
комбайнів, а на цьому полі 
господарював «Колос» Во
лодимира Кушнірова — під
бирав останні валки. Непо
далік очікувала наповнення 
бункера комбайна зерном 
автомашина. Водій Іван Ва
сильович Поляков раз по 
раз поглядав на комбайн, 
чекаючи умовного сигналу. 
І ось СК-6 подав голос, і ма
шина зірвалася 3 місця. Зо
лотим струмком потекла 
пшениця в її кузов.

Степовий велет плавно 
рушив уперед, а його гос
подар, передавши управ
ління помічнику Володими
ру Воронову, вже йшов нам 

'назустріч.
— А справиться ваш по

мічник? — запитую Володи
мира.

— Справиться. Хлопець 
він меткий і до техніки хист 
неабиякий має.

Ми розмовляємо з Воло
димиром край поля. Він 
о/ече розповідає про себе, 
про тих, хто з ним працює, 
але поглядом постійно сте
жить за «Колосом». Хоч і 
довіряє помічнику,- однак 
трохи хвилюється — все-та
ки перший раз жнивує Во
ронов.

Володимир Кушніров «з 
роду хліборобського. Взір
цем для нього, як і для 
його брата Аркадія та 
сестри Тетяни, є батько. Не 
один рік водив свого СК-3 
полями колгоспу Петро Сте
панович. Тепер бригадиром 
тракторної бригади. Свою 
любов до техніки передав 
і синам. Володимир після 
закінчення Петрівської во
сьмирічної школи пішов на. 
вчатись у Кіровоградське 
МИТУ № 8, здобув там спе
ціальність екскаваторника. 
Одержав направлення в 
одну із ПМК Світловодська. 
Проте коли з'дипломом у 
кишені приїхав після учили- 
Ща додому, зрозумів: звід
сіля він нікуди не поїде. За 
два роки армійської служби 
рішення не змінилось, і во
сени 1982 року прийшов 
хлопець у батькову бригаду. 
Спочатку працював підмін
ним, а невдовзі дали йому 
Т-40. Підвозив корми на 
молочнотоварній фермі, ви
конував інші сільськогоспо
дарські роботи, однак на 
душі було якесь- сум’яття. 
Запримітив Володимир на 
тракторному стані один ста
ренький комбайн. Господа
ря в ньому не було, тож і 
стояв той самотньо на 
бригаді. Тоді і майнула дум. 
на: а чого б не довести його 
до пуття і в жнива вивести 
в поле?

Майже три місяці порав
ся біля комбайна Кушніров. 
Зранку розвозив корми ху
добі, а після обіду поспішав 
на тракторний стан. Коли 
комбайн був повністю гото
вий, Володимир сказав бать
кові:

— Буду жнивувати.
Проблема з помічником 

теж швидко вирішилась: за
кінчував Кіровоградський 
інститут сільськогосподар
ського машинобудування 
брат Аркадій. Так з'явився 
сімейний екіпаж Кушніро- 
вих. І хоч Володимир у сім’ї 
молодший, очолив екіпаж 
пін — цю машину знав, яіс 
свої п’ять пальців.

Віджнивували торік непо
гано — намолотили 6240 
центнерів зерна. Збирали 
хліб у своєму господарстві, 
допомагали і сусідам із кол
госпу імені Фрунзе. Отже, 
дебют був вдалим. Правда, 
сімейний екіпаж проіснував 
недовго — цього року Ар
кадій жнивує самостійно.

Мій співрозмовник рап
том тривожно глянув на по. 
ле. Комбайн стояв. Кинувши 
«зараз прийду», Кушніров 
поспішив до машини. Через 
кілька хвилин повернувся 
заспокоєний:

— Сьогодні була невели
ка поломка, тож Воронов і 
хвилюється: вирішив ще раз 
перевірити, чи все в по
рядку.

— Цей СК-6 з подрібню- 
вачем, на якому працюй 
зараз, — продовжує Воло, 
димир, — одержав весною 
Теж довелось біля ньогс 
потрудитися.

Гордо пливе по полю сте 
повий велет. Майорить ні 
ньому червоний 
це перехідний 
прапор райкому 
лу, який вручив
комсомольсько - молодіж 
кому екіпажу Володимир. 
Кушнірова за високі щоден 
ні намолоти секретар обко 
му комсомолу Василь Тяг 
лий. Приміром, тільки 1 
липня екіпаж намолоти 
514 центнерів пшениці. Та 
кими ж ударними темпам 
продовжують свою робот 
обидва Володимири і сьс 
годні.

НАПРУГА
Здається, лише вчора 

вперше сів за штурвал 
комбайна, спробував са
мостійно вести Його жнив
ною загінкою, а вже сьо- 
годні який рік стелиться 
до поля дорога дзвінкою 
піснею жнив, бентежить па
хощами стиглого хліба.

Його, Казамірова, вніс 
величають Віктором Олек
сандровичем. Він і досі со
ромиться од цього, бо. ж, 
ставлячи високу мірку ви
могливості, вважає себе 
якщо не новачком, то да
леко не корифеєм хлібо
робського ремесла. Чи не 
тому завжди береться за 
будь-яку справу обереж
но, розсудливо? Чи не то- 
му у переджнивну пору і

прапор

комсомо

О. СКИРТАНЬ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Колгосп імені К. /Ларкса, 
Новоукраїнський район.

Коли верстався номер, і 
Новоукраїнського райком 
комсомолу повідомили: н 
«Колосі» Володимира Куй 
нірова запалала друга зір 
ка: є вже 2292 центнер 
намолоченого збіжжя.

ФОТОРЕПОРТАЖ

ЖНИВНОГО ЛАНУ
під час неї хвилюється не 
менше новобранця. Бо 
пора ця важка й відлові, 
дальна. Цього дня Вік
тор із своїм молодим по
мічником Володимиром 
Золотайком працював у 
жнивному загоні на 92-гек. 
тарному полі пшениці. 
Червоний вимпел «кращо
му жнивному екіпажу» 
прикрашав кабіну комбай
на. Комбайна відбуксиру
вали до бригадної май
стерні. А оте, «хай йому» 
залишилося зі мною на 
жнивному полі як німий 
докір тому, хто ремонту, 
вав мотор для комбайна.

Чітко, злагоджено пра
цює збирально-транспорт.

ний загін колгоспу. Де
в’ять комбайнів працює 
сьогодні на трьох полях 
господарства. Наванта
ження на кожен стано-

вить 155 гектарів. Бажан, 
ня механізаторів єдине — 
зібрати врожай у пайко« 
коротші строки, високо
якісно. Нині господарство 
ьж'е відправило в дер. 
жавні засіки понад 500
тонн хліба.

По-удзрному трудяться 
на транспортуванні зерна 
нового врожаю водії Кі
ровоградського АТП. 
10064 Іван Петренко та

ігор Боженко. На їх ра
хунку вже понад 200 тонн 
перевезеного хліба. Хва
лить своїх підопічних де- 
сятикласнпць Люду Педю. 
ру та Валентину Бесараб 
завтоком Катерина Михай
лівна Кононенко.

Жнивний комплекс на
бирає темпів. Щоденний 
виробіток на комбайн по
стійно зростає. Нині він 
становить 10—11 гектарів 
на жнивний агрегат.

На знімках: ідуть 
жнива; комбайнер Володи
мир НОСЕНКО; школярна 
Люда ПЄДЮРА біля зерно- 
навантажувача.

Текст і фото М. САБЕНКА.
Колгосп ім. Урицького, 
Компаніївський район.
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Э ВЕЛИКОЮ 
** ознайомилися

увагою 
трудів

ники нашого господарства з 
опублікованою в пресі поста
новою КПРС «Про
дальше поліпшення партій- 
ного керівництва комсомо
лом і підвищення його ролі 
в комуністичному вихованні 
молоді». В партійному до
кументі наголошено на важ
ливості активного залучення 
молоді до участі у вирішен
ні важливих народногоспо
дарських завдань, соціаліс
тичному змаганні. Партія 
ставить завдання постійно 
дбати про створення моло
дим робітникам, колгоспни
кам і спеціалістам умов для 
впсокиврод} кт іівної праці, 
підвищення професійної май
стерності та повноцінного 
відпочинку. Гак, бо молодь 
— наше майбутнє. Думаю, 
що мене підтримає будь- 
який керівник господарства 
чи установи, підігґі емства 
чи організації, що нині без 
молодих рук не обійтись ні
де. Сьогодні на селі ще не 
розв’язано проблему закріп
лення молоді. І вона стави
ться тому, що юнаки і дів
чата часом не хочуть пра
цювати там, де народились, 
де виросли, звідки пішли в 
життя. Причини цього, га
даю, різні: і об'єктивні, і не 
зовсім, однак факт залишає
ться фактом. Таке станови
ще треба виправляти. Але 
як?

Твердо перекипаний, що 
будь-який колектив почи
нається з керівника. Зав
дання номер один, вважаю, 
і для голови колгоспу, і для 
бригадира, і для будь-якого 
керівника - турбота про 
лк дину. При юму турбота 
иє на словах, а на ділі. Ска
жімо, ланковий, бригадир, 
завідуючий фермою, тобто 
безпосередній керівник ко
лективу, повинен знати про 
кожного його члена букваль
но все: і про домашні сира- 
ви, і навіть, якщо хочете, 
про особисті. Бо коли щось 
не клеїться в сім’ї чи якийсь 
тягар лежить па душі, тоді 
про нормальну самовіддану 
роботу говорити важко. Лю
дині погрібна допомога — 
тактовна, чуйна, своєчасна, 
особливо коли ця людина 
молода. Бо у такому віці 
будь-які невдачі, зриви 
здаються невиправними тра. 
ге; і я ми і добре слово стар
шого товариша станс в на
годі як ніколи.

У нашому господарстві 
працює багато молоді. Ска- 
жу відверто: останні три 
ріки проблема з молодими 
"кадрами у пас знята з по
рядку денного. Це не пуста 
похвала, бо нині всі брига, 
дя ланки повністю укомп
лектовані працівниками від- 
повідних спеціальностей і пп- 

( тання, ким замінити люди- 
ну, якщо та з поважних при
чин. пе з’явилась на роботу, 
не постає. Мені можуть за
уважити, що перед іншими 
селами у нас є відчутна пе
ревага, адже в Онпкієвому 
розташоване сільське проф-

»»©MOW
РОДУ
НЕМА П Е Р Е ВО
техучилище, яке готує меха
нізаторів широкого профі
лю. Не відмовляюсь: учили
ще — це основна база по
повнення колгоспу кваліфі
кованими кадрами. Але для 
того, щоб хлопці йшли пра. 
цюватп в господарство, по
трібна систематична копітка 
робота.з ними. Правління' 
колгоспу домовилось з 
рівннцтвом СГІТУ про те, 
щоб при можливості всі уч
ні — уродженці сіл, що вхо
дять у колгосп «Победа»,- 
навчались в одній групі. Так 
легше контролювати навчай, 
ш- юнаків, а партійні і ком
сомольські працівники, чле
ни правління постійно бува
ють в училищі, цікавляться 
успіхами хлопців. Нам цс не 
байдуже, бо росте нова змі
на для нашого господарства.

Місцеве профтехучилище 
є вже завершальною лан
кою у складному профорі
єнтаційному ланцюгу: дитя
чий садок—школа—ІІТУ. Як 
відомо, перші трудові па
вички дитина одержує ще в 
дошкільному віці. У нашо
му колгоспному дитсадку 
«Дюй.мовочка» зараз близь- 
ко дев'яноста хлопчиків і 
дівчаток, і кожен з них, крім 
найменшеньких, в міру сво-

їх сил виконує певну робо
ту. Нехай малюки ще тіль
ки вчаться підмітати підло
гу чи прибирати у куточку 
іграшки, однак уже з малих 
рсків у них формується по
няття про те, що праця є 
важливою необхідністю, що 
сі ме в праці звеличується 
лкдпна.

і дитячому садку є неве
ликі присадибні діляночки, 
які доглядають діти серед
ньої,. старшої і підготовчої 
груп. Доглядаючи за росли- 
пою, яка виросла із вкинутої 
ним у землю насінинки, ма
люк відчуває справжню ра-

І ось учорашній малюк 
стає школярем. Разом з 
азами нелегкої шкільної 
науки доводиться йому опа
новувати більш серйозніші 
трудові навики. Сприяють 
цьому уроки виробничого 
навчання та літня трудова 
чверть, коли кожний, хто 
призвичаєний до праці з ран
ніх літ, допомагає господар, 
ству як може. Ліго — пора 
гаряча, тут і жнива, і заго
тівля кормів, і догляд за 
просапними культурами. Ро- 

Ібочі руки дуже погрібні, і 
поміч школярів неоціненна. 
Ог і зараз випасають кол-
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дість праці. Адже це завдя- госппу худобу Юра Лот
ки його турботам зеленіють | вин, Оленка Малюга, Сашко 
на грядці помідори чи огір- 0 Дученко (він приїхав на ‘ка
ки, соняшники чи морква. 0 нікуди до діда, однак бай. 
Маленька людина бачить вс-1 дикуватії не став), обкоіиу- 
лике таїнство природи. ІхайВють дороги Сергііі Лашота 
діляночки ці вимірюютьсяи 
вігсго лише кількома мет
рами; але чим можна виміря- 
ти оту незбагне і іу ;;юбов 

ке-1 до рідної землі, яка зарод- 
ї. жується в юному серці? Ді

ти знають, що їхні батьки 
вирощують хліб, догляда
ють худобу, готують техні
ку до різних сільськогоспо- 
царських кампаній і з ве
ликою гордістю розповіда
ють друзям про професію 
тата чи мами. 1 я таким бу
ду, як виросту, кажуть. 
Прислухайтесь до цих слів.

Сашко Главатськіїй, працює 
на молочнотоварній фермі 
№ 2 Сергііі Шебитко, допо
магає колгоспним слюсарям 
Валерій Мамчур. Для них, 
як і для багатьох їхніх то
варишів, уже відома ціна 
трудової копійки і не на сло
вах, а на ділі вони доводять, 
що працювати вміють. Бать- 
ки багатьох із них є передо
виками колгоспного вироб
ництва, отож коли на тра
диційних «вогниках», вечо- 
рах трудової слави, які про- 
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Чи не звідси починається ота ходять у місцевій школі, роз.

повідаємо про їхні успіхи, не 
забуваємо сказати добре сло
во і про дітей.

Щорічно, коли восьми
класники готуються до ви. 
пускппх екзаменів (а школа 
у нас восьмирічна), ми про-, 
водимо такий своєрідний 
профорієнтаційний захід. До 

І школи під'їжджає найкраща 
техніка, що є в господар
стві, і кожен учень має змо
гу ретельно ознайомитись з 
нею, а при бажанні і сісти ‘ 

споконвічна хліборобська 
естафета, коли справу бать
ків продовжують діти? О,те 
«буду як мама» чи «буду як 
тато» — чи не найвища по
хвала батькам, бо якщо ді
ти гордяться роботою рід
них, значить, ті працюють з 
усією самовідданістю, на 
совість.

Отож переконаний—проф
орієнтацію треба починати 
ще з дитячого садка, і, на
самперед, у сім’ї.

за кермо — апробувати свої 
сили. Звичайно, поряд буде 
досвідчений наставник з чис
ла кращих наших механіза
торів, водіїв.

Така цілеспрямована ро
бота сприяє тому, шо знач
на частіша восьмикласників 
іде навчатись у профтехучн- 
училище. Близько сорока 
юнаків із Оникієвого та на
вколишніх сіл, що об єднані 
у [осподарстві, щорічно ста. 
ють першокурсниками СП 1 У. 
Одержавши дипломи, майже 
всі приходять до нас, а ніс- 
ля повернення з лав Радян
ської Армії залишається 
приблизно половина. Д}- 
маю, що залишаються ті, хто 
знайшов своє місце. Ще під 
час навчання уважно при
дивляємось до кожного. 
Сумлінним хлопцям дові- 
ряємо працювати помічни
ком комбайнера на жнивах. 
А це вже неабияке довір я.

Тим, хто після закінчення 
служби, в армії залишається 
у колгоспі, виплачуємо ма
теріальну допомогу. От і 
цієї весни, відслуживши, 
прийшли у господарство 
Сергій Роднчев, Олександр 
Рудань, Іван Малохатько. 
Ще раніше поповнили кол
госпну сім’ю Валерій Пап- 
ченко, Володимир Пїдлуб- 
іпій. Усі воші одержали но
ву техніку, і цс теж важли
вий напрям нашої роботи. 
Ми узагалі стараємось в мі- 
ру можливостей вручати 
молодим нові машини. Для 
них це і високе довір'я, і 
відповідальність — спробуй 
працювати несумлінно, коли 
про тебе так турбуються.

Великий приклад пода
ють своїм дітям і батьки. Є 
у нас чимало хліборобських 
династій. На цьогорічних 
жнивах 
комбайнерами 
Миколайовичем 
Георгієм Гавриловичем Щер- 
бою та 
повичем 
цюють 
еннії Микола, Володимир і 
Микола. Відома в Оппкієво- 
му династія Жмурків. Бать
ко — Микола Семенович і 8

разом з. батьками
Анатолієм
Малюгою.

Миколою
Катаною 

помічниками

Іва- 
пра-- 
їхні

старший спи Микола пра. 
цюють на тракторах К-700. 
їхню трудову сім'ю скоро 
поповнить молодший Сашко, 
який здав документи у міс. 
цеве профтехучилище. Стеж, 
кою батька — колгоспного 
шофера Петра Васильовича 
Руданя пішов син Сашко, 
Отже, рівнятись е на кого!

Дбаємо и про вирішення 
житлового питання. Колгосп 
багато будує для молодих 
сімей. Вісім будинків па ву. 
лиці Молодіжній уже засе, 
лено. Живуть у них сім’ї По. 
лянських, Михайло — шо. 
фен. його дружина Люба 
бухгалтер, Каганів — Ліпко- 
ла _ механізатор, Тамара—, 
доярка, Максіїмуків, Олсфі. 
рсиків, Нікітченків та інших. 
Ще чотири будинки скоро 
стануть до ладу, почнеться 
будівництво нових 
Однак ми не маємо 
будувати стільки

трьох, 
змоги 

житла, 
скільки необхідно — багато 
молодих сімей. Отож спри
яємо тим, хто хоче оудува- 
тпсь сам. Допомагаємо їм.
- Є в нас, звичайно, й 

проблеми. Село велике, мо
лоді багато, а школа—вось- 
•мпрічна. Уже не раз стави
ли питання перед відповідни
ми органами про відкриття 
в Онпкієвому десятирічки.' 
Надіємось, що справа вирі- 
шиться позитивно. Адже 
коли наші учні ідуть навча
тись у сусідні села, колгосп 
по суті. втрачає з ними 
зв’язки. Особливо це сто
сується дівчат. У цьому році 
при Оникіївському Сі 11'У 
почне діяти група по підго
товці операторів машинного 
доїння. Наше господарство 
стане базовим.

У недалекому майбутньо
му постараємось перевести 
на бригадну оплату праці 
кілька колективів. Поки що 
за таким методом у пас пра
цює тракторна бригада № 3. 
Результати радують. Всі ро
боти викопуються на висо
кому організаційному і аг. 
ротехнічному рівні, у стислі 
строки. Отже, експеримент 
почався вдало.

Плани у нас великі. І у їх 
виконання, вірю, внесуть ва
гому частку молоді колгосп
ники — сьогоднішні і ті,мцо 
прийдуть працювати завтра.

I. ПАЛІЙ, 
голова колгоспу «По
беда».

Маловисківськ-й р. йон.
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Як уже повідомлялося, 
в Кіровограді побували 
учасники інтернаціональ
ного студентського походу 
по місцях революційної, 
бойової і трудової слави 
радянського народу, при
свяченого 40-річчю визво
лення Радянської України 
від німецько-фашистських 
загарбників.

Неважко здогадатися, 
які слова найчастіше про
мовляли ці життєрадісні, 
повні сил та енергії хлопці 
і дівчата, що приїхали до 
Кіровограда аж із двад
цяти семи країн світу. 
Звичайно ж, «мир», «друж. 
ба», «сонце», «солідар
ність», «друзі». Все цілком 
закономір’по, адже учасни
ками іптерпоходу стали ті, 
хто активно бореться за 
мирне небо над усією пла. 
метою.

Розповісти про маршрут 
і мету цієї своєрідної по
дорожі ми попросили на
чальника штабу походу 
Анатолія МУШТУКА:

— На початку липня до

Києва прибули студенти- 
іноземці з Москвйі і Тань 
кеита, Ленінграда і Льво. 
ва, Києва і Новосибір
ська, а ще з Іркутська, 
Харкова, Ворошиловграда, 

. Омська, Жданова... Май
же всі вони — відмінники 
навчання, громадські ак- 
тнвістн. Для тих, хто вчи
ться в інших союзних рес
публіках, знайомство з Ук
раїною було першим і су. 
проводилося та і зараз су- 
проводиться великим за
хопленням. З Києва ми 
взяли курс на Полтаву. 
Потім — Харків, Донецьк, 
Краснодон, Запоріжжя, Кі. 
ровоград і знову Київ.

Мета учасників інтерпо- 
ходу — побувати в бага
тьох місцях республіки, 
познайомитися з героїчним 
минулим і квітучим її сьо
годенням, наочно пере
свідчитися в миролюбнос
ті радянських людей. І хоч 
похід іще не завершено, 
можу сказати • впевнено: 
задуманого ми досягла.

Два дні перебування па 
кіровоградській землі було 
розписано, що називається, 
по хвилинах. Мітинг бор. 
ців за мир змінювався зу
стріччю з ветеранами Ве
ликої Вітчизняної війни і 
праці, покладанням квітів 
і хвилиною мовчання біля 
могили Невідомого солда
та на меморіальному кла- 

довищі, а кількагодинна 

робота в сортосаду кол
госпу імені Шевченка Кі
ровоградського 'району — 
екскурсією по місту, спор
тивними змаганнями, дис- 
путами...

Враженнями * діляться 
другокурсниця Новосибір
ського електромеханічного 
інституту Темерсуягийн 

ЕНХТАЙВАН і студент Во- 
рошіїловградського медич
ного інституту Мукука 
Гільберт ЧИТЕМБО.

Т. ЕНХТАЙВАН:
— Кіровоград — уже сьо

ме місто, через яке проліг 
наш маршрут. Важко пе
редати словами все те, що 
мп побачили і зустріли! Не 
можу без хвилювань, роз

повідати про зустріч із учас
никами Великої Вітчизня
ної війни і ветеранами пра. 
ці. Запам’ятався Олексій 
Миколайович Гришаков — 
такий дужий, солідний чо
ловік. Він розповідав про 
війну, котру пройшов під 
першого до останнього дня. 
На щастя, воєнних страхіть 
я не знаю, правда, багато 
читала про них. Але роз
повідь Олексія Миколайо
вича примусила кожного з 
нас душею пережити кіль
ка епізодів ВІЙНІ!.

— Ви — студентка тех
нічного вузу, де вчитися 
нелегко. Чим пояснити 
ваш вибір?

— Вдома, в Улан-Баторі,

ДРУЗІ
мені пропонували педаго
гічну роботу. Після" ШКОЛІ! 
працювала організатором 
у -школі. Ніби і виходило 
все, але дуже подобалося 
з технікою возитися. У нас 
у Монголії будується ве
ликий комплекс зв’язку. 
Так що трудитимусь там 
після закінчення інституту.

На знімну: наша гостя - студентка Іркутсько, 
го педінституту, майбутній викладач російської мови 
ОТГОНЧУЛУУН ДОРЖИЙН (Монгольськаі Наооднї 
Республіка). н н •

Фото Ф. ГОНЧАРА

М. Г. ЧИТЕМБО:
— До приїзду в Радян

ський Союз багато чув про 
нього. А тут якраз вішала 
можливість здобувати про- 
фесію на батьківщині Де- 
піна.. Закінчив перший 
курс медичного інституту 
на «відмінно» і став учас
ником ініерпокоду. Хочу 
від імені всіх моїх нових 
друзів подякувати його 
організаторам за прекрас
ну можливість близько 
познайомитися з чудовим

гостинним краєм — Украї- 
ною. Кожне МІСТО, де МІ! 
побували, пам’ятне по- 
своєму. Приміром, у-Крас- 
нодоиі побували в музеї 
молодогвардійців, у Хар- 
кові і Донецьку — на ба
гатьох виробничих підпри
ємствах. У Кіровограді ж 
пас вразив сад, в їжому 
трудяться роботящі, прос
ті, доброзичливі люди. Гам 
я вперше побачив і поку
штував незвичайні, дуже 
смачні і соковиті ягоди — 
вишнідякі на моїй батьків
щині — Замбії — не рос- 
туть. Всі ми із задоволен
ням їх збирали, адже це 
іще одна можливість по
спілкуватися з радянські!- 
ми людьми.

Багато розповідали мої 
нові знайомі і про мітинг 
прихильників миру, В ЯКО- 
му взяли участь учасники 
іптерпоходу, кіровоград
ські студенти, представни
ки громадськості.

Кубинці Магаліс Кіиде. 
лан.Агустпн і Шрсстці Гир. 
жі із Непалу пощастило 
особливо: дні народження
і дівчат якраз співпали із 
перебуванням на Кірово- 
градщині. * 1

Час пролетів швидко. 
Учасники Інтернаціоналі,- 
Ного походу вирушили до 
?епипИЬ0Г?г МІСЦЯ пР»ЗНа- 
КНг ІГ 9?РсУнь-Шевчен- 
<івського, Черкаської об- 
ласті. Попереду у них - 
нові знайомства, зустрічі 
нові відкриття і враження’

, т. КУДРЯ,
спецкор «Молодого 
комунара».
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Історія
літератури 
історія 
НРроду

Історія польської літератури еоідчить про те, 
•■вона була завжди насичена суспільно-політичними 

ідеями національно-визвольної боротьби народу, 
який протягом усього XIX століття не мав своєї дер
жави. Тому польські письменники-класики створили 
образи героїв, позначених такими рисами національ
ного характеру, як патріотизм, готовність до бороть
би, гордість і мужність. Ці традиції відчутні і в про
гресивній дитячій літературі, засновниками якої ста
ли в XIX столітті Г. Сенкевич, Б. Прус, Е. Ожешко і 
М. Конопницька. Вже не перше покоління дітей читає 
відому новелу Г. Сенкевича «Янко-музикант», пере
кладену російським письменником В. Короленком. 
Доступний дітям і молоді і його історичний роман 

і) «Хрестоносці», який у період окупації Польщі фа
шистами було заборонено, бо в книзі звучав заклик 
до боротьЬи слов’янських народів проти спільного 
ворога — хрестоносців.

Перекладено і твори для 
дітей видатного польського 
реаліста Болеслава Пруса 
(1847—1912). Це новели й 
оповідання «Аптек», «Ми- життя Ярослав 
халко», «Сирітська доля», 
які є і в фондах наших біб
ліотек. У коло чигання ді
тей і юнацтва ввійшли та
кож вірші, поеми і балади 
Адама Міцкевпча, перекла
дені багатьма мовами.

Найвндатиішим прогре
сивним письменником Поль
щі в період між першою і 
другою світовою війною став 
Януш Корчак. його твори 
«Король Магіуш Перший», 

•*І «Коли я знову стану ма- 
■ леньким», «Слава», «Прави- 

ла життя» іак само, як, на- 
ч^^приклад, твори Гайдара чи 
® Цент-Екзюпері, однаково ці- 
^каві і дітям, і дорослим.

В ОСТАННІ РОКИ У США РІЗКО ПОСИЛИЛАСЯ ДИ- 
СКРИМІНАЦІЯ «КОЛЬОРОВИХ» УСУПЕРЕЧ ПОЛО
ЖЕННЮ ЗАНЛЮЧНОГО АКТУ НАРАДИ 8 ХЕЛЬСІНКИ 
ПРО ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ «БЕЗ РОЗРІЗНЕН- 
НЯ РАСИ».

і
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Вільшанського 
комсомолу та 

комсомоль- 
колгос-

Куклускланівці штату Коннектінут влаштували мі
тинг прямо на східцях муніципалітету Мерідеиа і по
чувалися в повній безпеці за щільним кордоном полі
цейських.

Сучасна дитяча література 
ПНР представлена багатьма 
іменами і жанрами. Серед 
улюблених письменників на
ших читачів — 10. Тувім, 
Я. Бжехва, Я. Пшиманов- 
ський, А. Каменська та інші.

Близько сорока поетич
них творів написав для ді- 
тей 10. Тувім, він же пере
клав народні казки, твори 
Пушкіна, Маяковського і 
Маршака. Разом з Тувімом 
створював своєрідну по
етичну школу і Яи Бжехва, 
автор десятків фантастич
них і веселих книжок поезії 
і прози, перекладач творів 
Горького, «Коника-Горбоко-
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пика», книги оповідань 
Б. Емельянова про Аркадія 
Гайдара.

Зовсім недавно пішов із 
Івашкевич 

(1894—1980), лауреат Ле
нінської премії «За зміц
нення миру між народами», 
автор 30-томного зібрання 
творів. П’ять років його 
життя минуло в Елисавет- 
граді, де він учився в гім- 
назії, брав уроки музики в 
знаменитій школі Нейгаузіи 
і слухав розповіді свого 
троюрідного брата Кароля 
Шнмановського про музику, 
літературу, подорожі... Не
давно в серії «Політична 
бібліотечка школяра» ви- 
йшла книга його віршів.

Твори польських авторів 
чекають юних читачів у ці 
дні на виставках, присвяче- 
них 40-рїччю визволення 
братньої Польщі. В ході бе- 
сід і оглядів бібліотекарі 
ознайомлять читачів з доб
рими традиціями інтерна
ціональних зв’язків слав’ян- 
ських народів і літератур.. 
Діти взйають про дружбу 
Міцкевпча з декабристами і 
Пушкіним, про зв’язки дія. 
чів польської культури з 
нашим краєм, про перекла
дацьку діяльність польських 

радянських літераторів.

А. КОРІНЬ, 
заступник директора об
ласної бібліотеки для ді
тей імені А. Гайдара.

Зустрічі справжніх 
друзів не можуть пере
шкодити відстань і труд- 

| ноші мандрівки, так вва- [] 
жають хлопчики та дів
чатка з литовського міс
та Шяуляй, які приїхали 
до своїх кіровоградських 
друзів.

І Перше знайомство від
булося рік тому, коли на 
запрошення керівника 
дитячого хорового ко
лективу Будинку вчи ге- 
ля, кандидата педагогіч
них наук, доцен 
федри музики Г 
ського педагогічного ін
ституту імені Прейкшаса 
И. й. Кевісаша діти піо
нерського Хору «Іскор
ка» Будинку піонерів Ле- “

і-

іІ
шта ка-
Шяуляй- І

пінського району Кіоово- і 
града поїхали до Литви 
обмінятися досвідом мис
тецтва хорового співу на 
основі релятивної систе
ми, яка широко застосо-1 
вується в республіках 
Прибалтики.

Ця зустріч дала багато 
нашій «Іскорці». Діти 
двох колективів разом 
репетирували, давали 
концерти, здружилися, і

Цілий рік школярі лис
тувалися, розповідали 
ОДИН одному про успіхи І 
своїх хорів, піонерських І 
загонів, мріяли про май
бутні зустрічі. І ось цей 
день настав.,.

За українським зви
чаєм литовських гостей 

І зустрічали хлібом-сіллю. 
І Затамувавши подих, 

слухали кіровоградські 
любителі хорового співу 
концерт шяуляйських ді. 
тей. А потім литовські й 
українські народні пісні 
обидва колективи співа
ли разом.

Гості познайомилися з 
містом.

А. РАСТРИГІНА, 
І керівник хору «Іс

корка» Будинку піо
нерів Ленінського 
району м. Кірово- 

і града.

ПІСЛЯ 
ВИСТУПУ

«Чому’ свято 
без святковості?»

Гострій критиці піддала 
газета ряд районних спорт- 
комітетів і райкомів ком
сомолу за' серйозні упу
щення в підготовці знач
ківців ГПО в статті, опуб
лікованій під таким заго
ловком 24 травня ц. р. Зо
крема, вказувалось на про- 
рахунки організаційного 
плану, в результаті яких 
Новомиргородський, Онуф. 
ріївський, Вільшанський 
райони переживають хро
нічні утруднення при комп
лектації збірних команд.

Як повідомив редакції 
перший секретар Онуфріїв- 
ського райкому ЛКСМ 
України К. Данов, крити
ка визнана правильною. 
Стаття «Чому свято без 
святковості?» обговорю
валась на засіданні район
ного комітету по фізкуль
турі і спорту. Відбулася 
зміна керівництва рай- 
спорткомітету. Вживаю
ться заходи з тим, щоб 
виправити становище.

Стаття була обговорена 
на розширеній нараді пра
цівників 
райкому 
секретарів 
ськнх організацій 
пів. Про це повідомив дру
гий секретар райкому 
В. Троянський.

Смерть масовим тиражем
[Закінчення. Поч. 

у №№ 80, 82 І 83 за 5, 10, 12 
липня ц. р.|.

«Автор цієї книги — вбив
ця. Якби не цей «посібник», 
мій син міг би ще жити і 
справитися зі своїми труд
нощами, — сказав батько 
Патріка Бонді. — Ця страш. 
на книга має бути заборо
нена».

Що ж ми чули у відповідь 
на справедливі законні ви
моги? Батько загиблого 
юнака почав громадську 
кампанію -з вимогою забо
ронити продавати керівни
цтво для самовбивць. Його 
.іктивно підтримав міністр 
охорони здоров'я країни 
комуніст Жак Раліт, який 
назвав книгу мерзенною. 
Тим часом видавець А. Мо
ро став у позу гуманіста. За 
його словами, ніяких доко
рів сумління він не відчу-

Чорношкірі американці Майамі вийшли на вулиці 
міста, щоб висловити своє обурення відверто расист- 
ською політикою місцевих властей. Так власті розлра- 
вилися з учаснинами демонстрації.

Фото ТАРС.

керу- 
намі-

вас, навпаки, мовляв, 
вався благородними 
рами — допомогти потенці
альним самовбивцям покін
чити з собою способом, що 
«не принижує людської гід
ності».

Мабуть, цинічніше, і від
вертіше не скажеш. У «віль
ному суспільстві» — все 
вільне. Якщо тобі недоступ
не право на працю, най
більш підходяще для тебе 
право, яким ти ще можеш 
скористатися, — це право 
отруїтися. Більше того, а 
Моро знайшлося чимало за
хисників, які апелюють до 
«високих матерій», а саме 
до «права» людини на влас
ну смерть, здійсненню яко
го «вільне суспільство» ніби
то повинно всіляко сприяти.

Не менш жахливий і та
кий факт, коли на звернен
ня міністра охорони здо
ров'я Франції комуніста

3 стор.
Жака Раліта в міністерство 
юстиції про прискорення 
«вилучення «посібника» з 
продажу сам міністр юсти- 
ції(!) дав категоричну від
мову, «Можливість самогуб
ства, — заявив він, — є не
від ємною частиною особис
тої свободи людини, і по
дібна публікація не пору
шує французьких законів».

Особиста свобода люди
ни, що це?

Свобода — це можли
вість здійснити вибір, прий
няти рішення і втілити його 
в життя без примусу і са
мостійно. СвободЗ немож
лива без самовизначення, 

йдеться про індивідума чи 
соціальну групу. Лише в то
му випадку, коли індиві- 
дум або соціальна група 
людей мають нічим не стри
мувану можливість самови
раження — фізично, емо
ційно, розумово, духовно— 
лише в цьому випадку мож
на говорити про існування 
свободи.

Але свобода — сама по 
собі це не абсолютно доско
нале, абстрактне поняття, 
вона потребує конкретиза
ції. Коли свобода думки і 
вибору веде до негідних, 
аморальних, небезпечних чи 
згубних для людини і сус
пільства наслідків, свобода 
зникає, лоступаючись міс
цем обмеженню. Це — еле
ментарна логіка людського 
сгіажиття.

С. КИЧИГІН,
журналіст-міжнародник,

З ТЕЛЕ
ТАЙПНОЇ 
СТРІЧКИ 
ТАРС

В атмосфері
трудового
піднесення

ГАВАНА. В атмосфері 
трудового піднесення і за
гального ентузіазму кубин
ська провінція Сьєнфуегос 
зустрічає наступний День 
національного повстання. 
Керівники підприємств і 
будов, аграрно-промисло
вих комплексів і сільсько, 
господарських кооперати
вів рапортують про до
строкове виконання і пере
виконання виробничих зо
бов'язань. взятих до націо
нального свята, яке 
значається 26 липня.

У ці передсвяткові 
в багатьох муніципіях 
вінції відкриваються 
школи, лікарні, магазини, 
стадіони і туристські цент
ри. Напередодні свята елен- 
трифіковано ряд ч віддале
них селищ. Багато з них 
уперше одержали також 
прямий телефонний зв'язок 
з столицею та іншими міс
тами острова Свободи.

віД-
ДНІ 

про
мові

У тісному 
співробітництві

ВАРШАВА. Верстатобу- 
дівнини Польщі впевнено 
нарощують темпи вироб
ництва різного устаткуван
ня, призначеного для за
рубіжних замовників. Те
пер продукція цієї важли
вої галузі народного гос
подарства ПНР поставляє, 
ться більш як у 80 країн, і 
в тому числі в Радянський 
Союз.

Навіть тепер, у складний 
період скорочення попиту 
на світових риннах, поль
ська промисловість про
довжує збільшувати ви
пуск верстатів для метало
обробки, номплектного ус
таткування для автоматизо
ваних ліній, а також окре
мих вузлів і агрегатів. Про 
це свідчить таний факт. 
За даними міністерства 
зовнішньої торгівлі ПНР, 
експорт польських верста
тів за останні роки збіль
шився в чотири рази. Це 
стало можливим завдяки 
участі Польщі в реалізації 
комплексної Програми со
ціалістичної економічної 
інтеграції країн — членів 
РЕВ, тісній взаємодії з спе
ціалістами братніх країн.
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Танець — це завжди природно, коли йде він від душі, коли виражає радість 
г.олодості, буття. Сучасний молодіжний танець—це перш за все розкутість, яка, од. 
нан, мас свої чіткі естетичні норми. Так вважає й випускниця Погребняківської 
середньої школи Новгородківського району Тетяна ПОІШИЬАИЛО, яну ви бачите на 
фото. Вона активна учасниця художньої самодіяльності Погребняківського сіль
ського будинку культури N1 3, вже не перший рік захоплюється сучасними моло
діжними танцями. Дівчина мріє навчатися на хореографічному відділенні культ
освітнього училища. Фото С. ФЕНЕННА.

КОРОТКО
ПРО ЇХНІ ЗВИЧАЇ

Собачий;., концерт
В одному з найбільших 

концертних залів СНІ А 
«Кариегі-холлі», на сцені 
якого виступали уславлені 
співаки багатьох країн сві
ту, відбувся незвичайний 
концерт: піаніст і компо
зитор із сумнівною репута
цією К. Ньюрок вийшов до 
роялю у супроводі двох 
собак. Почалося «виконан
ня»... «Совати для форте
піано і собак у чотирьох 
частинах». Один пес під 
акомпанемент свого ха
зяїна завивав, другий ска
жено гавкав. «Оригінальне 
тріо» обурило публіку.

Танці під гумовою зіркою
Вечорами на Санта-фс, одній із центральних вулиць 

Буенос-Айреса, вишиковується довга шеренга підліт
ків. Дуже терпляче вони чекають відкриття дверей, 
на яких прикріплена скромна табличка з єдиним сло
вом — «дискотека».

Мода в стилі «диско» зайняла серед молоді міцні 
позиції. Недавно кінотеатри багатьох західних країн 
підраховували прибутки від пронату американських 
фільмів «Лихоманка в суботу ввечері» та «Бриліан- 
тнн» з участю Джона Траволти. Масовій юнацькій 
аудиторії запропонували не тільки ритми, одяг і за
чіски с стилі «диско». Водночас був піднесений і пев
ний етален сучасного молодого чоловіка західного 
зразка: зовні веселуна і симпатяги, а на ділі вульгар
ного обивателя з примітивним мисленням, єдина мрія 
котрого — стати королем дискотеки.

Для штампування «су
пермодних хлопців» було 
розгорнуто будівництво 
оснащених найсучаснішою 
апаратурою «конвейєрів». 
У терміновому порядку 
споруджувалися величез
ні танцзали у передмістях 
вргентінської столиці, де 
проживає основна частина 
населення Великого Буе
нос-Айреса.

«Тепер у нашої молоді 
в нарешті свої «храми шу
му і електроніки», — по-

відомив читачам місцевий 
журнал «Кларінровіста». 
При надзвичайно високих 
цінах на землю кожна з 
нових дискотек займає 
площу півтора квадратних 
кілометри і розрахована 
на 1250 чоловік. Динаміки 
здатні довести рівень гуч
ності до 110 децибел.

У кожному «храмі» бли
зько півсотні службовців, 
причому частина з них 
приставлена біля входу, 
щоб відпихати хлопців і
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про- 

ха-

МОДА?!

На знімку: ансамбль 
під час виступу у селі 
Глинсьну Світлооодського 
району.

Фото Л. ТАРАСЕНКА.

дівчат, одяг яких не від
повідає стилю «диско». Ну, 
а ті, хто цей стиль витри
мав, потрапляють, за сло
вами хазяїна однієї з дис
котек, у «світ прийдешньо
го, у світ фінтазії». У його 
закладі «символи майбут
нього» представлені робо
том, двома підоішени/ли 
до стелі ляльками і зір
кою з посрібленої гуми.

Що ж до фантазії, то цей 
убогий набір, а також гур
кіт музики, що точно від
повідає рівню шуму при 
запуску ракети, очевидно, 
покликані заносити юних 
аргентінців у невідому да
лечінь. Чимдалі від реаль
ної дійсності. Від пошуку 
життєвого шляху, від гро
мадянської зрілості, від бо
ротьби за свої права. 
Спрямовані на це старання 
виявилися небезуспішними. 
Тому, що нині у величез
них танцзалах, під пла
ваючими у сигаретному 
диму гумовими «символа
ми фантазії і майбутнього» 
конвульсійно витанцьову
ють живі, у плоті і крові.

«роботи», «ляльки» і «зір
ки дискотеки».

...Його звати Хуан Кар
лос. Прізвисько Робот він 
одержав, танцюючи у дис
котеці передмістя Кілмес 
майже безперервно з оди
надцятої вечора до п'ятої 
ранку. «Якось, — розпові
дає Робот, — у дискотеці 
погасло світло, але я про
довжував танцювати, 
вітлений променем 
жектора. Потім мені
зяїн подякував за «шоу». 
Відтоді я маю право на 
безплатний вхід і провод
жу тут увесь вільний час».

Завсідники дискотек щи
ро впевнені, що знайшли 
нарешті притулок від сво
їх проблем — самотності, 
одноманітності життя, стра
ху, перед реальним світом. 
Та послужливо підсунута 
«атмосфера майбутнього» 
виявляється не таною вже 
безневинною для молоді, 
як може здатися на пер- 
ший погляд. Невипадково 
ж власники дискотек —

люди досить меркантиль
ні — пішли на додаткові 
витрати, ' включивши в 
штат медпрацівників. Об
становка в дискотеках стає 
причиною нервових захво
рювань.

Недавно північноамери
канський вітер заніс в Ар. 
гентіну чергову інфекцію. 
На екрани Буенос-Айреса 
та інших міст була запу
щена чергова музична 
стрічка американського 
виробництва під назвою 
«Флешданс». Цей фільм, 
якщо вірити рекламі, вно. 
сить новий струмінь в мо
ду «диско». Не дивно, що 
молодь буквально атаку
вала кінотеатри.

Головну роль виконува
ла американка Дженніфер 
Беле. Її героїня — проста 
електрозварниця, якій 
зрештою вдається здійсни
ти заповітну мрію, поло
нивши приймальну комісію 
запальним танцем у стилі 
«диско» і потрапити в те
атральну трупу. Мабуть, 
настав час штампувати 
«королев»...

К. СТАСЕВИЧ, 
кор. А ПН.

Буенос-Айрес.

припинити
Власник однієї з диско

тек французького міста 
Авіньйона влаштував «тан
цювальний марафон». Пе
реможцеві він пообіцяв 60 
тисяч франків.

Під сатанинську музику 
та сліпуче світло прожек
торів почали виснажливий 
конкурс 89 учасників. Піс
ля 64 годин «марафону» 
їх залишилося на майдан
чику п’ятеро. Але довело
ся втрутитись місцевим 
властям і припинити зну
щання з людей.

ВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ

НІЧЕНЬКА ЦИГАНКА
Музина Олексія СЕМЕНОВА 
Слова Вадима КРИЩЕННА 

Біля хати вочоріють мальви. 
Білий цвіт рум’яниться 

и саду. 
Голос твій близький такий

і дальній 
Про мовляє: я прийду.

прийду.
ПРИСПІВ:

Місяць срібло розсипа своє.
Оіі, чарує ніченькк-цигапка. , 
У душі стривоженій
„ до ранку
Хвилями чекання виграє.
Шепче до криниці тихо

колос, Вечір йде напитися води.
Твій такий близький

1 Дальній голос Лишиться у серці
назавжди.

ПРИСПІВ.
Падають з небес 

ласкаві зорі.
Чи зловлю зориночку
_, свою?Під вікном твоїм надій
_ - прозорих
Я зеленим ясеном стою.

ПРИСПІВ.

Калейдоскоп «Дисю-залу»
41 Ансамбль «Здрастуй, 

пісне» поміняв свій склад. 
До нього увійшли музи
канти, які працювали рані, 
ше як студійна група ком
позитора Вячеслава Доб- 
риніпа: Сергій Попов (гі
тара, вокал), Сергій Ма- 
заєв (саксафон, вокал), 
Ігор Єрастов (бас-гітара, 
контрабас), Микола Сафо- 
пов (ударні), Ігор Матві-

41 У Московському те
атрі естрада готується мю
зикл, що повторює сюжет 
відомого фільму Ельдара 
Рязанова «Службовий ро
ман». Музику до нього на
писав Олександр Журбін, 
автор рок-опери «Орфей І 
Еврідіка» та багатьох пі
сень. Па головну роль бу
де запрошена Людмила 
Гурченко.

єнко (клавішні). Єдина 
учасниця попереднього 
складу ВІД — солістка Га
лина Шевелева.

А До третього диска 
Жанни Бічевської «Пісні 
Булата Окуджавп» уві
йшли популярні його ком
позиції «По Смоленской 
дороге», «Песенка старого 
шарманщика», «Три сест
ры», «Наша жизнь — яе 
игра» та інші. Всі аранжу
вання зробила сама спі
вачка.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.
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Аеробіка
Багатьом запам’яталась 

телевізійна передача, яка 
розповіла про заняття 
аеробікою студенток і ви
кладачок Московського 
інституту нафтохімічної І 
газової промисловості іме
ні Губкіна. Керує ними 
старший викладач кафедри 
фізичного виховання С. В. 
Краміна. Ентузіаст аеробі-

ки, Краміна стала і її тео
ретиком.

— Аеробіка, — говорить 
Світлана Василівна, — це 
передусім вид фізичного 
виховання, який допомагає 
оформити фігуру, підтри. 
мувати високий життєвий 
тонус, зміцнити здоров’я. 
В той же час наша • гім
настика дає величезний 

емоційний заряд, якого до. 
сягаємо за допомогою тан
цю і спеціальних вправ, 
виконуваних під музику.

Аукціон 
і безробіття

Незвичайна «прем’єра» 
відбулася на лондонському 
аукціоні «Філіпс»: на ньо
му прозвучав новий «твір» 
композитора Річарда Рі- 
зона «Сюїта для безробіт
них піаністів для... 40 ро
ялів». Мета цього «концер
ту» далека від мистецтва. 
Як повідомила газета 
«Файненшл тайме», він мав 
розрекламувати оголоше
ний аукціоном продаж му
зичних інструментів. Для 
«прем’єри» відібрали 40 
безробітних музикантів, 
кожному з них заплатили 
по... 5 фунтів стерлінгів. А 
один тільки проданий ро
яль «Стейнвей» було оці
нено у вісім тисяч.

За матеріалами пре
си підготувала

Н. КРАВЧЕНКО.

Фольклорний ансамбль 
села Мнкільського Світло- 
водського району, яким ке
рує Микола Ластабежен- 
ко, — ще зовсім молодий 
самодіяльний колектив. 
Але і в своєму, І в сусід
ніх районах його твор-

чіеть вже встигли полюби
ти. В репертуарі ансамб
лю — старовинні росій
ські народні пісні, а за ін
струмент для акомпане
менту служать не лише 
баян та балалайки, а й де- 
рев’яні ложки і самовар. Редактор і 
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